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كالهما ي�سعى لرت�سيخ ا�ستقاللية على امل�ستوى
االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي.
ويف ق�����س��م ث��ال��ث ب��ع��ن��وان «م�����س��ال��ك �أخ�����رى نحو
الإ�صالح» تط ّرقت الكاتبة لوت�شِ يا فيليت�شي �إىل
تو�سع ح��رك��ة الإ���ص�لاح ،ال��ت��ي �شملت �شخ�صيات
كثرية �إىل جانب ب��روز و�سائل جديدة يف ترويج
الأف�����ك�����ار م����ا ك���ان���ت م����ع����ه����ودة ،م���ث���ل ال�����ص��ح��اف��ة
والطباعة .فمن جانب ف�سح امل�سار ال��ذي د�شّ نه
لوثر الطريق �أم��ام زعامات �إ�صالحية �أخ��رى يف
�أوروبا ،بدا ذلك جليا مع جان كالفن يف �سوي�سرا،
وهو الذي �شهد العمل الإ�صالحي معه طورا مل
يعهده رفاقه .فقد كان ت�أثري كالفن على م�ستوى
�أوروب���ي الف��ت��ا ،ليمت ّد الح��ق��ا �إىل �أط���راف العامل
اجل���دي���د .يف ذل���ك ال��ع��ه��د ك��ان��ت ج��ي��ن��ي��ف ،مدينة
ك��ال��ف��ن الأث���ي���رة ،م��ع��ق ً
�لا ل�لاج��ئ�ين وامل��غ�ترب�ين
والكتّاب وال�سيا�سيني من كافة �أ�صقاع �أوروبا ،من
فرن�سا وال��ب�لاد املنخف�ضة و�أ�سكتلندا و�إجن��ل�ترا
ومن �شرق �أوروب��ا ومن بوهيميا ومن املجر ومن
بولونيا ،ما �سن َح لدعوته بالرواج على نطاق وا�سع
وال��ت��وا���ص��ل م��ع ف�����ض��اءات ن��ائ��ي��ة م��ا ك��ان��ت متاحة
مل�صلحني �آخرين .ومن جانب �آخر ،وعلى خالف
م��ن��ه��ج ل��وث��ر يف الإ�����ص��ل�اح ،ت���ركّ���ز ع��م��ل زوجن��ل��ي
بالأ�سا�س يف اجلانب الطق�سي و�أل ّ���ح على �إدخ��ال
حتويرات جذرية على م�ستوى ال�شعائر والأ�سرار
و�أنظمة الكهانة .جعل ذل��ك التنوع بني رج��االت
الإ�صالح حركة االحتجاج �شاملة يف �أوروب��ا ،وما
ان��ح�����ص��رت ب��ال�����ش���أن ال��دي��ن��ي حت���دي���دا ،مب���ا م��� ّ��س
مفاهيم العمل والزمن واملجال الديني واملجال
املدين وامل�سائل اجلن�سية وغريها.
ويف ج��ان��ب توظيف امل��ب��ت��ك��رات اجل��دي��دة لرتويج
ر���س��ال��ة الإ����ص�ل�اح ،ب���دا ذل���ك ح��ا���س��م��ا وف��اع�لا مع
جم���ال ال��ط��ب��اع��ة ،وه���و م��ن �أب����رز امل���ج���االت ال��ت��ي
ت�سلّطت عليها الرقابة الكن�سية يف روم��ا .حيث
مثّل فنّ الطباعة النا�شئ م�سرح نزاع بني مر ّوجيه
وم�ستغلّيه من جانب ،ورج��االت الرقابة املوكلني
م��ن قِ��ب��ل الإك��ل�يرو���س م��ن ج��ان��ب �آخ���ر .فقد كان
حا�سم
لتوظيف فنّ الطباعة يف ذلك العهد دو ٌر
ٌ
يف انت�شار �أفكار الإ�صالح التي ن��ادى بها ال��رواد.
و�سرعان ما ارتبطت الطباعة بحروف متحركة،
وت��راف��ق انت�شار الإ���ص�لاح الربوت�ستانتي بن�ش�أة
هيئات كن�سية حاولت �إ�ضفاء مراقبة.
مل ت ّدخر كني�سة روما جهدا يف حما�صرة الإ�صالح
ال�سبل ،رغم ما كان يعتمل بداخلها من خَ َور
ب�شتى ُّ
وج��م��ود ف��ك��ري ،فما ك��ان تكوين الرهبان
معريف ُ
الديني عميقا �أو م�ؤثرا� ،إذ كانت ت�سود يف �أو�ساط
الكني�سة معرفة مدر�سية وعقدية جامدة بالدين
وبالالهوت ،لكن تلك املحدودية الدينية ترافقت
م��ع ت��ط��ور للجهاز ال��رق��اب��ي الكن�سي وذل���ك منذ
ت�أ�سي�س حماكم التفتي�ش يف القرن الثاين ع�شر
التي ت��وىل �أم��ره��ا الفرن�سي�سكان والدومينيكان
ب���دع���وى حم���ا����ص���رة االن����ح����راف����ات يف ال��ع��ق��ي��دة.
ف��ق��د ح�صل ت��راج��ع فعلي يف �إع����داد الالهوتيني

ال��ن��ا���ش��ط�ين يف ال��ك��ن��ي�����س��ة وع�� ّو���ض��ه ج��ه��از رق��اب��ي
م���ؤث��ر ،وحتى املن�ضويات من ال��راه��ب��ات ،فما كن
ي�سلكن طريق الرهبنة طوعا بل يف الغالب ق�سرا،
مما كان مدعاة النحرافات �أخالقية جلية يف تلك
الفرتة.
يف عام 1526م ،كتب الأفينوين فران�سوا المربت
�أن اهلل قد �أوحى بفنّ الطباعة؛ بهدف ن�شر الفكر
الإ����ص�ل�اح���ي ،ك��م��ا �أع��ل��ن ل��وث��ر ذات����ه -ال����ذي ك��ان
�أك�ثر من ُيجيد ا�ستخدام التقنية اجل��دي��دة� -أن
«الطباعة �آخر و�أعظم نِعم اهلل؛ لأنه �أراد �أن ُيع ّرف
بها جوهر الدين احلق يف كل مكان ،وحتى �أقا�صي
العامل ،وين�شره يف جميع اللغات» .يف ذلك اجلو
املتوتر كان ظهور ردة فعل من جانب كني�سة روما
حتمياً ،حيث ���س��ادت ن��ظ��رة �إىل ال��كِ��ت��اب باعتباره
خطراً� ،أو مر�ضاً معدياً ،يجب احل ّد من انت�شاره،
ال�سبل ،و�شكّلت الكني�سة ،خالل
بل ومنعه ب�شتى ّ
�أعوام قليلة ،جهازاً رقابياً وا�سعاً ومرك ًبا امتد من
الباعة واملروجني �إىل رجاالت التعليم واملثقفني،
وك���ان م��ن امل��زم��ع �أن مي��ت��د ن�����ش��اط ال��رق��اب��ة وف��ق
ما خُ ّطط له �إىل القارة الأوروب��ي��ة ب�أكملها ،وقد
�صار منوذجاً لأي تنظيم رقابي ،بولي�سي ،ينوي
�سيطرته على التفكري امل�ستقبلي ،كما ترك �آثاراً
بليغة على حياة الأفراد ،وعلى عالقتهم بالواقع،
وال�سلطات ،وعلى تطور العلوم ،واملعرفة ب�شكل
عام.
يف ال��ق�����س��م الأخ���ي��ر وحت����ت ع����ن����وان« :الإ�����ص��ل�اح
اجل���ذري» ،تُ�برز الكاتبة لوت�شِ يا فيليت�شي عمق
امل�����ض��ام�ين ال�لاه��وت��ي��ة ل���ث���ورة الإ�����ص��ل�اح ،ع�ل�اوة
على الأبعاد ال�سيا�سية واالقت�صادية واحلداثية.
����ب��ي�ن �أن رف������ع ال�ب�روت�������س���ت���ان���ت���ي���ة
ب����الإ�����ض����اف����ة ت ّ
���ش��ع��اريْ «ال��ك��ت��اب وح���ده ه��ادي��ا ودل��ي�لا» (sola
 )Scripturaو«ب�����الإمي�����ان ال غ�ي�ر حت�����ص��ل
ال��ن��ج��اة» ( )sola fideكمطلبني ج��وه��ري�ين،
�سعياً ل�سلب كني�سة روم���ا م�����ش��روع��ي��ة الو�صاية

ع��ل��ى ���ض��م��ائ��ر ال���ن���ا����س ،وب��غ��ر���ض حت��ري��ر ال��دي��ن
م��ن املفاهيم البالية .فقد ن�ش�أ الإ���ص�لاح بدافع
التخل�ص م��ن «ال��ط��غ��ي��ان ال��ب��اب��وي» ولأج����ل بناء
حرية امل�سيحي الروحية ،فكان نعت حرب الكني�سة
الأعظم بامل�سيح الدجال .ويف جدل الإ�صالح مع
رج���االت الكني�سة ا�ستحوذ هاج�س ب��ن��اء «كني�سة
الرب احلقيقية» على لوثر .لكن ال يخفى ما لتلك
امل��وج��ة ال��ع��ارم��ة م��ن �آث���ار �سلبية على املجتمعات
الأوروبية ،فكان من نتائج الإ�صالح املبا�شرة ن�ش�أة
ما ُيعرف بـ»الأديان امل�سلَّحة» واملق�صود التوجهات
الت�أويلية امل�سيحية املت�ضاربة واملت�صارعة ،بالقول
وبالفعل ،وهو ما خلّف حروبا طاحنة على نطاق
وا���س��ع ور� ّ��س��خ حتالفات �سيا�سية وع�سكرية ،حتى
�أُطلق على ذلك العهد «ق��رن احلديد» ل�ضراوته
وح ّدته.
واجللي �أن الإ�صالح مل ين�ش�أ من فراغ ،بل �سبقته
�إرها�صات متنوعة .وميكن احلديث عن الإ�صالح
الربوت�ستانتي مبا ي�شبه االنفجار الهائل الذي
�سبقه احتقان وا���س��ع .فمنذ ال��ق��رن ال��ث��اين ع�شر
ك��ان فالدو دي ليون يب�شِّ ر يف جنوب فرن�سا ويف
�شمال �إيطاليا بالفقر الر�سويل وب�إ�شاعة الكتاب
املقد�س يف �أو�ساط العامة .وبعد قرنني جاء جون
وي��ك��ل��ي��ف ( ،)1384-1330وك���ان ي��وج��ه ان��ت��ق��ادات
�صارمة للكني�سة من منظور �سيا�سي .والحقا كان
موقف �إرازم م�سكونا بطابع �إن�ساين كوين ينحو
للم�صاحلة بني الأدي��ان .مل تخل فيه دعوته من
االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ال����ر�ؤى امل�سيحية اجل��دي��دة ومب��ا
يفوق انفتاحه على الأدي��ان الأخ��رى .كما �شكلت
احل��رك��ة الإن�����س��ان��وي��ة ���ض��رب��ة ���ص��اع��ق��ة لالحتكار
الثقايف الكن�سي م��ن خ�لال الإحل���اح على كرامة
ال���ذات الب�شرية ،وامل��ن��اداة ب�سمو العقل وال��ع��ودة
للأ�صول .ناهيك عما وفرته الفيلولوجيا ،التي
ت��ط��ورت م��ع ل��ورن�����س��و ف���اال ،م��ن �أدوات مناه�ضة
للدغمائية.
م��ارت��ن ل��وث��ر ه��و �شخ�صية م��ت��ج��ذرة يف ال��ق��رون
الو�سطى ب ْيد �أنه �شخ�صية منفتحة على الع�صر
احل��دي��ث� .أدخ���ل ب��ط��روح��ات��ه قطيعة ج��ذري��ة مع
املد ّونة امل�سيحية التي �سادت على مدى قرون ،مبا
و ّل���د ط��روح��ات جمتمعية ج��دي��دة .حيث �س ّرعت
االحتجاجات اللوثرية من وترية التحوالت داخل
ال��دول وداخ��ل الكني�سة ،وباملثل يف االقت�صاد ويف
غي وجه �أوروبا.
الثقافة ،وهو ما ّ
----------------------الكتاب :الإ�صالح الربوت�ستانتي يف �أوروبا خالل
القرن ال�ساد�س ع�شر.
ت�أليف :لوت�شِ يا فيليت�شي.
النا�شر :كاروت�شي (روما) «باللغة الإيطالية».
�سنة الن�شر.2017 :
عدد ال�صفحات�326 :ص.
* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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اإلصالح البروتستانتي في أوروبا خالل القرن
لوتشيا فيليتشي
السادس عشر
ِ

عز الدين عناية *
بحلول �شهر �أكتوبر من العام اجلاري تكون قد انق�ضت خم�سة قرون على وجه التحديد منذ انطالق حركة الإ�صالح الربوت�ستانتي الهائلة يف �أكتوبر 1517م ،وذلك
عقب تعليق احتجاجات الراهب مارتن لوثر اخلم�سة والت�سعني على باب كاتدرائية ويتنبريغ .فقد خ ّلف ذلك احلدث �صدى وا�سعا يف الأو�ساط ال َك َن�س ّية ولدى
وانعك�س حتو ًال جذريا يف القارة الأوروبية ،امتدّ ت �آثاره �إىل كافة �أرجاء العامل الغربي .فما كان احتجاج لوثر �أمر ًا ديني ًا،
ال�شرائح االجتماعية على حدّ �سواء،
َ
حم�صورا يف جوانب الهوتية م�سيحية فح�سب ،بل كان ثورة «�إيتيقية اجتماعية» � ً
أي�ضا ،تخ ّللها بعدٌ
حداثي بارز� ،أ ّثر يف م�سارات الإن�سان الغربي .مبا �أ�ضفاه من
ٌّ
موجة �إ�صالح لأو�ضاع دينية مرت ّدية ،ومن حتوير جذري مل�سار �أوروبا ،انعك�ست �أبعاده على جمريات التاريخ العاملي �أي�ض ًا .فعلى �إثر املوجة العارمة من االحتجاجات،
ن�ش�أت يف الغرب كنائ�س ٌ
غيت ب�شكل فاعل �إطار املجتمعات امل�سيحية املعهودّ ،
ود�شنت م�سارا جديدا باجتاه الع�صر احلديث .ما كان ذلك
ودول و�أفكا ٌر وقيم جديدةّ ،
التح ّول ي�سريا وال خاط ًفا ،بل جاء ع�سريا وطويال ،تخ ّللته حروب ُمد ّمرة وانتهاكات فظيعة وفنت متتالية ،غري �أنّ بو�صلة الإ�صالح ما حادت عن هدفها املن�شود،
ري �صوب �إر�ساء احلرية وتر�سيخ الت�سامح وع ْل َمنة الدولة واملجتمع .يحاول هذا امل�ؤلف �إعادة بناء تلك املخا�ضات الإ�صالحية فكريا
رغم العراقيل املتنوعة ،لت�س َ
و�سيا�س ّيا ،مربزا الأوجه العقدية والأيديولوجية التي �شكلت حا�ضنة ذلك التحول ،مع تقدمي �إطار عام و�شامل للإ�صالح الربوت�ستانتي بكافة رجاالته وتياراته
التي رافقت لوثر وكالفن وزوجنلي ومونتزر .كما ُيويل عناية للجانب الإيطايل يف امل�س�ألة ،رغم وقوف روما خ�صم ًا عنيدا للإ�صالح ،مل تدّ خر فيه الكني�سة ًجهدا
الجتثاثه واالنحراف به ،عمادها يف ذلك حملة مناه�ضة ،عرفت يف تاريخ الكني�سة بحركة «الإ�صالح امل�ضاد»� .إذ �صحيح �أنَّ دولة الكني�سة حت�ضر قوة نافذة يف
رب الكني�سة الأعظم مبثابة ملك امللوك الأر�ضي.
الف�ضاء الإيطايل ،ولكن هيمنتها ت�شمل كافة �أوروبا الغربية تقريب ًا ،ليح�ضر ح ُ

واجللي �أن بحث البابوية عن تن ّفذٍ يف الأو�ساط
مي ،وق��د انطلق منذ �أواخ��ر القرن
ال�سيا�سية ق��د ٌ
احل����ادي ع�����ش��ر م��ع اع��ت�لاء ال��ب��اب��ا غ��ري��غ��وري��و���س
��دع��م ذلك
ال�سابع ���س��دة بطر�س �سنة 1075م ،وت ّ
يف ال���ق���رن�ي�ن ال�ل�اح���ق�ي�ن م����ع �أح����ب����ار ال��ك��ن��ي�����س��ة
غ���ري���غ���وري���و����س ال�������س���اب���ع و�إي���ن���و����س���ن���ت ال���ث���ال���ث
وب��ون��ي��ف��ا���س ال��ث��ام��ن ،بجمع ال�سيفني (ال�سلطة
الزمنية وال�سلطة ال��روح��ي��ة) يف غمد واح���د� .إذ
ما كانت لتلك ال�صياغة التي �صاغها �أح��د �أب��رز
�آب��اء الكني�سة �سيربيان القرطاجي  -ال خال�ص
خارج الكني�سة» (extra Ecclesia nulla
 )salusدالل ٌة ديني ٌة فح�سب ،بل داللة �سيا�سية
�أي�����ض��ا ،ناهيك ع ّما منحه توما الأك��وي��ن��ي بعمله
ال�لاه��وت��ي امل��ح��وري «اخل�لا���ص��ة ال�لاه��وت��ي��ة» من
ك�سبت البابا دعامة
�أر�ضية �صلبة لكني�سة روما� ،أَ َ
قوية.
ال��ك��ت��اب ال����ذي ن��ع��ر���ض��ه ه���و م���ن ت���أل��ي��ف ل��وت��� ِ��ش��ي��ا
ف��ي��ل��ي��ت�����ش��ي� ،أ����س���ت���اذة ال���ت���اري���خ احل���دي���ث ب��ج��ام��ع��ة
ف��ل��ورن�����س��ا الإي��ط��ال��ي��ة ،ال��ت��ي ���س��ب��ق ل��ه��ا �أن ن�شرت
العديد من الأبحاث حول الإ�صالح الربوت�ستانتي
وح�����ول م�����س���أل��ة ال��ت�����س��ام��ح يف ال���ق���رن ال�����س��اد���س
ع�شر .نذكر من بينها« :ن��ب�� ّوات الإ���ص�لاح و�أفكار
الوفاق الديني» ()2009؛ «جان كالفن و�إيطاليا»
()2010؛ «الإ����ص�ل�اح اجل����ذري يف �أوروب�����ا خ�لال
القرن ال�ساد�س ع�شر» (.)2012
ُت���ق���� ّ���س���م ال���ك���ات���ب���ة م����ؤل���فَ���ه���ا �إىل �أرب����ع����ة �أق�������س���ام،



م�ستعر�ض ًة يف الق�سم الأول خمتلف �إره��ا���ص��ات
االحتجاج املبكرة ،التي د ّب��ت يف خمتلف البلدان
الأوروب��ي��ة �ض ّد �سائر �أ�شكال الف�ساد واالن��ح��راف
والزيغ التي تنخر الكني�سةُ ،مطلق ًة عليها «روما
البابلية» ،ملا حت��وزه مدينة ال�شرق القدمي بابل
يف املخيال امل�سيحي الغربي م��ن رم��زي��ة مدنّ�سة
مي
مقابل �أور�شليم املدينة املق ّد�سة ،وهو ت�ص ّو ٌر قد ٌ
م�ستوحى من ال��ت��وراة ،ح��اول لوثر توظيفه عرب
ر�سالة �شهرية �صاغها �إبان ا�ستفحال ال�صراع مع
كني�سة روم��ا بعنوان���« :ش��رور الكني�سة البابلية»
�����ص ل��وث��ر يف الأ���ص��ل م���د ّونٌ
(1521-1520م) .ون ُّ
ّ
تخطى فيه �صاحبه ح��دود اخلطاب
بالالتينية،
املوجه لرجال الدين ،من �إكلريو�س وكهنة� ،إىل
معاجلة ق�ضايا على �صلة ب��الإ���ص�لاح الطق�سي
و�أ����س���رار الكني�سة ل��ي��ع َ
��ر���ض ط��روح��ات حت��� ّور من
برمتها .وميثّل ا�ستغالل رمزية
مهام كني�سة روما ّ
روم���ا-ب���اب���ل م���ن قِ��ب��ل ال��دع��اي��ة ال�بروت�����س��ت��ان��ت��ي��ة
حموراً �أ�سا�سيا يف ا�سرتاتيجية االحتجاج.
يف ال��ق�����س��م ال���ث���اين م���ن ال��ك��ت��اب امل��ع��ن�� َون ب��ـ»ل��وث��ر
م���ن االح��ت��ج��اج �إىل ب��ن��اء ال��ك��ن��ي�����س��ة» ي��ل��وح جليا
م���دى ات�����س��اع ح��رك��ة الإ�����ص��ل�اح ،رغ���م �أن���ه���ا ب��دت
�شبه معزولة يف البدء .فقد �سرت دع��وة لوثر يف
لتعد ِد م�ضامينها
كافة �شرائح املجتمع الأمل���اين
ُّ
ال��دي��ن��ي��ة وامل��دن��ي��ة ع��ل��ى ح���د ����س���واء .وك��م��ا لقيت
حظوة يف �أو�ساط الالئكيني بِحثّها على الإ�صالح
االجتماعي ،لقيت باملثل ترحيبا يف �أو�ساط طائفة

من رجال الدين �أي�ضا ،ممن تطلّعوا �إىل الت�سيري
ال��روح��ي امل�ستقلّ ع��ن هيمنة امل��رك��ز يف روم���ا� .إذ
�سرعان ما وجدت دعوة لوثر هوى لدى الأمراء
الأملان ممن �أثقل كاهلهم الر�ضوخ الق�سري لروما،
لِيمثّل الإ���ص�لاح بالن�سبة �إليهم فر�صة للتحرر
ال�سيا�سي واملايل .حيث �شكّل العامل االقت�صادي
عن�صرا حا�سما يف ت�شجيع الأم��راء الأمل��ان حينها
مل��واالة لوثر ومنا�صرته .ومثّلت دع��وات التحرر
من هيمنة البابا فر�صة �سانحة للدول والإمارات
الأوروب���ي���ة للتخل�ص م��ن ِو���ص��اي��ة كني�سة روم���ا،
وباملثل �أمال واعدا لتحقيق اال�ستقالل والتخل�ص
م��ن هياكل النظام الإق��ط��اع��ي البالية والتحول
باجتاه �أ�شكال حديثة.
ف���ق���د َوج������ َد ذل����ك ال���ت���ح���ال���ف اجل���ل���ي ل���ل���وث���ر م��ع
امل��ن��اه�����ض�ين ال�����س��ي��ا���س��ي�ين ل��ل��ك��ن��ي�����س��ة ����ص���دى يف
ر�سالته« :الأمة الأملانية و�سم ّو الر�سالة امل�سيحية
بق�صد ال��رق��ي ب���أو���ض��اع امل�����س��ي��ح��ي��ة» ،وه���ي ع��ب��ارة
عن ن��داء للإمرباطور والأم��راء والنبالء الأمل��ان
لرت�سيخ �سلطاتهم املدنية وم��واالة الإ�صالح مبا
يتجاوز الوالء للكر�سي البابوي .وباملثل يف ر�سالة
�أخ��رى بعنوان« :ح��ول حرية امل�سيحي» (-1520
1521م) ،وه��ي عبارة عن معاجلة مل�س�ألة احلرية
م��ن زواي���ا دينية وم��دن��ي��ة ،ح���اول ل��وث��ر مالم�سة
م�شاغل امل�سيحي الأوروبي احلقيقية من خاللها.
��اح��ا م��ظ��ف��راً لوال
�إذ م��ا ك��ان للوثر �أن يحقق جن ً
حتالف الالئكيني والأمراء الأملان معه ،فقد كان

