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 ةــــــــــــــــــمقدم

أثناء فترة العصور الوسطى في  ،خاصةو البابوية عامة تاريخ الكنيسة تميز ي 

القرن األولى منها من بداية نشأة الكنيسة إلى  تنحصر .ثالث فترات أساسيةب ،أوربا

. و البابوية في روما) انيةالروم(تأسست خاللها الكنيسة الغربية  ،العاشر الميالدي

 خرجت ،الميالديينبين القرنين الحادي عشر و الثالث عشر  ،الفترة الثانية تمتدو

السلطة  حول لمانيةاأل منتصرة و قوية من صراعها مع اإلمبراطورية فيها البابوية

المرحلة  أما .والملك البابا على سلطة اإلمبراطور تفوق سلطة تأكد جرائها ف ،الزمنية

نفوذ  خاللها حيث تراجع ،الميالديينعشر والخامس عشرالقرنان الرابع  فيمثلها،الثالثة

كما . بشكل كبير أوربافي  الملكية و اإلمبراطورية ،السلطة الزمنية وهي مامأ البابوية

بجنوب  أفينيون مدينة انتقال المقر البابوي من روما إلى ألخيرةه الفترة اذشهدت ه

هذا التأثير أيضا  بل امتد ،رباالعام في أو الوضععلى التأثير  عميقحدث  هوو ،فرنسا

 أرادوا أفينيون ن بابواتأ ،هذه الفترة وقد تبين من خالل .سطوإلى عالم البحر المتحتى 

 ،بذالك محاولين ،حوض الغربي للبحر المتوسطال ة فيالصليبي للحركة إعطاء دفع جديد

ة عن مالسلبية الناج  االنعكاسات الالتيني عن اأورب غرب مجتمع صرف نظر

تحقيق  عنعجزهم  وتعويض ،من جهة العاصمة التاريخية للكاثوليك ،رومامغادرتهم 

موقع   خاصة  أن ،في الشرق من جهة أخرى ية اإلسالميةالعثمان القوى أي نصر ضد

 لم يكد البابا، ومن ذالك.هذا التوجه مثل على بعث يساعد آان،أفينيون الجغرافي

 حملة دعم إلىدعا  حتى،الرومانية الكنيسة يتربع على عرش الخامس كليمانت

م 1309/ ه 708 ما بين سنتي على مدينة تلمسان االسبان الكاتالنيين و القشتاليين

ن و ويوحنا الثاني و العشر  ،وانالباب ظهرأ كما. شمال إفريقياب م1310 /ـه709و

حرصهما على إبراز دور رجال الدين في المواجهة اإلسالمية   ،بندكت الثاني عشر

 م و طريف1318 /ـه 718 سنة معركتي ألبيرة تأكد في وهو ما ،مسيحية باألندلسال

  .م1340 /ـه740 سنة
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يعد بداية عهد جديد  ،الواقع أن انتقال البابوية بمقرها من روما إلى أفينيون

إلى ميالد عالقات جديدة على المستوى  ىإذ أد. ألوربا الغربية المسيحيةبالنسبة 

رتع م تحولت ساحته إلى ،فعلى الصعيد األوروبي. لى حد سواءالدولي ع و األوروبي

. بين مختلف القوى السياسية المسيحية بما فيها البابوية صراعات والمؤامراتللخصيب 

تحريك العالقات اإلسالمية المسيحية في  إلىفقد سعت البابوية  ،ل الدوليقالحوعلى 

 سنة هزيمة الصليبيين بمدينة عكامنذ  التي ذبلت ،الصليبيةنار الحركة  إشعال إطار

  .م1291 /ـه692

صبغة  تقد أضف ،التي سجلها القرن الرابع عشرشك أن هذه التطورات  وال

ومن ثم . الذي يعد من مميزات العصور الوسطى الهامةخاصة على هذا الموضوع 

وكذا إثراء   ،غوامضه ءو استجال جاء اهتمامي به وحرصي على دراسته قصد إبراز

التي تعاني فقرا و نقصا ملحوظين في هذه  ،مكتبة العربية الوطنية و اإلسالميةبه ال

  .   الدراسات األوربية المتخصصة

البابوية في أفينيون في القرن " و التي تحمل عنوان  ،و النجاز هذه المذكرة  

اعتمدت على خطة  ،" الرابع عشر و تأثيرها على األوضاع العامة في أوربا الكاثوليكية

  .مقدمة و أربعة فصول و خاتمة تتكون من

 م 13أوضاع الكنيسة الكاثوليكية في أواخر القرن " يحمل الفصل األول عنوان 

التي كان يشهدها المجتمع الغربي  اإليمانتناولت في ثناياه أزمة  ."م14و بداية القرن 

 أيضا  حتوضو.بسبب انحراف رجال الكنيسة عن تعاليم المسيحية األولى ،الكاثوليكي

 ،اثر انسحاب  سليستان الخامس من العرش البابوي بارزأزمة الثقة التي ظهرت بشكل 

كما أبرزت الصراع الذي دار بين هذا األخير و . هذا المنصب و تولي بونيفاس الثامن

و أيضا  ،الذي كان له انعكاسا سلبيا على البابوية ،)الوسيم( الملك الفرنسي فليب الرابع 

  . الغلفيين و الجبليين و أثره  على استقرار الوضع األمني  في ايطاليا النزاع بين
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أفينيون  إلىلبابوية اانتقال " أعطيته عنوان  الذي ،عالجت في الفصل الثاني

بابا  وانتخاب رئيس أساقفة بوردو برتران دي غ ."بفرنسا و دورها في تطوير المدينة

كما ركزت على انجازات  بابوية  .و الظروف المحيطة به ،باسم كليمانت الخامس

     .أو على الصعيد العالميعلى مستوى مدينة أفينيون  ،أفينيون  في مختلف الميادين

  .كيف حدث األسر البابلي ،و أبرزت في األخير

فقد تطرقت فيه الى  ،"روما  إلىعودة البابوية " و عنوانه  و أما الفصل الثالث

بشكل  تحسنهو   ،دهور الوضع األمني في أفينيونالتي تتمثل في ت  ،دوافع العودة

 و الدينية إلقناع بابوات أفينيون على فكريةالو جهود الشخصيات  ،ايطاليا فيتدريجي 

 كيف تمت  هذه العودة و الظروف    ،كما بينت أيضا.الرجوع إلى المقر األصلي للبابوية

  .بهاالمحيطة

أكشف عن آثار انتقال البابوية إلى فاني حاولت أن  ،و األخير وفي الفصل الرابع

شهدت  إذ .فكانت أخطرها في الميدان الديني .مدينة أفينيون على أوربا الكاثوليكية

           استمرار الهرطقة عن هذا فضال .م1378عام  انقساما كبيراالكنيسة الكاثوليكية 

و بينت   .هسيوحنا و  ركتي يوحنا ويكليفحوز برب ،و ظهور بوادر اإلصالح الديني 

و  ، حرب المائة عام بين فرنسا و انجلترا في إخماد نيرانعجز البابوية  في ذات الوقت

  . التي أدت إلى تطور و ازدهار الفكر ألالئكي  ،األزمة بينها وبين اإلمبراطورية 

  عرض ألهم المصادر

و هي تنقسم  ،اعتمدت على مجموعة من المصادر األساسية ،إلنجاز هذا العمل

  .المصادر األجنبية و العربية: و هما ى نوعينال

  المصادر األجنبية -أ
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وتأتي منها . تشكل عنصرا حاسما في بناء هذا الموضوع ،الشك أن هذه المصادر       

 )1(رافروسحوليات يوحنا حيث ركزت على . الفرنسية خاصة مصادرال في المقام األول

Chroniques de jean Froissart. القرن الرابع من بين أهم مؤرخي  رفروسا عتبري

تنقل عبر  و   ،ينتمي أصال إلى فرنسا. عشر و بداية القرن الخامس عشر الميالديين 

بالد الغال و  و سكوتلندا وجلترا ان وFlandres  ندرالف و اعدة بلدان أوربية كفرنس

يعد  ،فما كتبه. تاريخيةمع رصيد كبير من المادة الجالشيء الذي مكنه من  وهو ،اسبانيا

مصدرا موثوقا فيما يتعلق خاصة  بالحياة الفروسية في فرنسا و انجلترا خالل القرن 

التاريخية حداث ل األنقأما في  .في نصفها األول عام  ةالمائحرب الو كذلك   ،م14

  .مستعمال اللغة الفرنسية الشعبية،األسلوب األدبي إتباع  يميل الى 

              )2(" العصور الوسطى حولياتو كتاب مؤرخي " استفدت كذلك من كتابكما  

 Historiens et Chroniqueurs du Moyen Age   إذ قدم لي معلومات قيمة عن

 .قائد الجماعات المسلحة(Bertrand de Guesclin) برتران دي غيسكالن  ةشخصي

بفضل يوحنا  ،(Saint Louis)ة القديس لويسالتعرف على حيافي  ،كما أفادني أيضا

الذي رافقه خالل الحملة الصليبية على المشرق   (Jean De Joinville)دي جوانفيل 

  . م1270عام 

األوائل ألسرة فالوا  حوليات الملوك األربعة" ،ساعدتني في انجاز هذا العمل أيضا

  Urbain V.، في التعرف على ظروف انتخاب البابا أوربان الخامس)3("م1327-1393

  

                                                 
 .Froissart(J), les chroniques , éd.,kervyn de lettenhove, Osnabruck,1967                                  :      أنظر -1

Historiens et Chroniqueurs de Moyen Age, Robert de clari ,Villehardouin, Joinville,                             - أنظر: 2 

Froissart,Commynes: texte étabi et annoté, par A.Pauphilet, Gallemard, Burges,1963. 
  éd.,M.Simeon Luce ,paris,1861  Chroniques des quatre premiers Valois(1327-1393,( .                   : أنظر - 3
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و الجدير بالذكر، فهي ال تختلف كثيرا عن حوليات فروسار في اللغة و األسلوب 

  . و طريقة تناول األحداث

ليمونت ، بمعلومات هامة عن البابا ك)1( كما زودتني حوليات الملكية الفرنسية

  . م1378الخامس و حرب المائة عام و اإلنقسام الكنسي الكبير 

المكتوبة باللغة  ،ecclésiastiquesَAnnales  ، )2(و تعتبر الحوليات الكنسية

فهي تتميز بالمادة العلمية . الالتينية، من بين أهم المصادر األجنبية التي اعتمدت عليها

  . اتكانألرشيف الفالغزيرة الستغاللها المكثف 

و يعد هذا األرشيف نفسه، مصدرا أساسيا للموضوع، بحكم تضمنه غالبية وثائق 

و قد مكنتني معلوماته من التعرف على طرق تسيير . البابوية في القرن الرابع عشر

، )3(البابوات لشؤون الكنيسة الكاثوليكية في مختلف الميادين، من خالل الرسائل البابوية

  . )4(لبابواتالمستخلصة من سجالت ا

) العهد الجديد(نجيل و قد عدت أيضا، الى النصوص الدينية، التي مصدرها اإل

لإلطالع على الصفات التي يجب  ،Jeanو يوحنا  Lucو لوك  Mathieuكإنجيل ماتيو

  و من ثم مقارنتها بالحياة التي كان يعيشها  ،ان يتصف بها المؤمن المسيحي الحقيقي

  

  .Chronographia regum Francorum (1270-1380), éd., H.Moranville, Paris, 1891-1893.(2vol)       :أنظر -1

                         .Raynaldi, Annales Ecclésiastici, t.23-27, Bari-Ducis, MDCCCLXXI-MDCCCLXII: أنظر -2

-Mollat (G), Jean XXII, Lettres communes, éd., A.Fontemoing, Librairie des E.F.A.R, Paris, 1904: أنظر -3 
1916 ; Coulon (A), Clemencet (S), Lettres secrètes et curiales se rapportant à la France, éd., A.Fontemoing, 
Librairie des E.F.A.R, Paris, 1900-1961.                                                                                                               

  : قسمت الى قسمين -4

   و  ،م1754، عرفت بهذا االسم ألنها بقيت في أفينيون حتى سنة Registres dits d’Avignonسجالت أفنيون  -

البابا ، سميت بهذا اإلسم ألنها نقلت من أفينيون الى الفاتكان في عهد Registres du Vaticanسجالت الفاتكان 

  : الى لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع، ارجع. (Eugene IV)اوجين الرابع 
Mollat (G), les Papes d’Avignon (1305-1378), 3ème éd., Librairie Victor Lecoffre, Paris, 1920.                          



 6

  . رجال الكنيسة في القرن الرابع عشر

، أهمية Brigitte de Suedeلقديسة، بريجيت السويد ل )1(كما أن لكتاب الرؤى   

فقد كانت تتدخل في األحداث الساخنة التي يعيشها عصرها، . كبيرة للموضوع

  . فعارضت بشدة، بقاء المقر البابوي في أفينيون

نفس الرأي   Catherine de Sienneالية كاترين دي سييناطو كان للقديسة االي  

غير أنها، لم تسطع . ا الى البابا جريجوري الحادي عشر، التي وجهته)2(في رسائلها

اثناء  Urbain VIإخفاء مشاعرها كايطالية، فوقفت منحازة الى البابا أوربان السادس 

  . م1378االنقسام الكنسي الكبير 

. و هناك مصادر أخرى، ترجع أهميتها الى كونها، عاصرت احداث هذا البحث  

 دانتي أليغييري ،للمؤلف Comédie Divine )3(هيةأذكر منها كتاب الكوميديا االل

Dante Alegieriالذي يعتبر من أشهر شعراء ايطاليا و أحد رجال األدب العالمي ، .

و ينتمي . سياسية، اذ كان أحد قضاة الستة لمدينة فلورنسا مفضال عن ممارسته لمها

ي و الروماني القديم استطاع في مؤلفه ان يمزج بين التراث اليونان. الى الحزب الغلفي

فكانت استفادتي به كثيرة، حيث وضح بشكل جيد الصراع الغلفي . و الفكر الكنسي

 . الجبليني السائد في ايطاليا خالل القرن الرابع عشر

 F.Petrarqueفرانسوا بترارك ، للمؤلف )4( ةأضيف الى هذه المصادر، كتاب القافي

 

 

                                              .Brigitte de Suede (Sainte), les Révélations Célestes, trad., J.ferraige, S.D: أنظر -1
                                    .Catherine de Sienne (Sainte) ; Lettres, trad., E.Cartier, éd., Pierre Tegui, S.D: أنظر -2

 ,Dante (A), la Divine Comédie, trad., notes et commentaires, H.Longnon, Garnier et Frères, Paris: أنظر -3
1966.                                                                                                                                                                       

                                                                        .Petrarque (F), les Rimes, trad., F.Reynard, Paris, 1883: أنظر -4
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فقد عاش وقتا . الذي يعد من بين باعثي النهضة األدبية في ايطاليا خاصة و اوربا عامة

لما نقله من احداث في قوافيه  في أفينيون قريبا من البالط البابوي، مما أعطى مصداقية

فكان أكبر المنتقدين لها، حيث شبه اقامة البابوات في هذه المدينة . حول بابوية أفينيون

  . باألسر البابلي

  المصادر العربية -ب

احتلت المصادر العربية، هي األخرى، مكانة ملموسة في هذا الموضوع و   

و في هذا الركن، اعتمدت على . طخاصة، فيما يتعلق بأحداث الحوض الشرقي للمتوس

عاش أبو الفداء . ")1(المختصر في أخبار البشر"كتاب ابي الفداء، الذي يحمل عنوان، 

، مما مكنه من الفوز بلقب في الشام، و انتقل الى مصر لزيارة ملوكها في عهد المماليك

 و خالل فترة حكمه، اهتم كثيرا بالعلم و رجاله، و خصص. سلطان مدينة حماه

اما كمؤرخ، فقد إتبع نظام الحوليات، و اتسم بالوضوح في . لبعضعهم رواتب هامة

  .وصف ما شهده و سمع عنه

البن  )2(" البداية و النهاية"و من المصادر التي افادت البحث كذلك، أذكر كتاب 

اث التي تضمنها كتابه دكانت األح. كثير، الذي عاش في القرن الرابع عشر الميالدي

  ). الحوليات(، وسلك هو اآلخر، طريقة نهج ابن األثير تاريخية هامة ذات قيمة

 )3(" النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة"كذلك على كتاب  دكما تم االعتما

قدرة كبيرة على نقل الحقائق عاش في مصر، و أظهر  للمؤلف، ابن تغري بردي، الذي

قليمية الهامة، يدرس فيها أحداث مصر و يعد مؤلفه من الكتب التاريخية اإل. التاريخية

 رتبها هو اآلخر، وفق. هـ872و ملوكها منذ السنوات األولى من فتحها الى غاية سنة 

  .نظام الحوليات

  . م1865، المختصر في أخبار البشر، الجزء الرابع، اسطنبول، )إسماعيل بن علي: (أبو الفداء -1

لنهاية، الجزء الرابع عشر، تحقيق سهيل زكار، دار صار، بيروت، ، البداية و ا)عماد الدين: (ابن الكثير -2

  .م2005

، النجوم الزاهرة في ملوك مصر و )جمل الدين ابو المحاسن يوسف بن تغري بردي األتابكي: (ابن تغري بري -3

  . م1971القاهرة، 
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السلوك "كتابي المقريزي  إلىو من المصادر العربية التي أفادت البحث، أشير 

و تميز . ، اللذان إتبع فيهما المؤرخ نهج الحوليات)2(" الخطط"و  )1("فة دول الملوكلمعر

  .بدقة الوصف و النزاهة في نقل األحداث

ثم ذيلت هذه الفصول بخاتمة، حاولت من خاللها، استنباط بعض النتائج التي لها 

كما أوردت  .عالقة بالموضوع، و التي قد تنرج في اطار التأريخ لهذه الفترة الزمنية

مجموعة من األدوات لتوضيح و إثراء هذا الموضوع كالخرائط و المالحق التي تعد 

    .وثائق هامة صدرت عن معاصري لألحداث

في الحقيقة أن عملية تحقيق هذا العمل العلمي المتواضع، قد كلفني متاعب           

مما . ي مكتباتناو مصاعب جمة و ذلك لقلة وجود المصادر الدارسة لهذا الموضوع ف

و من . كلفني وقتا طويال و جهدا شاقا و مضنيا، ميزة يتصف بها كل بحث علمي جاد

ذلك أعتذر ألعضاء اللجنة الممتحنة عما صدر في هذا البحث، من خلل و نقائص،     

و التي سنعمل على استدراكها و تصحيحها على ضوء النصائح و اإلرشادات التي 

  .سنتلقاها من سيادتكم

و أخيرا يطيب لي أن أتقدم بتشكراتي الخالصة لكل من ساعدني في انجاز هذا 

الذي كان  ،رشيد  تومي المحترم األستاذ ،ليأتي في المقام األول ،العمل المتواضع

          بما زرعه في نفسي من حب للعملا في تحقيق هذا البحث، و فضله علي كبير

الذين  ،و أشكر كذلك أساتذة قسم التاريخ. المجالو االلتزام بالجدية و الصرامة في هذا 

العلم و دخول ميدان البحث بعد االنقطاع عنه ردحا رحاب  إلىشجعوني على العودة 

  .من الزمن

             . و اهللا أسأل أن اكون قد وفقت، بهذا العمل، في تحقيقي الغاية العلمية المنشودة 

  . ولي التوفيقو اهللا

، السلوك لمعرفة دول الملوك، الجزء األول، تحقيق محمد مصطفى زيادة، القاهرة، )أحمد بن علي: (المقريزي -1

  . م1958

، تحقيق محمد مصطفى زيادة، دار التحرير للطبع و النشر، القاهرة، "الخطط"نفسه، كتاب المواعظ و اإلعتبار  -2

  .ت.د



 الفصل األول
  

 .م 14 م و بداية القرن13في أواخر القرن  الكاثوليكية أوضاع الكنيسة

I (أزمة اإليمان 

II (أزمة الثقة 

III (فشل حركة المد الصليبي في المغرب و المشرق اإلسالميين. 

IV (النزاع بين البابا بونيفاس الثامن و الملك الفرنسي فليب الرابع             

 و أسبابه  

  ضريبة رجال الدين -1

 قضية برنار سيسي  -2

V ( الصراع بين القوى السياسية في إيطاليا) الجبلييوالغلفيين( 

  يالجبلي الصراع الغلفي -1

 الصراع الغلفي الداخلي -2

  

  

  

  



 (I أزمة اإليمان:  

         - عليه السالم- لما سار رجال الدين الكاثوليك على تعاليم سيدنا المسيح  

، دخلت )1(و الفقرو الطاعة و التواضع  العفةالطهارة و و التزموا باألخالق الكريمة ك

قلوب الكثير من الناس رغم التحديات التي كانت تحدق  العقيدة المسيحية الكاثوليكية

في القرنين الحادي عشر  )2(سجلت الكنيسة الكاثوليكية  .داخل أوربا وخارجها نيسةبالك

 و الثاني عشر الميالديين نموا ملحوظا في شأنها و سلطانها بفعل ما حققه البابوان 

من اعمال  )Innocent III( )4(و انوسانت الثالث Gregoire VII)( )3(جريجوري السابع

والى تقوية  ،من جهة ة اإلمبراطورية األلمانيةطضعاف سلهامة أدت في نهايتها الى ا

معصومة من  أن كنيسة روما كان يرى األول قدف. إيمان المسيحيين من جهة ثانية

واليه يرجع                  .  احدسلطة ال يخضع ل ،عنهاالمسؤول والبابا  ،أقامها الن اهللا هو الذي ،الخطأ

  

  
                                              .Mathieu, Evangile (Nouveau testament), version Segon, 1910, X, 1 :  أنظر 1-

بأن اهللا ،بالعقيدة القائلة جميع المسيحيين المؤمنين  تضم. هي الكنيسة العامة التي يمثل البابا سلطتها الروحية 2-

و هي  ،، وأتباعها يسمون الكاثوليك، وروح القدوس منبثق منهمااالبن متساوي في خصائص اإللوهية هللا األب

. أقل في أفريقيا و أسيا يتواجدون خاصة في أوربا الغربية و أمريكا الجنوبية، و بشكل. أكبر الطوائف المسيحية 

نؤمن :" م أين ذكر381، وأخذ الطابع الرسمي في مجمع القسطنطنيةم2لقرن استعمل مصطلح الكاثوليك منذ ا

 Dictionnaire Encyclopédique, Larousse, p.264.          :الى نظرا". بالكنيسة الواحدة، المقدسة والكاثوليكية
   -1073(ابا بين م و انتخب ب1045اسمه األصلي هو هيلدبراند، كان عضوا في المجلس الكرادلة سنة  3-

عرف بورعه و  .المجتمع المسيحي ابان هذه الفترة عجابالمصلحة التي أثارت إ يعد من الشخصيات ).م1085

المتميز بشدته " النظام الجريجوري"اخالصه للكنيسة، و اشتهر بنظامه اإلصالحي الذي وضعه و المعروف باسمه 

 هذا األخير في هانةبا، انتهى )Henri IV( رابعهنري الو دخل في صراع مع األمبراطور األلماني . و صرامته

تاريخ أوربا العصور :  )السيد الباز( العريني: للمزيد أنظر. م1077عام  بشمال ايطاليا )Canossa(كانوسا 

  .455-452. م، ص1968الوسطى، دار النهضة  العربية للطباعة و النشر، بيروت، 

درس علم اللهوت في باريس ثم القانون الديني في ) م1216-1160"  ( هو جيوفاني نوتر كونت دي سغني -4

كان ينظر إلى  .عتبر أعظم بابوات القرون الوسطىي و. م1198م ثم انتخب بابا عام 1190عين كارديناال . بولوني 

وبلغت البابوية أوج قوتها في .البابا باعتباره خليفة اهللا على األرض، و أن الحكام و الملوك أتباعه و عماله 

تميز عهده بالصراع مع .   ووسع الواليات البابوية في ايطاليا. هده، بعد أن أصبحت اإلمبراطورية تحت رحمتهع

كما حارب الحركة . ، ودعا إلى الحملة الصليبية الرابعة) مPhilippe Auguste) (1165-1223(فيليب أوغوست 

  :الموضوع ارجع الى المعلومات عن هذا   لمزيد.و أقام محاكم التفتيش  ،لبيجيسيةاأل
Encyclopædia Universalis , Thesaurus .Index , Editeur Paris, 1988,p.1525.                     
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 فقد أما الثاني .)1(أمر عزل األساقفة أو إعادتهم لوظائفهم، و كذلك الملوك و األباطرة

اهللا خلق الشمس و القمر  بان ،لهوضح نظرته من خالل ما كتبه في إحدى رسائ

و أنه خلق في الكنيسة العالمية  ،ولتخفيف ظالم الليل بالقمر ،ليستضيء النهار بالشمس

أولهما سلطة البابوية لتشرف على األرواح وثانيهما، الملكية للتحكم في  :سلطتين

قمر ضوءه فكما يستمد ال. األجساد، و لكن سلطان األولى أعلى بكثير من سلطان الثانية

أي أن الملكية تستمد قوتها من . من الشمس، كذلك تستمد الثانية قوتها من األولى

   .البابوية

لم يحافظ رجال الدين خاصة المتواجدون في أعلى سلطة الكنيسة على هذه 

فلم يعد اإلكليروس ذلك اإلنسان الذي يحب جاره    . فنفذت عيوب كثيرة إليهم .السيرة

  يتخلى عن أسباب الترف، . عامل الناس إال بما يحب أن يعامل بهي. مثلما يحب نفسه

بل سقطوا إلى الدرك األسفل من التهذيب و التعليم، فلم  ،و يبتعد عن أمور الدنيا

و حتى الديرين تحولوا إلى أرستقراطية ، )2(يختلفوا عن الفرسان في أسلوب حياتهم

والقواعد ) 3(باء الصحراء األوائلخالفا آل. يملكون أراضي واسعة ،ممتازة  إقطاعية

فكان من الطبيعي جدا أن تتعالى أصوات هنا و هناك في شتى أنحاء أوربا . )4(الديرية

  .الالتنية، تستنكر هذا الفساد المتغلغل في المجتمع المسيحي الكاثوليكي

التي انتشرت بشكل يثير االنتباه خالل النصف الثاني من القرن  )5(وتعد الهرطقة

، (Piemont)اسبانيا، بيدمونت ب (Aragon) في كل من أراغون  ،م13والقرن م 12

 (Silesie)، سليزيا  (Saxe)، ساكس(Rhenanie) اايطاليا، رينانيب (Lombardie)لمبارديا 

 أبهة و ثراء رجال   عن رفض تغطرسألمانيا، تعبيرا واضحا ب

  
  .465- 462. رجع السابق،  صالم:ينياإلرادة البابوية نقال عن السيد الباز العر 1-

   .445. ، صنفسه -2

   Histoire Lausiaque (Vies d’Ascetes et de pères du désert), textes et  documents pour l’étude:   أنظر  -3
historique du christianisme, Publies sous la direction d’Hippolyte Hemmer et Paul Lejay, 
librairie,Alphonse Picard et fils,  Paris.1912, p.117. 

                                                  . Saint Benoix, Règle, trad., D.B. Sodar, Corbières, 1947, 4,2-9-59:أنظر -4

   
  :إرجع الى ،لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع .فكر مضاد للتعاليم الكاثوليكية حاربته الكنيسة: الهرطقة -5 

 Cannon (W.R.), Histoire du Christianisme au Moyen Age de la chute de Rome à la chute de 
Constantinople, Guillemain (S.M), Payot, paris, 1961,p. 212.  
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بالرغم من محاوالت الكنيسة في البداية استعمال الحجة واإلقناع لحمل  )1(لدينا

 باألسلوهو و .)2(مواقفهم، و الرجوع إلى طريق التوبة الهراطقة عن العدول عن

طرقها في الغالب  وأساليبها  إال أن، )3((Saint Bernard)المفضل عند القديس برنار

 (Hérésie Cathare) (4)وكانت أشد بعد ظهور الهرطقة الكاترية. اتسمت بالعنف والقسوة

لمانيا وإنجلترا و خاصة في و التي انتشرت بسرعة كبيرة وسط الجماهير في كل من أ

و لمواجهتها استحدثت البابوية جهازا جديدا . في وسط شمال فرنسا (5) (Midi)ميدي 

 أسقفية مهمتها توجد في كل). Inquisition( )6(عرف بمحاكم التفتيش أو التحقيق
 
  ,Pacaut(M.), La Papauté,  des Origines au concile de trente, grandes études historiques         :أنظر -1

 Fayard, paris, 1976, p. 212.                                                                                 
 Guiraud(J.)  ,Histoire de l’Inquisition au moyen Age, origines de l’Inquisition dans  le Midi   :أنظر -2

de la France, Cathares et Vaudois, Paris, 1935,p.1.                                    
 هوو. م1153 عام ، وتوفي في كليرفوم1090 عام في )Fontaine- les –Dijon(ولد في فونتين لي دي جون  -3

الذي  وهو. مهد السيستيريين ،م1113 عام) Citeaux(رجل ديني، عالم ألالهوت ، معلم الكنيسة وراهب سيتو

لمزيد  .م1173طوب . وكان مستشار الملوك و البابوات.كما دعا إلى الصليبية الثانية.م  1115ديركليرفو أسس  

 .Petit larousse, Grand format, Montparnasse, Paris, 2004, p.1211 :ارجع الى ،المعلومات عن هذا الموضوع

                               
، وثانيهما عالم اله الشر، خالق األرواح  ه الخيرـ، عالم الأولهما :وجود عالمين متناقضينهي عقيدة تؤمن ب -4

فكان الصراع . Luciber، أو لوسبير   Luciferيطلق عليه الكاتريون  اسم الشيطان أو لوسفير .خالق المادة 

وتقوم أيضا على أساس . خيرغير أن المذهب الكاتري يؤكد على انتصار اله الخير في األ. بينهما في كل مكان

لذلك حرموا على أنفسهم . ال يعتنقها إال من قاطع بصفة نهائية المادة، ألنها من صنع الشيطان في نظرهم ،روحي

 المطهرين : يون الى فئتين كما ينقسم الكاثر. الزواج واعتبروه من أعمال الشيطان، فالمرأة الحامل منبوذة عندهم

 .ء أن يرتقوا إلى الفئة األولى بعد التعهد بعدم تناول المحروم، الكذب و القسم و القتلو المؤمنين  وبإمكان هؤال

  Belperon(P.),La Croisade contre les Albigeois et l’union   :الى   ارجع ،لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع
 du Languedoc à la France (1209-1249), Plon, Paris 1959,p. 71-74 ;  vaux-cernay (P.de),Historia 
albigensis,t.1,coll.de la societé de l’histoire de France,p.19. 

   Puylaurens (G.de), Historia Albigensis,In Dom Bouquet, Historiens des Gaules:                أنظر  -5

et la France, t.xIx ,Paris ,p.186. 

ترجع جذورها الى مجمع . م19و  13راطقة في العالم الكاثوليكي بين القرن تختص  بالبحث و متابعة اله -6

تطورت بشكل جديد في عهد البابا . بايطاليا )  (Lombardieم لمحاكمة الهراطقة في لومبارديا  1184فيرونا 

كجهاز  و أخذت طابعها الرسمي. م1198انوسنت الثالث الذي عين محققين للتحقيق  في الهرطقة الكاترية عام 

، حول م1231و في عام . م229  (Toulouse)و تولوز م 1215 (Latran)نظامي و دائم أثناء مجمعي التران 

م ماعدا في اسبانيا التي 14تراجع نشاطها بعد القرن . البابا جريجوري التاسع مسؤوليتها الى الرهبان دومينيكان

لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع  .  كيين و اليهودم لمحاكمة الموريس 19بقيت فيها مستمرة الى غاية القرن 

  .Dictionnaire Encyclopédique De la langue française, Ed. Hachette, Italie, 1995, p. 665      :الى   ارجع
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و قد تمتعت بصالحيات واسعة و سلطة . األساسية القضاء على الهرطقة و مرتكبيها

 ،نفسها )1(بتغطية وتزكية البابوية ،م1253التعذيب عام جعلها تفرض قانونا يبيح  ،قوية

  . )2(وتجاوزات مما يسمح لمحققي هذه المحاكم بارتكاب حماقات

هو تخلي الرجل الديني شيئا فشيئا عن الحياة  ،وما يؤكد كذلك ضعف اإليمان

 ،يامتالك الماله،والصيد  ،الدينية و االنصراف إلى التمتع بمظاهر حياة الدنيا كالرقص

الرجل الديني الذي كون ف.و قد أضرت كثيرا بسمعة الكنيسة  .وخاصة الزواج ،التسول

و لن يكون  ،أسرة يكون مربوطا بالتزامات عائلية تحول دون أن يقوم بواجباته الدينية

وهو ما يفسر فرض القانون  ،قادرا على منع ذريته لالستمتاع بامتيازات الكنيسة

   .)3(زوبة و العفةالكنسي على رجال الدين الع

كما تعد ظاهرة . السائد آنذاك في انتشار هذه اآلفات )4(وقد ساهم التقليد العلماني 

فيرى الباحثون أن . كذلك من أخطر العيوب )Simonie ()5( السيمونية أو السمعانية

 أسوأ مظهر لها هو بيع صكوك الغفران الذي يرجع جذوره إلى عهد البابا بونيفاس
 

، كية المركزية تحت سلطة أسقف روما، تمثل اإلدارة الكاثولي )الرومانية( يئة العليا للكنيسة الكاثوليكية هي اله 1-

أخذ مصطلح البابوية في  ).Eglise universelle( الرئيس األعظم للكنيسة العالمية ،الذي يعتبر في آن واحد

     .Dictionnaire Encyclopédique,Larousse,p.1146 :الى نظرا.م11االنتشار منذ القرن 

صرح  قدف. التابعين للديانات السماوية األخرى صلم تعد هذه المحاكم للهراطقة فحسب، بل شملت األشخا -2

م انه اجبر تحت التهديد على التخلي عن الديانة  14في تولوز في بداية القرن  (BARUCH)اليهودي باروش

قبل أن يشرع الكاهن في :"... مراسيم التي أجريت لتنصيره قائالووصف ال. اليهودية و اعتناق الديانة المسيحية

، أجبرني مساعدوه على أن أصرح بأني جئت إليه طواعية وهددت (Baptême)و إجراءاته الخاصة بالتعميد تراتيله

بعد ذلك أدخلوني في حوض من حجر به ماء، فأجريت الطقوس . ، فامتثلت لهم عن إكراه. بالموت إن خالفت  

  :ارجع الى ،لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ".(Jean)طي لي إسم يوحنا وأع
Duvernoy( J.),  Inquisition à Pamiers, interrogative de Jacques Fournier , évêque de Pamiers,Ed., 
Privot ,Toulouse,1956,PP.41-45; Pacaut( M.), Op.cit., p.253.    

   .455 .مرجع السابق، صال: )السيد الباز(العريني 3-

على الرجل ) الخاتم و العصا(مصطلح يستعمل عندما يشرف رجل علماني على وضع الشارات الظاهرية  -4

فيعني أن إذا قلد الملك الرجل .ألن هدا العمل من اختصاص الكنيسة ،وذلك يناقض األعراف المعمول بها . الديني

اإلصالح ذلك مصدر السيمونية وزواج القساوسة و فساد وقد اعتبر رجال . يصبح خاضعا لسلطته ،الديني

  .453 .المرجع السابق، ص ):السيد الباز(العريني  :إلى   لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع. الكنيسة

اتفاقية غير شرعية من خاللها تمنح أو تقبض مكافأة مالية دنيوية مقابل خدمة تمس بقيم روحية دينية -5

         .Dictionnaire Encyclopédique, Op.cit.,p.1183   :الى ارجع ،لمعلومات عن هذا الموضوعلمزيد ا .مقدسة
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مقدسا يعرف  م مرسوما بابويا1300عندما أصدر عام )BonifaceVIII( )1(الثامن

يعني ذلك أنه إذا اعترف شخص اعترافا كامال بذنوبه وتبرأ منها و ندم ندما  .بالغفران

و يدفع مقابل الحصول على هذه المغفرة . قيقيا على خطاياه، ينجو من عقاب اآلخرةح

             إذ نفسها، مورست السيمونية في أعلى هرم السلطة البابوية .)2(مقدارا من المال

م، إلى 14م و بداية القرن13 القرن رأشار الكتاب والشعراء المعاصرون ألواخ

) 3(نذكر في مقدمتهم الشاعر اإليطالي دانتي اليغييري. واتالممارسات السيمونية للباب

(DanteAlighieri)الذي وصف في مؤلفه الشهير الكوميديا اإللهية ،(Divine Comédie) 

 بالطموح الجشع من اليوم الذي وصل إليه إلى  (Nicolas  III) (4)البابا نيكوال الثالث 
 
  

 عام م وتوفي في روما1235عام   (Anagni)ولد في أنانيي  ،)Benedito Caetani(هو بنيديتو قايطاني  -1 

و في مدينة  ،درس القانون في باريس قبل أن يصبح كاهنا  فيها. ينتمي الى عائلة نبيلة من أصل كتالني .م1303

م  1281، عين محامي و موثق البابا ثم كاردينال شماس في عام و بعد دخوله الى ايطاليا . كذلك ) Lyon(  ليون 

  Nicolas م في عهد البابا نقوال الرابع 1290كاردينال كاهن عام  ثم،) (Martin IVفي عهد البابا مارتان الرابع 

(IV)، بابا باسم بونيفاس الثامن و انتخب .وقاصد رسولي في فرنسا و البرتغال(Boniface VIII)  ديسمبر  20في

اشتهر بنزاعه مع الملك الفرنسي . م1296ديسمبر  13في ) Celestin V(بعد تنحي سليستان الخامس  م 1294

  :الى   ارجع،لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع  ).Philippe IV le Bel(  )الوسيم (فليب الرابع 
La Grande Encyclopédie,t.VII, p.291.                                                                           

التاريخ األوربي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا، دار  :)عبد العزيز(نوار،)عبد الحميد(قالبطري -2

  . 93. م، ص1971النهضة العربية، بيروت، 
CHelini( j.), L’Eglise au temps des Shismes 1294-1449, Armand Collin, paris, 1932, p .121.   

م و توفي في Florence (1265( بدانتي و لد في فلورانساهو دورونت ديغلي  الغييري المعروف  3-

أدى دورا . كاتب و أديب ايطالي و من أشهر شعراء ايطاليا و أحد رجاالت األدب العالمي. (Ravenne)رفينا

تعرض للنفي ). المعتدل (ينتمي إلى الحزب الغلفي األبيض  .فكان من بين قضاتها الستة. سياسيا هاما في مدينته

 De)و في السياسة (Banquet)كانت له عدة مؤلفات في الفلسفة. م1302الغلفيين السود  عام من طرف 

monarchia)  . و خلد اسمه من خاللها ،تبقى من أشهر مؤلفاته على اإلطالق" الكوميديا اإللهية "غير أن ملحمة، 

 :الى  أنظر).    (Paradisو الفردوس  (Purgatoire)المطهر   (Enfer)،الجحيم  و قسمها الى ثالثة طبقات
Dictionnaire Encyclopédique De la langue française, Ed. Hachette, Italie, 1995,  p. 665.                      

ينتمي إلى عائلة . مViterbe  (1280(م و توفي في فيترب 1210ولد في روما حوالي  ،هو جيوفاني قيطاني -4

كما . خدم أقاربه كثيرا لذلك اتهم بالسيمونية و ،)م1380-  1377(ب البابا بين شغل منص). Orsini(  أورسيني

) القديس(شقيق الملك لويس التاسع   ،)Napoli(ملك نابولي  ،)Charles I d’Anjou(قاوم نفوذ شارل األول دانجو 

)Louis IX( . الى ارجع ،لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع     Dictionnaire Encyclopédique, Op.cit., p.581.   
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تكمن خطورتها في أن . )1(دببتهفشبهه بالدب الذي يريد أن ينفع  .العرش البابوي

األساقفة و رؤساء األديرة الذين و صلوا إلى هذه المناصب عن طريق السيمونية، 

وهو ما قلل من الحماس الديني  .سوف ال يهتمون إال بأحوالهم اإلجتماعية والسياسية

 .حيين و زعزع إيمانهمعند المسي
  

 (IIأزمة الثقة:  

م، 13لم تكن الهرطقة الخطر الوحيد الذي هدد الكنيسة الكاثوليكية خالل القرن   

              )2(الجماعة الرهبانية الفرنسيسكانية بل كان عليها أن تواجه انتقادات

)Fréres Franciscains( خاصة الروحانيين ، و)Spirituels( و هو ما جعل العالم . ممنه

 ،اتهمت هذه الجماعة الكنيسة الرومانية بجمع الثروة. الكاثوليكي يعيش أزمة ثقة حقيقية

. )3(اإلنجيليةو و االنشغال أكثر بالحياة السياسية، والدنيوية واالبتعاد عن الحياة الدينية

يحا بعيدا و تفسيره تفسيرا صح ،الرجوع إلى الكتاب المقدسفمن الضروري في نظرها 

عن الرمزية و المجازية، و العيش في الفقر و التبتل و تكريس الحياة في خدمة اهللا 

   الذين عاشوا فقراء بعيدين عن حياة الكسب ،اإلقتداء بحياة المسيح و الرسلو وطاعته

  أفكارها في عهد البابا مارتان شكلت هذه الجماعة فرقا، و انطلقت في نشر . )4(و المتعة

  
  

  

  

   ,Dante (A .), la Devine comédie, trad, Henri largnon et  Garniér Frères                        :   أنظر -1
Paris,1966,Enfer,chantXIX.                                                                                          

وجعل  ،م 1210عام ) م François d’Assise  ) "1182-1286"سيزي رهبانية أسسها القديس فرانسيس األ -2

 .يمارس أفرادها النشاط اليدوي و الحرفي و التسول للعيش،فإلى جانب الصالة و العبادة. الفقر أساسا لها

القدس  : و نشطت إرسالياتهم التبشيرية في مناطق عديدة في الشرق ،ويعتبرون كذلك حراسا لألراضي المقدسة

طرابلس  ،م 1571عامحلب  ،م 1440 عام بيروت ،م  1320 عامالقاهرة ،م  1249 عام دمياط ،م  1229عام

المنجد في : الى   ارجع ،لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع .م1632 عامالناصرة و صيدا ،م1582 عام)لبنان(

  .    412.ص ،م  2003 ،بيروت ،دار المشرق ،40.ط ،اللغة واإلعالم 

 Pacaut (M.) , la Théocratie, L’Eglise et le pouvoir au Moyen Age , Aubier, Paris, 1957, p.170   :أنظر -3
        Ibid                                                                                                       :أنظر -4
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، بروفانس )Languedoc( كل من النغدوك في ،بعده و) Martin IV( )1(الرابع

)Provence  (و هددت باالنفصال عن ، و قد شككت في سلطة البابا نفسه. و لمباردي

              )3(تأكدت أزمة الثقة أكثر عند وفاة البابا نيقوال الرابع. )2(الكنيسة الرسمية

)Nicolas IV ( ثنى عشر كارديناالاجتمع مجلس الكرادلة المتكون من إ. م1252عام)4( 

غير أن العملية التي من المفروض أن ال تتعدى بضعة أيام، . الختيار بابا جديد

هو انتقال الصراع  ،بب هذا التأخر على ما يبدوأما س .استغرقت سبعا و عشرين شهرا

خلق  أعلى هرم سلطة الكنيسة، وهذا ما إلى ذات النفوذ ةالقائم بين العائالت االيطالي

 ففئة من الكرادلة و قعت تحت تأثير عائلة. عدم الثقة بين الكرادلة أنفسهم جوا من
 
 
  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
بل أن ينتخب ق .م في بيروز 1285م و توفي سنة  1210ولد عام  ، )Simon de Brie(هو سيمون دي بري  -1

ي صراعه مع دعم الملك شارل دانجو ف. و هو من أصل فرنسي ،كان كارديناال ،) م 1285 – 1281(بابا 

( مذابح صقلية أو ".صالة العصر الصقلية "الذين كانوا وراء الثورة المعروفة في التاريخ ب ) Gibelins(الجبليين 

les vêpres Siciliennes (،  وقد أصدر البابا مراسيم الحرمان ضد . م1282ألنها انفجرت يوم عيد الفصح عام

                         :ارجع الى ،هذا الموضوع لمزيد المعلومات عن. لكن دون جدوى ،مرتكبيها
 3ème Ed.,Payot,Paris,1953,P.230.  Hayward (F.),Histoire des papes , 

                                                      .Pacaut(M.), la Papauté des Origines au concile de trente-p,256 :أنظر 2-
م و توفي في روما 1230عام ) Lisciano(ولد في ليسيانو ،) Girolamo Masci(وا ماسي جيرو الم هو -3

تولى الكرسي البابوية .مسؤول النظام الفرانسيسكاني و) Palestrina(شغل منصب أسقف بالسترينا.م 1290سنة

كاثوليكية في فقدت الكنيسة ال. م 1289توج شارل الثاني دانجو ملكا على صقلية عام ). م1292 –1288(بين 

 ويرجع اليه الفضل جامعتي مونبولي و ليشبونة.م 1291عهده إماراتها في الشرق نهائيا بعد سقوط عكا عام

  :ارجع الى ،المعلومات عن هذا الموضوع  لمزيد
 Dictionnaire Encyclopédique ,Op.cit.,p.881 ; Hayward(F.), Op.cit.,p.231.                                 

                    . Mirepoix( L.), le Siècle de Philippe le bel, club des libraires de France, S.D,p.64   :أنظر -4
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لم تستطع إخفاء ميولها إلى عائلة  ،الفئة الثانية أما ،)Colonna( )1(كولونا 

كما أكد البعض على وجود طرف ثالث مؤثر في مجلس ). Orsini()2(أورسيني

فكان يرغب أن ). Charles II( )3(شارل الثاني) Napoli(الكرادلة، و هو ملك نابولي 

من إخضاع تسفر عملية االنتخاب على اختيار شخص يكون مطيعا له، حتى يمكنه 

نظرا للملل الذي أصاب الكرادلة لطول وقت . )4(صقلية المتمردة على عرشه

و هو الراجح، ألن من الصعب على  ،االجتماعات، و الخوف كذلك من االنقسام

مال المجتمعون في األخير  ،)5(م1054المسيحيين تحمل انقسام آخر بعد الذي وقع عام 

األعظم من  خارج السلك الكاردينالي، شرط بر ترى وجوب اختيار الحإلى الفكرة التي 

 . )6(أن يكون قديسا
 
  

  
 
 
 

 12، فرضت وجودها خالل فترة العصور الوسطى في ايطاليا  بين القرنين عائلة ايطالية ذات أصول غامضة  1-

 اك قصوركانت تمل.تنتمي الى الحزب الجبليني، و كانت شديدة العداء للعائلتين أورسيني و قايطاني .م  16و 

و أصبحت تؤثر في . وهو ما مكنها من توسيع و تقوية نفوذها . عديدة و أراضي واسعة منها  مدينة بالسترينا

، كولونا ) Colonna Paliano(كولونا باليانو: انقسمت الى أربعة فروع وهي.عملية انتخاب البابوات في روما

المعلومات عن هذا    لمزيد). Romano(و كولونا رومانو )De sciarra(، كولونا دي سيارا  )Stigliano(ستغليانو 

   Grande Encyclopédie,t.VII,P.1119.                                                       La :              ارجع الى ،الموضوع

ر الوسطى وعصر النهضة  عائلة رومانية من التيار الغلفي، أدت دورا رئيسيا في تاريخ ايطالياخالل فترة العصو2-

المعلومات عن    لمزيد  .سلستان الثالث، نيقوال الثالث، بنديكت الثالث عشر: وهم  تمنحت للكنيسة ثالثة باباوا.

 ,.Dictionnaire Encyclopédique, Op.cit .                                                            :ارجع الى ،هذا الموضوع
p.916  

المعلومات عن    لمزيد .م1304-1285م ملك صقلية  1309م و توفي عام 1248ابن شارل األول ولد في عام  3-

  .Dictionnaire Encyclopédique, Op.cit., p.228                                 :        إلىارجع  ،هذا الموضوع

 Fawtier (R.), Histoire du moyen Age, L’Europe occidentale de 1270 à 1328, dans,Histoire: أنظر -4
générale publiée sous la direction de Gustave Glotz, P.U.F, PARIS, 1940. t .VI ,p. 380.                          

رار ق (keroularios)، عندما أصدر البطريق كيرو الريوس و الشرقية ) الرومانية(  وقع بين الكنيسة الغربية  -5

ه هذ رفعت .ردا على قرار مماثل أصدره هذا األخير ضده (Leon IX)الحرمان الكنسي ضد البابا ليو التاسع 

ارجع  ،المعلومات عن هذا الموضوع لمزيد. م لكن الوحدة بين الكنيستين لم تتم1965اإلجراءات من الجهتين عام 

   ,p.1577                                                                          Petit Larousse illustre,Montparnasse,Paris,1991:الى

                  Pacaut (M.) ,La Papauté, des origines au concile de trente, p.266                             :    أنظر -6
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ماهير الغفيرة التي حضرت تحت اندهاش الج) Célestin V( )1(الخامسفانتخب سلستان 

يفسر ذلك في نظري، أن ال احد كان يتصور في الواقع قديسا يعيش في . )2(الحفل

في العبادة بخلوته ،و يجهل تماما ما يدور حوله في العالم من  امنطقة جبلية، منهمك

كما أن القداسة على حد تعبير البعض ليست . ينتخب بابا ثم أحداث و مشاكل و تحديات

غير أن لجماعة .أو مقياسا كافيا في اختيار البابا في مستوى تطلعات الكنيسة شرطا 

فقد رحبت بالحدث كل الترحيب ، و ترى أن  .رأي مخالف نالفرنسيسكان الروحانيي

و في نظرها، فإن . القديس بطرس دي مورون جدير بهذا المنصب و مستحق له

، و قضى معظم حياته في )3(أ الفقرالرجل الذي تمكن من تأسيس رهبانية قائمة على مبد

جبل على التوحيد و التعبد و التقشف و التأمل في ذات اهللا العليا أمال في تخليص نفسه 

اآلثام و روحه من شرور الدنيا، قادر على بعث روح المسيحية من جديد من أدران 

    .)4(والقضاء على فساد الكنيسة و جعلها ال تهتم إال بخدمة اهللا

ون إجماع بين الدارسين لهذه الحقبة من تاريخ الكنيسة، أن هذا القديس يكاد يك    

بالنظر إلى إيمانه و أفكاره و أذواقه، لن يكون قادرا على تسيير أمور الكنيسة 

ومشاكل  هذا فضال عن جهله للسياسة .الرومانية بضخامة أجهزتها و تعقيدات تنظيماتها

الروحانيين،  على غرار جماعة الفرنسيسكان ملك نابولي، ،أما شارل الثاني. )5(عصره

 .األهداف أيد انتخاب بطرس دي مورون ،و كان مصرا على ذلك، و لكن ليس لنفس

  
  

، وتوفي في م1215عام )  Isernia(ولد في ازيرنيا). Pierre de Morron(الكاردينال بطرس دي  مورون هو  -1

و عندما ).Ostie(كان راهبا وأسقف منطقة أوستي. م 1296في سنة )Castello Du Fumonei(كاستيلو دي فيمون 

وطوب . م1294أوت  29و توج في . م ، بلغ من العمر إثنين  و سبعين سنة1294جويلية  5انتخب كبابا يوم 

   :المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى لمزيد. م في عهد بابا كليمانت الخامس 1313عام 
. . 160 Burgaux (Ch.), Histoire des papes, Beumont Persan, 1949, p  

 ,.Castella(C .), Histoire des papes, de Saint Pierre jusqu’à la Renaissance, éd                     :أنظر -2
 Frumunster, 1943 , p.2.                                                                                                

 بعد موافقة البابا جريجوري تأسس ، (Saint Benedict)فرع جديد تابع لنظام القديس بينديكت -3

المعلومات عن  لمزيد Célestins . وسمي أتباعه بالسليستيين .م1274اثر انعقاد مجمع ليون) Gregoire X(العاشر

                                                                                    .Hayward (F.) , Op.cit., p.232:  هذا الموضوع ارجع الى

 .Castella(C .), Op.cit., .235                                                                           :  أنظر -4
  Fawtier (R.),Op.cit.,t.VI,P.380; Mirepoix(L.), Op.cit., p.67 .                               :        أنظر -5
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تعيين إثنى  هوأول ما قام به سلستان الخامس كبابا،. لم ينتظر كثيرا لفهم مساعيهو

 .)1(عشر كارديناال من أصل فرنسي و أنجوفي دون استشارة مجلسه الكاردينالي

هذا البابا وجنسية الكرادلة الجدد تحمل أكثر من داللة، و توضح إلى أي حد كان 

. وقد بدا متأثرا بثقل المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقه. خاضعا لشارل الثاني

لكن قوانين الكنيسة و تشريعاتها . ففكر في االنسحاب و التخلي عن منصب البابا

تفرض على الرجل الديني إذا ما أراد التنحي عن منصبه، أن يقدم ذلك أمام مسؤوله 

نظرا أن منصب البابا هو األعلى في سلطة الكنيسة، فال  .)2(الكنسيالمباشر في النظام 

فلم يكن أمام سلستان الخامس . يوجد بالتالي مسؤول مباشر تحال إليه القضية للبت فيها

ثم أمر بعد ذلك بعقد  .و كان منهم بنيتو قايطاني. إال استشارة بعض الكرادلة من مجلسه

إرادته علن خالله عن تنازله عن منصبه بمحض و أ .اجتماع مجلس الكرادلة بنابولي

أوقع هذا الحدث خلال في ذهن . )3(االنعزاليةم مفضال الحياة 1294ديسمبر  13يوم 

فكان من . المعاصرين، فهم يعتقدون أن كرامة البابوية مقدسة، و هي فوق كل اعتبار

لطة بهذه الصعب عليهم تقبل أن أحدا من اآلدميين يتجرأ على التخلص من هذه الس

  ).4(قد سمى دانتي الحدث باالمتناع الكبيرو . الطريقة

إذا كان اختيار الكاردينال بنيتو ف. البابوية والحقيقة فان هذا الحدث عمق أزمة

 24دلة المنعقد يوم قد لقي إجماعا في اجتماع مجلس الكرا ،لتولي منصب البابا قايطاني

  إذ.ساط المجتمع األوروبي الكاثوليكي، فإن األمر لم يكن كذلك في أوم1294ديسمبر 

وبعبارة . لفه من العرش البابويامسؤولية انسحاب س فاس الثامنيبون،حمل البابا الجديد  

يمثل هذا الرأي من المعاصرين دانتي، الذي  .)5(هو الذي دفعه إلى التنحي ،أخرى

 ،الحسناء على الكنيسة التي وصفها بالسيدة الءيباالست ،أعاب على بونيفاس الثامن

  فقد كان للفرنسيسكان الروحانيين نفس الموقف، كما .)6(بالخداع والمكر و الخيانة
  

 Burgaux (Ch.),Op.cit., p.160 .                                                                        :أنظر -1
  .Mirepoix (L.), Op.cit., p.67                                                                                                       :أنظر -2

 .Sainte Brigitte, Les Révélations, Liv.3,chap,   .27                                          :       أنظر -3
 Fawtier (R.), Op.cit., t.VI, p.380                                                                     : أنظر -4
 Favier (J.), le temps des principautés, de l’an mille à 1515, Paris, SD, p.245., Chelini           :أنظر - 5

(J.),Op.cit.,p.211.                                                                                                      
                                                                                                                               .Dante( A.), Enfer, chant, XIX :أنظر -6
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نحي سلستان الخامس،الذي يعد البابا المثالي في نظرهم، وأن بونيفاس الثامن ترفضوا  

 .ليس البابا الحقيقي

والظاهر أن هذا التيار المعارض، انطلق من المبدأ أن البابا بونيفاس الثامن،  

لم يبذل أي جهد إلقناع سلستان الخامس على العزوف  و عندما كان كارديناال لم يفعل

الرسولي، لم يكن  يبدو واضحا، عندما اعتلى بونيفاس الثامن الكرسيكما . عن قراره

فالثقة التي وضعها المسيحيون في البابوية أثناء .يتمتع بثقة كل األوساط الكاثوليكية 

 .)1(الثورة الجريجورية أوشكت على الزوال
 

(III فشل حركة المد الصليبي في المشرق و المغرب اإلسالميين  

ي في المشرق و المغرب اإلسالميين يتراجع منذ النصف الثاني أخذ المد الصليب  

 هـ915- 649 صخرة دولة المماليك، و انكسرت شوكة الصليبيين على م13من القرن 

فقد كانت بحق القلعة التي احتمى وراءها العرب المسلمون من  .)م1517- 1250(

ر األمم اإلسالمية اعتبر المؤرخون المماليك من بين أشه. الخطر المغولي و الصليبي

، وتوفرت في قادتهم العسكريين )2(دراية وتدبيرا ألمور الحرب و الخطط العسكرية

. )3(في تلك الفترة ةشروطا اعتبرها العلماء المسلمون أساسية في النظم الحربية اإلسالمي

، حيث م1250/هـ649ية منذ معركة المنصورة عامأثبت المماليك جدارتهم العسكرو

  قائدها الملك الفرنسي ،أسر خاللهافي حملتهم السابعة   (4)لصليبيون خائبينرجع منها ا
 
  

                                   .Dufourcp(A.), l’Avenir du christianisme, 4ème éd, Paris, SD, vol 7, p.428: أنظر -1

     

م، 1983يك، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، الحيل في حروب دولة الممال: )عبد العزيز( محمود عبد الدايم -2

 .3-2.ص
يشترط فيه أن يكون أميرا كبيرا من أعيان األمراء ويتمتع بكامل العقل،و ثبات القلب، و كثير الشجاعة،  3-

واليقظة، يكون عارفا بالحيل و المكايد و الخدع ، وعالما بأمور العسكر وترتيب الجيوش وعلى درجة كبيرة من 

تفريج الكروب في تدبير الحروب : األنصاري:  لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى .لطمعاالتدين وعدم 

،  ه1298األحكام السلطانية،مصر،: الماوردي ; 42- 41.، ص1961. ،نشر و تحقيق جورج سكانلون،القاهرة

 .41. ص
   .Joinville(J.de),Histoire de Saint Louis,dans Historiens et Chroniqueurs du Moyen Age,éd   : أنظر -4

établi et annoté par Albert pauphilet, Gallimard, Bruges ,1963,chap XLV,XLVI.   
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أحد أشهر سالطين المماليك  )2(كما تمكن الظاهر بيبرس . )Louis IX( )1(التاسعلويس 

ة الالتينية عاصمة الدول ،)Antioche(أن يستولي على أنطاكية  بفضل حيله العسكرية،

للتمويه، حيث ال يدرك أحد  هقبل أن يغزوها دخل إلى مدينة حما. )3(م1268الشرقية 

  .اصرت المدينة إلى غاية استسالمهافقسم قواته إلى ثالثة فرق ح. )4(أي جهة يقصد

قسمت النقود بالطاسات، كما بلغ من كثرة األسرى أنه لم "فجمع غنما كثيرا حتى 

و الملك الفرنسي  )Clement IV(  )6(أراد كليمانت الرابع .)5("ميبق غالم إال و له غال

لويس التاسع نشر المسيحية في تونس، و منها يزحف على الدولة المملوكية بمصر 

 بيد أن هذه الدعوة لم تلق . فدعا إلى حملة صليبية جديدة. اكيةلالنتقام من سقوط أنط
قاد  ،من أشد أعداء المسلمين هو م ،1226 منذعام املك فرنس ،)م1270-1214( القديس لويس  هوو 1-

م  1250 عام أسر في معركة المنصورةو،م  1249عام وصل إلى دمياط. الحملتين الصليبيتين السابعة و الثامنة 

 :ارجع الى ،المعلومات عن هذا الموضوع زيدلم. بالطاعون في تونس توفي  ،دفعت فدية كبيرة إلطالق سراحه .
Joinville (J. de.),Vie de saint Louis,trad.par Jacques  Monfrin, Flammarion  Garnier, 1995, Chap758 
et 759.                             

. ، و اعتبر مؤسس الدولة  الحقيقي) م 1277-1260(الملك الظاهر، رابع سالطين المماليك البحريين  هو  2- 

كة أسر لويس التاسع في معر. تألفت حوله قصص الفروسية الشعبية عرف بحروبه ضد الصليبية و المغول، و

اغتال طورا ن شاه آخر األيوبيين و انتصر وقطز على المغول في عين جالوت، ثم اغتال قطز . المنصورة

هزم الصليبيين و انتزع قالعهم، و انتصر على جيوش أباغا في ألبستان .م  1260واستولى على السلطة عام 

، تحقيق  البداية و النهاية:ابن كثير : ارجع الى ،المعلومات عن الموضوع زيدلم. في في دمشق تو. م 1277

  . 3762-  3761.، ص 14.ج ، 2005، دار صادر ، بيروت،سهيل زكار

استرجعها . م خالل الحملة الصليبية األولى في المشرق اإلسالمي 1098إمارة التينية أقامها الصليبيون عام  3-

، وهي مدينة عظيمة كثيرة الخير:"  وقال عنها ابن كثير.على يد السلطان الملك الظاهر  م، 1268ام المماليك ع

ا أربعة و يقال أن دور سورها اثنا عشر ميال ، و عدد بروجها مائة و ستة و ثالثين برجا، و عدد شرا فاته

-  3787.نفس المصدر، ص: ثيرابن ك  :ارجع الى،المعلومات عن هذا الموضوع  زيدلم".  عشرون ألف شرافة 

3788 ;             Dictionnaire Encyclopédique, Larousse, Op.cit .,P. 7                                                      
، ص 1م، ج1958كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقيق محمد مصطفى زيادة، القاهرة، : المقريزي 4-

566-567.  

  .المصدر نفس :قريزيالم -5
      Saint Gilles sur Le( أصله من منطقة القديس جيل سور لورون )  Guy Le Gros(هو غوي لو غرو  -6

Rhône(، بابا بين قبل أن ينتخب  ،كان محاميا و مستشارا للقديس لويس)دعا الى الحملة .  )م 1268-1265

 لمزيد. توفي أثناء التحضير لها. صليب يزي على أخذ الو أقنع الملك الفرنسي و االنجل ،الصليبية السابعة

  :ارجع الى،المعلومات عن هذا الموضوع 
Petit Larousse, Grand format, Montparnasse,Paris,2004,p.1292 ;  Castella (C.), Op.cit., p.229.     
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 )1(أوربان الثاني التي وجهها البابااستجابة في العالم المسيحي الكاثوليكي مثلما لقيته تلك 

(Urbain II) في كليرمون في المجمع الكنسي الذي انعقد )Clermont(   إثر م 1095عام

رغم ضعف االستجابة، إذ لم يلب الدعوة  .)2()م1099- 1096(الحملة الصليبية األولى

 (Robert D’Artois)  و روبير دارتوا (Thibaut  de Champagne)  إال ثيبودي شامباني

ورغم الفشل الذريع الذي مني به إثر الحملة الصليبية . نجو ملك صقليةوشارل دا

م و فيها 1270السابقة، فقد أصر على إعادة الكرة، فنزل بقواته في تونس في جويلية 

لقي حتفه ومعه القاصد الرسولي للبابا، و مجموعة من الفرسان بعد إصابتهم بوباء 

 ت قيادة الحملة إلى أخيه شارل دانجو،انتقل. )3(م1270أوت  25الطاعون و ذلك في 

و فضل عقد صلح مع ملك تونس أبو عبد . الذي وصل ساعات فقط بعد وفاة شقيقه

  .)4(اهللا

و الواقع أن الظاهر بايبرس كان على استعداد لعقد صلح مع الصليبيين، نظرا   

مة على للشائعات التي تناقلت حول تحرك المغول و كانت سياسته تجاه الصليبيين قائ

أولهما المزاوجة في التعامل، مصالحة البعض في الوقت الذي  :ركيزتين أساسيتين

  طويال، يخرقهاأما الثانية فهوال يحترم بنود االتفاقية معهم . يحارب البعض اآلخر
 
 

 1042مارن عام -سور –، ولد في شاتيون  )de Oude de lagery    Oudon( هو أودون أو أود دي الجيري -1

) . Cluny(و كان راهب كلوني . م  1093 - 1088 سنتي م، تولى سلطة البابا بين 1099 عامو توفي في رومام 

دعا إلى ،م  1095عام و في مجمع  كليرمان .السيمونية و الفكر الالئكي  وحارب ،واصل إصالحات سابقيه

الذين تخلوا  ،يستعيد مساندة الكرادلةما جعله ممرونة فترة توليه العرش البابوي قد أظهر في و .الصليبية األولى

المرجع السابق،  : )السيد الباز(العريني :  ارجع الى ،لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع.عن جريجوري السابع 

  Dictionnaire Encyclopédique ,Larousse, Paris,2001.,p.1617                  :وأنظر أيضا. 460 .ص
عرف بالحملة  ،أولهما.انقسمت إلى قسمين .م  1095 عام بان الثاني في مجمع كليرموندعا إليها البابا أور -2

 Pierre(قادها بطرس الناسك .لتفسير الفشل الذر يع الذي منيت به ،وقد  وصفت كذلك ،الشعبية و غير المنظمة

L’Ermite ( يخية إلى نجاة ثالثة أشارت الدراسات التار. لم يجد السالجقة أي مشكل للقضاء عليها . م1096عام

، اذ شكلت اد كانت أكثر تعدادا و أحسن تنظيم، فقأما ثانيهما. ليبي من جملة خمس و عشرين ألفأالف  ص

تمكنت من هزم السالجقة عام . عناصرها الجيوش النظامية اإلقطاعية التي بلغ تعدادها ثالثمائة ألف جندي 

 لمزيد. م 1099و حذت القدس حذوها عام . م1098ام م، و غزو أنطاكية التي سقطت بفعل الخيانة ع1097

    :  ارجع الى ،المعلومات عن هذا الموضوع
 Atlas Historique,Milan,1983,p.147 ; C .Castella  , Op.cit.,pp.243-245.                             

                  .Burgaux(CH .) ,Op, cit.,p.162                                                                                                   :نظرا -3

Musée De L’Histoire de France, AE.III.4.  4-                     :أنظر                                         
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و  ،أن عصر االندفاع الصليبي قد ولىبكان ذلك مؤشرا . )1(متى اقتضت مصالحه ذلك

في المجمع الكنسي المنعقد ) Grégoire X( )2(مع ذلك حاول البابا جرجوري العاشر 

م ،بعث الروح الصليبية من جديد عندما حث أمراء أوربا 1274بمدينة ليون عام 

و  ،الغربية على رفع الصليب، و التوجه إلى بيت المقدس بهدف تحرير كنيسة الرب

و أخذت المعاقل . بيد أن النداء بقي دون رد. بغية الحصول على المجد  و المال ليس

استغل السلطان . م13المسيحية في الشرق تسقط الواحدة تلو األخرى في أواخر القرن 

بالحرب بينهما، و التي امتدت ) Géne(و جنوة  )Pise(انشغال أساطيل بيزا  )3(قالوون

إلى الساحل الشرقي للبحر المتوسط أين تتركز مستعمراتها، فأرسل حملة بقيادة األمير 

م و هي آخر ما تبقى من 1287حسام الدين طريطاي، فاستولى على الالذقية في أفريل 

استرداد  فأراد قالوون،السلطان شجع هذا االنتصار العظيم . )4(إمارة أنطاكية المسيحية

فأخذ في . من الصليبيين، آخر معاقل المسيحية في المشرق )Saint Jean d’Acre( عكا

و هو أمر أفرح . م1290نوفمبر  10التحضير و االستعداد إال أن الموت اختطفه في 

الصليبين كثيرا ، خاصة أن أخبار مصرة وصلت إليهم، مفادها أن خالفات نشبت بين 

، لكن )5(إلهي إلنقاذ عكا المملوكي ،و ظنوا أنه عقاب األمراء حول وراثة العرش

األشرف خليل بن قالوون،الذي تولى الحكم، استطاع إعادة ترتيب البيت المملوكي و 

 له ما أراد، إذ تمكنت  فكان .)6(أعاد إحياء مشروع أبيه بالسيطرة على هذه المدينة
 

  .35. صالمرجع السابق، : )عبد العزيز (عبد الدايم محمود  1-

م و توفي في أريزو  1210 عام)Plaisance(ولد في بليزانس  ، ) Théobald Visconti( هو ثيوبالد فسكونتي 2-

)Arezo ( كان ضمن الحملة الصليبية الثامنة  عندما بلغه خبر انتخابه بابا بين . م  1276سنة)م 1276-1271 .(

وقد دعا إلى .و توحيد الكنيستين الغربية و الشرقية واصل إصالح الكنيسة و حث على تحرير األراضي المقدسة 

 : ارجع الى ،الموضوع هذا المعلومات عن لمزيد.لدراسة هذه القضايا م 1274عام عقد مجمع الكنسي في ليون 
Castella (C . ) , Op.cit.,pp.229-230.                                                                          

المعلومات عن   مزيدل .م1281، انتصر على المغول في سوريا  )م 1290-1279(سلطان المماليك البحرية  3-

   .441.م ، ص 2003، دار المشرق، بيروت ، 40المنجد في اللغة و اإلعالم ، طبعة : هذا الموضوع ارجع الى

  .Runciman (S.), A History of the crusades, Cambridge ,1951,vol III, p. 311-112          :    أنظر  -4
    .38-37. المرجع السابق، ص: )عبد العزيز (عبد الدايم محمود  5-

تتمة المختصر في   :ابن  الوردي ; 24. ص 4م ،ج 1865المختصر في أخبار البشر، اسطنبول، : أبو الفداء-6

، 1المصدر السابق، ج :المقريزي ; 336 .، ص2م ، ج 1970أخبار البشر، تحقيق أحمد رفعت البدراوي، بيروت 

 .757. ص
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بعد مقاومة شديدة من  ،)1(م1291/هـ691سنة  من االستيالء على المدينة فيقواته 

. )4(حتى مقتل قائديها)  Hospitaliers( )3(و اإلسبتارية ،)Templiers( )2(جماعتي الداوية

، و تم تدمير  )5(م1291ماي  28و كان حصن الداوية آخر موقع صليبي استسلم في 

حملت . )6(كل القالع الالحقة به، حتى ال يتمكن المسيحيون من العودة من خاللها

الدراسات التاريخية الغربية البابوية أسباب إخفاقات الحمالت الصليبية المتتالية على 

كان يشكله فقد فشلت في نظرها، في توحيد القوى المسيحية لردع الخطر الذي . الشرق

عجزت في فض النزاعات المسلحة التي نشبت بين الجماعتين ن في المشرق، والمسلمو

. كما أنها لم تكن قادرة على تقوية الوازع الديني. )7(الرهبانيتين الداوية و اإلسبتارية

ألن األمم المسيحية الكاثوليكية وجهت   ،فكان موت الروح الصليبية سببه ضعف اإليمان

و قد عبرت هذه الدراسات أيضا عن أسفها  .الدنيوية اهتماماتها أكثر إلى المصالح

  وحسرتها لعدم تمكن البابوية من عقد تحالف مع المغول للقضاء على المسلمين، بعدما 

  

  
 
  .765-764. المصدر السابق، ص: المقريزي -1

 Hugues de( م على يد هوغ دي باينس  1129جانفي 13نظام ديني و عسكري  مسيحي تأسس في  -2

Paynes(برز . و يسمى أعضاؤه كذلك بفرسان المسيح الفقراء أو رهبان معبد سليمان ،، وهو أول من ترأسه

كانت مهمته تتمثل في حماية الحجاج المسيحيين الذين يتوجهون . م  13و  12نشاطه بصفة خاصة بين القرن 

الل الحملة خ (Louis VII)لسابع فقد ساعد الملك الفرنسي  لويس ا. إلى القدس و المشاركة في الحرب الصليبية

وبعد فقدان األرض المقدسة نهائيا .عندما تعرض لهجوم في جبال آسيا الصغرى،)م1149-1147(الصليبية الثانية

قديس فقد كانت من وضع ال أما قاعدته.م1314مارس  22كليمانت الخامس هذا النظام في م، ألغى البابا  1291

  Saint Bernard ,de laude novae mili tae chapIII .: ارجع الى ،لموضوعالمعلومات عن هذا ا لمزيد .برنار

لمزيد المعلومات عن هذا . ها رهبان ممرضون ومحاربون في أن واحدؤأعضا،م  1099 عام تأسست في -3

  .176 .جوزيف نسيم ،المرجع السابق ص :ارجع الى،الموضوع 

  .38. بق، ص، المرجع السا )عبد العزيز (عبد الدايم محمود  -4

  Pietri (L.), Venard (M.), la Fin du Moyen Age et les débuts du monde moderne du XII I  XVII:أنظر-5
siècle, in Coll, le Monde Et Son Histoire dirigée par M. Meuleau ,Laffont,1971, p. 189.  

  .337. السابق، ص المصدر :ابن الوردي ; 25.المصدر السابق، ص  :أبو الفدا  -6

  Dufourcq (A.) , Histoire du christianisme, vol. 6, p. 412                                :                  أنظر -7
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من القضاء على الدولة العباسية، و تدمير ) Hulagu()1(هوالكو تمكن قائدهم العسكري

ان البابوية و الكنيسة الكاثوليكية في نظر أصحابها كان بإمك.م1258مدينة بغداد عام

بين المغول و المسيحيين، إثر    باستغالل عالقة النسب الموجودة إنجاز هذا المشروع،

كما لم . )3(إعالن بنفسه اعتناق المسيحية النستورية و، )2(هوالكو بامرأة مسيحية  زواج

اثوليكي، تستغل فرصة تواجد شخصيات هامة و فاعلة في المجتمع المسيحي و الك

صالت و جالت في القارة األسيوية و بالد المغول بكل ثقة و أمان منها، بالن 

) مGuillaume De Rebruquis( )1220-1293(و غيوم دي روبريكوس )4(كربان

فكانت الظروف  .)Marco Polo( )5(مبعوث القديس لويس، و الرحالة ماركو بولو

والرسالة التي . ي لردع خطر المسلمينمواتية و مناسبة برأي هؤالء، إلقامة حلف قو

  م يخبره بانتصاراته في مصر 1289بعث بها ملك الفرس أرغون الى فليب الوسيم 
 
 
 
  ، و حفيد جنكيز خان)م 1265-1256(، و هو أول ملك مغولي إيراني  م 1265م و توفي  1217ولد في  -1
 )Gengis Khan . ( ملك التتار ابن ملك :" وقد قال عنه ابن كثير .م  1258سقطت على يده الخالفة العباسية عام

كان ال ...قتل عن المسلمين شرقا و غربا مالم يعلم عددهم إال الذي خلقهم. وقد كان ملك جبارا فاجرا كفارا التتار

- 3784.، ص صدرالمنفس : ابن كثير: ارجع الى ،لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع  ."بالدين من األديانيتقيد 

3785 .  

 :ارجع الى  ،المعلومات عن هذا الموضوع لمزيد.نت تفضل النصارة على سائر الخلقهي طقز خاتون ، كاو -2

 .3785-3784.المصدر السابق  ، ص: ابن كثير 
يقوم . )م 431-428(راهب و قس أنطاكية و بطريرك القسطنطنية  ، )Nestorius(نسبة الى نستوريوس  -3

وهو ما أدى إلى اتهامه بالهرطقة . طبيعة اإللهية و الطبيعة البشريةال: المسيح هما مذهبه على وجود طبيعتين في

 :أنظر. م 431عام ) Ephèse(في مجمع ايفيز 
Librairie Larousse,1990,p.661.                                                       Petit Larousse illustré, 

قاصدا ) Innocent IV(م ،عينه البابا إينوسانت الرابع1252 سنة و توفي1182ام، ولدعفرنسيسكاني ايطالي  -4

كان صاحب أقدم دراسة تصف آسيا الصغرى من ) .م 1246-1245(في بالد المغول  )Légat de pape(رسوليا 

  :أنظر.  الناحية التاريخية و الجغرافية
 Petit Larousse illustré, Op.cit., p.1510.                                                                             

 1271في عام ، قام برحلة إلى الصين م 1324م و توفي  1254و لد ) ايطاليا(رحالة و مستكشف من البندقية -5

ا بعدما .وأرمينيثم فارس وعند العودة رجع عن طريق سومطرة .،عن طريق مسالك بداخان و صحراء غوبي م 

ربط و نسج الكثير من العالقات . في الصين) KUBILAY Khan(كث ثالث عشر سنة في خدمة كوبالي خان م

واعتبرالمصدر األوربي األول حول الصين . )عجائب الدنيا(االستكشافية بحيث دون العديد من الحقائق  في كتابه 

  Petit Larousse illustré, Op.cit., p.1513 .                                                     :أنظر. ولية المنغ
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ن حاولوا التغاضي و الحقيقة التي ال يمكن إنكارها ،أن األوربيين الغربيي. )1(خير دليل

 .م، و التي أثلجت قلوبهم1258، أن هؤالء المغول الذين تسببوا في نكبة بغداد عام عنها

عام ) مصر( )2(عركة عين جالوتتعرضوا بأنفسهم إلهانة كبرى أمام المماليك في م

م، اذ استطاع السلطان قطز بفضل خطة عسكرية دقيقة و محكمة، من تطويق 1260

فقد عبر أبو المحاسن عن ذلك . ، و يقضي عليه كليا)3(الجيش المغولي من ثالث جهات

  " )4(.وولوا األدبار ال يلوون على شيء: " قائال

  

 (IV و الملك الفرنسي فليب الرابع و أسبابهلنزاع بين البابا بونيفاس الثامن 

   :م 1297-1296ضريبة رجال الدين  - 1

في يحلم بإقامة دولة مستقلة قوية في أوربا  )5()الوسيم(كان الملك فليب الرابع 

ولمواجهة القوى األوربية األخرى المعادية له كانجلترا . م13أواخر القرن 

)Angleterre ( و أراغون)Aragon( الفالندر و)Flandre( فقد تطلب ذلك منه ،

و الظاهر أن المشروع كبير . استحداث مناصب إدارية جديدة، و تعزيز قوته العسكرية

 ، لم يجد الملك الفرنسي  وكحل لهذه المعضلة )6(يحتاج إلى اعتمادات مالية ضخمة

  
  .202Musée De L’Histoire de France ,AE.III .            :                                            أنظر 1-

م و هزم المظفر سيف الدين قطز جمع هوالكو  1260/ ه  658وقعت يوم الجمعة من شهر رمضان سنة  -2

ي فكانت هذه الهزيمة األولى الت. وقتل منهم و أسر كثيرا و قتل أمير المغول كتبانغا نوين و جماعة من بيته 

، تحقيق خطط المقريزي: المقريزي : ارجع الى،المعلومات عن هذا الموضوع  لمزيد. عرفها التتار منذ قيام دولته

 .3761.المصدر السابق ،ص: ابن الكثير;93.،ص 3ج   ت،.د مصطفى زيادة ، طبعة بوالق،
، أبو 297. المصدر السابق، ص :، إبن  الوردي205.، ص 3المختصر في أخبار البشر، ج :أبو الفداء -3

   .79. ، ص7هرة في ملوك مصر و القاهرة، ج المحاسن، النجوم الزا

   .نفسه :أبو المحاسن 4-

، استند إلى المشرعين في )م 1314-1285(، ملك فرنسا م 1314 في سنة م و توفي 1268 عام ولد في 5-

 .، و صادر أمالكهمألغى رهبانية نظام فرسان الداوية.حكمه، واستقل عن الكرسي الرسولي ودخل في النزاع معه

، و از ميزانية سنويةكما عرف بإصالحاته في الميدان المالي كانج.م  1314-1307ولى على أموالهم بين واست

خاصة مع البابا كليمانت لعب دورا أساسيا في انتقال مقر البابوية إلى فرنسا بعالقاته ال. تحسين خدمات الخزينة

  :ارجع الى ،المعلومات عن هذا الموضوع لمزيد. الخامس
Dictionnaire Encyclopédique de la langue française, éd.Hachette, Italie,1995.                                             

 .Ullmann( W.), A chort History of the Papacy in the middle ages, Muthuen, New York,p. 281 ظرأن -6

     



  27

لما أعاد الكرة من . م1297م عاسبيال، إال فرض ضريبة العشر على رجال الدين 

، و رفع شكوى إلى البابا في روما واصفا زمالءه )Citaux(احتج قس سيتو  ،جديد

أكد البابا بونيفاس . (1)القساوسة الفرنسيين الذين امتثلوا لطلب العاهل بالكالب الصامتة

ي الثامن في رده بأن أمر فرض الضرائب على رجال الدين قد حسم في المجمع الكنس

كما أصدر . )2(م، إذ ال يمكن فرضه دون استشارة البابا1215المنعقد في التران عام 

   .)3(م1296في فبراير ) Clericis laicos(مرسوما بابويا باسم 

، و أنكر إدوارد )Adolphe de Nassau()4(حاكم ألمانيا أدولف دي ناسو استجاب

 فمنع ،فليب الرابع التعامل به رفضبينما  .مضمون المرسوم) Edward III()5( الثالث

 ، وغلق حدود)6(دفع أي مقدار من المال لرومامواطنيه رجال الدين و العلمانيين على 

 ومن ذلك قطع مصدر. مملكته في وجه جباة الكنيسة لجمع الضرائب على أرض فرنسا

 كما صدرت مقاالت هجائية مجهولة من األرجح ،أن يكون مصدرها. التمويل عليها

 إلى التاريخية، وقد أشارت بعض المراجع. ص المقربين من الملك الفرنسياألشخا
 

    

  Luz (P.de.), Histoire des papes ,éd, Albin Michel, Paris , S.D.p.218                                  :أنظر -1

                         .Poulet (D.Ch.), Histoire de l’Eglise, t.I, Beachensme et ses fils, Paris, 1959, p.208 :أنظر -2

يتعرض للحرمان الكنسي كل األساقفة و بصفة عامة األشخاص التابعين للكنيسة، الرهبان، : " يقول فيه -3

، نصف األعشار، أجزاء ريعدون بالدفع للعلمانيين ، الضرائب، االقتطاعات، األعشا الكهنوت، الذين يدفعون أو

و كل الذين يفرضونها من أباطرة ... م أو من أمالك الكنيسة، سواء على شكل منح أو قروضالمائة من مداخيله

 ،المعلومات عن هذا الموضوع لمزيد".و ملوك و أمراء و بارونات و رؤساء الجامعات، دون استشارة البابوية

 : ارجع الى
Registres de Boniface VIII, éd.Digard,F.Faucon et A.Thomas, Paris,1884-1921),t.I, col.584/585. 

 .)Albert de Habsbourg(، هزم و قتل من طرف ألبيرت دي هابسبورغ )م 1298 -  1292( ملك الرومان  -4

  Petit Larousse illustré, Op.cit.,p.1060 .                                            :                      أنظر

 1377-1327(ملك انجلترا .  )Richmond(م، توفي في ريشمون 1312 عام  )Windsor(ولد في ويند سور   -5

، م 1346عام ) Crécy(و انتصر على فليب السادس  في كريسي . ، غزا اسكتلندا و أشعل حرب المائة عام )م

على الملك ) Prince Noir" (بالملك األسود "بعد انتصار ابنه المكنى  . م  1347عام ) Calais(واستولى على كالي 

لكن .م  1360عقد صلح بريتاني عام  ،م Poitiers (1356(في بواتيي ) Jean le Bon(الفرنسي يوحنا الطيب 

 ،لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع.شارل الخامس ابن يوحنا الطيب استرجع منه األراضي الفرنسية المحتلة 

                                                                                       .Dictionnaire Encyclopédique,Op.cit.,p.421:ارجع الى

  Hayward (F.), OP.cit.P.235                                                    :                     أنظر  -6
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الفرنسي، نشر أحد المقربين المخلصين للعاهل ) Pierre Flote()1(أن بطرس فلوت 

كان الملك الفرنسي حاميا لمملكته قبل أن يظهر "  :مدونة لم يرسلها إلى البابا يقول فيها

 20وفي يوم . )2(و ال أحد مسؤول عنه إال ربه ،اإلكليروس إلى الوجود على اإلطالق

  (ineffabilis)جديدا  أصدر البابا بونيفاس الثامن مرسوما بابويا م1295ديسمبر 

أسباب فرضه االستشارة على الملك، هي تجاوزات رجاله القائمين على  أن يوضح فيه

أن البابا قلل من شدة لهجته مقارنة بما جاء ويبدو واضحا . )3(جمع هذه االقتطاعات

. أن التهم رفعت عن فليب الوسيم لكن ذلك ال يعني ،على لسانه في المرسوم السابق

فرنسا الذين طلبوا منه  ةنيفاس الثامن ألساقفكما أنه للتأكيد عن حسن نيته، استجاب بو

خوفا من  ،ملكال م ترخيصا، لتقديم المعونة المالية التي طلبها منهم1297فبراير  1يوم 

و قد كتب البابا  .)4(ما يصدر من رد فعل سلبي من العلمانيين في حالة رفضهم لها

ني نية في تقديم إعانة إذا كانت لرجل دي: " قائال م1297فيفري  7للملك الفرنسي يوم 

فإني  ال أمانع استالمك إياها دون الرجوع إلي إذا اقتضت  ،كمعينة لك و للممال

جويلية  31، الصادر في )Etsi de Statu(كما اعترف في مرسومه . )5("الضرورة

بأحقية الملك في أن يحكم بنفسه في وجوب فرض الضرائب على الرجل   ،م1297

تدعيم التهدئة بينها، طوب  بونيفاس الثامن الملك الفرنسي لويس و ل. )6(الديني أو عدمه

م، نظم احتفاال 1300و في عام . م1297أوت  17التاسع، الجد األول لفليب الوسيم في 

توافدت إليه جموع غفيرة من الحجاج من جميع األقطار  .كبيرا في روما) jubilé(دينيا 

 و كنائسها وجسورها وساحاتهاروما  شوارع فكانت .فرنسااألوربية الكاثوليكية، ومنها 
 
  

. معارضين للبابا بونيفاس الثامن، كان من أشد الو مستشار الملك الفرنسي فليب الوسيم رجل قانوني فرنسي  -1

                                   .Petit Larousse illustré, Op.cit., p.1264                                                                                    :أنظر

                                      .Favier (J.),Temps des principautés, de l’an mille  à 1515, P.246: أنظر -2

  Registre de Boniface VIII,t.1,col.,615  .                                                        :      أنظر -3

                                                                                                                   . LUZ (P. de.), Op.cit.,p.219 :أنظر -4

                                                                                                                                                         .Ibid :أنظر -5
Favier (J.),Op.ci.t,p.246 .                                                                                                                    أنظر:  - 6 
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ويظهر . ي القديس المالئكي و القديس بطرسقصر إلىطريقهم  آخذين ،تضيق بهؤالء

خالل عام الحج، و نظرا للجمهور الغفير، :" أنه حدثا استثنائي على حد قول دانتي

  .   )1("اتخذت ترتيبات نظامية لفائدة األشخاص المارين فوق الجسر

ا أن المسيحية استرجعت أمجادها أمام نجاح هذا االحتفال الديني، اعتقد الباب

فقد . و من ذلك، آن األوان للدعوة إلى الحرب الصليبية من جديد. ومكانتها في العالم

 )2(برنار سيسي) Pamiers(أراد أن تكون لفرنسا الدور الريادي، فكلف أسقف باميي 

)Bernard Saisset( ك فكان ذلك منطلق خالف جديد بين المل.إلبالغ الملك الفرنسي

  .والبابا

  

   :قضية برنار سيسي -2

لم يكن اختيار البابا في تعيين برنار سيسي لعرض مشروع الحملة الصليبية  

فقد  . )3(على الملك الفرنسي صائبا ، نظرا لما يكنه األسقف من كره لألسرة الملكية

 وجد في هذه المهمة فرصة جيدة لالتصال بالملك فليب الوسيم، و من ثم إسماعه ما ال

العالم، لكنه ال يكون الملك أجمل رجل في قد :" و قال لرفقائه في الطريق. يريد سمعه

يتقن إال النظر في وجه األشخاص دون أن يتفوه بكلمة، فال هو إنسان وال دابة و إنما 

و أمر بإلقاء  كرد فعل، أجرى العاهل الفرنسي تحقيقا سريا على األسقف،." )4(صنم

 في سانليس م، ثم قدمه للمحاكمة1301جويلية  12الكه في القبض عليه و احتجاز أم

)Senlis .(تحريض أولهما، شتم الملك وثانيهما،: فوجهت إليه تهمتين رئيسيتين  

  
 

  Dante (A.), Enfer,chant XVIII.                                                                                              :أنظر -1

. في باميي قبل أن يعينه البابا بونيفاس الثامن أسقفا على المدينة )Saint Antonin(كان رئيس دير أنطونان  2-

لذلك ناضل و كافح من أجل . فكان يكره الفرنسيين الذين يراهم كمحتلين لبالده  ،أصله من منطقة النغدوك 

و كومنج  (Foix)فقد جند لهذا الغرض كونت فوا " .  غالة الجنوبية" اخراجهم من كل منطقة ميدي إلقامة مملكة

)Comminges . (ارجع الى ،المعلومات عن هذا الموضوع لمزيد:  
La Grande Encyclopédie,t.VII,p.293; Favier (J.),Op.ci.t,P.247.                                    

   Chelini (J.),Op,cit.,p.25 .                                                                       :     أنظر -3 

  Mirepoix(L.),Op.cit.,p.88 .                                                                          :  أنظر -4
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. )1(أهل النغدوك و تولوز على التمرد و العصيان بغية االنفصال عن مملكة فرنسا

با في الوقت نفسه يطلب منه رفع الحصانة الدينية عنه حتى تتسنى محاكمته وكتب للبا

  .)2(في محكمة نظامية

و الواقع أن التهم الموجهة إلى األسقف، تتميز بالواقعية باالستناد إلى غالبية 

األبحاث التاريخية التي درست الموضوع، لكن في نظر البعض، فإن السبب هو إقدام 

في  .)3(نار سيسي إلى منصب األسقف، دون أخذ رأي الملك في ذلكالبابا على ترقية بر

حين يذهب البعض اآلخر إلى القول، بأن الملك طمع في امتيازات سيسي المالية ،ألنه 

رفض البابا التهم الموجهة لألسقف، و طلب إحالة القضية إلى . بأمس الحاجة إليها

 )Salvator mundi(سوما جديدا أعلى محكمة الكنيسة لكن دون جدوى، فنشر عندئذ مر

أوقف من خالله كل االمتيازات الممنوحة للملك في فرض الضرائب على الرجال 

 قضية أساقفة فرنسا لحضور مجمع روما لمناقشةكما وجه البابا دعوة إلى . (4)الدين

لذي نشر ا (Ausculti filu)و في مرسوم . )5(اإلصالحات و الحريات الدينية في فرنسا

ل نفسك تعتقد بأن ال إبني العزيز ال تجع:" ، خاطب الملك قائالم1301مبر في ديس

فالذي يفكر هكذا هو أحمق، و الذي يصر على  ،و ال سلطة دينية تأمرك ،مسؤوال عليك

نشر  كان رد فعل مقربي الملك سريعا، فبعدما أحرقوا المرسوم،. )6("ذلك فهو كافر

أن ال حق للبابا دعوة األساقفة لدراسة المسائل بطرس فلوت مقاال مسيئا للبابا معلنا ، 

 وواصل هجومه على البابا في اجتماع المقاطعات الثالث المشكلة للمملكة. الزمنية

م، بحضور مجموعة من األساقفة 10/4/1302و المنعقد في باريس يوم  ،الفرنسية

  فرنسا، وحذرهوالنبالء و الدكاترة محمال بونيفاس الثامن ،أسباب تأخر اإلصالحات في 

  
  

 Registre de Geoffroy d’Ablis, Ms Latin 4269 ,bib .nat . de Paris, éd. trad. et notes par             :أنظر -1
Jean Duvernoy ,1980, introduction, p. 5.                                                 

         L.Mirepoix,Op.cit.,p.88 .                                                                               :أنظر -2 

 Poulet(D.ch.) ,Histoire de l’Eglise ,antiquité et Moyen Age, débuts des temps                     أنظر -3
modernes,Beauchensne et ses fils,Paris,1959,t.I,p.309.                                          
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منع هذا االجتماع   ،ذلكباإلضافة إلى  )1(من أخطار وقوع انقسام في أوربا الكاثوليكية

و الواقع أن مثل هذا القرار يجعلنا نعتقد أن  .)2(األساقفة الفرنسيين من التوجه الى روما

وهو ما جعل . و تسير في اتجاهه. فرنسا نفسها هي التي تعمل من أجل االنقسام

و يعرف الخالف تصعيدا جديدا خاصة  ،بونيفاس الثامن يتخلى عن أسلوب التهدئة

مضمونه فكر ، الذي يضمن )Unam Sanctam(البابا خالل المجمع، مرسوم  بإصدار

، والقديس )Hugues de Saint Victor(هوجس القديس فكتور  ،البابا إنوسنت الثالث

) Gil De Rome(و جيل دي روما ). Saint Thomas D’aquin( )3(توماس داكوين

 )Abbe  Maury(قس موري غير أن ال) .Les Deux Gleves( )4(خاصة نظرية السيفين

الذي  بففي نظره ،فإن األسلو. في دراسة مفصلة للحدث، شكك في صحة هذا المرسوم

كتب به ال عالقة له بأسلوب بونيفاس الثامن لذلك لم يستبعد أن تكون المحاولة للراهب  

أما الحجة الثانية التي اعتمد عليها القس هي . المقرب من البابا) Agidius(إيجديوس 

الذي نشره البابا يوحنا الثاني  )Code officiel des Clementines( ن قانون كليمانتينأ

أخذ الخالف في . )5(والعشرون، ال يتضمن هذا المرسوم البابوي مما ينفي مصداقيته

االزدياد بعد مجمع روما، فعقد الملك اجتماعين بحضور أتباعه و حاشيته من البارونات 

  جوان  14م  وثانيهما، في 1303مارس  12أولهما، في ). Louvre(و األساقفة في لوفر

  

  
 
   .Favier(J.), Op.cit.,p.245                                                 :                            أنظر -1

  Op.cit.,p.96 Mirepoix ,(.L)  .                                                                         : أنظر -2

 (Somme  م من مؤلفاته المشهورة 1274م و توفي  1225الم الهوت ايطالي و معلم الكنيسة ولد عام ع -3

Théologique   (La  التي كتبها بين)ان الشيء األول الذي يجب أن نؤمن به هو :" كان يقول )م 1273- 1266

  :ارجع الى ،المعلومات عن هذا الموضوع مزيدل.  "د و هو خالق السماء و األرضوجود اله واح
Etienne Gilson, christianisme et philosophie,Paris,1949,p.104-105.  

الكنيسة واحدة ووحيدة ، تملك رأسا واحدا و ليس :" القديس برنار حيث يرى أن صاحب هذه النظرية هو -4

بيد هذا األخير، سيفان . بطرس، ثم خليفة بطرسفهذا الرأس هو سيدنا المسيح و خليفته . رأسين كالوحش

فهذا يشهر للدفاع عن الكنيسة من طرف الملوك و األمراء و الفرسان .يمثالن السلطة الزمنية و الروحية 

  : ارجع الى ،المعلومات عن هذا الموضوع مزيدل" . و ذاك ترفعه الكنيسة بنفسها. باستشارة البابا
Registre de Boniface VIII , t.III,col. 888.                                                                                                

 .Mirepoix(L.), Op.cit.,p.99                                                        :                    أنظر -5
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 ،)Guillaume De Nogaret( )1(ن غيوم دي نوغـاريدافع خاللهما المستشارا م،1303

و شنا هجوما الذعا . على الملك) Guillaume De Plaiseans( غيوم دي بليزيانسو

  . على البابا بونيفاس الثامن، واصفين إياه بالخادع، السارق، المهرطق، والمجرم

كما حماله . )2(المثالي في نظرهما واتهماه بمعاداة الفرنسيين، خاصة الملك المؤمن 

أسباب العداء بين إنجلترا و فرنسا ،و ضياع األرض المقدسة في الشرق، ووفاة البابا 

و في األخير طلبا من سيدهما اإلسراع إلى الدعوة إلى عقد مجمع . )3(سلستان الخامس

  .)4(عام، يقدم فيه بونيفاس الثامن للمحاكمة

إلى فرنسا لتحذير ) Lemoine(ن و الواقع أن البابا بعد إيفاد الكاردينال لوموا

الملك و أتباعه من عقوبة الحرمان، أخذ القضية بمجمل الجد فبدأ باالستعداد لنشر 

كان فليب الوسيم كلما فكر في العزلة التي سيعيشها حين . )5(مرسوم قرار الحرمان

اضرب " لذلك قرر التحرك بسرعة عمال بالمثل. تفرض عليه  العقوبة، يصاب بالرعب

فوضع خطة تهدف الى إلقاء القبض على البابا،ومن ثم نقله  ".ك قبل أن يضربكمخص

و اختار غيوم دي نوغاري لتنفيذ  ،إلى المجمع العام المزمع عقده في مدينة ليون

وهو من جهته، استعان باإليطاليين الذين أظهروا عداوة شديدة لبونيفاس الثامن . العملية

 )Squigola(سكيغوال  )Seccano(واألسر سيكانو )Veroli( كالجبلينيين و سكان فيرولي

حاكم عدة أفراد  هأن م،1297فقد سبق لهذا البابا عام  .)Colonna( )6(و خاصة كولونا 

كما نزع النيافة  .روماام، فاستولى على ممتلكاتهم و نفاهم من سبتهمة االنق ممنه

  .قبل أن يسجنهما) Jacques Et Pierre Colonna(وبيير كولونا  للكارديناليين جاك

  
م، أصله من النغدوك ، كان رجال قانونيا  قبل أن يتحول إلى مستشار  1313م و توفي عام  1260ولد عام -1

كان أحد المخططين و المدبرين  .م  1313م و 1306الملك الفرنسي فليب الوسيم في الشؤون السياسية بين 

                                                                               .Petit Larousse illustré, Op.cit.,p.1468: أنظر.لحادثة أنانيي 
   .LUZ (P.de.), Op.cit.,p.223                                                                 :               أنظر -2

         Poulet (D.Ch.), Histoire de l’Eglise,t.I,p.310-311 .                                      :            أنظر -3

 Mirepoix (L.), Op.cit.,p.99 .                                                                   :       أنظر -4
 Pacaut (M.), La Théocratie ,l’Eglise et le pouvoir au Moyen Age,dans             :    أنظر -5

col.historique sous la direction de Paul Lemerle,Aubier,Paris,1957,p.167.                                                      
 Poulet (D.ch)  ,Guelfes et Gibelins,la diplomatie Pontificale à l’époque de la domination : أنظر -6

française(1266-1378 ),Imprimeurs- Editeurs,Paris,1922,vol.II,p.92.                                                                
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كان سيارا . )1(و بعد هروبهما التجآ إلى فرنسا،حيث وجدا المأوى عند فليب الوسيم

. ظر بفارغ الصبر الثأر منهفانت .أكبر الحاقدين على البابا  )Siarra Colonna(كولونا 

فانضم بدون تردد إلى العصابة التي شكلها غيوم دي نوغاري، و التي يتراوح عدد 

فنزلوا في األراضي اإليطالية بعد عبورهم جبال . )2(ا ةو خمسمائ ةأفرادها بين أربعمائ

مركز ) Mouche(األلب متخذين منزل أحد الناقمين اإليطاليين اآلخرين، يدعى موش

  . مي لهمأما

ساعدت كثيرا ذاك،أن الظروف األمنية التي كانت تعيشها إيطاليا آنوالظاهر 

سبتمبر  6و في ليلة  .أنصار فليب الوسيم  في مهمتهم، و قد وظفوا ذلك أحسن توظيف

م، توجه غيوم دي نوغاري و عصابته إلى أنانيي أين كان يقيم البابا رافعين 1303

أضرموا النار في  ،بعد سلب و نهب المدينة". )3(انيحيا الملك و يحيا كولو" شعار

و تسلل غيوم دي نوغاري و سيارا كولونا إلى داخل القصر البابوي، الذي  الكنيسة،

و ) Pierre D’espagne(بطرس إسبانيا: عدا اثنان و هما ،غادره الكرادلة الهاربين

. في حلته البابويةفوجداه جالسا على كرسيه . )Nicolas Bonasini(نيكوال بونازيني 

. )4( "هذه رقبتيهذا رأسي و :" ما خيره سيارا كولونا بين التنحي و الموت أجابه قائالول

أجابه بأنه ،و حين هدده غيوم دي نوغاري بالتوقيف، و نقله إلى مجمع ليون للمحاكمة 

 ،في ذات السياقو.)5(مرتاح بأن يقوم الهراطقة الكتاريين مثلهم من إعفائه من مهامه

الشتم و ربما  أشارت بعض المراجع، أن البابا بونيفاس الثامن قد تعرض للسب و

و قد تطلب األمر تدخل سكان المدينة خاصة من عائلة أورسيني و قايطاني . )6(للضرب

  انتقل البابا  .)7("لألجانب يحيا البابا و الموت"  :التي ينتسب إليها، إلنقاذه مرددين عبارة
  
 

  .Hayward ( F .), Op.cit.,p.235                                                                       :   أنظر -1

  .Mirepoix(L.), Op.cit.,p.104                                                                           :أنظر -2
               .Poulet (D.ch) ,Guelfes et Gibelins,V.II,p.93                                    :                  أنظر -3

                                                                                                          .Mirepoix(L.), Op.cit.,p.102:       أنظر -4

  Burgaux(Ch. ),Op.cit., p.163 .                                                 :                        أنظر -5

 .Renouard (y.) ,La Papauté à Avignon, P.u.f, Paris 1954 ,p. 7                                 :      أنظر -6
   Raynaldi(O.), Annales,Ecclesiastici ,éd . typographus Barri-Ducis,MDCCCLXXI,a,1303,41:   أنظر -7
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الحادثة،  على إثر هذه. )1(م1303أكتوبر  11ذلك إلى روما ،و توفي هناك يوم   اثر

ترك دانتي خالفاته الشخصية مع بونيفاس الثامن جانبا، فانتقد بشدة منفذي عملية أنانيي 

 )2(."أرى في أنانيي خليفة المسيح مسجونا وسارقين يتهيئان لقتله :" قائال

لم يعط الدارسون أهمية لالعتداء الذي تعرض له البابا من قبل رجال الملك    

فقد رأوا فيها إذالال  للبابوية . الفرنسي، بل غالبيتهم ركزوا على أبعاد الحادثة السياسية

  . )3(و فشل مشروعها الفكري ،و بداية أفول نجم الكنيسة الكاثوليكية

  
  

(V  في إيطاليا الصراع بين القوى السياسية )الجبليين و الغلفيين (  

  :الجبليني –الصراع الغلفي  -1
انتزاع العرش  (Welf) )4(والف (Baviere)حاولت إحدى أسر بفاري    

خالل النصف األول من   (Hohenstaufen))5(اوفنتاإلمبراطوري من أسرة هوهنش

فرزت فوز في هذا الشأن، أ ألن االنتخابات التي أجريت ،فشلتلكنها  ،م12القرن 

 Henri le(من العائلة األخيرة على هنري المتكبر  (Conrad III)كونراد الثالث 

Superbe (بداية صراع طويل والمؤرخين  فقد كان ذلك في نظر. من األسرة األولى   

  

  
  Raynaldi ,a 1303,Ibid.                                                      :                          أنظر -1

  Dante(A.). Pur,  chant,XX .:                                                                         أنظر -2

م فترة ازدهار الفكر العلماني الالئكي وقد ساهم ذلك في دفع  14م و بداية القرن  13اعتبرت نهاية القرن  -3 

  :  لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى. ااألمم نحو التحرر عن سلطة الباب
Fossier(R. ) ,le Moyen Age, le Temps des crises, Armand colin Paris,1983,t.III,P.124 ; Castella (C.  ), 
op. cit., p. 257.                                                

االسم ليعم كل دوقيات ثم انتشر .م  12انيا في أواسط القرن اسم دوقية من دوقيات سكسونيا في شمال ألم -4

 Poulet (D.ch)  ,Guelfes et Gibelins,la Lutte du   :المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى مزيدل. اإلقليم
Sacerdoce et de l’Empire(1152-1250), Imprimeurs-Editeurs,Paris,1922, V. I,p. 8-9.                                         

م  11و هي اسم أسرة ألمانية نبيلة في القرن .بألمانيا  (Fribourg) مدينة فريبور  نسبة الى قصر شتوفن في -5

ابنة اإلمبراطور   (Agnes)بأنياس   (Souabe)دوق سواب  (Fredric I) تشكلت على اثر زواج فريدريك األول.

لمزيد (Conrad III) خب ابنهما كونراد كإمبراطور باسم كونراد الثالثانت. (Henry IV) الجرماني هنري الرابع

    .Poulet (D.ch.)  ,Guelfes et Gibelins. Vol.I,P.8                        :المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى
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غير أن الصراع الذي كان  )1(عرف بالصراع الغلفي و الجبلينيحاد بين األسرتين، 

وت األلمانية على التاج األلماني سرعان ما انتقل إلى خارجها، و بوجه التحديد بين البي

 ،حات في إقامة دولة واسعة األطرافو الواقع فان ألسرة هوهنشاوفن طمو. إلى إيطاليا

و في نظر ها و أتباعها، فإن . تتجاوز حدود ألمانيا لتمتد إلى إيطاليا و شرق أوربا

نية، تعني إحياء مجد اإلمبراطورية الرومانية، وجعل السيطرة على روما والقسطنطي

بالدور الحربي  فعلى البابا أن يكتفي  .البحر األبيض المتوسط بحيرة ال هوهنشتاوفن

و الواضح أن  ذلك لم ولن يخدم مصالح  .)2(روما الوثنيةالذي كان يلعبه البابا في 

لمقدسة تحت نفوذ آل فقد رأت بأن وقوع مدينة روما ا. )3(البابوية و سياستها

و تجمع حولها كل من يعارض  .)4(هوهنشتاوفن، يجعل من بطرس نفسه تابعا لها

الفكرة التوسعية لإلمبراطورية في شبه الجزيرة اإليطالية، ألن ذلك في اعتقادهم يكرس 

 Fredric( فالمعارضة التي لقيتها حملة فريدريك باربروس. التسلط األجنبي على بالدهم

Barberousse(هما، يناصر أحد: فظهر تياران .على إيطاليا إال دليال قاطعا على ذلك

، وثانيهما، وقف مع اإلمبراطور مدافعا عن اإلقطاع و مشجعا البابا عرف بالغلفيين

وهو ما أدخل إيطاليا في دوامة الصراعات الداخلية بعدما تعافت عن  .)5(للهراطقة

اقترنا بالفوضى و الفتن والقتل في األحياء و والواقع أن االسمين . )6(غزوات البرابرة

و كانت  ،م14م و بداية القرن 13من القرن  القرى اإليطالية خالل النصف الثاني

 حفل راقص أو بمناسبة جنازة  أثناءالحرب تندلع بين الطرفين ألسباب تافهة كالتحدي 

  
  

 (Gaiblengen) الولفيين أوالغلفيين،وغايبالنغنو منها اشتق اسم " والف " تسميتان ايطاليتان من أصل الماني -1

م و منها  12الغربي أللمانيا منذ أوائل القرن  هو اسم معقل تابع ألسرة  هوهنشتاوفن  بمقاطعة سواب  بالجنوب

تاريخ اوربا العصور  :فيشر ل . آ. ه :ارجع الى ،لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع. جاءت تسمية الجبليين

  .196. م،ص1969القاهرة ، 1الوسطى ، قسم 

 Gautier (L .) ,Benoix XI , Etude sur la papauté au commencement du XIV                       :أنظر -2
siècle, Paris,MDCCCLXIII, p.88.                                                                             

 .196.،ص ع السابقالمرج :فيشرل . آ. ه -3
  .Poulet (D.ch.)  ,Guelfes et Gibelins. Vol.I,P.8                                                         :  أنظر -4

 Perrin (CH-E.), l’Eglise et  la vie religieuse de 1305-1378 , centre de                                :أنظر -5
documentation  universitaire , S.D, P.210.                                                           

         .Machiavel (N.), le Prince suivi des histoires Florentines,éd.Enag,Alger, 1989,p.287           : أنظر -6
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م، فقد كان بال رحمة و أما اإلقتتال بينه. بين الجيران كالمية أو مشادات مسؤول،

هنا تجر فقد نقل المعاصرون صورا مرعبة عن جثث من القتلى ، رؤوس . شفقة

فال سبيل للصلح أو التنازل أو التهدئة، فالويل كل الويل . بها األطفال لهووهناك ي

والواضح أن التيارين يفتقران إلى االنضباط . للمنهزم، فال مصير له إال التصفية

فنفس الحزب نجده ينتهج سياسة داخلية مختلفة من مدينة إلى . زبيالنضالي أو الح

كما أن الوفاء لهذا أو ذاك ال يهم بقدر ما تهم مصالح األسر و األحياء و . )1(أخرى

  .)2(فغالبا ما تنتقل مدينة من تيار إلى آخر تبعا لميوالت جماعية مؤثرة محليا. المدن
 
 :الصراع الغلفي الداخلي -2
السبب  ،)3(إلى قسمين )Pistoie( م انشق الغلفيون في مدينة بستوا1300في عام    

) Cancellieri( على ما يظهر هو االختالف الداخلي الذي وقع في أسرة كانسيلييري

كانت إحدى  .إلى مجموعتين من اإلخوة غير األشقاء التي انشطرت على إثر ذلك

، وللتمييز أطلقت )Blancs(، فسمي أوالدها البيض)Bianca( األمهات تدعى بيانكا

 ونظرا للدعم الذي قدمته أسرة سرشي. )4(على اإلخوة اآلخرين) Noires(تسمية السود 

)Cerchi( بينما اتخذت عائلة دوناتي . الفلورنسية للبيض، تسمت باسمهم)Donati ( من

 )5(.وعرف أتباعها بارتباطهم الوثيق بالبابوية. نفس المدينة والمنافسة لها، اسم السود

فقد اتهم الغلفيون  .كان العداء شديدا بين الطرفين إلى درجة عداء الغلفيين والجبليين

وقد طلب البابا بونيفاس . )6(البيض بالخيانة والتآمر على البابوية السود نظرائهم الغلفيين

  )Charles de Valois(  فالوا  دي شارل   الثامن تحت الضغط، من الكونت الفرنسي
 
  

  

  Perrin (Ch-E.) , Op.cit.,p.210.                                                                           :أنظر 1-

   Poulet (D.ch.) ,Guelfes et Gibelins. vol.P.15.                                               :          أنظر 2-

  Op.cit.,p.89 Gautier,(.L).                                                             :               أنظر -3

   .Portier (L .),Dante,Ed.Seghers, Paris,p.60                                                      :     أنظر 4-

 Ibid.                                                                                                   : أنظر -5
Portier ( L .) ,Op.cit.,p.62.                                                                                                       أنظر:   -6 

  
 



  37

ة الغلفيين الى فلورنسا، بدأت مطاردة ومحاكم وصوله بالتدخل وفور الموالي لألولين

البيض الذين أجبر بعضهم على الغرامة ثم النفي مثل ما حدث للشاعر دانتي الذي مات 

أول سهم يطلقه :" وقد عبر عن معاناته بعيدا عن أهله قائال. م1321في المنفى عام 

  )1("رمح المنفى هو أنك تترك كل األشياء الغالية المحبوبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
Dante (A.).Pur, chant, XVII.                                                                                                      أنظر:    -1   



  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  
  . إنتقال البابوية إلى أفنيون بفرنسا و دورها في تطوير المدينة

  
(I و آثره إنتخاب البابا آليمانت الخامس 

  انتخابه أسقفا على مدینة روما 

(II  عالقته بملك فرنسا بعد إنتخابه  

(III  إنتقال البابا آليمانت الخامس إلى مدینة أفينيون  

(IV أفينيون عاصمة للبابویة  

  الوضع الجغرافي و السياسي و اإلداري ألفينيون قبل إنتقال البابویة إليها -1

  إنجازات البابویة في أفينيون -2

  األسر البابلي -3

  

  



(I انتخاب البابا كلمانت الخامس وأثره  

  :انتخابه أسقفا على مدينة روما

 )1(م بالسم1304جويلية 7يوم  (Benedict XI)بعد وفاة البابا بندكت الحادي عشر 

اجتمع مجلس الكرادلة في بيروز  .)2(وبالسحر عند البعض اآلخر ،حسب البعض

)Pérouse ( والواقع أن مجلس الكرادلة . من يخلفه م الختيار1304جويلية  18بايطاليا يوم

والصراع العائلي بدا واضحا . )3(الذي يشكل غالبيته اإليطاليون، كان منقسما على نفسه

. وهم الموالون لعائلة كولونا ،فمن جهة يوجد كرادلة يريدون بابا من أصل فرنسي .بداخله

على عائلتي قايطاني  المحسوبونوهم  ا،يفضل بابا ايطالي منهم منمن جهة أخرى، هناك 

لما استحال التفاهم واإلجماع على ترشيح اسم كاردينال من المجلس . وأورسيني

جوان 5يوم  وانتخب. رشح رئيس أساقفة بوردو الحتالل منصب أسقف روما،)4(ذاته

وفي نظر بعض المؤرخين المعاصرين، فإن  .)6( اسم البابا كليمانت الخامسب ،)5(م 1305

كانت رواية جيوفاني فيالني الوحيدة التي  .)7(دور في هذا االنتخابيم للملك فليب الوس

                                                            

، أحد المؤرخين Giovani villaniى حد تعبير جيوفاني فيالنيقتل مسموما على يد شاب متنكر في زي امرأة عل -1

  Hayward(F .), Op. cit., p.239.                                 :           أنظر. اإليطاليين المعاصرين

Ranulphe de plassac ,Pons de Parnac, Pierre Arsieu, Hugues  2-                                 :    أنظر 
Amiel, Hugues de Boniols , Registre de l’inquisition de Toulouse (1273-1280), texte édité, traduit et annoté 
par Jean Duvernoy, 1993, p.11.  
Mollat (G .), Op.cit., p.27.                                                                                                           أنظر : -3 

فقد ، )عائلة  بونيفاس الثامن(كان الكرادلة متخوفين مما ينجر عن اختيار ممكن لكاردينال موالي لعائلة قايطاني - 4

بين بونيفاس الثامن والملك فيليب الوسيم، فكانت تصريحات غيوم دي نوغاري تحمل أكثر  يعيد الى الواجهة الصراع

  Lizerand (G. ), Op.cit., p.17; Mollat (G .), Op.cit., p.29 .         :                نظرمن تهديد أ

Burgaux (Ch.) , Op.cit., p.165.                                                                                                أنظر :  -5  

في عائلة )Bordeaux( قرب بوردو)Villandraut(،ولد في فيالندرو ،)Bertrand de Got(هو برتران دي غو  6- 

 سيد فيالندرو)Berand de Got(أبوه هو بيران دي غو. سبعة منهم إناث ،تتشكل من أحد عشر طفال ،ميسورة الحال

)Villandraut( غرويان ،)Groyan ( وليفران)Livran(وأوزاست )Uzeste( .في دير  ،اذ تربىنشأ نشأة دينية

م  1299ورئيس أساقفة بوردو .م 1295ثم تولى منصب أسقف كومينج في عام ) . Deffends(وديفان )AGEN(آجان

  :للمزيد أنظر.و قد اختير لتولي العرش البابوي لمعرفته القانون الديني كذلك.كان متعلما و محبا للعلم .
Registre de Boniface VIII, n°41; G. Lizerand, Op.cit., p.23.  

بأن الفضل  يرجع إلى  ،في حين رأى البعض اآلخر  ،اختيار برتران دي غو إلى الملك الفرنسيالبعض  ارجع - 7

 :للمزيد أنظر. الكاريدينال بطرس كولونا حليف الملك الذي رشى عددا من زمالئه الكرادلة
Lizerand ( G.),Op.cit., p.20.  
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 Nicolas(فقد نقلت أن الكاردينال نيكوال دي براتو. تحدثت بالتفاصيل عن عملية االنتخاب

De Prato ( الموالي للفرنسيين، إلخراج المجلس الكاردينالي من المأزق، اقترح على

ثالثة مترشحين لمنصب البابا، ويقوم الكرادلة الموالون أنصار بونيفاس الثامن بأن يقدموا 

فبعد قبول االقتراح وقع االختيار على المترشح برتران دي . لفرنسا باختيار واحد منهم

سريا فأسرع إلى لقاء المترشح . حينها أخبر نيكوال دي براتو الملك الفرنسي بما وقع. غو

ثم عاد ). saint jean d’angely()1(دانجلي  ستة أيام بعد في دير منعزل في غابة  سان حنا

نيكوال دي براتو وحثه على العمل إلنجاح  الملك إلى باريس و منها راسل الكاريدينال

  .)2(انتخاب براتران دي غو

مانت يبعدو كل فيالني وافقد وصف .في صدق هذه الرواية الفرنسيونشكك المؤرخون 

لم تعد  ،ورفع الحرمان،لخاصة بالمصالحة فيما يخص التعهدات اف .ينيالخامس والفرنس

كما الحظوا  مبالغته في تقدير .)3(ألن البابا بنديكت الحادي عشر ألغاها ،قائمة في نظرهما

ثم إذا أردنا  .بهذه السهولة ةلدالكراتقدير دور الكاردينال دي براتو في التأثير على مجلس 

ب الجديد لسلطته، فكان من التصديق بفرضية رغبة الملك الفرنسي إخضاع البابا المنتخ

 بدال عن االكتفاء بتعهد سري غير ،األجدر أن يبحث عن إطار رسمي قوي يضمن له ذلك

الهيئة عن ما يجري في دهاليز نسبيا  بعيد )4( ،ونيمسيشرعي صدر من أسقف 

الواقعة  أما فيما يخص توقيت اللقاء الذي حددته الرواية بالفترة.)5(من صراعات الكردينالية

 اكان متواجد ،م، أثبتت الدراسات أن رئيس أساقفة بوردو1305ماي 20و 17ين الواقعة ب

التي تقع على مسافة ثمانين  ، )Roche Sur Yon(سوريون  حينها في نواحي روش

                                                            

االتفاق بأن فيليب الوسيم سيضمن منصب البابا لبرتران دي غو مقابل ستة انتهى اللقاء حسب نفس الرواية، ب   - 1

المصالحة بين الملك والكنيسة دون قيد أو شرط، رفع الحرمان الكنسي :  تعهدات لهذا األخير حين يصبح بابا وهي

دة االعتبار على الملك وذويه، حق االقتطاع الضريبي من كل مدا خيل المملكة، شجب روح بونيفاس الثامن، إعا

أما التعهد األخير ، فيفصح عنه في الوقت . للكرادلة من عائلة كولونا وتعيين آخرين من التيار الموالي لفرنسا

                       .Mollat (G.), Op.cit.,p.31 ; La Grande Encyclopédie, t . XI,p.629: للمزيد أنظر.المناسب

Lizerand (G.), Op.cit., p.21.                                                                                                     أنظر :  -2 

لمزيد المعلومات عن .وأعاد االمتيازات التي تتمتع بها مملكته ،رفع ضد البابا الحرمان الكنسي عن فيليب الوسيم  -3

                                                                           .Hayward ( F. ),Op.cit., p.239:            أنظر ،الموضوع 

  La Grande Encyclopédie, t.XI, p.629 .                                    :                           أنظر 4-

                                                                                                                 .Renouard (Y.), Op.cit., p.115:أنظر5 -
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وأن الملك لم يغادر ضواحي باريس خالل تلك  ،كيلومترا تقريبا من سان حنا دانجيلي

حصل الملك من خاللها  .)2(ين الشخصينكما أكد آخرون وقوع مفاوضات ب . )1(الفترة

وهو ما يرجح القول بأن كليمانت الخامس تصرف وفق تعهدات التي . على ما أراد

  .)3(أوردها فيالني
 
 
II (عالقته بملك فرنسا بعد انتخابه:  

مانت الخامس وفيليب الوسيم يخية إلى أن جذور العالقات بين كليالتار ادرتشير المص 

بعد انتخاب برتران  دي  و.)4(كومينج أسقفم حين كان 1305 سنة ا قبلمترجع إلى فترة 

إلى درجة أن البابا  ينزاد التقارب بين الشخص م،1305في جوان  مدينة روماكأسقف  غو

عاتبه  يفته كبابا،ظوفقبل أن يباشر  .أصبح عاجزا عن رفض أي مطلب لفليب الوسيم

بعد ما  ..)5(فاعتذر له بكل تواضع .جديدالمنصب ال هبقبول ارهشعإالملك عن تأخره في 

بفرنسا إلقامة ) Vienne(ن يم، ومدينة في1304حدد كليمانت الخامس عيد القديسين عام

عند                     نزوال مراسيم التتويج البابوي، اضطر إلى نقله إلى مدينة ليون

                                                            

على أنّه بالرغم من ذلك، فقد اعترف الفرنسيون بأنفسهم بأن عامل الرشوة وارد في هذا االنتخاب وغير   -1

ر شهرا تقريبا، ليحصل إجماع بينهم في اذ ليس من السهل أن يترك الكرادلة خالفاتهم التي دامت أحد عش.مستبعد

  :للمزيد أنظر.األخير على شخص برتران دي غو
Lizerand (G.), Op.cit., p.22; Mollat (G.), Op.cit., p.31; La Grande Encyclopédique, t.XI. , p.629.  

Lizerand (G .), Op.cit, p35-36; Hayward (F.), Op.cit., p.240.                                                            أنظر:   -2 

La Grande Encyclopédie, t.XI., p.629.                                                                                                  أنظر:  -3 
أما فيليب الوسيم، فمن .نتظام ضريبة العشر للملكفكان هذا األخير يدفع با  .تميزت بالمودة واالحترام المتبادل -4

كما منع . جهته، أصدر جملة من اإلجراءات االستثنائية خصت أبرشية بوردو عندما تولى برتران دي غو رئاستها

م، من االستيالء على مداخيل أسقفية هذه المدينة، واالقتطاع الضريبي في كل األراضي التابعة 1300مستخدموه عام 

. صدر أمرا يمنع عسكريه من توقيف األشخاص في المقابر والكنائس والمناطق المقدسة األخرى واإلقامة فيهاوأ. لها

أحد    )Arnaud Garsias(فكان أرنو جارسياس . كانت نفس العالقات تربط الملك الفرنسي بباقي أفراد عائلة دي غو

فكان فارسا تابعا لكونت . خالص الملكية الفرنسيةفي أجان قد خدم بإ) Alamans( إخوة برتران سيد إقطاعيةألمان

) Lomagne(مقابل هذه الخدمة والمواالة، سمح له بتوسيع إقطاعيته إلى لوماني) . Saint Pol(القديس بول

                 Lizerand (G .), Op.cit, pp.30-33 :للمزيد أنظر). Auvilars(وأوفيالر

Baluze (E.), vitae paparum avenionensium,t. II, p.62.                                                                        أنظر:  -5                                   
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نظمت  فقد. األحداث هأنسب الستقبال مثل هذ ،شروطا نظره في توفري هف .)1(رغبة الملك

غادر كليمانت الخامس مدينة بوردو يوم .(2)م1274و 1245مجمعين كنسيين كبيرين عامي

، ليزينيان )Beziers( )3(وفي طريقه، توقف في عدة مدن كبيزي . م1305سبتمبر  4

)Lezignan(فياللي ،)4( )Villalier(مونبيلي ،)Montpellier( فيفي)Viviers .( ووصل إلى

 وم،1304نوفمبر 14فقد جرت يوم  ،أما مراسيم التتويج.)5(م1304نوفمبر1م ليون يو

بحضور جمع من ) Napoléon Orsini(أشرف عليها عميد الكرادلة نابليون أورسيني

الكرادلة ،واألساقفة ،والملوك واألمراء يتقدمهم فليب الوسيم وشقيقه شارل دي فالوا 

)Charles de Valois(   ويوحنا الثاني)jean II (دوق بريتاني)6(. 

فقد انهار جدار . وقع خالل هذا الحفل ،نقلت المصادر التاريخية أن حدثا مأساويا

إثره اثني  على الموكب البابوي، فلقي على -الذي كان مكتظا بالفضوليين -أحد الشوارع 

أما كليمانت الخامس،فقد  .عشر شخصا حتفهم منهم دوق بريتاني وجرح شارل دي فالوا

  وعلى إثر هذه الحادثة لم يخف البعض.)7(من رأسه البابوي من فرسه وسقط التاجوقع 

والواقع أن إصرار فليب الوسيم على اختيار مدينة ليون  .)8(تشاؤمه عن مستقبل البابوية

إلجراء الحفل، إنما يريد مد نفوذه وسلطته إلى كل المدينة، واستدراج البابا كليمانت 

وفي . قد يؤخر تنقله إلى روما، وربما التخلي عن الفكرة نهائيا الخامس إلى داخل فرنسا،

ففي الوقت الذي انتظر الكثير من . تقديري ،فإن األحداث التي تلت تؤكد صحة هذا الطرح

فانتقل إلى . الكاثوليك إسراع البابا المنتخب الى العودة إلى روما، أخذ اتجاها معاكسا

فيالني عن الكاردينال اإليطالي ماتيو أورسني  ويتحقق ما ذكره جيوفاني .)9(جاسكوني

                                                            

                                                                                                                      .Mollat(G.) ,Op.cit., p.32 :أنظر  -1
Baluze (E.), t.II, Op.cit., p.295.                                                                                                             أنظر:   -2                             

              Regesti Clementis PapaeV ex Vaticanis archetyipis…editi cura et    studiomonachorum : أنظر3-
ordinis S.Benedicti, Rome,1884-1892,n° 541.                    

                                                                                                         .Regesti. Clementis PapaeV.,n°525 :أنظر4- 

Lizerand (G.),Op.cit.,p.47.                                                                                                                   أنظر:   -5 

Chronographia regum fancorum, éd, Moranville, t.I, p.176.                                                            أنظر:  -6 

Hayward ( F.), Op.cit., p. .17 :نظرأ                                                                                                                 -7 

Lizerand(G.),Op.cit.,p.49.  8-                                                                            :أنظر 

Mollat(G.), Op.cit., p.33.                                                                                                              نظرأ:   -9 
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)Mathieu orsini(،كون تن عودة البابوية إلى روما لن بأ  الذي صرح في طريقه إلى ليون

كان أول ما فكر فيه هو إدماج   ،)1(وعندما شرع في تجديد مجلس الكرادلة .قريبا

ديسمبر  15وفي . لهماالكارديناليين االيطاليين جاك وبطرس كولونا وإعادة االعتبار 

ألنه ،)3( أعجب فليب الرابع هذا القرار.)2(،أصدر مرسوم تعيين عشرة كرادلة جدد م1305
والواضح أن اإلجراءين . )4(عزز النفوذ الفرنسي في المؤسسة الدينية الكاثوليكيةألنه ،)3(

. ينالسابقين الذين أصدرهما البابا يتطابقان مع ما جاء في التعهدات الواردة في رواية فيال

موضوعي  وا عن إعطاء تفسيرضلكنهم تغا ،بنفي الروايةوالمؤرخون الفرنسيون اكتفوا 

ضعف بوضوح  لتؤكدوقد جاءت قضية نظام الداوية . للعالقة الموجودة بين هذه األحداث

انتقد الكثير من المسيحيين الكاثوليك الوضع الذي آل إليه  فقد.البابوية أمام الملكية الفرنسية

وية في نظرهم سبب تراجع الروح افقد كان فرسان الد ،م13ام في أواخر القرنهذا النظ

م، بتخليهم 1291عام اوزوال الممالك المسيحية الشرقية خاصة عك ،الصليبية في الشرق

مرتبطة  تهما عديدة كما وجهوا إليهم .)5(عن القواعد التي وضعها القديس برنار

والبصق على الصليب وعبادة صنم باسم  ،كإنكار وجود المسيح واألخالق،  بالسلوك

، السكر، حتى شاعت بين الناس )Sodomie(،وممارسة المجامعة ) Bafomet( )6(بافومي

فضال عن تسابقهم إلى جمع األموال واهتمامهم هذا ، )7(»يشرب كفارس الداوية« عبارة 

                                                            

، الكردينال االيطالي ماتيو أورسني، واالنجليزي، غوتي انتربورن 1305توفي منذ اجتماع مدينة بيروز جوان  -1

)Gauthér Winterburn( والفرنسي روبير)Robert . (للمزيد أنظر .              :p.48 Lizeraud (G.), Op.cit,    
، غيوم روفا )Arnaud le Bearnais(ه، كأرنو لوبيرني تسعة منهم من أصل فرنسي والبعض من أقارب -2

)Guillaume Ruffat  ( ، أما البعض اآلخر  كانتلو وريمون دي غو أرنو دي بيليغرو، أرنو دي ،.(Raymond de 

Got) أما البعض اآلخر فهم من أصدقاء الملك، كنيقوال دي فرييو فيل Nicolas de)  (Fréauvilleبرنجير فريدول ، 

)Berenger Fredol (اتيان دي سوزي ،)Etienne de Suisi(بطرس الشابيل ،)PIERRE de la Chapelle( . أما العاشر

  Raynaldi,a,1305,14 .                   :   أنظر للمزيد ). Thomas Jorz(فهواإلنجليزي طوماس جورز 

Baluze( E.), t.II,  Op.cit., p.63.                                                                                                    أنظر:  -3 

وفي المقابل همش العنصر . م1312م و1310زاد أكثر بالتعيينات الجديدة التي أصدرها البابا عامي  4-

 :للمزيد أنظر .اإليطالي،وأصبح يشكل أقلية، من الصعب أن توصل أحدا منها إلى الكرسي البابوي
Mollat (G.), Op.cit., p.33.  

Saint Bernard ,De Laude novae militae, chap. III, 8, 4.  5-                                              :أنظر 

Chelini(J.), Op.cit, p.30.                                                                                                     أنظر:  -6 

                                                                                                            .Mollat ( G.), Op.cit., p.233-237 :أنظر -7
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انعقد في  خالل المجمع الكنسي الذي ،م1312أفريل  3في و.)1(بتنظيم الشؤون المصرفية

يلغي بموجبه هذا ) vox in exc elso(أصدر كليمانت الخامس مرسوم ،)2(ين يمدينة ف

يقصد في نظرهم إصالح أوضاع فهو لم  .شكك الكثير من الباحثين في نية البابافقد .النظام

والظاهر أن اهتمام هذا األخير المتزايد .)3(الكنيسة بقدر ما أراد تقديم خدمة لفليب الوسيم

، وقد سبق أنه استحوذ )4(هدفه الرغبة في االستيالء على أمالكه وكنوزه ،سان الداويةبفر

م، حيث تشكو خزينة 1305واليهود عامم 1291عام  Lombardsعلى مصاريف اللومبار 

الفرنسية إلى فرض اقتطاع جبائي على أمالك  ثم إن إسراع إدارة الملكية. )5(ضائقة مالية

، يرجح الدافع المالي في هذه في نظري ،صدار أمر التوقيف ضدهمإ مباشرة بعد7)6(الداوية

عندما وصلت  ،بدأت مالمح هذه المسألة في الظهور. هذه القضية قبل أي اعتبار آخر

ضد هذه المؤسسة ) 8(في شكل وشايات ،م1305شكاوي إلى القصر الملكي في بداية 

دي اال الموالين لغيوم  فإن أصحابها ليسو ،لبعضا لم تكن ذات مصداقية حسب   الدينية

 Esquieu De( وأن أحدهم المدعو اسكيو دي فلوريان. أكبر المقربين من الملك ،وغارين

                                                            

ت قصورهم أكثر أمنا وكان. أثبت الفرسان براعتهم في إدارة الشؤون المالية، وقد فاقت مهارتهم اليهود واللومبار -1

 .Chelini ( J.), Op.cit., p.29              :                    للمزيد أنظر .إليداع األموال من المصاريف ذاتها
هو المجمع الكنسي الخامس عشر،انعقد ليدرس قضية فرسان الداوية، األرض المقدسة، الحرب الصليبية  -3

                                                                                        .Raynaldi,a,1311,54 et 55 :للمزيد أنظر.وإصالح الكنيسة

وبوجه التحديد، فإن حل نظام . حضور الملك الفرنسي شخصيا هذا المجمع، التأثير في قراراتهالهدف من  كان -4

  .Hayward (F.), Op.cit., p.243    : للمزيد أنظر.هالداوية يمكنه من وضع يده على ثروته بحجة أنه مدين ل

مكنتها من جمع ثروة .تمارس جماعة الداوية نشاط التجاري و االقتصادي ،باإلضافة إلى الوظيفة العسكرية   -5

  Le Goff(J.),MarchandsetBanquiers au Moyen Age,P.U.F,1980,p.72 .                     :مالية كبيرة للمزيد أنظر

  Registre de Geoffroy d’Ablis, MS latin 4269,bibliothèque nationale de                                    :  أنظر -6
 Paris , éd,. trad. et notes par Jean DuVernoy, 1980, p.5.  

  Mollat ( G.), Op.cit., p.235   .                                                              :          أنظر  -6

من أخبره بأنه سمع  ،شخص الذي هو من بيزيهذا الم 1305استقبل الملك الفرنسي فليب الوسيم في بداية عام  -8

وصلت اعترافات  ،وخالل نفس الفترة. كان معتقال معه في السجن لم يذكر اسمه ،اعترافات من احد فرسان الداوية

وبرنار بولي )Giraud Lavernha(مصدرها فارس آخر من جاسكوني يدعى جيرو الفرنها  ،ملكيمماثلة إلى القصر ال

)Bernard Pelet (للمزيد أنظر. رجل ديني من لونغدوك:  . 
Paris, 1841, t.I, p.37.   Michelet (J.), Procès des Templiers,  
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Floyran (تلقى أمواال كمقابل)وبطلب من الملك، أمر كليمانت الخامس بفتح تحقيق يوم  .)1

ار أمر لم ينتظر نتائج التحقيق البابوي، فقام بإصد غير أن فليب الوسيم .م1307أوت 24

م بعد استشارة 1307أكتوبر  13يوم  توقيف فرسان الداوية بفرنسا المائة وثماني وثالثين

حاول كليمانت الخامس االعتراض من خالل الرسالة التي بعثها إلى  .مستشاريه و مقربيه

أبرز فيها رفضه المساس برجال الداوية، ومد اليد التي . م1307أكتوبر  27الملك يوم 

وحذّر األمراء . ، ألنهم يقعون تحت المسؤولية المباشرة للكنيسة الرومانيةإلى أمالكها

ويفهم من ذلك، معارضته . بعدم تكرار مثل هذا العمل في ذات الوقت المسيحيين اآلخرين

فلما علم بأن االعترافات بالخطايا الصادرة . ألسلوب رجال الملك في التعامل مع الفرسان

 ،)م1314 -م Jacques de Molay( )1243( )2(مواليجاك دي  عنهم و عن مسؤولهم

 ،)3(جاءت نتيجة التعذيب التي تمارسها محاكم التحقيق المدارة من طرف الموالين للملك 

غير أن . ، ورفض التهم الموجهة ضده و محاكمته1308 فرييفي ف انشاطه بتوقيفأمر 

جويلية  خالل ،محاكم من جديدتشكيل هذه ال لم يستقر على هذا الموقف، فسمح بإعادة البابا

م دون أخذ باالعتبار عامل الحياد على ما يظهر، بدليل أن المحاكم التي  1308أوت  -

. تشكلت في البلدان األوروبية الكاثوليكية األخرى لنفس الغرض، لم تصل إلى نفس النتائج

أي تهمة  دون توجيه ،م أشغاله1309أكتوبر 20فقد أنهى مجمع لندن الجهوي المنعقد يوم

أما . وفي اسبانيا رفع التحقيق البابوي كل التهم المنسوبة إليهم، وأعلن عن تبرئتهم. للداوية

فقد أشارت محاكم التحقيق إلى أن جل الشهود الذين استمع إليهم، أثنوا على  ،في ألمانيا

                                                            

للمزيد .اع في اتخاذ قرار في موضوع الداويةعلى الملك الفرنسي من أجل اإلسر اكان أكثر األشخاص إلحاح - 1

  Mollat (G.) , Op.cit. , p.237 .                                                                                                       :أنظر
ع عن جماعته في وجه م داف 1314م و توفي في باريس  1242آخر رئيس جماعة فرسان الداوية ولد عام  - 2

 11الملك فليب الوسيم، الذي أمر بتوقيفه و تعذيبه ثم تسجينه لمدة ستة سنوات قبل أن يحكم عليه باالعدام حرقا بين 

 Hugues(هوج دي بيرو )Geoffroy de CHarnay(  رفقة مساعديه جيرو فروي دي شلرناي  ،م 1314مارس  14و

de Pairaud (جيرو فروي دي غونوفيل )Geoffroy de Goneville . (للمزيد أنظر:                          
Dumerger(A.),les Templiers, une chevalerie chrétienne Au Moyen Age, Seuil,2005,p.483 

قبل ثالثة أشهر من « :أحد الفرسان التعذيب الذي تعرض له قائال  )Ponsard de Gisi(وصف بونسار دي جيزي - 3

ثم وضعت في حفرة بعدما ربطت برسن . ربطت يداي خلف ظهري بقوة حتى خرج الدم من أظافرياعترافاتي، 

  Mollat (G.),Op.cit., p.243: للمزيد أنظر. فلو تلقيت اآلن نفس التعذيب سأعترف بكل ما يريدون. الحصان
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 بموازاة مع مسألة الداوية، برزت إلى السطح قضية أخرى، وهي محاكمة .)1(هذا النظام

وصارت وسيلة ضغط في يد الملك الفرنسي النتزاع االمتيازات من . روح بونيفاس الثامن

فليب الوسيم راضيا باإلجراءات  في البداية كان والظاهر أن. )2(البابا كليمانت الخامس

في فسخ العقوبات التي فرضها ) Benedict X I(التي اتخذها البابا بنديكت الحادي عشر 

 اللمرسومين البابويين اللذين كان بإلغائه و كذلك كليمانت الخامس ،م1304سابقه عليه عام 

بيد أنه لم يستقر على هذا . م1306فيفري  1مصدر الخالف مع بونيفاس الثامن في 

 و الموقف، فأخذ يطالب بتطويب البابا سلستان الخامس، و إلغاء كل أعمال بونيفاس الثامن

إن الفرق الزمني الشاسع بين تاريخ بدء جلسات .)3(نبش قبره وإخراج عظامه إلحراقها

 Rex gloriae(وتاريخ نشر البابا مرسوم  ،نيونيفي أف م1310مارس  16المحاكمة يوم 

virtulum( م1311أفريل  27في)المتضمن موقف البابوية من القضية، يعكس بوضوح ،)4

بتأجيل  ،المحاكمة صعوبة المهمة بالنسبة لكليمانت الخامس، بدليل تعمده في تمديد فترة

برأ المرسوم فليب الوسيم من مسؤولية حادثة أنانيي، وفسخ كل  .)5(الجلسات ألتفه األسباب

م من 1300نوفمبر  1اإلجراءات العقابية المتخذة ضده وضد مملكته بعد عيد القديسين 

ت طرف البابويين السابقين بونيفاس الثامن وبنديكت الحادي عشر، ويتم حذفها من السجال

كما ألغى عقوبة الحرمان المسلطة على غيوم دي .)6(البابوية في مدة أقصاها أربعة أشهر

 أيضا واستفاد .)7(نوغاري ،واشترط عليه التوجه إلى األرض المقدسة مع اإلقامة الدائمة

 )Rinaldi de Supino(الكاردينال سيارا كولونا ورينالدي دي سوبينو  ،من الغفران البابوي

يي باستثناء الذين ثبتت مشاركتهم في سرقة خزينة البابوية أثناء أحداث أنان وسكان
                                                            

1 -                                                                                     Mollat (G.), ibid., p.246. 
  .Poulet (D.CH.), Histoire du Christianisme, p.800                                                              :أنظر -2

غيوم والراجح أنه خضع لتعنت كرادلة عائلة كولونا أعداء بونيفاس الثامن ومرتكبي اعتداء أنانيي على رأسهم    3-

دي نوغاري الذي لم يستفد من غفران بنديكت الحادي عشر، بل العكس استدعى لالمتثال أمام المحكمة البابوية في 

  :رم للمزيد أنظ 1304جوان28يوم  بيروز 
  Grandjean (Ch.),Les registres de Benoit XI, Paris, 1885,n°1254,1255,1257,1258,1260,1261,1276.                                            
Poulet (D.CH),Histoire de christianisme., p.800 .                                                                  أنظر:  -4                                  

 :للمزيد أنظر .عةتؤجل الجلسات بمجرد إصابة شخص معين بنزيف األنف داخل القا -5
Poulet(D.CH),Ibid ., p.800.  

Fawtier(R.), Op.cit., p.411.                                                                                                        أنظر:  -6 

   .Fawtier(R.), Ibid                                                                              :        أنظر 7- 
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وأن  ،وقد اعتبر هذا المرسوم أيضا بأن الفرنسيين شعب محبوب عند اهللا .)1(م1303

وأخيرا وافق البابا إعطاء صفة القداسة  .)2(ملوكهم هم األبناء األوفياء للكنيسة وحماتها

وقد كان ذلك في نظر المختصين  .)3(دي مورونلكن باسم بطرس  ؛لسلستان الخامس

كليمانت الخامس، ألن ذلك يؤكد فكرة الرفض الكبير لسلستان  عمال جريئا من قبل،

البابا  روح فأبعد اإلدانة عن. م1294 عام الخامس، ومنها شرعية انتخاب بونيفاس الثامن

  .وجنب الكاثوليكية فضيحة هي في غنى عنها ،المتوفي

  

III( يوننالبابا كليمانت الخامس إلى مدينة أفي انتقال:  

إحدى المقاطعات الدينية )Lusignan(كان برتران دي غو في زيارة إلى لوزينيان  

جوان  19عندما وصله خبر انتخابه لتولي الكرسي الرسولي يوم  ،سقفية بوردوألالتابعة 

 ( Comtat تان  فنيسانموحينه عقد العزم على االستقرار في منطقة كو. )4(م1305

(Venaissin  ،بفرنسا وعدم التنقل إلى إيطاليا)غير أن البعض رفض هذا الرأي، .)5

 فكليمانت الخامس في نظرهم، عبر أكثر من مرة على رغبته في الدخول إلى روما مقر 

في  )HenriVII(بنفسهكما وعد بتتويج هنري السابع  .)6(البابوية الخاص على حد قوله

ى ما الذي حال دون تجسيد هذه األماني والوعود؟ أرجع البعض ذلك تر. روما بعد عامين

اذ          .فنقل البابوية إلى روما بات أمرا صعبا ،إلى الفوضى السائدة في إيطاليا

مدينة  الى م1304روما في أفريل  الى مغادرة البابا بديكيت الحادي عشراضطر سابقه 

                                                            

Regesti Clementis PapaeV, N  ° :أنظر                                                     .7507  ,7504 ,7503 ,7501  - 1 

  .La Grande Encyclopédie, t.XI, P.630                                                           :       أنظر2-

  .Poulet (D.CH.),Histoire du christianisme., P.801                                        :            أنظر3-

   Op.cit., P.11 , )Y.( Renouard.                                                     :                    أنظر4-

Mollat (G.), Op.cit., p.403.                                                                                                 أنظر:  -5 

م، أن 1306، سفير أراغون في فرنسا في احدى مراسالته عام ) Jean BurJundi(فقد ذكر يوحنا بورجاندي  - 6

وبعد إقالة موظفي ومستخدمي البالط . إلى غاية شهر مارس القادمهذا البابا أخبر الكرادلة بأنه سيبقى في بوردو 

أفريل  11وفي . ، يتوجه مباشرة إلى إيطاليا) Poitiers(البابوي، ولقائه الملك الفرنسي فليب الوسيم في بواتيي

سيضع حيث أعلن أنه ) Saint-Jean de Latran(م ،أفصح عن  فكرة ترميم قبة مذبح القديس يوحنا دي لتران 1308

  :للمزيد أنظر.بيده المذبح الخشبي الشهير في مكانه بمشيئة اهللا

 Regesti Clementis PapaeV, N  ° 3504. 
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اآلخر إلى القول، أن سبب تفضيل البابا  في حين ذهب البعض .)1(بيروز لنفس األسباب

كليمانت الخامس لألرض الفرنسية عن األرض اإليطالية، هو حبه وارتباطه الشديد 

والواقع أن فليب الوسيم ورجاله مارسوا ضغطا رهيبا على البابا .)2(بمنطقته جاسكوني

وجوب حل م لم يتوقفوا عن تذكيره ب1305فمنذ أوت . )3(لحمله على البقاء في فرنسا

كانت مظاهر التردد واضحة على نشاط .)4(القضايا العالقة بين البابوية والمملكة الفرنسية 

 ،و هو ما يدفع الى االعتقاد. م1309-م1305البابا خالل الفترة التي أعقبت انتخابه بين 

تقرر دون توقعه، عندما ) La vallée du   Rhone( الرون بأن نقل مقر البابوية إلى حوض

فقد كان كثير التنقل . )5(دد في شد الرحال إلى ايطاليا في األسابيع األولى من عهدتهتر

وفي . م غادر مدينة بوردو متجها إلى ليون1305سبتمبر  4ففي . داخل التراب الفرنسي

أيام قليلة بعد مراسيم التتويج التي أقيمت في هذه المدينة، وقع شجار  ،م1305نوفمبر  23

سكونية المرافقة للبابا وسكان ليون ألسباب أخالقية، أدى إلى مقتل أخ بين العناصر الجا

. في بوردو )Pâcques(قرر العودة لحضور احتفاالت الربيع ف .)6(كليمانت الخامس وحفيده

، )Nevers(، نيفير )Cluni(، كلوني )Mâcon(وخالل رحلته مر على ماكون . بوردو

 11وعند وصوله يوم  .)Perigueur( روغ، وبري)Limoges(، ليموج)Bourges( بورج

، أجبره على المكوث فيها حوالي سنة )8(أصابه مرض كاد أن يفتك به ،)7(م1306ماي 

على أنه بالرغم من ذلك، لم يفكر في االستقرار، فواصل  ).م 1307مارس -1306ماي (

م، وقضى فيها حوالي ستة عشر شهرا، 1307أفريل  18طريقه، فنزل في بواتيي يوم 
                                                            

Hayward(F.), Op.cit., p.239.                                                                                                  1-  :أنظر 

في نظرهم، فان بقائهم سيمكن من عقد صلح بين . رادلته الذين يرفضون االنتقال هم كذلكو هي أيضا موطن ك 2-

فرنسا وبريطانيا المتحاربتين، وهو ما يسمح ببعث الروح الصليبية من جديد بحكم مكانة ووزن الدولتين في أوربا 

  .Guillemain (B.), la Cour pontificale à Avignon., p.75                            :     للمزيد أنظر. الكاثوليكية

Lizerand (G.), Op.cit., p.58.                                                                                                     أنظر:  -3 

وريتان اللتان تطرحان في كل وهما النقطتان المح. تتمثل في حل نظام الداوية و محاكمة روح بونيفاس الثامن   -4

  : للمزيد انظر.م1308-1307م و بواتيي  1304لقاءات فليب الوسيم وكليمانت الخامس خاصة في لقاء ليون 
  Guillemain (B.), Op.cit., p.72. 

Renouard (Y.), Op.cit., p.12.                                                                                                     أنظر:  -5 

Lizerand (G.), Op.cit., p.59.                                                                                                      أنظر:  -6 

Ibid., p.61.                                                                                                                                 أنظر:  -7 

Renouard (Y .), Op.cit., p.12.                                                                                                   أنظر:  -8 
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 26بين  ،م، وثانيهما1307ماي  15أفريل و 21بين  ،أولهما :بالملكمرتين اللها والتقى خ

.              )1(م1308ماي وبداية أوت 

أن يستقبل جمعا كبيرا من  منفي هذه المدينة مكنته  تهإقامإن طول مدة   

، )Philippe de Tarente(فليب دي ترانت  بنهوا ،ملك نابولي شارل الثانيكالشخصيات 

والواقع أن  .وكونت فالندر شارل دي فالوا )Mayorque( ومايوركا )Navarre(ملك نافار 

المستقبلة لها في حرج كبير لقلة هذه الحركة المستمرة لإلدارة البابوية ،وضعت المدن 

اضطر رجاله إلى مغادرة  ،عندما حل البابا في  دير بواتيي. المرافق واإلمكانيات المالية

وقد أوردت التقارير أن تكاليف اليوم األول من إقامة . )2(غرفهم والبحث عن مأوى خارجه

ستة  ابه، بلغت، بعد نشر نبأ انتخكيتانيابأ) Guyenne(إقامة كليمانت الخامس في غويانا

مارس  12و  11كما أحدثت إقامة البابا في كلوني خالل يومي  .)3(أالف جنيه

ولما فرضت ضرائب لتعويض  .ضررا كبيرا للموارد المالية لهذه المدينة)4(م1306

احتج عدد كبير من السكان  ،الخسائر الناجمة عن نزول اإلدارة البابوية في المدن

وقد طلب بعض رجال الدين في هذه المناطق من الملك .ارتهمعارضين استضافة البابا وإد

  .)5(إهانة للبابوية و ما أعتبرالتدخل وه ،الفرنسي

اعتقد البابا ،م 1308انتهى في أوت  الذي ببواتييبعد لقائه الثاني بالملك الفرنسي   

وخاصة  .في يد السلطة الزمنية اوليك معلقثايطاليا يعني ترك مصير الكا إلىبأن االنتقال 

صالح الكنيسة مفالسماح فيها يعرض  .القضايا المتنازع عليها كانت ذات حساسية عاليةأن 

فقرر بموافقة الكرادلة على نقل البابوبة إلى أفنيون وهي المدينة التي أقام  .العليا للخطر

  .)6(م1309فيها ابتداء من ربيع 

  
                                                            

Guillemain (B .), Op.cit., p.72.                                                                                                  أنظر:  -1 

    .Ibid                                                                                  :                 أنظر - 2

 ,Langlois (CH.V.), Documents relatifs à Bertrand de got ,dans revue historique, t.XL          :أنظر  - 3
1889, p.52-54.  

Lizerand(G.), Op.cit., p.60.                                                                                                      أنظر:   -4 

بتوزيع أفراد الوفد المرافق له عبر مسالك مختلفة عند التنقل لتفادي فهم كليمانت الخامس الرسالة جيدا ، فأمر   5-

                         .Guillemain (B.), la Cour pontificale à Avignon., p.71 :للمزيد أنظر.تكرار هذه المشاكل

Guillemain (B.), la Cour pontificale à Avignon., p.71.                                                           أنظر:  -6   
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IV( أفنيون عاصمة للبابوية  

  يهاواإلداري ألفينيون قبيل انتقال البابوية إلالوضع الجغرافي والسياسي -1

  :الوضع الجغرافي - أ

بالتحديد في ملتقى نهري الرون ودورانس  و .تقع مدينة أفنيون جنوب شرق فرنسا

)Durance(  الرودانياألخدود جنوب )Sillon rodhanien(،  الممتد من الشمال إلى

كما يعد أيضا  .با ووسط جنوبهاالجنوب الذي يعد المنفذ الطبيعي الوحيد بين شمال أور

 وهي لندن،كثر أهمية األالسياسية األوربية  الطريق الرئيسي الذي يربط بين العواصم

)London(  االقتصاديينوالمركزين ، روما ونابولي في الجنوب و شمالالوباريس في 

الندر ف منطقة ،شمال ووسط إيطاليا :وهماالعالم المسيحي كل األكثر تطورا وازدهارا في 

فباإلضافة إلى  .)1(م14خالل النصف الثاني من القرن الثالث عشر والقرن . نجلتراوا

 تعتبر أفينيون من مدن األخدود القليلة التي أقامت، قربها من البحر األبيض المتوسط

 و هو ما .)Saint Benezet(                 ) 2(جسرا على نهر الرون وجسر القديس بنزيت

تحولت إلى مدينة تجارية  ،بين مختلف جهات المدينة وبفضل نهر الرونمكن االتصال 

فالسفن التجارية الناقلة  )3(.ونقطة عبور أساسية، فقد تم إحصاء مائة عبور يوميا

تسلك الطريق  النهري عبر  ،لألصواف اإلنجليزية والبورغاندية في اتجاه المدن االيطالية

يق البحري بين سواحل بروفانس والنغدوك ثم تأخذ الطر .والرون  )SAONE( السون

 أما برا، فيها يلتقي الطريق الشرقي الممتد عبر ممرات ومنخفضات جبال اآللب.وبيزا

)Alpes (،وسهل البو )pô(  والطريق الغربي الذي ينتهي في شبه جزيرة ايبيريا )4(.  

                                                            

Renouard (Y.), Op.cit., p.26.                                                                                              أنظر:  -1 

 ملك لويس الثامنتعرض للهدم على يد ال. م1185-1177نسبة إلى مصممه األسطوري القديس بنزت، أنجز بين  - 2

(LousVIII)  ويعتبر من المعالم الحضارية للمدينة . م13م، ثم أعيد بناؤه في حدود منتصف القرن 1226عام

  .Girard (J.),Evocation du vieil Avingnon,éd.de Minuit ,Paris,1990, p.25         :حاليا،للمزيد أنظر

Chelini  (J.), op.cit., p.35.                                                                                                   أنظر:  -3 

 Guillemain ( B.), la Cour pontificale à Avignon , p.79.                                                        أنظر:  -4 
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حي منذ التغيرات التي طرأت على الحدود الجغرافية والسياسية للعالم المسي إن

 .)1(م، أفقدت روما الموقع المركزي في األرض المسيحية من الناحية الجغرافية7القرن 

لتسيير  ، األمر الذي جعل موقع أفينيون أنسبمركز الثقل قليال نحو الغرب وتحول

 ،كما أن موقع أفينيون القريب من ايطاليا .)2(والمسيحية عامة الشؤون الكاثوليكية خاصة

فلم يفكر . اختيار كليمانت الخامس لها كمقر لإلقامة البابويةفي ما يظهر كان حاسما على 

لكة الفرنسية بالرغم من مفي بوردو وال في بواتيي الواقعتين على الواجهة الغربية للم

 .معرفته لهما جيدا

                                                            

في إفريقيا واألندلس وآسيا    م 8و 7تح اإلسالمي خالل القرنين فقد العالم المسيحي أراضي واسعة أثناء الف -2

فكان من نتائجه انفصال كل . م11كما ألحق االقسام الكنسي الشرقي  اإلغريقي ضررا كبيرا به خالل القرن . الوسطى

ومانية الشرقية عام البلدان البلقانية وأروبا الشرقية عن طاعة روما الكاثوليكية ، فضال عن انهيار اإلمبراطورية  الر

 ) Islande(وفي المقابل امتدت حدود العالم المسيحي إلى األقاليم الشمالية والوسطى ألوربا كإسلندا . م1261

  :للمزيد أنظر).pays scandinaves(والدول االسكندنافية)Carpates(والكربات )Prusse(بروسيا
  Girard (J.), op.cit., p.36.  

  )Stockholm(كلم، و ستوكهولم1100)Cracovie(كلم وكراكوفيا 550)Otrante(نت تبعد روما عن أوترا 2 -

بين أفنيون وأوترانت  في حين يفصل(Lisbonne).كلم عن لشبونة1800كلم  وEdimburg (2000(وادامبورغ 

        :للمزيدأنظر. كلم مع ادامبورغ1450كلم مع ستوكهولم، و2000كلم، و1325كلم، و بينها وبين كراكوفيا 1200
 Renouard(Y.),Op.cit., p.26.                                                                     
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  :الوضع اإلداري والسياسي -ب

 من عهد ،م13ني من القرن أفينيون خالل النصف الثا انتقلت مدينة

إلى عهد المواالة للمملكة  )2(باإلمبراطوريةواالرتباط اإلداري   )Commune()1(لكومونا

لم تعمر كومون أفينيون طويال بعد .)3(1290مملكة صقلية عاملم ثم 1251عام الفرنسية 

 سبتمبر12جوان إلى  10عليها ما بين )4( الحصار الذي فرضه الملك الفرنسي لويس الثامن

في  )Raimond VII( تحالفها مع كونت دي تولوز رايمون السابع ن، بعد إعال)5(م 1226

كانت هذه الحرب في الواقع، مرحلة من مراحل الصراع .)6( حرب األلبجنسين

فأفينيون . م 14و 13اإلمبراطوري البابوي الذي ميز تاريخ أوربا الكاثوليكية خالل القرن 

اإلمبراطور فريديريك الثاني فهي بالتالي تحت حماية  ،اإلمبراطورية تقع في أرض

)Frédéric II(  فبحكم تقاطع المصالح ،أما البابوية والمملكة الفرنسية.  م1239منذ عام، 

                                                            

تسكانيا (وقد ظهر أوال في شمال ايطاليا. اتحاد شكله الصناع والتجار والنبالء لمعارضة  سلطة األسقف في المدن - 1

باقي مدن أوربا الغربية كأفنيون التي عرفت  نظام القومون بين م، ثم انتشر في 11في نهاية القرن ) ولومبارديا

فتم تفويض شؤون الحكم فيها لفئة من أفرادها األقوياء  سواء في النظام القنصلي أو النظام . م1251م و1129

    .448-447: المرجع السابق، ص):سعيد عبد الفتاح( عاشور:للمزيد أنظر .م1225الدكتاتوري األجنبي ابتداء من 
ضمت أراضي ،)Otton I(هي اإلمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة التي أسسها اإلمبراطور أتون األول - 2

عانت كثيرا من . م 1032عام  )Borgogne(جرمانية وأجزاء واسعة من إيطاليا، ثم امتدت إلى أراضي بورغونيا 

وهو ). م1250- 1157(مع البابوية  ، ومن الصراع)م1122-1076( بين) Querelle des investitures(التولية مشاكل 

 Petit:للمزيد أنظر.م15و13والسويسرية بين القرن  ديةما أدى  إلى ضعفها وفقدان أراضيها االيطالية والبورغون
Larousse illustré librairie Larousse,1990 , p.1562.                                                                          

Renouard (Y.), op.cit., p.14.                                                                                             أنظر:    -3 

وشارل ) القديس لويس(، أب لويس التاسع)Philippe Auguste( ، ابن فليب أغوست)م1226-1223(ملك فرنسا -4

 Petit:للمزيد أنظر .أخضع تحت نفوذه منطقة النغدوك .م1226د الحملة الصليبية ضد األلبجنسيين عامدانجو، قائ
Larousse illustré, p.1504.                                                                                                                 

أخذ ثلثمائة رهينة إلى باريس، إزالة : روط قاسية ومذلة على كومون أفنيون و هيانتهى هذا الحصار بفرض ش -5

التحصينات وهدم ثلثمائة منزل، دفع غرامة مالية بـثالثة آالف مارك فضي للملك الفرنسي وألف مارك أخرى 

ن افينيون إلى األرض لألسقف، مع الخضوع المطلق له، تسليم الخيل وكل العتاد الحربي للملك، إرسال ثالثين فارسا م

  :للمزيد أنظر.المقدسة لمدة سنة، إنشاء قسم علم الالهوت
Aliquot( H .),la Chronique d’Avingnon By aubanel,1990, p28.                                                                    

- 1197(ورايمون السابع) م1156-1222( (Raymond VI) قامت هذه الحرب ضد كونت تولوز رايمون السادس -6

دعا إليها  .) Vaudoise (hérésieللقضاء على الهرطقة األلبجنسية الكاترية والفودوازية  (Albi) وسكان ألبي) م1249

 :للمزيد أنظر).م1244-1208(البابا إينوسانت الثالث، و استغرقت مدة طويلة من 
Registre de Jean Galand, déposition de Bernard Lagarique, ff245-254v°.  
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أعقبت هذا الحصار على المدينة فترة عدم االستقرار في أجهزة  .)1(تحالفت فيما بينها

 - )Prud hommes(            كان سببه انخراط أعضاء المحكمة االنتخابية  .السلطة

في جمعيات شكلتها  الفئات الكادحة ورؤساء الحرف،  -الذين يختار غالبيتهم من التجار

باإلضافة إلى ذلك، فإن التغيير . تطالب بإلغاء امتيازات النبالء، وهو ما أغضب الفرسان

نتيجة تداول ) Conseil Général de la cité( )2(المستمر في تركيبة المجلس العام للمدينة

على هرم السلطة في فترات زمنية قصيرة، لم يساعد في )3(نظام القنصلي والديكتاتوريال

في الواقع، زوال نظام القومون في مدينة أفينيون ألن  .على انسجام سلطة الكومون  نظري

  ،)Beatrix( فقد تزوج شارل األول دانجو بياتريكس .يرجع أساسا إلى العالقة الزوجية

م، فتحولت 1246عام )Raimond Beringer v( برانغير الخامس وريثة الكونت رايمون

 Alphonse De( )5(وتزوج شقيقه ألفونس دي بواتي. )4(مقاطعة بروفانس إلى ملكيته

Poitiers( بجان)Jeanne( وريثة  الكونت رايمون السابع، فانضمت مقاطعة تولوز إلى ،

فرض . داريا للمملكة الفرنسيةوأصبحت عندئذ أفينيون تابعة إ .)6(م1249ممتلكاته عام 

ا منصبي يألغفم، 1251شارل دانجو وألفونس دي بواتي سلطة مطلقة على المدينة عام

مهمته إصدار األحكام باسم الكونت  ،)Viguier(وعينا مكانهما قاضيا  ،الديكتاتور والقنصل

عند تنازل  .العام الذي تم االحتفاظ به لتنفيذ القرارات عضاء المجلسأو الملك، وتعيين أ

                                                            

Aliquot (H.), op.cit., p.28.                                                                                                  أنظر:  -1 

. ة عضوم بين أربعين ومئتين وعشر1247- 1198يمثل السلطة االستشارية،تراوح عدد أعضائه في الفترة بين-2

 :أنظر. وهم من فرسان وأعضاء المحكمة االنتخابية
Guillemain (B.), la Cour pontificale à Avignon , p.79.  

ينتخبون لمدة . م12ثم ارتفع عددهم إلى ثمانية في نهاية القرن  ،يتولى في النظام القنصلي السلطة أربعة قناصل -3

، فيتولى  )podestat(أما في النظام الديكتاتوري  .حكمة االنتخابيةعام، وهم عادة من طبقتي الفرسان وأعضاء الم

 Spino da(فمن بين الديكتاتوريين الذين تولوا السلطة في أفنيون االيطالي سبينودا سوريزينا . شخص أجنبي السلطة

Soresina(  للمزيد أنظر.وقد ظهر ألول مرة في ايطاليا. الذي حكم في جنوة و مارسيليا:  
                                                                 Girard (J .), Op.cit., p.25-32.  

Guillemain (B. ), la Cour pontificale à Avignon , p.25                                                          أنظر:  -4  

 لويس وشارل دانجو، يسمى أيضا ألفونس دي فرانس ابن الملك الفرنسي لويس الثامن وشقيق القديس -5

(Alphonse de France)  أمير آل كابت(Capet) )1220-1271(وكونت بواتي) مcomte de Poitiers( وكونت دي  

  :للمزيد أنظر). م1249-1271(  (Comte de Toulouse)تولوز
Petit Larousse illustré, p.1077.                                                                                      

Atlas Historique, GEH, Milan, 1983, p.157.                                 أنظر                                  :    - 6 
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، (2)م1290عام  )Charles II()1( الثاني فليب الوسيم عن نصيبه في المدينة لصالح شارل

فتحول . فكل ما تغير هو بعض التسميات. فإن نظام السلطة في المدينة بقي على حاله

من المؤكد أن  .) 3(إلى القصر الملكي، وبالط الكونتات إلى البالط الملكي قصر الكونتات 

ففي نظرهم، . الوضع الجديد دعم موقف الراغبين بأن تصبح أفينيون عاصمة للبابويةهذا 

نابولي الذي هو في نفس الوقت تابع  فإن مالكها كونت دي بروفانس وملك صقلية و

)Vassal (تحول منطقة كونتا فنيسان  كما .الالزمة سيوفر الحماية ،البابا وحليفه الوفي أن

من شأنه أن يجلب االستقرار الذي ما فتئ البابا  )4(م1274 ية عامالمجاورة إلى ملكية كنس

م، وهو ينتقل من مكان إلى مكان 1309-1305كليمانت الخامس يبحث عنه طيلة فترة 

  . في غرب وجنوب فرنسا

أفضل  الهدوء والسلم واألمن توفرم كانت 14نيون في بداية القرن يوالواقع أن أف

في ادارة شؤون الكاثوليكية والمسيحية جربة هذه األخيرة في حين تفتقر إلى ت ،من روما

 إالّ في عهد البابا يوحنا الثاني الدينية عاصمةالبيد أنّها لم تأخذ الصفة الرسمية ك .)5(عامة

 ،كليمانت الخامس حقا هو أول من دخل إلى المدينة فسآلفه  ).Jean XXII()6(والعشرين

فلم يستقر في قامة افتقدت صفة الدوام واالستمرارلكن تلك اإل .م1309وأقام فيها في مارس

فقد فضل . إالّ مائة وستين يومام 1314 -1312مدينة أفينيون في الفترة الممتدة بين 

                                                            

  :للمزيد أنظر).م1309-1285(ملك صقلية. م1309و توفي 1248ولد عام  شارل األولابن  -1
Dictionnaire encyclopédique.p.228.  

 Philippe III ،م، فانتقلت ممتلكاته إلى حفيده فليب الثالث1270نس دي بواتي أوالدا عند وفاته عام وم يترك الفل 2-

  :انظر و للمزيد .م1285فليب الوسيم عند وفاته عام  البنهوالذي من جهته تركها 
Girard (J.),Op.cit., p.34.  

Ibid                                                                                                                                     أنظر:  -3 

Luz (P. de),Op.cit., p.228.                                                                                                          أنظر:   -4  

Renouard (Y.), Op.cit., P.25.                                                                                            أنظر:   -5  

م 1334جنوب غرب فرنسا و توفي عام   (Cahors)في كاهور  1245ولد عام  (Jacques d’Euse)هو جاك دوز  -6

و نظرا لتضلعه . م 1310 عام م وأفينيون1300عام   (Frejus)قانون المدني وشغل منصب أسقف فريجوس درس ال.

 07وانتخب بابا باسم يوحنا الثاني و العشرين يوم . ثاني دانجو مستشارا له الاختاره شارل  ،و درايته في القانون 

فقد قيل أنه اختير . لحادة في من يتولى المنصبم بعد شغور  المنصب لمدة عامين واختالفات الكرادلة ا 1316أوت 

فقد عمل على توطيد اإلدارة المركزية للبابوية  ،يعتبر من بين أشهر بابوات أفينيون). سنة72(كونه أكبر الكرادلة سنا

 :للمزيد أنظر.واجه جماعة  الفرنسيسكان واإلمبراطور لويس الرابع بفاريا. قي أفينيون وطور مداخلها
Raynaldi,a,1316,1et2 ; Castila(C.),Op.cit.,pp.262-266.                                             
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فمكث فيها مائتي . المعروفة بمناخها المعتدل وهوائها النقي )Grosseau(منطقة غروسو

يوم في  ن وتسعينيواثن ،)Château neuf( في شاتونوف  يوم، ثم مائة وثالثين يوما

 )Suppliques( كما أثبتت المراسيم البابوية أن عدد طلبات استرحام.)Monteux( )1(مونتو

طيلة فترة إقامته   كما أن .)2(التي نظر فيها في غروسو أكثر من التي درسها في أفنيون

بحجم مقر الئق بناء  فلم يفكر في. الصغير (DOMINICAIN) الدومينيكان فيها فضل دير

نظرا لهذه االعتبارات رفض بعض الباحثين إطالق تسمية أول  .الضخمةوإدارتها  البابوية

صرح مباشرة بعد  ،أما يوحنا الثاني والعشرون.)3(باباوات أفينيون على كيلمانت الخامس

فهو مكان . بأنه يريد العيش في أفنيون ،م1316سبتمبر  5تتويجه كبابا في مدينة ليون 

 فقد كان أسقفها بين ،وهي المدينة التي يعرفها جيدا  ،)4(واسع وغني ،خصب ،مالئم

إذ تحدثت الدراسات . كان من المحتمل أنه فكر في العودة إلى روما.)5(م1316- 1310

الذين منحوا له أصواتهم عند  ،التاريخية عن وعود قدمها في هذا الشأن للكرادلة االيطاليين

بل العكس إذ انطلق  ،إلى ذلك في بداية عهدته البابويةلكن ال شيء كان يوحي . )6(انتخابه

 الذي كان مقره السابق ليجعله جاهزا ،أشغال توسيع وترميم القصر األسقفي  بسرعة في

وبهذا أرسى قواعد المؤسسة الكنسية في أفنيون لمدة . الستقبال هياكل اإلدارة البابوية

  .)7(قرن
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  انجازات البابوية في أفنيون -2

  :سياسيالداري ويدان اإلالم -أ

  :شراء مدينة أفنيون -

إال أنها لم تكن  ،م1309منذ  ةنيون إلى عاصمة للبابوييبالرغم من تحول مدينة أف

ونت بروفانس ساس اعتبر البابا ضيفا عند الكهذا األلى فع .كنيسة الكاثوليكيةللملكية 

اليا بين السلطة البابوية أن التعايش القائم ح ،أفنيون اتوقد أدرك بابو .نابولي ةوملك

تغل البابا سا .شراء المدينةللذلك فكروا بجدية  ،والسلطة الملكية ال يمكن أن يدوم طويال

تواجد الملكة جان األولى دانجو في أفينيون بعد طردها ) Clement VI()1(كليمانت السادس

 Andre de(يا من أراضيها في نابولي إثر اتهامها بالتواطؤ في قتل زوجها أندري هنغار

Hongrie (وحاجتها إلى أموال الستعادة ممتلكتها)وانتقلت الملكية رسميا إلى الكنيسة .)2

م، بعد أداء أعيان المدينة قسم الوفاء واإلخالص للبابا مقابل ضمانات الحفاظ 1357عام 

 م ثالثة قضاة،1357تقاسم سلطة المدينة بعد .على حقوق السكان طبقا للتقاليد اإلقطاعية

وجميعهم مسؤولون أمام  .)3(اثنان يديران شؤون المدنية والثالث ينظر في، األمور الجنائية

الذي يعتبر مستشار البابا ويأتي بعده في السلم اإلداري   )le camérier(أمام حاجب البابا

وقد حدث أن توحدت مقاطعتا أفينيون . )4(يتولى الشؤون المالية والسياسية البابوية. البابوي

                                                            

التحق .و هو من عائلة ليموزينية ،م  1352 سنة م  و توفي 1291 عام ولد (Pierre Rojer)هو بيير روجير  -1

الدراسة أرسل الى جامعة باريس  م و نظرا لتفوقه في 1301عام   (Chaise- Dieu)بالدير البنيديكتي في شيز ديو 

. كما تقلد  عدة مسؤوليات في سلك الديني .،ليختص في علم الالهوت و القانون ، و تخرج منها بشهادة دكتوراه 

م ثم رئيس أساقفة  1328 (Arras) م ، ارتقى الى أسقف أراس 1326بفرنسا عام  (Fecamp)فمن رئيس دير فيكامب 

انتخب كبابا باسم .ثم كاردينال خالل نفس السنة.م  1338و  1330فليب السادس بينومستشار الملك  (Sens) سانس

  La :للمزيد أنظر. في عهده تم شراء مدينة أفينيون وبناء قصر البابوات فيها.م  1342ماي  7كليمانت السادس في
Grande Encyclopédie,t.XI,p.630.                                                                                               

وقد تمت العملية  . تنازلت الملكة جان عن أفينيون لصالح البابوية بقيمة مالية قدرت بـثمانين ألف فلوران ذهبي 2-

تنازل ) .Saint Martial(قرب القديس مارسيال)Sorgues(م في قصر الملكة على ضفاف نهر سورغ1348جوان 19يوم

  :للمزيد أنظر.عن حقه في المدينة) Charles IV( وقت نفسه اإلمبراطور شارل الرابعفي ال
Christophe (J.B), Histoire de la papauté au XIVs, t. II, pp.467-471.    

Girard ( J.), Op.cit., p.64.                                                                                                                     أنظر:   -3 

Renouard (Y.), Op.cit., p.84.                                                                                                               أنظر:   -4 
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 Philippe(فنيسان تحت سلطة استثنائية للنائب األسقفي فليب كاباسول  أفينيون وكونتا

Cabassole( م، ويوحنا دي بلوزاك 1367عام)Jean de Blauzac ( م1376عام)1.(  
 
  :البابويبناء المقر  -

يتمتع بسلطة  .األرض فيخليفة اهللا  يعتبرفإن البابا  ،في نظر المسيحيين الكاثوليك

ؤون الدنيوية العالمية كحل أن يهتم بالش بمكانطبيعي الانه من وعليه ف، ومطلقة عليا

إرساء  السلم وإقامة عالقات وطيدة جيدة بين  و وقف الحروب و ت والنزاعاتالخالفا

 هذه فرض على السائد في افينيون  أن هذا الوضع الجديدعلى و .السلطة الدينية و الزمنية

األباطرة والملوك واألمراء والمبعوثين استقبال ادوارا هامة وجب عليها تنفيذها كالمدينة 

وهي مهام بدون شك، لم  .المختلفين لعقد االجتماعات واللقاءات، وإجراء المفاوضات

بإمكانه  ،هو بناء مقر إداري لذلك أول شيء فكر فيه البابوات، .تتعود عليها في السابق

 )Sacré collège( والمجمع المقدساستيعاب البالط البابوي بفروعه المختلفة، حاشية البابا، 

مصلحة التوبة الرسولية  والمحاكم البابوية، و المستشاريةو الغرفة الرسولية  و

)Pénitencerie apostolique( ومصالح الحراسة ،)service de garde( ودواوين ،

  ).Office du palais(القصر

توسيع، لم يكن ما عرفه من مويظهر أن قصر يوحنا الثاني والعشرين، بالرغم 

، فمباشرة بعد انتخابه في )Benedict XII( )2(كافيا بالنسبة لخليفته البابا بنديكت الثاني عشر

اعتقدنا بعد تفكير عميق أن  «:صرح قائال )3(م1334عام  ديسمبر 20يوم  ،القصر نفسه

وماني يون، أين أقام البالط الرنمن المهم جدا أن يكون للكنيسة الرومانية في مدينة أفي

  .   )4(»...وقت الذي يراه ضرورياللطويال، قصرا خاصا يستطيع البابا اإلقامة فيه 

                                                            

  Guillemain (B.), la Cour pontificale à Avignon, p.509.                                                                    أنظر:  -1 

تخصص في علم الالهوت و نال شهادة  ،(Comte de Foix)نشأ جاك فورنيي في أسرة فقيرة في كومتي ديفوا  - 2

تقى الى منصب ثم  ار. اشتهر بصرامته اتجاه الهراطقة في منطقته  ،م 1317عام عين كأسقف باميي .الدكتوراه 

اشتهر بإصالحاته  ،و عرف بالكاردينال األبيض النتمائه إلى جماعة السيستيريان و في مهامه البابوية، الكاردينال 

                . La  Grande Encyclopédie,t.VI,p.203 :للمزيد أنظر.م  1342توفي عام .حتى لقب بالمصلح 

                                             Chronique  des quatre premiers Valois(1327-1393), éd. M. Siméon :أنظر  -3
Luce , Société de histoire de France,Paris ,1861,p.6.       
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م أحد أعوانه إلى 1335د عام ويال للبدء في تنفيذ مشروعه، فأوفلم ينتظر ط  

المهندس إلى أوكل أشغال االنجاز  ،الوقت في ذاتو. )1(مقاطعة فيين لشراء خشب البناء

البابا  أنجزهما  الذي لم يتردد في هدم معظم ،(Pierre Poisson)سوناالمعماري بطرس بو

عندما اعتلى كليمانت  .)3(قصرا عرف بالقصر القديم ، ويشيد على أنقاضه)2(السابق

، عزم على توسيع القصر القديم )4(م 1342أفريل  25السادس العرش البابوي في يوم 

 Jean de)ندسه يوحنا دي لوبييرفأضاف مه.م  1335الذي بدأ سابقه في انجازه منذ عام 

Loubieres) بناءات جديدة في الجهة الجنوبية، تضمنت قاعة االجتماعات والمحاكمات .

ولما انتهى  .عند المؤرخين بالقصر الجديد تعرف ،قلعة وساحة و كنيسةباإلضافة إلى 

ة، أشغال التزيين والزخرف من الرسام اإليطالي)Matéo Giovanneti(تييماتيو جيوفان

تحفة معمارية إلى بشقيه القديم والجديد )palais des papes(أفينيون تحول قصر بابوات

ل أنه أجمل وأحصن دار في يحتى ق. رائعة فريدة من نوعها في فترة العصور الوسطى

  )5(.العالم

الواضح أن من خالل انجاز قصر بابوي بهذا الحجم، يريد البابوات إرسال إشارة 

  وفي نظر الكثير من المؤرخين، .اإلقامة في أفنيون ألطول وقت ممكن إلى أنهم يرغبون 

.)6(لم يخدم البابوية بقدر ما أساء الى سمعتها واستنزف خزينتها فان ذلك 

                                                            

Girard (J.), Op.cit., p.96.                                                                                                                        أنظر:  -1 
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  :ارجع إلى ،لمزيد من المعلومات. تضاف اليها ثالث قالع ضخمة لغرض حماية القصر. وجناح الضيوف
 Aliquot (H.), Op.cit., p.41.   

                         .Chronique  des quatre premiers Valois(1327-1393), éd. M. Siméon Luce p.12-13 :أنظر -4

Girard (J.), Op.cit., p.51.                                                                                                                       أنظر:  -5 

                                                                                                                                                 .Ibid:, p.97 :أنظر-6



  59

  :قتصاديالميدان اال -ب

استقطاب عناصر  محطةتحولت المدينة إلى  ،ت في أفينيونبمجرد أن استقر البابوا

التي كانت تشكل  هالالستفادة من امتيازات ،لدان الكاثوليكيةكثيرة من داخل فرنسا ومن الب

أن تأسيس فروع الشركات الفلورنسية  بيد )1(.مركزا اقتصاديا حيويا في العالم المسيحي

ووجود جالية يهودية هامة، ساهما بشكل كبير في ازدهار أفنيون اقتصاديا  ،)2(م1317عام

اإلضافة إلى سيطرتها على كل األنشطة ففروع هذه الشركات، فب. وهو الرأي الراجع

المالية والبنكية وتنقالت رؤوس األموال القادمة من البلدان المسيحية أو الموجهة منها، 

عالية الجودة، كونها المحتكر الوحيد للقصر البابوي بالبضائع فإنها تعد الممون الرئيسي و

لطيق، وأقمشة فالندر وفرو الب،حرير وتوابل الشرق  ،األول لها، كخمور بورغونيا

فإلى جانب استخدامها  .كثر استهالكا لهااألفقد كان بابوات أفينيون  .)3(وتوسكانيا

أما اليهود الذين .)4(الشخصي لرجال القصر البابوي، فإنهم يقدمونها كهدايا للمقربين منهم

روا فقد احتك ،عائلة، ويحظون بعناية وحماية خاصة من البابا200كانوا يشكلون حوالي 

مختلف السلع بفهم الممونون الرئيسيون ألسواق أفينيون  .الصناعة والتجارة الداخلية

و الخمور ،والفواكه  ،والخضر،كانوا يجلبون الحبوب ف .سكان الالتي يحتاجها  والمنتجات 

واألسماك من البحر األبيض  من حوض الرون، واللحوم واألخشاب من منطقة اآللب

كانت مدينة أفينيون تعج بمحالت تجارية مختصة في سلع .)5(سيالمتوسط والمحيط األطل

وكل سلعة في شارع خاص يعرف باسمها كشارع البزازين، البقالين، .معينة

فقد وجدت مكانها عند ملتقى شوارع  أما السوق الرئيسية للمدينة، )6(.والمصرفيين

كنيسة القديس وقد علقت على إحدى جدران . الجزارين والسماكين، وبائعي األعشاب

                                                            

وهو ما . م، في هذه المدينة12الصوف خالل القرن و الواقع أن الحيوية االقتصادية بدأت بظهور المطاحن ومعامل -1

  :للمزيد أنظر.أعطى دفعا قويا لقطاعي الفالحة والشغل
Pietri (L .) et Venard (M.), la Fin du Moyen Age et les débuts du monde moderne du XIII siècle au XVII 
siècle, in coll. Le Monde et son histoire, éd., Robert Laffont, 1971, p.191  
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كما توجد أيضا ساحة خاصة .  بطرس القريبة من السوق أدوات قياس األطوال كالقصبة

وهو ما . )1(م1325غرفة خاصة إلبرام العمليات عام17وقد تم إحصاء. لتبادل العمالت

  .يدل على أهمية أفينيون االقتصادية

  

 :جتماعيالميدان اال -جـ
 فال يتعدى. م14لسكان في بداية القرنكانت أفينيون مدينة صغيرة من حيث ا 

لكن بوصول البابا كلمانت الخامس إليها ابتداء . )2(وستة آالف نسمةأعددهم خمسة آالف 

البالط البابوي بشكل كبير في قد ساهم  .ريعسبشكل  االزديادأخذ العدد في ،م 1309من 

ة أساسية التركيبة والواضح أن هذا التوافد الكثيف لألجانب، غير بصف.)3(هذه الزيادة

في غياب . إذ أصبح السكان األصليون أقلية و دورهم ثانويا. السكانية لمدينة أفينيون

فقد تكلم . إحصاء دقيق لعدد السكان، تضاربت أراء مؤرخي تلك الفترة في تحديد عددهم

 في عهد البابا كليمانت السادس، في حين قدر البعض اآلخر عدد )4(البعض عن مائة ألف

م في مدينة أفينيون وحدها باثنين وستين 1348عام )5(يا وباء الطاعون األسودضحا

بالرغم من الوضع الخاص . وهو ما يشكل في نظرهم نصف سكان المدينة تقريبا )6(.ألف

ألن في  ،م، فإن اإلحصائيين السابقين مبالغ فيهما14الذي عرفته المدينة خالل القرن 

وبين المدن التجارية االيطالية كالبندقية، جنوة، فلورانس، تقديري ال مجال للمقارنة بينها 
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وهم، الكهنة   ا، فلكل كاردينال بالط خاص به يعرف بالمقربينفعلى غرار الباب. فقد قدر عدد أفرادها بثالثة آالف 3- 
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  Pietri (L.)  et Venard (M .), Op.cit., p.193 ; Girard(J .), op.cit., p.49:           الموضوع، ارجع إلى
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م إلى موانئ البحر  1347، وانتقل عن طريق السفن التجارية الجنوية  عام م  1346ظهر أصال في الهند عام   - 5

م، ثم إلى غرب أوربا ومنها فرنسا  قد تسبب في مقتل  1352 – 1347و منها إلى  ايطاليا بين .لمتوسط الشرقيةا

و من العوامل المساعدة على ذلك انتشار . و هو ما يعادل ثلث سكان أوربا آنذاك. مليون من األشخاص 25حوالي 
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وحتى مدينة باريس، أكبر من . وهي أكثر السكان في أوربا الكاثوليكية .ميالن و نابولي

  .)1(أفينيون من كل الجوانب، لم يتعد عدد سكانها مائة ألف

ي خية إلى أن ازدياد عدد السكان خلق أزمة السكن فيأشارت المصادر التار

وهو األمر الذي أدى بالبابوات .أسعار الكراء إلى رفع أصحاب البيوتمما دفع ، )2(المدينة

فقد أعفا البيوت . تشجيع البناء إلى ،خاصة يوحنا الثاني و العشرين و كليمانت السادس

كان ذلك من األسباب الرئيسية .)3(المؤجرة والمبنية خارج أسوار المدينة من الضرائب

عملت البابوية في أفنيون على تحسين صورتها عند السكان  .ني في أفينيون للتوسع العمرا

غذاء لما يتراوح بين الكتقديم  ،فكثفوا من األعمال الخيرية. الذين أثقلت كاهلهم بالضرائب

ألف و ألف ومائتين شخص يوميا باإلضافة إلى المالبس للمحتاجين، و المنح للطلبة و 

دور البابوية كذلك في تقديم العالج وتوفير الدواء للمصابين ظهر )4( .الهدايا للمسجونين

فقد كان ينتقل  .م1348أشهر عام ةنيون لمدة سبعيالذي ضرب أف ،الطاعون األسود بداء

وعادة ما يموت  .)5(من شخص إلى آخر عند لمس المريض بل بمجرد إلقاء نظرة عليه

  )6(.المصاب في مدة ثالثة أيام

  

   :فكريالميدان ال - د 

فقد يرجع ذلك حسب . اهتمام خاص من قبل بابوات أفينيونبحظي العلم والمعرفة 

، ولوفرة االستقرار و )7(البعض الى المستوى العلمي والثقافي الجيد لهؤالء من جهة

                                                            

م أقرب إلى الصواب عندما 1376يظهر أن العدد الذي قدمه المؤرخ الفرنسي أيف رونوار هو ثالثين ألف عام  1-

   :للمزيد أنظر   (Bruges) .وضعها في حجم لندن وبريجس
Renouard (y.), la papauté à Avignon, p.94.   

Aliquot (H. ), Op.cit., p.43.                                                                                                       أنظر:  -2 

Girard (J .), op.cit., p.51.                                                                                                           أنظر:  -3 

Aliquot (H)., Op.cit., p.41.                                                                                                        أنظر:  -4 

Boccace (G.), Decameron, Lib.I                                                                                              أنظر:   -5 

Le bel (J.) Chronique, Op.cit.,p.223.                                                                                    أنظر:    -6 

بينما برز بندكيت الثاني عشر  .فقد اشتهر كليمانت الخامس ويوحنا الثاني والعشرون بإبداعهما التشريعي - 7

في حين أظهر كل من انوسانت السادس وغريغوري الحادي عشر دراية و كفاءة .وت وكليمانت السادس في علم الاله

  :للمزيد أنظر. عاليتين في القانون المدني، وأوربان الخامس في القانون الديني
Guillemain (B.), la Cour pontificale à Avignon, p.116-118.  
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 ،فقد قام البابا كليمانت الخامس بتشييد جامعة في بيروز.المداخيل المالية من جهة ثانية 

، وأخرى لتعلم اللّغة العبرية، السريانية  )Orléans( )1(ورليانبفتح مدارس لتعليم في أ

 )Salamanque()3( وسالمانك )Oxford( أوكسفورد من باريس، بولوني، في كل)2(والعربية
)3()Salamanque( . في حين كان للبابا يوحنا الثاني والعشرين الفضل في تأسيس جامعة

و اآلخر مدارس للتعليم في أما بندكيت الثاني عشر ،فقد شيد ه ).Cambridge( )4(غامبريج

وكثف من دعمه  وشرع قوانين جديدة لجامعة مونبولي، ، )Grenoble(في غرونوبل 

 3       البابا كليمانت السادس من جهته، بجامعة بيزا في و اعترف .)5(لألساتذة والطلبة

الموجهة  (Urbain V)أوربان الخامس  وهو ما أكده فيما بعد في رسالته) 6(م1343سبتمبر 

 Giovani(جنوا والبندقية جيوفاني دال أنييلو :لجمهوريتي(Doge)  إلى الرئيس المنتخب

dell Agnello( م1364نوفمبر  10بتاريخ)كما اعتبر أيضا مؤسس جامعة . )7

أما مدرسة مارسيال في تولوز وكلية علم  .)8( م1347جانفي  26بتاريخ ) Prague(براغ

وقد كان أوربان الخامس . )9(بابا انوسانت السادسهما من تأسيس الفالالهوت في بولوني 

إذ بلغ عدد الطلبة تحت كفالة . بشهادة المعاصرين، أكثرهم عناية وتكريما للعلم ورجاله

كما استحدث . في مختلف جامعات أوربا الكاثوليكية ،)10(البابوية في عهده ألف وأربعمائة

وكان . للدخول إلى الجامعات الكبرىمهمتها تحضير الطلبة النجباء )Stidium( دورا للعلم

بنديكت الذي تطلب بناؤه نزع ملكية . صاحب مشروع بناء دير ومدرسة القديس كذلك

                                                            

ASV. Reg.vat. 52 ff 63v-64r.                                                                                     أنظر                   :  -1 

في  ،)Raymond Lule(ان ادخال اللغة العربية الى الجامعات االوربية كان بالحاح واسرار الكاتالني ريمون لوال   2-

التعرف على المسلمين أكثر لتسهيل عملية م الستفادة من الحضارة العربية اإلسالمية و 1311عام مجمع فيين 

 :للمزيد أنظر. التبشير و التنصير
Lenoir (F.) ,Tardan-Masquuelier (y.),Encyclopédie des religions,Bayard,CEE,1997, p.577.  

  .Mollat (G.), Op.cit., p.35                                                                          :   أنظر -3

ASV. Reg.vat.68,f.66r  4 -                                                                                 :أنظر

Vidal (J.M. ),  lettres communes analysées d’après les registres, dits                                   أنظر:  - 5 
d’Avignon et du Vatican , Paris,1903-1911,n°5122,5123,6265,7416,7435,7439.    

ASV, Reg, Vat, 254, ff, 94r-95r.                                                                                                 أنظر:  -6 

ASV, Reg, Aven, 159, f,533rv.                                                                                                  أنظر:   -7 

ASV, Reg, Vat, 174, ff, 381v-382r.                                                                                            أنظر:  -8 

Mollat (G.), op.cit, p.107.                                                                                                          أنظر:  -9 
Ibid,  p110.                                                                                                                                          -10 
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سبتمبر  1كما له الفضل أيضا في تشييد جامعة كراكوفيا في  .وهدم حوالي ستين مبنى

ابا أما الب. وإقرار النظام الداخلي لجامعات أورليان، أورفييتو وتولوز ،)1( م1364

كلف نائبه غيوم نوويلي و  .     لآلداب أظهر ميوال كبيرا فقد وري الحادي عشرجريج

)Guillaume Noellet (بنقل جميع أعمال الشاعر اإليطالي فرنسوا بتراراك)2(François 

Petraque) ( .            

جويلية  1سسها البابا بونيفاس الثامن يوموقد برز دور جامعة أفينيون التي أ

وذلك بفضل وجود أساتذة أكفاء أمثال بطرس بالدي  .خاصة في ميدان القانون ،)3(م1303

 Giovanni Di  (وجيوفاني دي لينيانو )Pietro Baldi Degli Ubaldi(بالدي دغلي أو بالدي

Legnano( . إلى استقطاب عدد كبير من الطلبة ذلك أدىو قد)من مختلف أنحاء البالد  ،)4

لنيل شهادة الدكتوراه في القانون لمواصلة دراستهم قين منهم كما سمحت للمتفو .المسيحية

ثم علم  ،والطب ،كالفنالختصاصات أخرى وقد فتحت فيها أقساما  .والقانون الديني

وقد ساهمت إقامة الشاعر اإليطالي فرانسوا بترارك في أفينيون .)5(1413الالهوت عام 

وقد اعتبر . م14العالم خالل القرن  في بروزها كأحد أهم المراكز الثقافية والفكرية في

 أورباو  ،خاصة  في النثر و الشعر مقدمة للنهضة األدبية في ايطاليا الكثير أعماله األدبية

و يظهر أنه تألم كثيرا لفقدان حبيبته  .)6(اذ جلبت اهتمام األدباء وحاولوا محاكاته. عامة

في أفينيون  )Sainte-Claire(كليرعليها في كنيسة القديسة تعرف التي  )Laure(السيدة لور

  :و ذلك من خالل قوله   .)7(م1327أفريل  6في 

                                                            

ASV, Reg, Vat, 251, f, 354r.                                                                                                      أنظر:  -1  

 غرب بادو (Arcqua)و توفي في اركا   Arezo(  1304( شاعر و عالم اثار و انساني ايطالي ولد في اريزو -2

(Padou)  كما اهتم . درس في مونبولي و بولوني. قضى طفولته في أفينيون  اين أقام أبوه في المنفى   .م 1374عام

كان له انتاج . م  1356بالدراسات األدبية القديمة سيشرون و مارس السياسة  إذ عين سفيرا لدى شارل الرابع  عام 

  :للمزيد أنظر. ا عامةأدبي غزير، و اعتبر من بين أشهر رجال النهضة في ايطاليا خاصة و اورب
Petraque (F.) Canzoniere,pref. et note de Gardair (J.M.),trad..Ferdenand de 
Gramond,Gallimard,1983,pp.277-287.    

ASV, Reg, Vat, 50, ff, 337v-358v.                                                                                               أنظر:  -3 

Pietri (L .), Venard (M.).,op.cit, p.194.                                                                                     أنظر:  -4 

Renouard (Y.), la Papauté à Avignon, p.91.                                                                           أنظر:  -5 

  .34.المرجع السابق ،ص): عبد العزيز(، نوار ) عبد الحميد(البطريق  - 6

Petraque (F.),Canzoniere, p.278.                                                                                       أنظر:  -7 
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  ان الدنيا ال تعرفها حين ملتها "

 أنا أعرفها و بقيت هنا أبكيها

  ")1(و ببكائي أصبحت السماء جميلة 

كما اعتنى بابوات أفينيون أيضا بجمع وحفظ المخطوطات، فهم يرون فيها رصيدا 

غير أن الغالب على هذه  .داة ووسيلة ضرورية للبحث والعملهاما لمكتبتهم وأ

المخطوطات التي تم جمعها ثم نقلها في عهد كليمانت الخامس ويوحنا الثاني والعشرين 

وبفضل نشاط حركة . وبندكيت الثاني عشر، هو طابعها القانوني والديني والطقسي

العديد من الكتب األدبية الترجمة في عهد كليمانت السادس وأوربان الخامس، ترجم 

 وقد دلت جداول المكتبة في عهد البابوين كليمانت السابع. والعبرية والعربية ةالالتيني

)Clément VII(  وبندكيت الثالث عشر)Benedict XIII(وكتب  ،انتقاء حوليات عامة عن

وحسب جرد .خاصة في التاريخ واألدب الالتيني ،جديدة في مختلف االختصاصات

 اباإلضافة إلى أربعمائة وخمسين مجلد .)2(فإن عدد كتب هذه المكتبة تجاوز ألفين،م 1389

  ).Suppliques( )3(وست وأربعين مجلدا من الشكاوي ،من الرسائل البابوية

  

  الميدان الفني -هـ

م نشاطا معماريا واسعا لم يشهد له مثيل من  14شهدت مدينة أفينيون في القرن 

شيدت قصور أخرى للكرادلة  ،المقر الجديد للبابوية،لبابوي فإلى جانب القصر ا .قبل

)livrées cardinales( .مما جعل البعض يصف المدينة  .باإلضافة إلى كنائس وأديرة

غير أن أهم ما ميز العمارة الكنسية في هذه المدينة،  .)4(بالمعماريين والبنائين عجبورشة ت

أحسن وأمهر الفنانين  توظيف فقد تسابق البابوات في. المدينة، هي الزخرفة الفنية

                                                            

Petrarque(F.), les Rimes de François Petrarque trad.nouvelle de                                     أنظر:  -1 

 Reynard  ) (F.), Paris,1883,sonnet,LXVI,p.237.   

Chelini (J.), Op.cit., p.47.                                                                                                             2-  :رأنظ 

Ibid.                                                                                                                                    أنظر:  -3  

                                                                                              .Pietri (L.) , Venard ( M .), Op.cit., p.193 :أنظر  4-
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كما  .)1(وكنائسهم ن ايطاليا خاصة وأوربا عامة، لغرض تزيين قصورهمموالرسامين 

الموسيقيين من كل  فاستقطبوا أشهر .أظهر بابوات أفينيون أيضا عشقهم الكبير للموسيقى

  .)3(، أما الباب أوربان الخامس، فقد أسس مدرسة للموسيقى في تولوز)2(أنحاء أوربا

اعتبرها الكثير من المسيحيين الكاثوليك  ،والظاهر أن هذه العناية للعمارة والزخرفة  

  .لحياة أبائها األوائل اونكران ،انحرافا للكنيسة عن مهمتها األساسية
 
  الميدان الديني -و

  مواجهة خطر الهرطقة -

في ايطاليا  )hérésie Vaudoise()4(والهرطقة الفودوازية استمرت الهرطقة الكتارية  

 .حتى بعد انتقال عاصمة البابوية إلى أفينيون  ،وخاصة في األراضي الفرنسية
كانت دوما معقال رئيسيا ومفضال  ،وكاركاسون ألبى و والواقع أن أرض تولوز  

بشهادات عديدة  ،تحتفظ بهاتزال المصادر التاريخية  فال. )5(م13للهرطقة منذ القرن 

أمام المحقق برنار ) Bernard De Scaupont( برنار دي سكوبانكالتي أدلى بها  .للمتهمين

في تولوز، أو التي وقعت في ) 6(م1256جوان  24بتاريخ  ،)Bernard de Caux(دي كو

  ،)7(1256أكتوبر  2/8/12/24نفس المدينة في 

                                                            

الذي اعتبرت لوحته المعروفة ما ) Simone Martini de Sienne(من بينهم سيمون مارتيني دي سيين  -1

،إحدى روائع الفن األوربي في  Notre Dame des Doms) (التي أنجزها عند مدخل سيدتنا دي دومس Madoneدون

لفنان ما تيو جيوفانيتي دي فيتارب الذي استقدمه البابا كليمانت السادس خصيصا لزخرفة وكذلك تلميذه ا. م14القرن

  :لمزيد المعلومات، ارجع إلى أنظر. قصره ومالحقه المختلفة
Alliquot( H .) , Op.cit, p. 42. ; Girard (J .), Op.cit., p.53.  

Pietri (L. ), Venard (M.), Op.cit., p.193.                                                                                              أنظر:   -2 

Mollat (G.), Op.cit., p.107.                                                                                                                     أنظر:  -3 

عاش أتباعها حياة الفقر . م1170-م1160من مدينة ليون، نشأت بين (Pierre Valdo)بطرس فالدونسبة الى  - 4

تختلف عن الحركة .  )Ensabatés( أو أصحاب البلغة) Pauvres de Lyon(عرفوا بعدة تسميات كفقراء ليون. والزهد

 : أنظر للمزيد. فهي ال تؤمن بالصراع بين اله الخير و اله الشر. الكاترية في أسسها
Vaux-Cernay (P. de), Op.cit.,p.18 ; Belperon(  P.), Op.cit., p.98.   

Registre de l’Inquisition de Toulouse (1273-1280), registre de Parnac,        5-  :                      أنظر 
 Trad. Notes et index, Jean Duvernoy, p.13. 

Bibliothèque municipale de Toulouse, MS 609, f248 v°.                                                        :6- أنظر 

Le Fragment de registre de Jean de Saint Pierre et Reginald de                                        : أنظر   -7 
Chartres1256 , texte revu et traduit par Jean Duvernoy, p.2. 
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نوفمبر  8، وفي مدينة ألبي بتاريخ )2(م1256ديسمبر  1 و ،)1(م1256نوفمبر  4و

وعين  ،كليمانت الخامس نشاط محاكم التحقيق ام أعاد الباب 14بداية القرن وفي .)3(م1285

وقد اتخذت مجموعة  .لمالحقة الهراطقة الكتاريين م1308جويلية  15وعين قضاة لها في 

إلعدام البعض منهم كجاك ،م 1309ديسمبرو  من األحكام القضائية بين مارس

 Amiel de( ، أميال دي بيرل)Pierre Authié(، بطرس أوتي )Jacques Authié(أوتي

Perle(  وغيوم أوتي)Guillaume Authié (. الحرب على الهرطقة زادت قوة غير أن

إلى خالفاته  من الراجح وأسباب ذلك ترجع. وحدة في عهد البابا يوحنا الثاني والعشرين

 .)Beguns(ين يغاوكرهه للهراطقة ألب ،الفكرية والعقائدية مع جماعة اإلخوان الروحانيين

كلفه بمهمة استئصال ،)4(1317مارس  19على بامي يوم  أسقفافبعد أن عين جاك فورني 

 وقد قادها بالتنسيق مع .)5(وزوده بصالحيات استثنائية مطلقة .المنطقة خطر الهرطقة في

بكثير من الحزم والعزم حتى  .قاضي تحقيق كاركسون )Jean de Beaune(دي بون  حنايو

فقد أصدر أحكاما قضائية في بامي  .ي نفوس األشخاص المتهمينزرع الخوف والرعب ف

نافار برو : عند مجموعة من المتهمين وهم)6(فاعتبر بعضها تعسفيا ،م1320مارس  8يوم 

، رايموند (Guillemette Bathega)، غيومات باتيغا(Navarre BRU)برو 

ود دي وأرن )Mengarde De Pomies(ما نغارد دي بومي  (Raimonde Foure)فوري

  .) Arnaud De Monesple( )7(مونسبل

  

  

  

                                                            

 Le Fragment de registre de Jean de Saint Pierre et Reginald de                                           :1-  أنظر 
Chartres1256 , texte revu et traduit par Jean Duvernoy, p.2. 

Ibid.                                                                                                                                           : 2-  أنظر 

Registre de Jean Galand, Déposition de Bernard Lagarrigue,  DOAT XXVI, ff245-254v°.       : أنظر   -3 

  G. Mollat, Op.cit., p.65                :                                                              أنظر  -4

Registre de l’Inquisition de Toulouse 1273-1280, bib.  nat . de Paris, texte                         :5- أنظر  
édité, traduit et annoté par Jean Duvernoy, 1993, Introduction, p.11. 

Fournier (J .), Beaune (J. de), Sermon dePamiers-8 mars 1320, MS A.D,                           : أنظر   -6 
 Ariège, J127 far°-fbr°. 

Ibid,                                                                                                                                           : 7-  أنظر   
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  محاوالت إصالح الكنيسة -

 ،تحدثت المصادر التاريخية عن إصالحات حاول بعض بابوات أفينيون تنفيذها  

وإعادة النظر في بعض النظم الدينية والحياة  ،منها الحد من ظاهرة المحاباة لألقارب

ويظهر أن العزيمة التي قاد بها  .اني عشرالبابا بنديكت الث ،اشتهر من هؤالء .الديرية

ي ذلك يعندما كان أسقفا لبام ،طقةاهي نفسها التي اتسم بها عند مطاردته للهر ،إصالحاته

فقد شن حملة شرسة على المحاباة التي أخذت .)1(ما جعل البعض يلقبه بالبابا المصلح

كأن ال أب وال أم وال ففي نظره، على البابا أن يتصرف . أبعادا خطيرة في عهد سابقيه

إلى منصب )Guillaume Fournier(فرفض ترقية حفيده غيوم فورني .)2(نسب له

، اكتفى بإقامة حفل متواضع في ) Fataga(وعند زواج حفيدته فاتاغا. الكاردينال

م ،والمعروف  باإلله البنديكي 1336جانفي  29وفي دستوره الذي أصدره في . )3(افينيون

)Benedict Deus(، بعد الموت ال تتمتع بالعناية اإللهية إالّ أرواح  فاعلي ،أكد فيه أن 

جهنم وبذلك يضع حدا للجدال العنيف الذي ، فيكون مصيرها أما األرواح الشريرة. الخير

إلى إصالح األنظمة الدينية، ،كما وجه اهتماماته كذلك .ر حول القضية في عهد سابقهيأث

انتقال  أال يكونفقرر . لها و الفوضى التي تتخبط فيهاأراد وضع حد النحرافات رجا فقد

وأجبر . إال بالترخيص من الكرسي الرسولي ،الرهبان من نظام إلى آخر في المستقبل

جوان  17الذي أصدره في  )Pastor Bonus(،من خالل المرسوم) Abbes(القساوسة 

أما الذين يرى رئيس  .م، على إعادة إدماج الرهبان المطرودين في أديرتهم األصلية1335

لكن بعد إعالن  ،ينقلون إلى أديرة أخرىفالدير، أن إعادتهم ستؤثر سلبا على النظام العام، 

ألنه في نظره  ،كان نظام اإلخوان السيستريان أول من مسته إصالحات  هذا  البابا.التوبة

وممارسة الفقر، الزهد : تخلى عن القواعد األولية التي تأسست عليها األديرة و هي 

  .)4(الشغل في المؤسسة

                                                            

Chelini (J .), Op.cit., p.41.                                                                                                          :1- أنظر 

Mollat (G.), Op.cit., p.69.                                                                                                           :2- أنظر 

Vidal (J.M.), n°7001                                                                                                                   : 3- أنظر  

Règle de Saint Benoit, Pr, 7.43.                                                                                            : 4-   أنظر 
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اصطدم  ، إال انهأن يقضي على حياة البذخ داخل األديرة البابا أراد ،الواقعفي   

فتابع الرهبان المخالفين لواجبات  .)1(فقرر متابعة تنفيذ قراراته بنفسه ،برفض الرهبان

 )2(.ثنائيةوزود رئيس  دير سيتو بصالحيات است الوظيفة و أعاد المتسولين إلى أديرتهم،

ي تلك التي فرضها على هفإن أشهر إصالحاته  ،غير أن في نظر الكثير من المؤرخين

جوان  20 فيالذي صدر )Summi Magistri(النظام الديني البنديكتي من خالل مرسومه

إالّ أن األسبقية وجهت  .هو في الواقع عبارة عن برنامج إصالحي شاملو .م1336

يتلقى فيها المتعلمون تعليما أوليا في القواعد،  .داخل األديرة حيث شرع اجباريته ،للتعليم

وقد  .إلى الجامعة لتلقي علم الالهوت والكتاب المقدس اقبل أن يوجهو .والفلسفة ،المنطق

كما أن هذا اإلصالح لم يستثن  .)3(كذلك منح المتعلمين وأجور المعلمين،حدد المرسوم 

 Redemptor(دهم اشد االنتقاد في مرسومهفقد انتق.نظام اإلخوان الفرنسيسكان 

Nostor(م،1336نوفمبر  28الصادر يوم )لتبنيهم أفكار قريبة من الهرطقة لمعارضتهم)4 

للكنيسة الرسمية والمؤكد أن هذه الجماعة رفضت هذه التهم، وأوقفت العمل بهذا التشريع 

توجيه إصالحاته هو  وعندما حاول البابا انوسانت السادس .)5(مباشرة بعد موت البابا

واجهته معارضة شديدة خاصة من اإلخوان الفرنسيسكان  ،األخر صوب األنظمة الدينية

: التي صرحت في شأن هذا البابا) Sainte Brigitte De Suède( والقديسة بريجيت السويد

ووحشية من بيالت )  Judas(كان ابغض من المرابين اليهود، وأكثر خبثا من جودا « 

)Pilate(.المسيح إلى ونظرا لجرائمه دفعه . فقد افترس النعاج، وذبح رجال الدين الحقيقيين

 .)6(»الهاوية

                                                            

Bibliothèque nationale, MS 4191, f, 48r°-63r°.                                                                                 : 1-   أنظر 

Vidal (J.M.) ,n°2269,2351,2355,6331,7415,7455 .                                                                             : 2-   أنظر  

Mollat (G.), Op.cit., p.72.                                                                                                                       : 3- أنظر 

Luz (P. de. ), Op.cit., p.240.                                                                                                                   : 4- أنظر 

 .ألن القوانين التي فرضها تفتقر إلى عدالة .غير أنه في نظر البعض، فإن هذه اإلصالحات لم تبلغ الهدف المنشود 5-

على الرجال الدين العاديين دون أن تمس (commende)فقد اقتصر مثال منع اإلقطاع البابوي .تهامما نقص من مصداقي

   :للمزيد أنظر.أدى إلى رفضهامما  .أعلى هرم السلطة الكنسية، الكرادلة بوجه التحديد
Mollat (G.), Op.cit., p.77.  
Sainte Brigitte, Révélations, LIB IV Chap. 136.                                                                                 : 6- أنظر 
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  دعم العمل الصليبي والعمل التبشيري -

مائة الالهرطقة، حرب  ،م14على الرغم من التحديات العديد للبابوية طيلة القرن   

إالّ أن  ،مبراطوري البابويالصراع اإلوعام بين فرنسا وانكلترا، وباء الطاعون األسود، 

ذلك لم يمنع بابوات أفينيون من مواصلة العمل الصليبي ضد المسلمين في المغرب 

دعا كليمانت الخامس إلى دعم الكتاالنيين ، م1310- م1309فخالل عامي. والمشرق

ونفس المدينة تعرضت .(1) والقشتاليين في حمالتهم ضد تلمسان عاصمة بني عبد الواد

بواسطة أساطيل بحرية تابعة لبرسلونة  ،م1315ت مماثلة خالل جوان العتداءا

)Barcelonne( وفاالنسي)Valence( وما يورك)Mayorque. ( أسقف برسلونه  أخذو

ملك أراغون عن  )Jacques II(وعندما سمع جاك الثاني .)2(أسطول رابع ر إلرساليحض

المشرق اإلسالمي ،  قدسة فيعزم كليمانت الخامس إرسال حملة صليبية إلى األرض الم

ونصحه بالبدء بغزو غرناطة والمغرب  )3(م1311سبتمبر  27بعث إليه مبعوثين يوم 

م الذي دعا  1312- 1311كما أثار مجمع فيين  .)4(اإلسالمي لتهيئة الطريق إلى فلسطين

ي أما البابا يوحنا الثان. 5إليه  البابا في جلساته قضية الحملة الصليبية على المشرق

والعشرون ، فقد تشجع باالنتصار الذي حققته القوات القشتالية في وادي فرتونة عام 

، فحث الكاثوليك والمسيحيين عامة إلى توحيد الجهود لتنظيم صليبية ضد )6(م1317

فالقت استجابة وكان اإلقبال كبيرا من قبل المتطوعين الذين جاءوا . المسلمين في غرناطة

حتى تشكل جيش ضخم بقيادة ) انكلترا، فرنسا، فال ندر(ربية من مختلف األمصار األو

ومن الواضح فإن البابوية أرادت أن تضع في يدها كل ). DON PEDRO(دون بيدرو

فأدخلت ضمن صفوف الجيش رهبانا وأحبارا بهدف إعطاء . األوراق لضمان االنتصار

إسماعيل بن األحمر،  ،طةغير أن حاكم غرنا. صفة القداسة للحرب لتقوية عزيمة المقاتلين

                                                            

Dhina (A.), le Royaume Abdelouadide à l’époque d’Abou HAMMOU                             : 1 - أنظر 
Moussa, 1er et  d’Abou Tachfin, 1er, OPU, Alger, 1985, p.141. 

Dhina (A.), Op.cit., p.141.                                                                                                        : 2-  أنظر 

Dufourcq (ChE.), l’Espagne catalane et le Maghrib au XIII  et XIV                                  : 3 - أنظر 
siècle, Paris, 1966, p.460. 

Ibid.                                                                                                                                            : 4- أنظر 

Raynaldi,a 1311,n°54 et 55.                                                                                                     : 5- أنظر  

  .58.،ص1941وتذكروا من األندلس اإلبادة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،: )أحمد (رائف - 6
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على الرغم من رفض ملوك بني مرين مده يد المساعدة، فقد استطاع تشكيل جيش من 

ولما وقعت ..)1( المتطوعين المغاربة الذين أسرعوا لنصرة إخوانهم من أهل غرناطة

م، كان االنتصار حليف المسلمين رغم 1318مايو  /ه718يارآ المعركة في ألبيرة في

واهللا غالب  ﴿: وقد قال تعالى .)2(دو عددا وعدة، وقتل القائد دون بيدروتفوق جيش الع

وقد كان هذا االنتصار في الواقع أطال عمر  )3(.على أمره ولكن أكثر النّاس ال يعلمون﴾

  .إمارة غرناطة بأكثر من قرن ونصف من الزمن

انه يرغب في أعلن أكثر من مرة  اذ .والظاهر أن اإلسالم كان يقلق كثيرا هذا البابا

جاءه لهذا الغرض أحد المغامرين البنادقة المدعو ماران  فقد. غزو األراضي المقدسة

ليعرض عليه خطة مفصلة لحملة  ،)4(م1321سبتمبر  24يوم )Marin Sanito(سانيتو

وقد درس يوحنا الثاني والعشرون الخطة بجدية، لكنه لم  )5(.ةهذه المنطقعلى صليبية 

 بقيادةليس لنقص اإلرادة، ألن مشروع الحملة الصليبية على المشرق .يتجرأ على تنفيذها

وإنّما رأى أن الوقت ليس مناسبا وأن  .فرنسا، ظل يراوده طيلة فترته على العرش البابوي

  .االنتصار على المسلمين في المشرق في تلك الفترة ضرب من الخيال

وبوجه  ،يكون إال في الغرب أدرك بابوات أفينيون أن االنتصار على المسلمين لن    

نظرا لحالة التشرذم والصراعات التي يعيشها المسلمون في المنطقة ، التحديد في األندلس

 Alphonce(فقد راسل أبو يوسف ملك المغرب ألفونسوالعاشر .م14 و 13 خالل القرنين

X(  ملك قشتالة يؤكد التزامه بمساندته)ك قشتالة، فدعا البابا بنديكت الثاني عشر ملو. )6
                                                            

حثهم على الجهاد واالستشهاد في  وعندما اجتمع مع قادته ، .وعين أبا سعيد عثمان بن أبي العالء قائدا عليه - 1

للمزيد .لمدينة كلها تقرأ القرآن الكريم، والكل يرفع يديه دعاء إلى اهللا أن ينصر اإلسالم والمسلمينظلت ا سبيل اهللا، و

  . 60.ص.نفس المرجع : أنظر

  .60، المرجع السابق، ص)أحمد (رائف -2

  .21القرآن الكريم، صورة يوسف، آية  -3

Rohrbacher (R.F.), Dufour( A. H.), Histoire universelle de l’Eglise                                    : 4-  أنظر 
Catholique  3e édition, Paris, 1838 ,t.XX, p.85. 

وفي . ففي األول، اقترح إضعاف سلطان مصر بفرض حصار اقتصادي على مملكته. شرحها في ثالثة كتب  -5

كما أوصى بسلوك الطريق . ساطيلالثاني، وضح كيفية تنفيذ الهجوم ، صفات القائد، عدد القوات وتسليح األ

المعلومات عن  لمزيد. أما في  الثالث، فقد وصف فيه مختلف اإلمارات المسيحية في األراضي المقدسة. البحري

   Rohrbacher ( R.F.) ; Dufour (A. H.) ,Op.cit.,p.87                      :                الموضوع ارجع إلى

  Musée de  l’histoire de Franc , AE III 200.                                                                         : 6-  أنظر 
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وأعلن عن .أراغون، نافار ومايورك إلى إنهاء الوجود اإلسالمي في شبه جزيرة ايبيريا

 ، ورخص القتطاع ضريبة العشر على كل أمالك الكنيسة لمدة ثالثصليبيةشن حملة 

وقعت المعركة في شمال .. )1(م1340مارس  7وأرفق ذلك بمرسوم بابوي في  .سنوات 

 تشرين األول )Saladou(لى ضفاف نهر ساالدوع)Tarifa(غرب مدينة طريف

وقتل وأسر عدد كبير . وانهزم فيها المسلمون شر الهزيمة ،)2(م1340أكتوبر/ه740

وضاع النصر من  .)4(فكانت أكبر انتصار حققه المسيحيون الرومان بعد العقاب .)3(منهم

الذي أرتكب  نأيدي الجيش اإلسالمي بقيادة السلطان المريني أبو الحسن علي بن عثما

خطا جسيما عندما ترك الحامية االسبانية تخرج من الحصار المضروب عليها في مدينة 

وقد بالغت المصادر . طريف وهو يقاتل الجيش االسباني اآلخر الذي جاء إلغاثة المدينة

اذ حددت بعضها عدد القتلى بمئتي ألف، .التاريخية المسيحية في تقدير خسائر المسلمين

ومن  .)5(الغنائم، كانت كثيرة وثمينة إلى درجة انخفاض قيمة الذهب بالسدسوذكرت أن 

المؤكد أن هذا االنتصار أسر كثيرا البابا بنديكت الثاني عشر، وملك قشتالة ألفونسو 

فتبادال الرسائل والتهاني، وتدفقت هدايا كثيرة على  )Alphonse XI(الحادي عشر 

 .)6(البابوية

 فقد أرادفقد خطط لتحالف كبير ضد المسلمين في المشرق، ،أما كليمانت السادس  

والبنادقة لمحاربة البحرية العثمانية في الحوض  ،تشكيل رابطة بحرية تجمع التيني الشرق

م، إال أن محاولته 1054و ينهي بها بذلك، االنقسام الكنسي لعام .الشرقي للبحر المتوسط

                                                            

حث فيه على تشييد الكنائس على األراضي المنتزعة من العرب المسلمين، وحرمان الموريسكيين من الحج من  1-

  :للمزيد أنظر. سالمبيت اهللا الحرام في مكة ، للضغط عليهم للتخلي عن اإل
Rohrbacher(R.F. ), Dufour( A. H.), ,Op.cit.,p.253.  

  .65.نفس المرجع،ص:  )أحمد (رائف- 2

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره، ط: )عبد الحميد(حاجيات  -3

  .22.، ص1982

  .نفس المرجع - 4

Rohrbacher (R.F.), Dufour(A. H.), ,Op.cit.,p.254.                                                                  : 5- أنظر 

Aliquot (H.),Op.cit., p.52.                                                                                                         : 6- أنظر 
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بوية، والبندقية وقبرص، واالسبتارية هزم وكل ما حققه هو تشكيل حلف البا. باءت بالفشل

  .)1(م10/1344/ 28في ) Smyrne(العثمانيين وأخرجتهم من إزمير

 م1369المسيحيين إلى صليبية في مارس  ،كما دعا أوربان الخامس من جهته  

  .)2(السترجاع أدرنة من أيدي العثمانيين لكن دون جدوى

األوربيين الناقمين بل حتى المؤرخين  ،الم يغفل بابوات أفينيون العمل التبشيري أبد  

ويوحنا الثاني والعشرين وكليمانت السادس في  ،أثنوا على جهود كليمانت الخامس ،عليهم

المغرب العربي،  Nubie )النوبة(نشر الديانة النصرانية في عدة مناطق من العالم كمصر، 

ون قبل كل شيء، هو ضرب فإن هدف بابوية أفني وكما يالحظ ،.)3(الهند والصين ،أثيوبيا

اإلسالم والتضييق عليه في عقر  داره أوال، ثم في المناطق المتاخمة له خاصة في آسيا 

كان قبل  ،غير أن محاوالت البابوية التبشيرية في هذا الجزء من العالم. الوسطى والشرقية

ابع إلى البابا نيكوال الر)Aryon(وتؤكد ذلك رسالة خان الفرس أريون .م14القرن 

ماي  14(جديد للشهر األول من صيف عام النمرالهالل الالمؤرخة في اليوم الخامس من 

 ،م1302إلى البابا بونيفاس الثامن  عام )Gasan(وكذلك رسالة خان غازان . )4()1290

ففي عام .)5(يطلب فيها إنشاء تحالف عسكري ضد دولة المماليك في مصر والشام

عثة من المبشرين من األخوان الفرنسيسكان منهم اندري م، أرسل كليمانت الخامس ب1307

يخبره فيها بتفاصيل  ،الذي بعث برسالة إلى رئيس ديره)Andre de Perouse(دي بيروز

وقد تحدث عن تقديس رئيس أساقفة مدينة  .مهمة جماعته التبشيرية في بالد الصين

وفق  م1308عام ) Jean de Montcorvin(حنا مونكورفان يو) Combalick(كومباليك

التي تبعد عن كومباليك بثالثة  )Cayton(أما في مدينة كيتون .)6(رسوليتعليمات الكرسي ال

  .)7(بثالثة أسابيع مشيا، فقد تم تشييد كنيسة بكل مرافقها

                                                            

Mollat (G.), Op.cit., p.85.                                                                                                      : 1-   أنظر 

  .416.، ص1977، بيروت، 7تاريخ الشعوب اإلسالمية، ط: )كارل(بروكلمان  - 2

Pastor (L.), Op.cit., p.77.                                                                                                         : 3-   أنظر 

ASV, Archivum Arcis, Arm I- XVIII, 1801, 3r                                                                                                             : 4-  أنظر 

Ibid.                                                                                                                                           : 5-  أنظر 

Rohrbacher (R.F. ), Dufour (A. H.), ,Op.cit.,p.147.                                                               :  6 أنظر-  

Rohrbacher (R.F. ), Dufour (A. H.), ,Op.cit.,p.148.                                                                : 7- أنظر  
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 ،م1318أما يوحنا الثاني والعشرون فقد أسس عدة أسقفيات في بالد فارس عام   

تحدثت المصادر المسيحية أيضا عن نجاح وقد  . )Tatars( التي كانت تحت حكم التتار

على اعتناق المذهب  )Alains(أمير اآلالنيين  )Milane(البعثات التبشيرية في إقناع ميالن 

  .الذي عمل على نشره بين قومه بكثير من العزم األرثوذوكسي

والواقع أنه يصعب تصديق المسيحيين في تهليلهم بالحفاوة التي يستقبل بها   

فالمصادر . ومن ذلك نجاح خططهم التنصيرية ،األراضي الغير مسيحيةمبشروهم في 

التاريخية تتحدث عن تخلي بعض المبشرين أنفسهم عن الديانة المسيحية واعتناق اإلسالم 

 Jacques de(والفرنسيكاني جاك دي بستوا  )Philippe( ، فليب)Bonacensce( سنكبوناس

Pistoe( غاريانوإتيان دي ه)Etienne de Hongrie( ويدل ذلك على أن العقيدة المحمدية ،

  .أقوى وحجتهاأعمق 

  

  ميدان الماليال -ز

وقد أعطوا أنفسهم . لمداخل بشكل مثير لالنتباهاهتم بابوات أفينيون بتطوير القطاع ا

 Bénéfices(  صالحيات تمكنهم من تعيين رجال الدين المكلفين بالمنافع الكنسية

ecclésiastiques .(و أكد معظم المؤرخين  على الدور الذي . لك كانوا ينتخبونو قبل ذ

في )Gasbert De Laval(لعبه البابا يوحنا الثاني و العشرون و حاجبه جاسبير دي الفال 

و عمل البابوات اآلخرين على توسيعه فقد . ع أسس النظام الضريبي في أفينيونوض

مختلف أنحاء  إلى ةعشر جباعلى إيفاد جريجوري الحادي  تحدثت المصادر التاريخية

فقد شكلت الضرائب نصف  .) 1(أوربا كألمانيا، بوهيميا، بولندا ، السويد و الدانمارك 

   :، و تتمثل في )2(م  14مداخيل البابوية خالل القرن 

                                                            

   Favier (J.),les Finances pontificales à l’époque du Grand Schisme  1378- 1409,Paris,1966,p.9: أنظر  -2

Renouard (Y.), la Papauté à Avignon, p.103.                                                                        : 2- أنظر 
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  )Impôt des services communs( صالح المشتركةضريبة الم -

 أوكانت تقدم على شكل هبات  .طرفهنين من يللبابا المعالقساوسة يدفعها األساقفة و

قوامها ثلث  المداخيل السنوية للمنافع  ،)1(إجباريةقيم مالية  إلىتتحول  أنهدايا قبل 

المعنيين قس وال فاألسقف. )2(يفاس الثامننبو في عهد البابا ،م13الكبرى في نهاية القرن 

الح سهر ضدهما يلتزمان كتابيا بدفعها في الوقت المحدد، وفي حالة االمتناع يش

 .)3(الحرمان

  

   )Annate( األناتضريبة  -

في ) 4(الشاغرةالمنافع الصغرى  علىفرضها  نمانت الخامس أول ميكان كل

وتم تعميمها في عهد يوحنا  .تدفع للبابا مباشرة ،سنةوهي ناتج المنفع خالل ال ،انكلترا

  .م1316 الثاني والعشرين على كل العالم الكاثوليكي ابتداء من ديسمبر

  

  )vacants( ضريبة األمالك الشاغرة -

أنها تفرض في فترة زمنية محددة بين تاريخ وفاة  األناتتختلف عن ضريبة 

 ،ثاني والعشريندفعها في عهد يوحنا ال ئوقد بد ،وتاريخ تعيين مستخلفه ،المنتفع السابق

ر إلى توقيفها طمانت السادس الذي اضيبوات أفينيون اآلخرين عدا كلابواستمرت في عهد 

 ،المستخلف والواقع فإن البابوات يتعمدون في تأخير تعيين. )5(تحت ضغط المعارضين

  .ستفادة أكثر من الضريبةلال

                                                            

Pietri (L.), Venard (M.), Op.cit., p.197.                                                                                   : 1- أنظر 

Perrin (Ch.E), Op.cit, p.185.                                                                                                    : 2-  أنظر 

والجدير بالذكر فإن هذه الضريبة تتباين قيمتها من منطقة إلى أخرى، فبينما يدفع رؤساء األساقفة واألساقفة في 3-

عشرة آالف  فلوران، فإن نظرائهم في جهات أخرى من البالد ال تتعدى القيم المطالب بتسديدها ) نياألما(كولونيا 

   .Perrin (Ch.E), Op.cit, p.186:                    أنظر لمزيد المعلومات عن الموضوع، .خمسة آالف

Rops (D.),L’Eglise de la Renaissance et de la Reforme…p.28                                            : 4-  أنظر 

Perrin (Ch.E ), Op.cit, p.188.                                                                                                   : 5-  أنظر 
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 )Droit de dépouille( حقوق المتوفى -
بعد وفاته منذ عهد يوحنا الرجل الديني المنتفع اعتبرت البابوية نفسها وريثة أمالك 

غير أن تنظيم هذا الحق لم يتم إالّ في عهد  .)1(عليها ضريبة ففرضت .الثاني والعشرين

و لم يعمم  .م1345البابا كليمانت السادس اثر تشريع الذي أصدره في هذا الموضوع عام 

  .)2(على كل أوربا الكاثوليكية

  

  )Droit de visite( حق الزيارة -

كل  بطرس وبولس نالقديسيزيارتهم لروما للحج إلى قبر  بمناسبة األساقفة هايدفع

فقد تم ترتيب  ، ونظرا لكثرة عدد األساقفة .)3(البابا لى، والزيارة التي يؤديها إ سنة

زيارة  ،ومن ذلك فقد فرض على األساقفة المقيمين في ايطاليا .وتحديد توقيت الزيارات

غير زيارة واحدة كل سنتين بالنسبة لل ، وعلى المقيمين منهم خارج ايطاليا.واحدة كل سنة 

وزيارة واحدة  .كالفرنسيين واأللمان ،المضطرين منهم على قطع البحر للوصول إلى روما

 .)4(االنجليز ين ويطاليكاالكل ثالثة سنوات للمتواجدين وراء البحار 

  

  )Subsisdes caritatifs(هبات نقدية خيرية  -

 بوية يقومهي مبالغ مالية غير محددة يدفعها منتفعو األرض المسيحية طواعية للبا

بيد أن العملية سرعان ما فقدت طابعها الخيري عندما أصبحت . بجمعها مندوب مكلف

تفرض فرضا على رجال الدين في عهد البابا جريجوري الحادي عشر هذا فضال عن 

  .)5(وفي حالة الرفض يهدد صاحبها بالحرمان الكنسي. تحديد القيمة المالية

                                                            

اال أن  .عرائض الى العدالة الملكيةوذلك بتقديم شكاوي و ،بالرغم من معرضة ورثاء األساقفة المتوفين للقرار  - 1

، شجعو نشرها جباة البابوية استمروا في مهامهم دون أي احراج أو عرقلة من الملوك و الذين على العكس

                                                                                                                   .Coulon,n°667:للمزيد أنظر . وتوسيعها

. والواقع أن بالرغم من محدوديته مقارنة بالرسومات الضريبية األخرى، فإنّه مكن البابوية من جني فوائد كثيرة 2-

  :للمزيد أنظر.م1350-1343وبفضله أثرى البابوات مكتبته في أفينيون بحوالي ألف ومئتين مخطوطا بين 
Perrin (Ch.E ), Op.cit, p.191.                                                                                              

Pietri (L.), Venard( M.), Op.cit., p.197.                                                                                               : 3-  أنظر 

Perrin (Ch.E), Op.cit, p.189.                                                                                                                 : 4- أنظر 

Perrin (Ch.E), Op.cit, p.191.                                                                                                               : 5-  أنظر  
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   )procuration( ويضفالت ضريبة -

غير . عند كل زيارة يقوم بها إليهم تهعلى المنتفعين داخل أسقفي األسقف فرضهاي

ويض ممثل ينوب عنهم في أداء المهمة، فلت مهصمن البابا ترخي األساقفةعندما طلب  أن

الثاني  حدد بالنصف في عهد بنديكت .قسط من الضريبة لصالحه اشترط عليهم اقتطاع

بعد  ملةافي عهد انوسانت السادس وأصبحت ك أرباع ثم بثالثة ،مانت السادسيعشر وكل

  .)1(ذلك

على  هموتهاون همتقاعسأدى إلى  ،عويضاتتالهذه من  األساقفةوالظاهر أن تجريد 

و هو ما أثر سلبا على  .إشرافهمالزيارات إلى المؤسسات الدينية الموجودة تحت  ءأدا

  .الكنيسة، و ضرب النظام الديني الكاثوليكي في العمق

الرغم من كثرة المداخيل إال أن ميزانية البابوية، كانت تعاني في كثير من األحيان ب

وبنيديكت الثاني  ،)2(وقل ما عرفت فائضا باستثناء عهد البابا الثاني و العشرين. العجز

خاصة في  ،أما عن أسباب العجز، فمعظم المؤرخين يرجعونها الى كثرة النفقات. عشر

  .  )3(عهد كليمانت السادس
 
  يلاألسر الباب -3

إلى فرنسا طلبا الحماية من ملوكها في و التوجه اضطر البابوات إلى مغادرة روما   

 .)4(يةوالبابو اإلمبراطورزمة بين م تحت ضغط األ13و 11بين القرنين  ،فترات معينة

ذلك ف، م14في القرن   سنةتفوق سبعين الفرنسية لمدة  األرضلكن أن يستقر البابوات في 

فإذا اعتبرت هذه الفترة  .أن عرفتاه لم يسبق للبابوية والكنيسة الكاثوليكية ،حدث فريد

وحرب  فرضها الوضع األمني الغير المستقر في ايطاليا، ،للفرنسيين حالة استثنائية بالنسبة

 ،تماما نظرة مخالفة لمسيحيين الكاثوليكيين اآلخرينلبين فرنسا وانكلترا، فإن  ،المائة عام

فقد وصف أفينيون ببابل . )5(ؤيدة في غالبيتها لما سماه فرانسوا بترارك باألسر البابليبل م

                                                            

Rops (D.),L’Eglise de la Renaissance et de la Reforme ,p.29 .                                                       : 1-  أنظر 

  :للمزيد أنظر. م ترك في الخزينة البابوية ثمانية عشر مليون فلورال 1334عند و فاته في ديسمبر  - 2
Villani (G.),Nuova cronica,t.VIII,Chap.XIXet XX.   

Castella (C.),Op.cit.,p.267.                                                                                                                   : 3- أنظر 

Pastor (L. ), Op.cit., p.73.                                                                                                                    : 4-  أنظر 
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فهي مصدر األلم ومعلم الغضب، ومدرسة الخطايا . ببابل المحتالة ،المنافقة والشريرة

 أما موطنه دانتي قبله، فقد اعتبر كليمانت الخامس أول راعي الغرب.)1(الهراطقة  ومعبد

  .)3(لمملكة الفرنسيةوزوج البابوية با ،)2(

في جعل اإلنجيل  ،جهود بابوات أفينيون إنكاروالواقع أنه ليس من باب الموضوعية 

لكن من جهة  .الكنيسة األوائل أباءحياة واقتداء ب ،عمال بتوصيات المسيح ،رسالة عالمية

 عالميالبعد ال هذاتدعيم يمكنها ثانية، يمكننا القول، بأن  بإمكان البابوية في أفينيون، 

فعند إلقاء نظرة . )4(مستسلما كلية إلدارتها ،لو لم يقع البابا رهينة المملكة الفرنسية. كثيرا

 ، فمنمن أصل فرنسي ئهيالحظ أن غالبية أعضا ،نيونيتركيبة المجلس الكاردينالي في أف

الكنسي الكبير  ماسكاردينال معين في هذه المدينة قبل االنق ئة وأربعة وثالثيناضمن م

وثالثة أرباع من هؤالء ينحدرون ،منهم من جنسية فرنسية  ئة وثالثة عشرافإن م ،م1378

ولم يكن من نصيب االيطاليين من هذا المنصب إال أربعة  .)5(من منطقة ميدي الفرنسية

أولهما، انتخاب : كان لهذا التحول في تركيب المجلس الكاردينالي أثرين هامين.)6(عشرفقط

كليمانت الخامس، يوحنا الثاني والعشرون، (ن متتاليين هم انتخاب سبعة بابوات فرنسيي

وقد ). بنديكت الثاني عشر كليمانت السادس ، أوربان الخامس و جريجوري الحادي عشر

فال يفصل بين فيالندرو . قدموا كلهم من منطقة جغرافية مساحتها محدودة في فرنسا

)Villandraut (ميالد يوحنا الثاني وكاهور  مكان ،مسقط رأس كليمانت الخامس 

أين ولد بندكيت الثاني عشر إال   )Saverdun(وكذلك كاهور دي سفاردون  ،والعشرين
                                                            

الذي  Naburchodosor IIتعتبر هذه التسمية كناية لألسر البابلي الذي وقع في عهد ملك بابل نبوخد نصر الثاني  -1

سر ملكها و عدة آالف من الجنود و الصناع، و م، أ.ق 597المتحالفة مع مصر عام  ،Judaبعد هزم مملكة يهوذا 

، اثر غزوه لبابل عام Cyrus IIبقيوا في األسر الى أن حررهم ملك الفرس، كورش الثاني . أمر بنفيهم جميعا الى بابل

                            .Atlas historique, Op.cit., p.27 et  33: لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع، ارجع الى. م.ق539

                                                                                                                                                
Petraque (F.), les Rimes de françois Petraque, sonnet XVI, p.356.                                                   : 2-أنظر 

   

Danté (A.),enfer.ch.XIX.                                                                                                                        : 3-أنظر 

Pastor (L .), Op.cit., p.80.                                                                                                                     : 4-  أنظر 

Lenoir (F.), Tardan-Masquelier (y.),Op.cit.,p.571                                                                             : 5-  أنظر 

Renouard (Y.),la Papauté à Avignon, p.374.                                                                                       : 6- أنظر 

Chelini (J .), Op. Cit., p.50.                                                                                                                   : 7- أنظر 
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 في قرارات مجلس الكرادلة أما ثانيهما ،فهو التأثير المباشر لملوك فرنسا.بضع كيلومترات

فقد وقف بعض هؤالء الكرادلة .)1(بسبب أن بعض أعضائه يعتبرون ممثلين حقيقيين لهم

بالمرصاد لكل دعوة إلى عودة البابوية إلى روما ودافع الكاردينال بطرس دي برتران بكل 

وعندما قرر البابا . )2(م1335عام  قواه عن موقف الملك فليب السادس الرافض للفكرة

منهم  )3(جريجوري الحادي عشر الرجوع، رفض عدد من الكرادلة االستجابة، وفضل ستة

الوفاء   وقد تحصل هؤالء مقابل هذا. م1376البقاء في أفينيون رافضين مرافقته عام

وهو ما يؤكد بصورة واضحة في اعتقادي فسادالبالط ، )4(والخدمة على هدايا وأموال

خاصة منهم  ،و من جهة ثانية، فقد اشتكى الكرادلة األجانب.البابوي في أفينيون 

وقزم دورهم حتى أصبح مثلهم مثل رجال الدين . هميشااليطاليين من اإلقصاء والت

  .العاديين
                                                                                                       

                                                            

 Nicolas de) (Freauville، نيقوال دي فرييوفيل (pierre de la chapelle-Taillefer)تايالفير-بطرس دي الشبيل  -1

بطرس  pierre de) (chappes وبطرس دي شاب .بالنسبة للملك فليب الوسيم (Bérenger-frédol) وبيرانجير فريدول

فيما يخص الملك فلب  Guillaume)  (courtغيوم كورو  (Pierre Roger)وبطرس روجير  (Pierre Bertraud)برتران

ونفس الشيء  (pierre de forêt) فقد اعتمد على الكاردينال بطرس دي فوري  (jean II) أما الملك حنا الثاني .السادس

بالنسبة للملك شارل  Jean de)  (la Grangeوحني دي الغرانج  (Jean de Dormans) يقال عن حنلى نادي دورمان

  :للمزيد أنظر.مسالخا
  Guillemain (B.), la Cour pontificale à Avignon, p.239. 

  Ibid.                                                                                                                                         : 2-  أنظر 

Christophe (J.B.),Op.cit., p.429.                                                                                            : 3-  أنظر 

بالنسبة للكلية التي أنشأها بطرس دي الشبيل تايليفر وذلك  (livre tournois) بلغت أربعين جنيه تورنوا - 4 

م عندما دعم خطط فليب الوسيم 1312جنيه تورنوا عام 100م، أما برينجير فريدول فمن جهته قبض على 1311عام

 .                                                       Baluze (E.),Vitae…,t.III,pp.225-231: للمزيد انظر.في مجمع فيين
  



  

  

 الثالثالفصل 

  
 عودة البابوية إلى روما

  
(I  دوافع عودة البابوية إلى روما  

  تدهور الوضع األمني في أفينيون  -1

 عودة األمن و اإلستقرار إلى روما و إيطاليا  -2

محاولة توحيد الكنيسة الرومانية و الشرقية لمواجهة الزحف العثماني في  -3

 شرق و جنوب شرق أروبا 

 دور الشخصيات الدينية و الفكرية  -4

 الخوف من اإلنقسام الكنسي  -5

(II مراحل عودة البابوية إلى روما  

  م 1370-1367أوربان الخامس و العودة األولى  -1

  .1377جريجوري الحادي عشر و العودة النهائية للبابوية إلى روما  -2



I( دوافع عودة البابوية إلى روما:       

 :تدهور الوضع األمني في أفينيون -1

كانت أراضي المملكة الفرنسية عامة و أفينيون خاصة عرضة لغارات عصابات 

فقد كانت أخطر من الوحوش المفترسة، . )2(، احترفت النهب و السلب و القتل)1(مسلحة

تزامنت هذه الغارات مع . لى األموال، إذا لم تتحصل ع)3(تحرق األطفال و الشيوخ

 .فترات السلم التي تخللت حرب المائة عام بين فرنسا و بريطانيا

يفسر بوجود البالط البابوي حيث يلتقي  فذلك ،أما تركز نشاطها في أفينيون

و نظرا أيضا لخلوها من التحصينات  .)4(األساقفة والموظفون و المصرفيون األثرياء

  .ما جعلها فريسة سهلة المنال فهذا الدفاعية الالزمة،

فإن بريطانيا كانت تحرض هذه الجماعات على  كما أن في نظر الفرنسيين،

 عروفالم )Bertrand du Guesclin( )5(فرنسا وأفينيون، بدليل أن برتران دي غسكالن

  و فضل ،م1365 د الغال عام على بال رفض اإلغارة )Dogue Noir(بالدوق األسود

  

   
،الجماعات   )Routiers ou Brigands(اعات من المرتزقة عرفت بعدة تسميات منها قطاع الطرقجم -1

تتشكل  .)Les Mille Diables(ألف شيطان  ، )Aventuriers( نيالمغامر ,)Grandes Compagnies(الكبرى

 لنبالء قطاع الطرقو منها جاءت تسمية ا ،أحيانابالء نو من ال، )Roturiers( عناصرها من الفالحين و العوام

)Nobles Brigands( أو عصابات النبالء )Les Bandes de Gentilhommes(.  مهمتها األساسية تأجير خدماتها

وقد تم توظيفها بشكل واسع خالل حرب المائة عام  .م16و12العسكرية لمن يدفع الكثير في اروبا خالل القرنين 

 : عن هذا الموضوع ارجع الىالمعلومات لمزيد .ن فرنسا و بريطانيا معا بي
Dictionnaire de l’ancien Régime et des abus féodaux,  librairie Universelle de P.  Mongié l’Ainé, Paris, 
1830, P. 422- 423.   

   Girard (J .), Op. Cit., P42                                                                                                                : أنظر  -2 

   Songe de Vergier. Chap.146, Cité dans le Dictionnaire de l’ancien Régime. Op. Cit., P.433 :    أنظر -3

                                                                             .Renouard (Y.), la Papauté à Avignon, p. 47- 48: أنظر  -4
من أشهر قادة قطاع الطرق قبل أن يدخل في خدمة الملك  وهو ،م8813م و توفي في1320ولد عام  - 5  

كلفه الملك . )Auray(الذي دفع فدية لتحريره بعدما أسر في معركة أوراي ،)Charles V(الفرنسي شارل الخامس

إلى إسبانيا و ساهم في انتصار هنري دي تراستمار  توجه بهاف .فرنسا من أخطار قطاع الطرق إنقاذبمهمة 

)Henry de Trastamare( أعلى للجيش  ينه كقائديو تم تع .كما برز دوره في الحرب المائة عام . م1364عام

  :للمزيد أنظر .الفرنسي
Pacaut (M.), Froisart, Chronique, dans Historiens et Chroniqueur de Moyen Age ,Liv.1,Chap.CLXVI ; 
Les Structures politiques des l’occident Médiéval…p.306-307           
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قطاع الطرق في االزدياد بعد توقيع  هذه العصابة من أخذ خطر. )1(اسبانيا وفرنسا

، حيث هاجموا بقيادة )2(م1357مارس  23الدولتين المتحاربتين هدنة بوردو في 

، كومتا فنيسان، بروفانس مناطق الرون )Arnaud de Cervole( )3(أرنودي سرفول

الواقع  )Pont Saint-Esprit(و استولوا على جسر الروح القدوس  .وممتلكات البابوية

لم يغادروا هذه المنطقة إال في سنة  و .كلم شمال مدينة أفينيون 50على مسافة 

و في السنة الموالية،  .)5(و سبي أجمل فتيات المدينة ،، بعد دفع البابا فدية)4(م1358

أعاد المرتزقة الكرة، واضطر اينوسانت السادس مرة أخرى إلى تسديد قيمة مالية 

 )brétigny(وعند عقد هدنة جديدة بين الدولتين في بريتاني. )6(قدرت بألف فلوران

 Jeanحنا الثاني يوبين ملك انجلترا ادوارد الثالث و ملك فرنسا  ،)Charterقرب شارتر(

II ،  ان دي سافوافو برز بر ،من جديد م، ظهر الخطر1360ماي  8يوم )Pervin de 

Savoie( المكنى ميشان الصغير)Meschin Petit(  ،على رأس فرقة من اللصوص

  .س مقرا لهاوعاثت في منطقة الرون فسادا، واتخذت هي األخرى جسر الروح القد

 ،و من هذا الموقع .هاو الراجح أنه يريد عزل أفينيون عن المناطق المحيطة ب

من الرجال الكثيرفقد تم قتل . البابوية أراضييشن غارات دائمة و مستمرة على كان 

اعتقد البابا  .)7(مال كثير يكفي لعام كامل استولى علىمن النساء، و  واغتصاب العديد

عقوبة الحرمان يكفي لحمل هذه الجماعات  إصدارإينوسانت السادس في البداية أن 

لكنه سرعان ما تراجع بعدما هددت هذه الجماعات بمد عملياتها  حمالتها، قيفعلى تو

  نداء إلى األمراء المسيحيين غير أن هذا لم يمنعه من توجيه  ؛إلى كل العالم الكاثوليكي
  

   .Dictionnaire de l’ancien Régime. Op. Cit., P429                                                         : أنظر -1

   .Girard ( J.), Op. Cit,. p.42                                                                           : أنظر -2

وليون   (Macon)توفي بين ماسون.م  1356قائد الجماعات المرتزقة عامة .(Archiprêtre)يدعى أرشيبريتر - -3

   :للمزيد أنظر.فرقه تتشكل من البريتانيين غالبية عناصر .م  1366ماي  25
  Chronographia regum Francorum,t.II,p.297 ;                                                                                   

    Chevalier (U.), Répertoire des sources historiques de moyen age, New York,1960,V.I,p.321  : أنظر -4
Denifle (H.), La Désolation des églises, des monastères et des hôpitaux en France pendant la guerre 
de cent ans, T,II. Paris,1899,P.188-211.   

      .Dictionnaire de l’Ancien Régime.Op.Cit.P.425                                                          : أنظر -5

 Girard (J.), Op.Cit.P.42    .                                                                            : أنظر  -6
   .Dictionnaire de l’Ancien Régime...Op.Cit.P. 426                                                         : أنظر  -7
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و بالرغم من . صليبية ضدها، معلنا أن كل من يشارك فيها تغفر ذنوبهحملة  لتنظيم

 انحصرت في كومتا فنيسان، النغدوك، إذضعيفة و محدودة،  االستجابةذلك، كانت 

إلى أن  ،المؤرخينيعود ذلك في نظر .و أراغون )Vivarais(، فيفاري)Velay(فيالي 

انتشار وباء الطاعون األسود، و حرب أوربا الكاثوليكية تعيش آنذاك ظروفا صعبة ب

فلم يكن عند البابا وسيلة أخرى غير التفاوض و دفع ستين ألف فلوران .المائة عام 

  .)1(م 1361من الجسر عام  االنسحابمقابل 

شراء السلم و التهدئة بالمال، فإن الملك الفرنسي رأى أن  اختارفإذا كان البابا     

فجمع جيشا قوامه عشرة آالف  .ابات في ساحة القتالالحل يكمن في مواجهة هذه العص

فكان قطاع الطرق أكثر عددا و  ،غير أن ميزان القوى لم يكن متكافئا .هاوهاجم، جندي

لصالحهم و   )Brignies(أحسن عدة و تنظيما، فانتهت المعركة التي وقعت قرب بريني

  .)Bourbon( قتل دوق بوربون

 ان معنويات هذه العصابات، و زادها إصراررفع م االنتصارو المؤكد أن هذا 

كنيسة القديس  على مت مناطق أخرى، فسطواداهف. على تكثيف عملياتها

قبل أن ، )Gignac( ، و أحرقوا جينياك)Le Puy(، و لوباي )Saint-Julien(جوليان

  .يعودوا إلى السيطرة مرة أخرى على جسر الروح القدوس

هي األخرى إلى أسلوب التفاوض  ،رنسيةأمام هذا الفشل، لجأت الملكية الف

والغرض من ذلك هو استدراجهم إلى اسبانيا إلقحامهم في الحرب على عرش غشتالة 

 )2()القاسي(األول  الدائرة بين الشقيقين الكونت هنري دي تراتستمار و الملك بطرس

)Pierre I le Cruel(  لصرف أنظارهم عن األرض الفرنسية)فعقد الملك شارل . )3  
 

  

  

           Dictionnaire de l’Ancien Régime.Op.Cit.P.425 .                                                                  : أنظر   -1

 (Léon)ملك قشتالة و ليو  .م1369 (Montiel) م و توفي في مونتيل1334عام (Burgos)ولد في بيرغوس    -2

و قف بجانب أخيه هنري ترا ستمار المدعم أيضا من قبل ملك فرنسا  ك اراغون، الذي،كان في صراع دائم مع مل

للمزيد .م1369ستمار عام نترا قتل على يد أخيه هنري ديو. والجماعات المسلحة التي يقودها برتران دي غسكالن

                                                                         .Grand  Dictionnaire Encyclopédique Larousse,t.8,p.8131:أنظر

   .Guillemain (B.), la Cour pontificale à Avignon... P. 617                                                        :أنظر -3
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م 1365برتران دي غسكالن عام اتفاقية مع قائد هذه الجماعات (Charles V))1(الخامس

يظهر أن الملك أعجب كثيرا  و. (Chalons-Sur-Sâone))2(نون سور ساووفي شال

  .)3(م1370 بكفاءة هذا القائد، فعينه قائدا عاما للقوات العسكرية الفرنسية عام

تشكل خطرا على البابوية، بل تهدد  صارتصبح من الواضح أن هذه الفرق، أ

سه مجبرا على الفرار مرة نت السادس نفافقد وجد البابا اينوس. وجودها في أفينيون

الذي تطور في  لذلك كان هو أول من فكر في وضع نظام دفاعي عن المدينة. )4(أمامها

  .عهد أوربان الخامس و جريجوري الحادي عشر

م، أمر اينوسانت السادس بإيجار سفن لتمكين األشخاص من 1358ففي عام 

اتخذوه  و عنه طاع الطرقبعاد قإل العبور على نهر الرون بعيدا عن الجسر أفينيون

  . لمدينةاالمارين القاصدين على لسطو لموقعا استراتيجيا 

كما أطلق مشروع بناء جدار وقائي في إطار تحصين المدينة على طول أربعة 

 .  )6(تتخلله خمس وثالثين قلعة كبيرة و خمس و خمسين أخرى صغيرة ،)5(كيلومترات

  .)7( سنة ةعشرو انتهت أشغال انجازه بعد خمس 

  
                                  

عقد مع انجلترا اتفاقية بريتاني ) م1380-1364( "الحكيم " ملك فرنسا  .م1380م وتوفي في1338 ولد في  -1

كما تخلص من عصابات قطاع الطرق . (Charles II)شارل الثاني همنافس ابن عمه و و فرض السلم على،م 1360

و استرجع معظم المقاطعات الفرنسيــة التي احتلتها انجلترا،  .م1365عام  ساوون -سور -شالون باتفاق

  :للمزيد انظر. بإصالحاتهوعرف 
                     579 Encyclopedia Univirsalis, Thesaurus .Index Editeur,Paris,1988,P.578-  

إصدار البابـــوية مرسوم غفران  ،اندفع الملك مبلغ مالي يقدر بخمسمائة فلور: على االتفاقيةنصت هذه  -2

. ستمارنتنصيب شقيقه هنري دي ترمن العرش القشتالي و )القاسي(إبعاد بطرس األول  ،خطايا هذه العصابات

  .Dictionnaire de l’ancien Régime. Op. Cit.p.429-430:                                            للمزيد أنظر

Pacaut (M.), Les Structures politiques des l’occident Médiéval p.306-307.                           : 3- أنظر  

   Rops (D.), L’Eglise de la Renaissance et de la Réforme; librairie                                     :أنظر -4
fayard Paris, 1955, p.15.          

  .Rops (D .), op-cit,p.15                                                                       :        أنظر  -5

Guillemain (B.) , la Cour pontificale à Avignon ,p. 619.                                                         :   6-    أنظر

   : Michel (R.), la Construction des remparts d’Avignon au xivе siècle, dans                      :أنظر  -7
Congrès archéologique de France, Paris, 1910, T II, p.341-360 .                                                                              
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عسكرية لمواجهة عصابات أرنو م قوة 1357و بموازاة ذلك شكلت البابوية عام 

و قد قسمت هي األخرى إلى . عنصر 400دي سرفول، جلها من المرتزقة تتشكل من 

فرق صغيرة تتكون كل واحدة منها من خمسة و عشرين مرتزقا تحت قيادة ضابط عام 

  .)1(للمدينة و الذي استطاع أن يفرض نظاما صارما

إذ أن البابا  .ن بنسب متفاوتةكانت عناصر هذه الفرق من جنسيات مختلفة، لك

. م1374-1373جريجوري الحادي عشر أحدث تغييرا في طريقة توظيفها خالل 

الذين ) وسط فرنسا(ويظهر أن األولوية أعطيت ألبناء بلدته من منطقة ليموزان 

أما الباقي يتقاسمه القادمون من النغدوك الشرقي، . أصبحوا يشكلون نسبة عالية

و الواضح أن مقابل هذه الخدمات تتلقى هذه . انس العليا و إيطالياكومتافنيسان، بروف

غير أن . أما أسلحتها فتتمثل في السيوف و السهام و آالت القذف .)2(الفرق مبالغ مالية

ما يمكن استخالصه، هو أن مفعول هذا النظام الدفاعي بقي محدودا، و لم يضمن 

ملكة الفرنسية، و البابوية في استئصال وما عقد أكثر مهمة الم. سالمة و أمن أفينيون

هذا الخطر، هو تحالف بعض النبالء العلمانيين مع هذه الجماعات، بل حتى رجال 

تورط أسقف ألبي في األعمال  ،م1363إذ أكدت رسائل العفو البابوي لعام  .الدين

  .)3(اإلجرامية التي تقوم بها هذه العصابات

  

  :ما و ايطالياعودة األمن و االستقرار إلى رو - 2

  .)4(كان البابا اينوسانت السادس أول من فكر بجدية إلعادة مقر البابوية إلى روما
                                          

  

كان يختار بنفسه عناصره، و يفرض عقوبات قاسية تصل إلى الطرد في حالة محاولة خرق النظام العام،   -1

 :  للمزيد أنظر. عدد األيام المشتغلةكانت أجرة كل واحد تحدد وفق 
 Guillemain (B.), la Cour pontificale à Avignon, p. 622.    

    Ibid., p.620-623.                                                                            :                                  أنظر -2

      .Dictionnaire de l’ancien Régime,op.cit, p.428                                    :              أنظر  -3

م   بعد مقابلت  1335، الرجوع الى روما  في جويلية أضهر سابقه بنيديكت الثاني عشر رغبته هو األخر -4

أن الوضع الذي تعيشه يه م ، يوضح ف 1337جويلية  13لكن  بعد تردد كبير، ألصدر قرارا في .لوفد روماني 

 :للمزيد أنظر. أوربا، يستدعي بقائه في ألفينيون 
Vidal ( J.M.),les Lettres Secrètes… intéressant les pays autres que la France,n°47.  
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هي المدينة التي نشأت و ترعرعت فيها، فبالتالي هي الوحيدة التي أهلتها و

فقد رأى من الضروري البدء بتهيئة الظروف  .)1(فةالقدرة اإللهية لممارسة هذه الوظي

األراضي إلنجاح هذه العودة، فركز نشاطه وجهوده على إرجاع الهدوء واالستقرار إلى 

خاصة أن الحفل الديني الذي نظمه سابقه البابا . و المقاطعات البابوية في ايطاليا

إلى المصادر التاريخية، وباالستناد  .خلق وضعا مناسبا )2(م1350كليمانت السادس عام 

فقد فاق نظيره . بحكم اإلقبال الجماهيري الضخم ،فإن هذا االحتفال حقق نجاحا كبيرا

من حيث عدد الحجاج الذين تنقلوا إلى  ،م1300الذي أقامه البابا بونيفاس الثامن عام 

الذي  -(Grégorovius) روما ألداء الطقوس الدينية، وقد قدر المؤرخ غريغوروفيوس

 )3(.عددهم بخمسين ألف حاج يوميا -تبر من أشد المعارضين لبابوات أفينيونيع

ساهم بشكل  ،والراجح أن وباء الطاعون األسود وآثاره المأسوية على أوربا الكاثوليكية

وتقوية الحس الديني عند المسيحيين عامة و الناجين  ،كبير في إعادة روح اإليمان

أذكى في نفوس الكاثوليك الشعور بالحنين  ،رىكما أن هذا الحفل من جهة أخ. خاصة

اختار اينوسانت السادس للقيام بهذه المهمة . إلى الماضي يوم كانت روما مقر البابا

 Gil Alvarez Carilo)،)4(الشاقة في ايطاليا، الكاردينال جيل الفاريز كاريلو البورنوز

Albornoz)، ن ككار .الذي قاد حملتين على ايطاليادنيال مكلف في كل ايطاليا، بعدما عي

 لحملته أخذ يستعد  .)5(م1353 جوان 30نائب عام على كل ممتلكات الكنيسة يوم كو

 

           .Pastor (L.), Op. Cit, P. 110                                                                                : أنظر -1
لكن  .عام 100و قرر أثناءه أن يتجدد كل .م 1300نظم حفال دينيا عام  اثامن آخر بابكان البابا بونيفاس ال -  2

م، و الذي 1349أفريل  15سنة في مرسوم بابوي أصدره في  50خفض هذه المدة إلى  ،البابا كليمانت السادس

                             :د أنظرللمزي. من يتوجه من المسيحيين إلى روما ألداء طقوس الحج، فهو مغفور الذنوب أعلن فيه كل
La Grande Encyclopédie, t.xI, p. 630. 

  Hayward (F.), Op. Cit., P.249.:                                                                      أنظر  -3

أبوه هو دون غارسيا .ينحدر من أسرة ملكية: م1367- 1310 )ايجيديو البورنوز(لودي البورنوزيل ألفاريز كارجي-4

(Don Garcia) من عائلة ملك ليو(Léon)ألفونسو الخامس (Alphonse V).تريزا دي لونا أمهو (Teresa de Luna)  

في تولوز مثله مثل البابا اينوسانت ، ودرس (Saragosse)تربى في سرقسطة. من األسرة الملكية ألراغون

ماي  13 رئيس أساقفة طليطلة فيو، ثم عضو في مجلس الملك، (Archidiacre)عين نائب أسقفي. السادس

شارك في حروب اإلسترداد في األندلس في معركة ريو . (Jimino de Luna)م خلفا لخاله جمينو دي لونا1338

 )القاسي(وقد غادر اسبانيا إثر خالفه مع الملك بطرس األول. ملكم أين أنقذ حياة ال1340أكتوبر  30سالدو 

      .Luz (P.de),Op.cit, p. 245   :م، أنظر1350متوجها إلى أفينيون، وعينه البابا كليمانت السادس كارديناال عام 

  Renouard(Y.), la Papauté à Avignon, p. 45 .                                                        : أنظر -5 
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ايطاليـا و التـي تتمثـل فـي      بدأ يربط االتصال بالقوى الوفية للكنيسة فـي  .األولى

عدد مـن البارونـات و المليشـيات الحضـرية، وأسـياد بعـض المـدن الهامـة         

 Jean)كفلورنسا، سيينا، و خاصة ميالنو و بولوني  حيـث يحكـم حنـا فيسـكونتي     

Visconti) . فهـاجم مباشـرة   . )1(له، شكل قـوة مـن المرتزقـة   بعدما ضمن دعمهم

الـذي    (Viterbe) سـيد فيتـرب  (Jean de Vico)عدو الكنيسة اللذوذ حنا دي فيكـو  

فانتصر عليـه فـي المعركـة التـي وقعـت فـي       . كان يحتل معظم أمالك البابوية

و انتزع منـه كـل أمـالك القـديس بطـرس      . م1354مارس  10نفس المدينة يوم 

 .(Tuscie) )2(ياكفي توس

و المؤكد أن البورنوز لم يترك هذه الفرصة تمر دون أن يظهر صفاته كرجل 

يجيد التفاوض، إذ بالرغم من انتصاره الساحق في ساحة القتال، أبقى لخصمه  ،سياسي

و هو ما جعل هذا األخير يدخل في طاعة  .و امتيازاته )3(المهزوم البعض من أمالكه

تبع نفس األسلوب مع ممثلي الكومونات في مقاطعة الكرسي الرسولي دون ضغينة، وا

يد س (Galeotto Maletesta)كما أفلحت قواته في أسر غالييتو مالتستا  .)4(مونتيفياسكون

، (Remini)بعد محاصرة عاصمته رميني(Marches d’Ançons)منطقة مارش دانسون 

 ، و فورلي(Césène)سيد سزين ،(Ordelaffi)هزم بقوة السيف كذلك أوردالفيكما 

(Forli)  هذه السنة، حرر البورنوز دساتيره المعروفة بالدساتير و خالل  .)5(م1357عام

بيد أن هذه االنتصارات سرعان ما توقفت . (Constitutions égidiennes) )6(اإليجيدية

، الذي (Bernabo Visconti)أمام عناد برنابو فسكونتي (Romagne)في مقاطعة روماني

 . التأثير على البالط البابوي بأفينيوننجح بماله في 
  

 .Pacaut (M.), la papauté, des origines au concile de trente, P. 301:                               أنظر  -1

، (Bolsena)أما مدنها الرئيسية تتمثل في بولسينا. تقع شمال روما عاصمتها فيترب مقاطعة: توسيا -2 

للمزيد  (Civita Vecchia)و سفيتا فيكشيا(  Sutri)، سوتري  (Vico) ، فيكو(Castellana)كاستيالنا  ،( Civita)سفيتا

     .Luz (P. de), Op.cit., p. 246                                                                       :             انظر

                                                                  . Renouard(Y .), la Papauté à Avignon, p. 45              :أنظر  -3

                                .Pacaut (M.), la Papauté, des origines ai concile de Trente, p. 301:            أنظر  -4

       .Luz (P. de), Op.Cit, p. 247                                :                                      أنظر  -5
و قد بقيت سارية المفعول إلى . نسبة إلى اسمه، و هي تشريعات و قوانين وضعها إلدارة المقاطعات البابوية -6

                                                             .Renouard(Y.), la Papauté à Avignon, P.46 :للمزيد أنظر. م1816سنة 
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مما أدى إلى عزل ألبورنوز واستدعائه إلى العاصمة البابوية خالل نفس السنة،   

 (Androin de la Roche) هو اندروان دي الروشواستخالفه بشخص غير كفء و

  .)1(ئيس دير كلونير

يرا؛ إذ ليس من ارتكب خطأ كب ،في نظر الكثير من المحلّلين، فإن البابا بتصرفه

الذي اظهر مؤهالت و كفاءة عسكرية و سياسية ،المنطق إبعاد شخصية مثل البورنوز 

فنجاحه في إخضاع عدد من المناطق اإليطالية في وقت قصير يعد دليال قاطعا . عالية

غير أن البابا اينوسانت السادس، سرعان ما أدرك سوء تقديره للوضع فأعاد . على ذلك

  .تعينه في منصبه

السلم الذي بدأ يعود شيئا فشيئا إلى روما  ألنو الحقيقة أن الوقت كان مناسبا،    

، أضحى مهددا مرة أخرى من طرف حنا فيكو و فرانسيسكو ةخاصة و ايطاليا عام

فبادر ألبونوز إلى قيادة حملة عسكرية ثانية، تمكن من خاللها من فرض . أوردالفي

والظاهر أن موقف  .)2(م1360بولوني عام سلطة الكنيسة و نفوذها على مدينة 

لمعادي والمعارض لبرنابو ا (Charles IV) )3(اإلمبراطور الجرماني شارل الرابع

فقد كان يرغب أن يتـوج كإمبراطور  .فسكونتي، ساعد كثيرا البورنوز في انجازاته

لذلك كان اشد إصـرارا على نسـج عالقات صداقة . في روما على يد البابا

فال يريد بأي شكل من األشكال التدخل في الشؤون  .اسها االحترام المتبادلمعه،أس

بين الجبليين  البابوية، و و ةو إثارة الصراع المزمن بين اإلمبراطوري ،اإليطالية

لويس الرابع  العشريين و والغلفيين، والذي بلغ ذروته في عهد البابا يوحنا الثاني و

  لرغبة شارل الرابع، فكلف الكاردينال ألبورنوزاستجاب اينوسانت السادس . بفاريا
 
   :                                                                                                                .Renouard(Y.), op.cit., p.46 أنظر -1

  م13السبع مثل ما كانت عليه في نهاية القرن تها ابسقوط هذه المدينة، تستعيد البابوية سلطتها على مقاطع -2

 (Maremme و مريم اروماني، بولوني، مارش دانسون، دوقية سبوليت، القديس بطرس في توسيا، كامبان: وهي

 (Campanie et  نيفانتب، و مدينة (Bénévent)  .للمزيد أنظر  :  
Pacaut (M.), La Papauté, des Origines au concile de trente, p.301   

- 1346( و بوهيميا باسم شارل األول) م1378-1346(م ، ملك جرمانيا1378و توفي 1361لد في و -3

صاحب المرسوم .(Luxembourg)  هو ابن حنا دي لوكسمبورج). م1378-1355(امبراطور جرماني). م1378

 ة و الفنية في بوهيميا وطور الحياة االقتصاديم 1348 عام(Prague)مؤسس جامعة براغ  و م1356الذهبي عام 

                 .Petit Larousse., Op. cit. P. 1175:                                                         رللمزيد أنظ
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باإلشراف على مراسيم التتويج، لكن شرط أن ال يقوم بأي نشاط في روما دون 

 .)1(استشارته، و أن ال يستقر فيها

. )2(و انتقل إلى روما برفقة عدد قليل من الحرس ،اطور بالفكرةرحب اإلمبر   

في كنيسة  )3( (Anne)ويفهم من ذلك أنه ال يريد إثارة الشكوك فتوج هو وزوجته آن

بعد تناول العشاء، قضى  .)4(م1355عام   (Pacques) القديس بطرس بمناسبة عيد باك

يق العودة من أين أتى كأن شيئا لم ثم أخذ طر. ته خارج روما تنازال لرغبة الباباللي

 .يحدث

و الحقيقة أن على خالف حفالت التتويج السابقة، فإن الحفل هذه المرة لم يؤد 

و هو ما يعني أن السلم بدأ يعود . إلى نشوب حرب و إراقة الدماء في روما و إيطاليا

بها لم ترق غير أن سلوك شارل الرابع و الطريقة التي توج . إلى المنطقة بشكل أكيد

إلى المستوى الذي أراده البعض فقد علق بترارك على الرحلة التي قادته إلى روما 

فهربت . لست أدري ماذا وعدت به البابا فقد أغلق عليك طريق روما:" ساخرا بقوله

  .)5(" ياله من اتفاق مخزي. كأنك سرقت التاج

نواياه إزاء  غير أن مباشرة بعد تحقيق اإلمبراطور مبتغاة، أخذ يكشف عن

، يجعل انتخاب اإلمبراطور من )6(م1356جانفي  10البابوية،  فأصدر مرسوما في 

بإمكان اإلمبراطورية و البابوية من  أنه اختصاص العلمانيين دون سواهم، معتقدا

ويضع بالتالي  .دون أن يتدخل أي طرف في شؤون األخر ،االستمرار في التعايش

  .وهو الشيء الذي احتج عليه البابا. نتخابية لإلمبراطوريةالبابا خارج إطار الدائرة اال
  
 
   .Burgaux (Ch.), Op.cit.,p.177                       :                                                       أنظر  -1

                   .Renouard (Y.), La Papauté à Avignon, p. 47                                           : أنظر  -2

                                                                                                        .Raynaldi,a, 1369, n°5:             أنظر  -3

   .Hayward (F.), Op.cit, p. 250       :                                                                 أنظر  -4

 : أنظر  -5
Viconterie (L .de), L.M.Predhome, Les Crimes des papes depuis  Saint Pierre juspu’à Pie vi, p.393. 

حدد شارل الرابع فيه عدد ناخبي . ألنه ختم بخاتم من الذهب « La bulle d’or»عرف بالمرسوم الذهبي  -6

 Mayenceماينس  ،Cologneكولوني (ثالثة منهم دينيون يمثلون : خابية لإلمبراطور و هم سبعةالدائرة االنت

ساكس و (Palatinat) ابالتين، (Brandebourg)و أربعة الئكيين ينوبون عن بوهيميا، براندبورغ  ،)Trèvesوتريف 

      .Luz ( P. de)  Op. Cit,. p.246                                                                                 :أنظر
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 جنوبمحاولة توحيد الكنيسة الرومانية والشرقية لمواجهة الزحف العثماني في  -3

 :شرق أوربا

التوسع العثماني في شرق وجنوب شرق أوريا  األواخراعتبر بابوات أفينيون   

لذلك أخذوا في التفكير بحرية  .)1(م خطرا يهدد العالم المسيحي بأكمله14خالل القرن 

جغرافيا من مصدر  االقترابإلعادة مقر البابوية إلى روما، ألن ذلك يمكنهم من 

ومن ثم الشروع في لم شمل المسيحين ألن البابوية فقدت نفوذها وسيطرتها  .الخطر

الواضح ، أن هذه المدينة، بفضل من كما أن . م1054 انقسامعلى الشرق المسيحي منذ 

كنيسة القديس بولس، أصبحت أكثر تأهيال من أفينيون ألداء  الحتوائهاها الدينية مكانت

  )2(م 1339بين الكنيستين الشرقية والغربية منذ عام  االتصاالتبدأت . هذا الدور

 (Andronic Paléologue))3(عندما أرسل اإلمبراطور البيزنطي أندرونيك باليولوج      

البابا بنديكت الثاني عشر في سرية تامة، يعرض عليه وفدا بقيادة القس برالم إلى 

لتشكيكه في نوايا .إال أن رد الحبر األعظم لم يكن إيجابيا. الوحدة بين الكنيستين

ففي رأيه هذه المبادرة خالية من إحساس عقائدي وروحي، وكل ماأراده . اإلمبراطور

 بدليل أن هذه. ديد العثمانيأندرونيك باليولوج هو الدعم المادي والعسكري لمواجهة الته

لذلك اشترط  .)4(م1333عام ) آسيا الصغرى( (Nicee)الخطوة جاءت بعد سقوط نيقيا 

  .)5(بنديكت الثاني عشر إتمام الوحدة أوال ثم التحدث عن الدعم ثانيا

                                 
  

  
 
، دار العلم 7يه أمين فارس، منير البعلبكي، طتاريخ الشعوب اإلسالمية، تعريب نب : )كارل( بروكلمان -1 

     . 419م، ص1977للماليين، بيروت، 
           .Rohrbacher(R.F.) , Dufour (A,H.), Op.cit, p.353  :                                           أنظر  -2

و حفيد  (Michel IX)ال التاسع ابن ميش (Constantinople)م في القسطنطنية  1341م  و توفي   1296ولد -3

م تنازل  هذا األخير عن الحكم و بقي هو  1328و في . أندرونيك الثاني الذي دخل معه في صراع على العرش

و عمل على تقوية أسطوله البحري  ، قام بإصالحات  في الميدان القضائي. على العرش اإلمبراطوري البيزنطي

     :للمزيد أنظر. ضدهم ) الشرقية و الغربية( ن الى ضرورة توحيد الكنيستينوكان من الداعي.لمواجهة العثمانيين 
Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse…t.I.p.461-462.                                                 

  .Rohrbacher (R. F.), Dufour(A,H.) ,Op.cit, p.393:                                                  أنظر  -4

 .Ibid                                                                                                            :          أنظر  -5
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بين اإلمبراطورية الرومانية الشرقية والبابوية بعد وفاة  االتصاالت استمرت  

فقد أوفد حنا ).1( بالرغم من الصراع الحاد على العرشم، 1341اإلمبراطور عام 

السادس كونتالوزين بعثة متكونة من ثالثة أفراد إلى البابا كليمانت السادس عام 

  )2(م، ليوضح أسباب ودوافع تقاربه من العثمانيين ومصاهرة السلطان أورخان 1347

(Orkhan) رورة الحرب، ال عالقة ، فقد كان في نظره العتبارات إستراتيجية أملتها ض

    .لها أصال بالدين

والظاهر فإن البابا استاء كثيرا من هذا الفعل، ألن ذلك في اعتقاده يشكل  

كما كان من أكبر الحاقدين على اإلسالم . ضربة للمسيحيين، ويزيد من سفك دمائهم

  .بحكم دعمه الكلي لإلسبان في حروبهم ضد المسلمين في األندلس

التعويض عن خطئه، فأبلغ البابا عن طريق  أراد ور المغتصبو كأن اإلمبراط  

،         موفديه أنه على استعداد تام لتوفير كل التسهيالت الضرورية للمرور إلى آسيا

للحملة الصليبية التي أراد كليمانت السادس توجيهها إلى األراضي المقدسة، بل  و

م، أنه 1350تقلت إلى القسطنطينية عام التي ان )3(و أكد للبعثة البابوية. قيادتها كذلك

يكن للبابا كل التقدير و االحترام، ويسره كثيرا أن يخدم المسيحية بما يملكه من أسلحة 

وإذا تطلب مشروع توحيد الكنيستين ذبحه شخصيا، فهو . وخيول، وأساطيل ومال

 مجمع عام رأسه للسكين، واقترح في النهاية على أعضاء الوفد البابوي عقد مستعد لمد 
 
 ،الذي كان يشتغل رئيسا للحرس) م1341- 1355( (Jean VI Cantacuzéne)استغل حنا السادس كونتاكوزين  -1

م قبل أن 1341أكتوبر  26ابن اندرونيك، فنصب نفسه وصيا عليه يوم  Jean Palélogueصغر سن حنا بليولوج 

،  (Jerusalem) العام على يد باطريارك القدسخالل نفس    (Andrinople) في أدرنة اإلمبراطوريتوج بلقب 

وقد زوج ابنته للسلطان العثماني أورخان  .م1347ماي  13، وبصفة رسمية في القسطنطنية في (Lazare)الزار

  :للمزيد انظر .ليضمن دعمه ضد حنا بليولوج
 Rops (D .), L’église de la renaissance et de la réforme, les grandes études historiques, librairie 
Artheme, Fayard, Paris, 1955, P.92.                                 

قضى معظم وقته في تأسيس الدولة، .  م1362م  وتوفي 1281ولد في ، ) م1362 - 1326(سلطان عثماني -2

 . )Brousse( ينة بورصةنقل مقر الحكومة إلى مد .أبساال و يغاليبول ،سي وفتح عدة مناطق ومدن ومنها قره

تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق احسان  :)محمد فريد بك(المحامي : انظر .هو الذي أسس الجيش اإلنكشاري

  .127 -122. ص. 1986حقي دار النفائس، بيروت، 
وهو الشيء . سطنطنيةاستقبل البابا أعضاء وفد األمبراطور استقباال جيدا، ووعد بأنه سيرسل هو اآلخر وفد إلى الق -3

   .Rohrbacher (R. F.), Dufour(A,H.), Op.cit, p.403                         للمزيد انظر     . م 1350الذي فعله عام 
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في مكان يتوسط بين روما  و البابا بحضور األساقفة والكرادلة والبطارقة هو يلتقي فيه

  .)1( ةوالقسطنطيني

إذ ذكـر فـي رده    .رت كثيـرا كليمانـت السـادس   هذه الفكرة أس،في الواقع   

يجـب وضـع    ،لكـن قبـل ذلـك    .توحيد الكنيسـتين  ،بأن أغلى  مايتمناه هو اآلخر

  .حروب اإليطالية الداخلية وإنهاء حرب المائة عاملحدا ل

عرشه على إثر التنازل الطوعي لحنا السادس  )2(وعند استعادة حنا بليولوج  

 ،وفضل هو اآلخر التقارب من البابا .لى نفس النهجم، سار ع1355كونتاكوزين عام 

والتحالف معه لمواجهة الزحف العثماني الكاسح ، الذي أذهل أوربا المسيحية قاطبة، 

من  )3(وجعلها تعيش حالة من الذعر والخوف، خاصة عندما نجح سليمان أورخان

 ة غاليبوليفاحتل مدين .)4(عبور مضيق الدردنيل واالنتقال بجيشه إلى ضفة أوربا

Gallipoli) ( )وقد سهل له المهمة. م1357، عام )مدينة تركية في الضفة األوربية 

و استولى خالل نفس . )5(الزلزال الذي ضرب المدينة، ودمر جزءا كبيرا من أسوارها

  ، و رودوستو،)ضيق الدردنيل في الجهة األوربيةشمال م(السنة ،على مدينة أبسا 

  (Ankara) كما سقطت أيضا مدينتا أدرنة وأنقرة). مرمره الجانب الغربي من بحر(

 وقد اتصل اإلمبراطور برئيس أساقفة إزمير. )6(على يد السلطان العثماني مراد األول

،(Smyrne) بولس) (Paul ،ليعلن له وفاءه وطاعته الينوسانت السادس أسقف روما 

 ه أن يوفر له قوة عسكرية منوقد طلب من. ورئيس الكنيسة الرومانية العالمية ولخلفائه

  
  Rohrbacher (R. F.), Dufour(A,H.), Op.cit, p.403.                                                 :           أنظر  -1

الذي ، أعلن عنه كإمبراطور في نفس الوقت مع يوحنا كونتاكوزين  )م  1391- 1341( الشرق إمبراطور -2

  : للمزيد أنظر.و قد طلب هذا األخير الدعم من العثمانيين و السالف . على العرشدخل معه في صراع 

   Dictionnaire Encyclopedique De La Langue Française,p.589.                                              

فرجعت و الية العهد  م  بعد سقوطه من فرسه 1359أكبر أوالد السلطان أورخان وولي عهده،  توفي عام  -3

  . 127-126. نفس المرجع، ص : محمد فريد بك المحامي : للمزيد أنظر. الى أخيه مراد

                                                             .Rops (D.), L’Eglise de la renaissance et de réforme , p.93نظرأ -4
  .126ع السابق، صالمرج: )محمد فريد بك(المحامي  -5

، ومد حدود دولته Andrinople، ابن أورخان، نقل عاصمته إلى أدرنة )م1389 – 1359(سلطان عثماني بين  -6

وسحق الصرب وحلفائهم في معركة كوسوفو . Bulgarie، بلغاريا Macédoine، مقدونيا Thraceإلى تراسيا 

           .Petit Larousse illustrép.1455 :للمزيد أنظر. وأستشهد فيها ،م1389
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في  ريقغ، واإلنوألف رجل من المشاة لمحاربة العثمانيي ،ة خيلئاموخمس، أربع سفن

أوفد من أجل ذلك و .، إلجبارهم إلى العودة إلى طاعة الكنيسة الغربيةنفس الوقت

انتقل البابا أوربان الخامس ولما  .)1(م1356جوان 12وصال إلى أفينيون يوم  ،ممثلين

م ليجدد طلب 1369حنا باليولوج الفرصة، ونزل عليه ضيفا عام  ما، استغلإلى رو

 18وم ي (Saint – luke)وحين حل عيد القديس لوك .العون منه، ومن الغرب الالتيني

كنيسة روح القدوس، وجاهر فيها بالعقيدة الكاتوليكية أمام م، توجه إلى 1369أكتوبر 

، وأن للكنيسة واالبندوس نشأت عن األب أكد بأن الروح الق .مجموعة من الكرادلة

أكتوبر من نفس السنة،خرج أوربان  21وفي يوم  .الرومانية أسبقية عن كل الكنائس

وحينئذ  ،متوجها إلى كنيسة القديس بطرس(Vatican)الخامس من قصره بالفاتيكان

يد فنهض البابا ومسك بيد ضيفه ونشدا النش .سارع حنا باليولوج لتقبيل يديه وأرجله

 اإلمبراطورتمكن  فباستثناء .ثم دخال الكنيسة ألداء الصلوات. Te  Deum  (2)الكنسي 

انتباه الغرب الكاثوليكي، بما يجري من أحداث في شرق أوربا، فإن زيارته  إلفاتمن 

فال االنقسام إنتهى بين الكنيستين، وال الخطر  .لم تحقق النتائج المنتظرة ،في الواقع

عودته، وقع أسيرا في سجون رجال  أن عندلظريف في كل ذلك، وا. العثماني زال

  .،ولم يجد أحدا إلفدائه )3(البنوك والمصارف البنادقة بسبب الديون غير المسددة

أما الفتح العثماني في شرق أوربا فقد اضطرب له الملوك المسيحيون، وأزعج   

جميع الملوك المسيحيين  م1362فقد دعا أوربان الخامس عام  .)4(الغرب الالتيني بأكمله

  .)5(لمحاربة المسلمين، وحرضهم على قتالهم حماية للدين المسيحي
 
  

  

  

  

  Rohrbacher(R. F.), Dufour(A,H.), Op.cit, p.406 .                                                     :أنظر -1

 : أنظر .ن عن سلم أو انتصارينشد  بمناسبة تتويج ملك، تعيين أسقف، تطويب قديس وإعال  -2
Fogel (M.), les cérémonies de l’information dans la France, du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle, 
Fayard, Paris, 1989. p. 155 – 156. 

                                                          .Rops (D.), L’Eglise de la réforme et de la renaissance,   p.94 :أنظر  -3
   .419. المرجع السابق، ص :)كارل( بروكلمان -4

  .130. المرجع السابق، ص :)محمد فريد بك(المحامي  -5
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إلى البابا جريجوري (Catherine de Sienne)  )1(كما كتبت القديسة كاترين سيينا     

ا مشروع العودة ثم الحملة، إن غزو أنجزو: "الحادي عشر تحثه على نفس العمل قائلة

إال أن ذلك لم يجد نفعا، وسار الفتح  ؛)2("الكافرين المستمر ألمالككم يلزمكم بذلك

  .(3)اإلسالمي، على الوتيرة التي أرادها السالطين

  

  :الشخصيات الفكرية و الدينية جهود  -4

  :الشخصيات الفكرية -أ

شد المعارضين لنقل الكرسي كان فرانسوا بترارك إلى جانب دانتي من أ 

فقد أكد ذلك بقوة في كتاباته . و أول المؤيدين لعودته إلى روما،الرسولي إلى أفينيون 

فإذا كان البعض يرى في ذلك مجرد اندفاع عاطفي، فإن البعض . الكثيرة و المختلفة

ذا إلى ايطاليا ليس وحده الذي دفع ه االنتماءلم يتردد في القول، بأن عامل  ،اآلخر

لو كان مقر البابوية  ،فكان من المؤكد أن يكون له نفس الموقف. االتجاهالرجل إلى هذا 

إلسماع  ،الشجاعة العلمية و الفكرية الكافية ،فهو يملك في نظرهم. الرسمي خارج روما

ففي الرسالة التي كتبها إلى أوربان الخامس عام .سماعه نرجال الكنيسة ما ال يرغبو

. ها جملة من الحجج إلقناع البابا على العودة لالستقرار في روما، عرض في)4(م1366

فقد صرح فيها بأنه على وعي تام بأن للكنيسة الرومانية صفة عالمية، فمن ذلك فإن 

 من حق أي مدينة في العالم التي يؤمن أهلها برسالة المسيح أن تصبح مقرا أو عاصمة
 
 
م  1347مارس  25،قديسة ايطالية،  ولدت في سيينا يوم    (Catherine Benincasa )وهي كاترين بيننكانزا -1

و عند بلوغها سن ستة أو سبعة ) . بين أخ و أخت( وهي الطفلة ما قبل األخيرة من بين خمسة و عشرين طفال 

دعت إلى الصليبية ضد .و دخلت رهبانية الدومينيكان في سن العشرين سنة. سنوات ، رأت المسيح في المنام 

فتوجهت إلى أفينيون عام . لكن ثورة الواليات البابوية الداخلية أجبرتها عن التخلي عن الفكرة . لمين المس

و أثناء االنقسام الكنسي الكبير .م واستطاعت إقناع البابا جريجوري الحادي عشر  بالعودة إلى روما  1376

    :للمزيد أنظر.الرسائل و الحوار :ؤلفات كانت لها م.م، وقفت الى جانب البابا أوربان السادس في روما  1378
Encyclopædia universalis, Thesaurus .Index,Editeur à Paris,1988,P. 532-533.  

2-  Sanite Catherine de sienne, Lettres,Trad.,E.Cartier ,Ẻd.Pierre Tegui,Sd ,L.3.                                     
 1362م في عهد أورخان، وإلى تراسيا وأدرنة 1357من غانيولي، ابساال ورود ستو عام الفتح إلى كل  امتد -3

  . 136-  122. المرجع السابق، ص :)محمد فريد بك (المحامي :للمزيد أنظر .في عهد ابنه مراد األول

  .Pétrarque  Canzoniére(F.), Op. cit., p. 282                                                       :أنظر -4
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و أبرز من خالل نفس الرسالة، . لكن جميع هذه المدن تملك أسقفا إال مدينة روما .لها

مزايا ايطاليا مؤكدا بأنها تملك أنقى هواء، و أخصب أرض، و أجمل تالل، و أغزر 

  .وديان و أكثف غابات

افي ال يخلو من مبالغة، ألن بحكم الموقع الجغر ،هذا الوصف على ما يظهر

  .كثيرافإن ظروفهما الطبيعية ال تختلف  ،للبلدين في منطقة البحر األبيض المتوسط

أراد الرد على كرادلة بابوات أفينيون السابقين،  ،غير أن الراجح فإن بترارك     

فهي في نظرهم أرض متوحشة، و الطرق . يطالياالالذين رسموا صورة سوداء 

واعتبروا كل شيئ ما وراء جبال األلب . ير آمنةالمؤدية إليها عبر البحر أو البر غ

فقد قال  .)1(الماء و األغذية ، بل حتى طابع الشعوب،مثيرا للشك، بما في ذلك الهواء 

يعجزون عن التمييز بين الصواب و الخطأ عندما يتناولون قضية ما، ألن : "عنهم 

 ،نصح بترارك البابا لذلك. )2("تفكيرهم محدود، فهم يستحقون الشفقة أكثر من التوبيخ

كما تطرق في حديثه للمعاناة التي سببتها له  .ما يمليه ضميره ألحد غير عبأن ال يسم

 لفداءفقد كان أكثر من مرة مضطرا على دفع األموال . فرق قطاع الطرق في  أفينيون

واعتبر ذلك أكبر تحد تعرضت له البابوية، تجاوز في خطورته  .حياته و حياة كرادلته

  .م1303إهانة البابا بونيفاس الثامن في حادثة أناني 

ريعة األساسية التي كان ذو الواضح أن األديب اإليطالي أراد إبطال و إزالة ال

. نيةها دائما بابوات أفينيون للبقاء في هذه المدينة أال و هي المسألة األمءيتستر ورا

أن يبقى الحبر األعظم قابعا على كرسيه على ضفاف  ،وكان يرى أنه من غير المعقول

ألن  ،خطار التي تحدق بالكنيسة الشرقيةنهر الرون و دورانس، متجاهال و متناسيا األ

 و في نظر المحللين و الباحثين، .)3(مهمة حماية المسيحية و المسيحيين تقع على عاتقه

  .دثت تأثيرا كبيرا على البابافإن هذه الرسالة أح
 

  Rohrbacher (R. F.), Dufour (A,H.),Op.cit, p.386  .                                                      :أنظر 1-

                                                                                                                                        .Ibid ,p.385-388 :أنظر2- 
جعل البابا مسؤوال على ذلك ألنه   ،ان سيد المسيح الذي اختار بطرس أميرا على الرسل و حارس السماوات -3

  :للمزيد أنظر.ليس اال خليفته فهو راعي االنسانية و البشرية و صاحب السلطتين الزمنية و الروحية
Luc,XXII,38 ;W.Ormesson,La Papauté,Je-sais-je crois,encyclopedie du catholique au 20e s.,Artheme 
Fayard,paris,1957.p.69                                                                                                   
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   :الشخصيات الدينية -ب

  : (Sainte Brigitte de Suede)بريجيت السويد  -

ـ    )1(دعت القديسة بريجيت السويد   . إلـى رومـا   اإلى ضـرورة رجـوع الباب

بـأن يبقـى الحبـر األعظـم      ، (Les Révélations célestes)  )2(فقد جاء في رؤاهـا 

  .)3(وناصحا ال يغادرها إال من أجل ضرورة قصوى ،في روما واعظا

انـت محفوفـة   ك ،والواقع فإن الفتـرة التـي قضـتها القديسـة فـي إيطاليـا        

فقد نظرت إلى روما و سكانها بتشـاؤم كبيـر السـتخفافهم فـي نظرهـا      . بالمخاطر

  )4(.بأقوال المسيح و أفعاله، و إنكارهم الجميل الذي أنعم به مدينتهم

فبينما وصفها البعض بالقديسة . و الواضح أن ذلك لم يلق استحسانا عند هؤالء  

كما أن هذه الرؤى  .ددها بالحرق و هي حيةأخذ البعض اآلخر يه ،المتنكرة و الساحرة

 خاصة ،صبت انتقاداتها على رجال الدين المنحرفين، ونال بابوات أفينيون نصيبهم

   درجات ووضعتك في أعلى مقام قدستك: "و قد جاء فيها ا كليمانت السادس،الباب
 
 
 
 
 
  

، تزوجت   (Birger)لسويدي برجار األمير ا ابنةهي )مBirgitta Person 130- 1373 (3برجيتا برسون  1-  

كان لها ثمانية . سنة 14م و عمرها  1318عام )  Néricieنريسيا  أمير(  Ulf Gudmarson  باأولف غودمارسون

ستنا  فأسست دير فاد .م1346تفرغت كليا للعبادة و العمل الديري ابتداء من عام  ، زوجها ةبعد وفا. أبناء

Vadestanaالمنقذ  س، و أنشأت نظام القدي St.Sauveur بريجتين لو المعروف با« Les Brigittnes »  . كانت

تتدخل في األحداث الساخنة لعصرها  ، فعارضت ما أصطلح باألسر البابلي ، و انتقدت البابا كليمانت السادس 

  :مزيد انظرلل .لتقاعسه و تماطله في حل النزاع العسكري بين فرنسا و انجلترا  
Homo ( L.), Op . cit., p. 218 ; Encyclopædia universalis, Thesaurus .Index,Editeur à Paris,1988, 
p. 435-436. 

رئيس دير ألفاستر بإمالء القديسة  Pierre، و بطرس Linkôpingرئيس ديرلينكوبنغ  Mathias كتبها ماتياس  2-

:                                   للمزيد انظر. في ثمانية كتب عتجمو قد . ةألنها لم تكن امرأة متعلمة  ، ثم ترجماها إلى الالتيني
Encyclopædia universalis, Thesaurus .Index,Editeur à Paris,1988  P.435-436. 
St. Brigitte, Révélations, Liv.7,c. 7                                                                    أنظر:  -3    

St. Brigitte, Liv.8, c.8                                                                                                 أنظر:  4   
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أخرج إذن لعقد السلم بين ملك فرنسا وانكلترا، ثم عد بعد ذلك إلى إيطاليا،   الشرف،

  )1("وعام الخالص وأعلن من هناك قوال

م  1352ي اليهـا عـن البابـا اينوسـانت السـادس عـام       يظهر أن ما أوحو       

و سـيكون فـي موقـع    . تفاؤال، حيث رأت فيه رجال طيبا ذا إرادة قويـة  كان أكثر 

أما أوربان الخامس، فقـد فرحـت كثيـرا عنـدما قـرر       .عمل بنصائحها إذاأفضل 

ض عليـه إصـالح   لعـر  ،و أسـرعت للقائـه     .م1376العودة إلـى رومـا عـام    

بيد أن لما علمت بقـراره مغـادرة رومـا و التوجـه مـن جديـد إلـى         )2(.الكنيسة

 ،Beaufortأفينيون، لم تخف إنزعاجها وافصحت عـن رؤيتهـا لكاردينـال بوفـور     

  (3).فإن خالف يمت فورا. بأن إرادة اهللا هي أن يبقى و ال يخرج من إيطاليا

. من تهديدات رؤى القديسة بريجيتلم ينج جريجوري الحادي عشر هو اآلخر،   

فإذا لم يسرع في اإلنتقال إلى روما على حد قولها، سيمتثل أمام العدالة اإللهية كحبر 

، )4(و عندئذ يخسر ليس السلطة الزمنية فحسب، بل السلطة الروحية و الدينية. مذلول

  .)5(ويعرض في الوقت ذاته نفسه لموت قريب

  

 : Catherine de Sienneينايس كاترين - 

بخصـال البابـا جريجـوري الحـادي      )6(في رسـائلها  أشادت  كاترين سيينا   

يحب الخير لكنـه ال يملـك الطاقـة الالزمـة      ،عشر، فهو في نظرها الرجل المميز

  .فقد طلبت منه على أن ال يستسلم لضغوط محيطه و أقربائه و أن يكون لفعله

  

  
  St. Brigitte,  Liv.6,c.63                                                                               :        أنظر -1

        St Brigitte, Liv.8, c.8                                                                             :نظرأ -2

    ,.p.  Homo (L.), Op.cit                                                                                                                . 218:أنظر -3

                    .Pastor (L.), Op.cit. , p.125                                                                             :أنظر -4

 .Rohrbacher (R. F.), Dufour (A,H.),Op.cit, p.486                                                                            :ظرأن -5
تحثـه فيهـا علـى العـودة إلـى       وجهت القديسة  أربعة عشر رسالة إلى البابا جريجوري الحادي عشـر،  -6

 :للمزيد انظر . مليها مثل سابقتها القديسة بريجيتكانت ت.روما، و إجراء إصالحات في الكنيسة
Encyclopædia universalis, Thesaurus ., p.532-533. 
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عن األهل  االبتعادو  ،خير خلف للقديس جريجوري و ذلك بالتقرب من اهللا وحده

 )1(.الزمنية االرتباطاتواألصدقاء و 

بوات أفينيون كتفضيل األقارب و الواقع فإن هذا البابا لم يخرج عن عادة با         

و يظهر ذلك واضحا في التعيينين  .والعنصر الفرنسي في المناصب الكنيسية و البابوية

 ففي األول عين إثنى .م 1375م و  1371الذين أجراهما في المجلس الكاردينالي عام 

ني، أما في الثا )2(.ن مقابل ايطالي واسباني واحدعشرة كرديناال، عشرة منهم فرنسيو

بطرس دي الجوجي  :ن و هم، سبعة منهم فرنسيواختارهملة الذين دفمن تسعة كرا

Pierre de la Jugie  هوج دي مون روني ،Hugues de Mont – Relaix ،دي  حنايو

دي الغرانج  انحيو، Guy de Malfic، غوي دي مالفيك Jean de Busseriesبوسيري 

Jean de la Grange  بطرس دي سورتوني ،Pierre de Sortenai دي بوي ، و جيرار  

Jerard de puy بورسانو  دي الباقيان هما اإليطالي سيمون االثنان، وSimone de 

Borsano و بطرس دي لونا ،Pierre de lune.  

عند اهللا و المسيح هم فقط وأكدت بأن المفضلين  ،رفضت القديسة هذه المعايير  

في أفينيون، عوضا أن يكون جنة من  فالبالط البابوي. نهروطان و الالصالحو

لم يتم إبعاد مسببي هذه اآلفات  ذافإ. ئل السماوية، أصبح وكرا للفساد و الرذيلةضاالف

. عندئذ ال يحق له أن يقول مالها و. من رجال الدين، تستمر الكوارث في مالحقة البشر

سرع وقت ممكن، و أ  كما ناشدت البابا للعودة إلى روما في .)3(عند اهللا ب منافهي عق

ففي نظرها، فإن أوروبا الخامس استغنى . يريد اعتراض إرادته  عدم االستماع إلى من

في نفسه  نو لكي تبعث االطمئنا (4)عن رأي معارضيه من الكرادلة عندما قرر العودة

ال أحد يقدر إلحاق أي  فإن اهللا يحميك و ه،ؤإذا أديت ما يجب أدا: "صرحت قائلة 

 . (5)"ضرر بك

  
                                                                                                              Sainte Catherine de Sienne,L.1 :أنظر -1

  Rohrbacher (R. F.), Dufour( A,H.),Op.cit, p.478 .                                                   :أنظر -2

 .Sainte Catherine de Sienne,L.1                                                                       :أنظر -3
                                                                                                                                                Ibid .,L .1 :أنظر -4

   :أبلغه بعض الكرادلة أنه في حالة مغادرةه ألفينيون سيستعرض للموت للمزيد أنظر -5
Sainte Catherine de Sienne,Ibid.,L7.8.                                                                                                            
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فإن إصرار كاترين سيينا على عودة البابوية إلى روما، إنما تريد من  و الظاهر  

لذلك نصحت البابا أن يأتي إلى روما  .تحقيق مصالحة بين المسيحيين أنفسهم ،خالله

و هي صفات تمكنه من النفاذ إلى  ،و صبر إحسانكما أتى المسيح إلى العالم بلطف و 

اإلعالن عن السلم و التعايش لوضع حد  و من ثم. و الفوز باستحسانهم،قلوب الناس 

الراعي الذي بعد أن وجد نعجته  و مثله في ذلك، .و الحروب في إيطاليا لالنقسامات

  .(1)الضائعة، حملها على كتفيه و أرجعها إلى القطيع بكل هدوء و سرور

تحقق إجماعا بين المسيحيين لشن حملة صليبية  ،كما أن المصالحة في نظرها  

لذلك كانت من أكبر . أعداء المسيحية، يمحون بها خطاياهم و ذنوبهم نالمسلمي ضد

أسلوب القديس  الى حد بعيد أسلوبها في الكتابة يشبه يتبين أيضا أنو   .(2)الداعيات إليها

 .اإللحاحء بالحنان و التواضع و يمل فهو ،برنار في رسائله إلى البابا أوجين الثالث

  

  : الكنسي الخوف من االنقسام -5

ول األ هامقرإلى  البابويةيئس اإليطاليون عامة و سكان روما خاصة من عودة   

وعندما جاء البابا . الداعية إلى ذلك والوفود العرائضلم تنفع الرسائل وو.بروما

. مما أدى إلى تصلب موقفهم صبرهم االيطاليون يفقدونجريجوري الحادي عشر، بدأ 

 ،)3(م1376جوان  18كاترين سيينا إلى البابا يوم  فبعد الزيارة التي قامت بها القديسة

في أوت  إلى افينيون إيفاد بعثة من النوابب فبادروا  ،اغتنم االيطاليون هذه الفرصة

فهددوا في حالة فشلها، . عودة البابا إلى روما للتفاوض حول موضوع ،م 1376

   )4(.روماأسقفا على  Mont – Cassinكاسان  –انتخاب رئيس دير مون ب

  

  
   .Sainte Catherine de Sienne, L.4                                                                      :أنظر -1

-1145بابا بين )  Bernado Paganelli de Montemagnoبرنادو بغانيلي دي مونتيمانيو( :أوجين الثالث -2

الذي حثه على مواصلة إصالحات البابا جريجوري  ،ديس برناروهو من رهبانية السيستيرية و تلميذ الق .م1153

                .Petit Larousse grand format,Montparnasse,Paris ,2004,P.1352   :للمزيد أنظر.السابع 
   Sainte Catherine de Sienne,L.7.                                                                         :أنظر 3-

     .Rohrbacher (R. F.), Dufour( A,H.)Op.cit, p.487                                                          :أنظر 4-
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  ،أبلغوه بأن الكنيسة مقبلة على كارثة قد هذا وكان رجاله و أصدقائه في ايطاليا

ا إال برجوعه إلى يستتب لنوان االستقرار والنظام في روما وباقي مناطق ايطاليا 

بيترو بالدو ديجلي  المستشار القانوني االيطالي ،حتى أستاذهو ،الكرسي الرسولي

وقبل هذا اإلنذار كان .)1(صوته إليهم قد ضم)  Pietro Baldo Degli Ubaldi(أوبالدي

عودته إلى  عند ،أوربان الخامس لبابال قد وجه)  Pierre d’Aragon( بطرس أراغون

روما إلى  مغادرة تحذيرا من مغبة انقسام الكنيسة في حالة ،)1370-1367(روما 

 )2( .أفينيون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  
 

   
 
  .Baluze (E.),t.I,p.1191:                                                                              أنظر  -1
  ; D.ch Poulet , Initiation à l’histoire ecclésiastique, 3eme éd, Paris, 1944,P,177                   : أنظر  -2

L. Pastor Op.cit., p. 112.113 .                                                                                                           
 



 100

II( مراحل عودة البابوية إلى روما 
 :)م1370-1367(العودة األولى أوربان الخامس و  -1

 :للعودة االستعداد -أ

  :االستعداد النفسي و الروحي -

خلفا للبابا انوسنت  ،)1(م 1362اكتوبر  28وربان الخامس يوم أعندما انتخب 

منصب رئيس دير القديس فكتور  يشغلكان  )2( ،م1362سبتمبر  12 السادس المتوفي

Saint Victor   فمن . الكاردينال السقف وبل ذلك منصب األفلم يتول ق. مرسيليافي

لم يسبق له  هكما أن.لم تكن له عالقة مباشرة باإلدارة الكنسية و السياسة البابوية ،ذلك

فقد كان زاهدا بعيدا عن حياة . )3(أن خدم الملك الفرنسي أو نسج عالقات مع بالطة

يرا مباشرا على فكان لذلك بال شك تأث. )5(متبصرا و شجاعا )4(البذخ و األبهة،

  .شخصيته و سلوكه، وبصفة خاصة رؤيته و طريقته إلدارة الشؤون البابوية

فإن أوربان الخامس كان مستعدا نفسيا و روحيا إلعالن عن ،من هذا المنطق 

أي قرار، مهما كانت خطورته و أهميته، بما في ذلك قرار إعادة الكرسي الرسولي إلى 

م بأنه يتمنى أن يزيل  1363مارس  22الذي زاره في  و قد ابلغ الوفد الروماني. روما

  .)6(صاحب السماوات كل العراقيل، ليعود إلى روما

و الواقع فإن قول البابـا يحتـوي الصـدق، ألن قبـري بطـرس و بـولس       

و أن البالط البـابوي يسـمى أيضـا بـالبالط     . يوجدان في روما و ليس في أفينيون

إلمبراطـور شـارل الرابـع برغبتـه     م اخبـر ا  1364و فـي جـوان   . الروماني

  .Cité des Apôtres) (وعزيمته بزيارة حي الرسل

  
  

    .Chronographia Régum Froncorum ,t.II.p.297:                                                   أنظر  -1

                                                                                                                                                      .Ibid : أنظر  -2

  .Renouard (Y.), La Papauté à Avignon, p.49                                                       :أنظر  -3

  Froissart( J .),t. VI,  p. 504                          :                                                  أنظر  -4

        .Mollat (G.), Op. Cit,.p. 105 -111:                                                                أنظر  -5

 .Brehier (D.), Notre Dame des Doms, Ed Beaulieu , Art et   Tradition, Lyon,2002,  P.73.:       أنظر  -6
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  :الستعداد البشري و الماديا -

ليضمن النجاح لمشروعه، أبقى أوربان الخامس العناصر البشرية التي تتمتع 

فحافظ على جيل ألبورنوز كنائب له . و تملك في نفس الوقت التجربة المطلوبة،بثقته 

 هذا األخير  غبتهم، بالرغم من ر1364عام  (Trinacrie)وتريناكري  ،في مملكة نابولي

فأمره بتوفير الحماية الالزمة للمهندس غوسالن دي برادال . )1(في العودة إلى فرنسا

(Gaucelen de bradhale)،  الذي استقدمه من فرنسا خصيصا إلجراء ترميمات في

في  Orvietoكما طلب من أسقف اورفييتو . تحضيرا لعودته ،القصر البابوي في روما

الذي ترك مهمال منذ مغادرة البابوات  الكرادلة،قصر ميم تر ،م 1365نوفمبر 

و قد جاء االنتصار الذي حققته القوات . )3(كلفه بالعناية بحدائق الفاتيكان و. )2(إيطاليا

على الجماعات المرتزقة بقيادة  ،العسكرية الموالية للبابوية تحت قيادة جيل البورنوز

م، ليعزز ثقة البابا على  1366بتمبر في س(John  Haw  Kwood)  )4(جون هاوكوود

  .المضي على خطته

  

   :ردود الفعل الفرنسية إزاء العودة -ب
بينما . رفض معظم الكرادلة فكرة العودة إلى روما، وهدده بعضهم بالتخلي عنه

رايمون دي كانيالك : كان البابا في طريقه، فضل خمسة منهم البقاء في أفينيون و هم

(Raymond  de Canillac )بطرس دي مونترو ،(Pierre de  Manterue) بطرس إيتي ،  

(Pierre Itier) إيلي دي سان يريكس ،(Elie de Saint-yrieix)  ويوحنا دي بلوزاك

(Jean de Blauzac) .5(وقد تذرعوا بمختلف الحجج للبقاء في فرنسا(.  
 

اني إلى نابولي بعد مكيدة دبرت له في قدم استقالته بعدما تم نقله من منصبه كقاصد رسولي لمقاطعة روم 1-

 : للمزيد أنظر. رسالة شكر و تقدير وكتب له.و أقنعه على البقاء ،غير أن أوربان الخامس رفضها. أفينيون
Poulet (D.Ch.), Guelfes et Gibelins,t. II, P.207.                                                                

      Rohrbacher (R. F.),A,H.Dufour Op.cit, p.390                                                    :  أنظر  -2

   .Pastor(L .), Op. Cit., P. 112:                                                                         أنظر  -3

وشكل فرقة من ) باكالوريا(ترك دراسته .  م1394ي عام م و توف1320فارس من أصل انجليزي و لد سنة -4

 :أنظر Tard)   (Venusأطلق عليها اسم) انجليز بريتانيون ، جاسكونيون و ألمان ( المرتزقة 
   Froissart, chronique,dans historiens et chroniqueurs  de moyen age de Chap.LI,p.397-398   

 M. Hayez, Avignon sans les papes(1367-1370,1376-1379),in Genèse et Debuts du Grand:       أنظر  -5
schisme d’accident, Colloques internationaux du centre national de  la recherche scientifique, Paris, 
1980, p.144.    
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زيمة و قد اعتبره ه. فكان معارضا للعودة،أما موقف الملك الفرنسي شارل الخامس 

تشبه تلك التي تعرضت لها القوات الفرنسية أمام القوات اإلنجليزية في  ،نكراء

لمحاولة إقناع البابا على العزوف ،م 1367بعثة في أفريل  أوفدو . )1((Crécy)كريسي

عليك : "أحد أعضاء الوفد قائال (Ancel Choquart)فخاطبه انسيل شوكار . عن قراره

النزاعات التي تشكو منها فرنسا، و إعادة السلم لهذا  يا أب القديس أن تفكر في حل

الذي ترك النعاج للذئب وفر  ،الشعب الذي عشت في أحضانه، حتى ال تشبه ذلك الخادم

فينيون، و كأنها مؤسسة أوهو ما يعبر عن نظرة الفرنسيين إلى البابوية في  )3(."هاربا

  . مسخرة لخدمة مصالحهم

                      

  :العودةسلك م -جـ

فخرج . )4(عزم اوربان الخامس التوجه إلى روما ،اتبالرغم من هذه الضغوط   

ثم توقف في نوف . م و قضى ليلتين في قصر سورغ1367أفريل  30من افينيون يوم 

(Noves) و أورغون(Orgon) 1367ماي  6، ليصل إلى مرسيليا يومم بعدما مر         

قدمت غالبيتها من إيطاليا  بحار فقد كان على مراكبأما اإل .من إيكس اون بروفانس

              يرغبون نو هوما يؤكد أن كل اإليطاليي )يالبندقية، بيزا، جنوة و نابول(

م  1367ماي  13 رافق البابا عند مغادرته مارسيليا يوم. األسر البابلي نهاية

، وغيوم دي (Pierre Roger de Beaufort)ر بطرس روجير دي بوفو الكاريناالن، 

ر ومعهما كبير االسبتارية رايمون برانجي (Guillaume de la Jugie) الجوجي

(Raymoud Berenger) مر الموكب البابوي أثناء هذه  .)4(مع سفنه المكلفة بالحراسة

قرب   (Port Olive)، بور أوليف(Toulon) الرحلة على عدة مدن وموانىء كتولون

  ،جنوة، بورتوفنيري (Albenga) ، ألبانغا(Saint- Etienne)يان ، سانت ات (Nice) نيس

  

  
  .Ouy (G.), l’Humanisme du jeune Gerson,in Ibid., p.256:                                      أنظر  -1

  .Delachenal (R.), Histoire de Charles V, Paris,1916.t.III, p.515-523:                          أنظر  -2

  .Poulet (D.Ch.), Guelfes et Gibelins,t. II, p.211                                         :                 أنظر  -3

  Mollat (G.), Op. Cit.,P. 113 .:                                                                    أنظر  -4
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(Porto Venére)داس ، سلس(Salsadas)بيزا وبيومبينو ، iombinoP ثم كورنيتو 

(Corneto)  تاركينا(Tarquina) م أين استقبله جيل البورنوز  1367جوان  3يوم  حاليا

و قد . )1(جوان 9يوم  (Viterbe)و منها انتقل غلى مدينة فيترب . وسط جماهير مبتهجة

أوت  24إذ فارق الحياة يوم  كان ذلك آخر نشاط رسمي قام به الكاردينال االسباني،

بشهادة  - الرجل الوحيديعد وأعتبر الحدث ضربة موجعة للبابوية، ألنه . م 1367

و في نظرهم، لو كان حيا، . في ايطاليا األمورالقادر على ضبط  -الكثير من الباحثين

 .)2(م  1367لما وقعت أعمال الشغب التي شهدتها مدينة فيترب نفسها في بداية سبتمبر 

م ،تحت حراسة ألفين رجل  1367أكتوبر  13غادر البابا و مرافقوه هذه المدينة يوم 

، ورودولف دي Ferrare حاكم فيراري Nicolas d’Esteمسلحين، يتقدمهم نيقوال داستي 

كونت دي سافوا، ماسكا بيده راية الكنيسة فوق رأس  Rudolphe de Camكامرينو 

  .وسط فرحة عارمة لسكانها )3(م1367أكتوبر  16و دخلوا روما يوم . اوربان الخامس
 

 

 :نشاطه في روما  -د

على رأسهم بترارك الذي تأسف لعدم  ، وأفرحت هذه العودة اإليطاليين كثيرا    

. )4("إذا لم أكن حاضرا جسما فإني معكم قلبا: "تواجده في روما في ذلك اليوم قائال

روما التي : "تها كما يراها دانتيوخالل هذه الفترة، استرجعت روما مجدها و مكان

طريق  جعلت العالم رحيما تملك شمسين يضيئان هذا الطريق وذاك، طريق األرض و

م في مذبح 1367فمن الناحية الدينية، أدى الحبر األعظم القداس عشية القديسين  .)5("اهللا

  القديسةو استقبل  وكان البابا بونيفاس الثامن آخر من قام به،. القديس بطرس كنيسة

 

  

  .Rohrbacher (R. F.), Dufour (A,H.),Op.cit, p.391:                                                  أنظر  -1

تحول البابا و مرافقوه على إثرها . وقعت على إثر مشاجرة حدثت بين أحد مواطني المدينة وخادم الكرادلة -2

تدخل أعيان المدينة بقوة ". الموت للكنيسة و يحيا الشعب" دون شعاراذ رفع المتمر. إلى أناس غير مرغوب فيهم

  :   للمزيد انظر. وقدمت اعتذارات للبابا. سبعة منهم إعدامو تم  ،سبين فيهاتفتمت محاكمة الم. لوضع حد لها
   Mollat.(G.), Op. cit., p.114 .                

  .Castella (C.), Op.Cit .,p.270                                                                                            :أنظر -3

  Baluze( E.),.t.IV.P 136.            :                                                                  أنظر  -4

                   Dante (A.), Purgatoire. Chant. XVI.                :                                               أنظر  -5
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خالل نفـس السـنة، جـاءت تطلـب منـه االعتـراف بالنظـام         )1(بريجيت السويد

و أشـرف   . م1346الـذي أسسـته عـام    " St Sauveurالقـديس المنقـذ   "لرهبـاني  

م 1369ريـل  أف 15يـوم    St Elzearكذلك على مراسـيم تطويـب القـديس الزيـار    
بطـرس األول دي  م 1368فـي جـانفي   السياسي، فقد اسـتقبل   جانبأما في ال. )2(

ــان ــارس . Pierre I de Luziniane )3(لوزني ــي م ــان دي  1368وف ــت ج م، قام

اسـتالمها الزهـرة الذهبيـة مـن      اعتبـر و.  بزيارتـه   Jeanne de Napoliنابولي 

وبـين لـويس دانجـو     ،القـائم بينهـا  ، في الصراع بابوية لهالاأيدي  البابا، انحيازا 

 م جــدد المجلــس1368ســبتمبر  28و فــي . حــول وراثــة مقاطعــة بروفــانس

، فعين ثمانيـة كرادلـة جـدد مـنهم رومـاني واحـد و هـو فرنسيسـكو         الكرادلة

فيهـا إشـارة إلـى      او هو األمر الذي  أغضب اإليطـاليين كثيـرا ورأو  .  تبالديشي

 .)4(عودة البابوية إلى أفينيون

 كما جسد التقارب بين البابوية واإلمبراطورية بتتويج إليزابيت بوميرانيا     

Elizabeth de Pomeranie  زوجة اإلمبراطور شارل الرابع كإمبراطورة في عيد

البيزنطي يوحنا باليولوج  راإلمبراطو adjurationو قام  بتعويذ  .)5(م1368القديسين 

 .)6(م 1369أكتوبر  18في 

  

  

  
 
 
بالسويد أوحي لها ان تنتقل إلى روما و أن تبقى فيها حتى  Alvastreما كانت القديسة في دير الفاستر عند -1

 ST. Brigitte, Op.cit.,Liv.9.C.8.                 :للمزيد أنظر. تلتقي البابا و اإلمبراطور و تتحدث إليهما بإسمه
  .Burgaux (CH.) , Op.cit.,P.179                           :                                           أنظر  -2

اذ سبق .ملك قبرص  جاء ليعيد الطرح فكرة توجيه صليبية الى الشرق ضد العثمانيين  على اوربان الخامس  -3

كين انتهى اللقاء بقرار المل.التقى االثنان رفقة الملك الفرنسي يوحنا الثاني حول الموضوع في أفينيون  -هو ان

       .Chronographia Régum Froncorum ,t.II.p.298: للمزيد أنظر.م  1363مارس  31رفع الصليب و ذلك يوم 

        .Mollat (G .), Op.cit.,p.115:                                                                          أنظر  -4

         .Burgaux (CH.)  ,Op.cit.,p.179                                       :                           أنظر  -5

  Renouard (Y .), la Papauté à  Avignon,p.56   :                                                    أنظر  -6
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  :العودة إلى أفينيون  -هـ

التابعة لملك فرنسا، أراغون  و ثالثين ةم نقلت السفن األربع1370سبتمبر  5في 

 16التي نزلوا فيها يوم ، مرسيلياأوربان الخامس و رفقائه عائدين إلى  ،و نابولي

 أسبابفإن  ،المؤرخينو في نظر . و منها انتقلوا إلى أفينيون. سبتمبر من نفس السنة

عمت  التي )1(االضطراباتهي  ،فشل هذه  التجربة األولى إلعادة البابوية إلى ايطاليا

فقد وقفت البابوية عاجزة أمام الخطر . هذا البلد طيلة الثالث السنوات التي قضاها البابا

المرتزقة التي نقلت نشاطها إلى ما وراء األلب، وكذلك التهديد الذي  المتزايد للجماعات

و دون نسيان الثورة التي ). شمال ايطاليا(كان يشكله برنابو فسكونتي  في تسكانيا 

في حين يرى البعض األخر أن التستر وراء تجدد . م1370ي بيروزعام اندلعت ف

م، إنما يراد منه غض النظر عن الدور الذي 1369الحرب بين فرنسا و انجلترا عام 

أداه الكرادلة في التأثير على قرار البابا، والذي من جهته لم يخف شدة تعلقه و ارتباطه 

  .)2(ببلده فرنسا

  

  :م 1377و العودة النهائية للبابوية إلى روما جريجوري الحادي عشر) 2

  :ظروف العودة -أ

أظهر البابا جريجوري الحادي عشر منـذ جلوسـه علـى العـرش البـابوي      

لكـن مجموعـة   . )3(م  رغبته في االستقرار نهائيـا فـي رومـا   1371جانفي  5يوم 

 .من العراقيل حالت دون تحقيق هذه األمنية في وقتها المرغوب
 
  

  
 
  

  Guillemain (B .), la Chrétienté, sa grandeur et sa ruine, p.133      :                             ر أنظ -1

  Chaillan (M.), le Bien heureux Urbain V, Paris,  1911(Collection les saints), P.198-199:       أنظر  -2

   : يد أنظركان أول ما فكر فيه هو العودة إلى ايطاليا للمز  - 3 
Mirot (L.), La Politique pontificale et le retour du Saint-Siège à Rome en 1376, Paris , 1899. note .1, 
Cité par Mollat (G.), Op. cit. p. 123. 
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  :استمرار االضطرابات في ايطاليا -

بوية إلى من المؤكد أن اإليطاليين كانوا يريدون في غالبيتهم العودة السريعة للبا

غير أن ذلك ال يعني أن  .روما، و قد برز هذا الشعور أكثر إثر فشل التجربة األولى

 .في ايطاليا ال يوجد من يعارض المشروع في تلك الفترة دفاعا عن مصالحه و مكاسبه

  Galéazzoم، رفض أسياد ميالنو من عائلة فسكونتي برنابو و غاليازو 1371فمنذ عام 

هددوا أمالكها، و عندئذ عزم البابا على محاربتهما، فدعا إلى تشكيل إطاعة الكنيسة بل 

 .Raymond de Turenneقيادته ابن أخيه رايمون دي تورين  كان بين من تولى .حلف

   Mantchiariم وقع االصطدام بين الطرفين في منطقة مونتشياري 1373ماي  7وفي 

ة حليف عائلة فسكونتي التي ، و كان النصر في البداي) Chieseضفاف نهر شيز ( 

لكن انضمام الجماعات المرتزقة بقيادة جون هاوكوود إلى  ؛العدديكانت تملك التفوق 

نتج و  .م1373ماي 8الحلف البابوي، رجح الكفة لصالح القوات الكنسية و ذلك يوم 

جوان  4عن ذلك تجريد برنابو و غاليازو من رتبهما اإلقطاعية، و فرض عليهما صلح 

  . )1(م1375

الواقع أن البابا حاول استغالل الظروف الجديدة التي خلفتها معركة مونتشياري، 

ء أوربا الغربية في أكتوبر فوجه رسائل إلى اإلمبراطور شارل الرابع و أمرا

لكن رغبته  ،م1375يخبرهم فيها عن قراره للرحيل إلى روما في سبتمبر  .)2(م1374

نظيره اإلنجليزي أجبرته على تأجيل ذلك إلى ربيع  في المصالحة بين الملك الفرنسي و

أما فلورنسا، فقد أصبحت تنظر إلى البابوية منذ انتصارها على . )3(السنة الموالية

فاستغلت هذا التأجيل . فسكونتي، بمنطق المنافسة لها في النفوذ في شمال ايطاليا

و االنتقاص  ،شخصيتهوالتأخير في شن حملة تحريضية ضد الكنيسة و البابا للنيل من 

 كما اتهمته بأنه السبب في قدوم فرق جون هاوكوود  )4(.من قيمته أمام الرأي اإليطالي
 

  
Poulet (D.Ch.), Guelfes et Gibelins, vol II, P.216.                                                                           1- :أنظر 

Rohrbacher (R. F.),A,H.Dufour Op.cit, p.486.                                                                               أنظر:  -2 

Raynaldi, a,1374, n° 23, 1376, n° 22.                                                                                               أنظر:  -3 

Renouard (Y .), la Papauté à Aviguon,p.61.                                                                                 أنظر:  - 4 
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 –كما رأت في قرار منع النائب األسقفي .وهو بمثابة إعالن الحرب في نظرها .إلى تسكانيا

تعسفا فرنسيا  ،القمح إلى فلورنسا تصدير المقاطعات البابوية من - الذي هو من أصل فرنسي

 ،في الحقيقة نجاحا كبيراوقد حققت هذه الحملة  .)1(في استعمال السلطة الدينية 

واستطاعت أن تحرك الضمير اإليطالي ضد النواب األساقفة الفرنسيين الذين نظر إليهم 

ومدنها  ،مقاطعات الكنيسةم و1375واستمالت إليها ميالنو  )2(،كأجانب منافقين

كبولوني، بيروز، أورفيتو وفيترب، فقامت انتفاضة فلورنسا و التي عرفت أيضا بحرب 

  .م1378م و 1375بين     Guerre des huit Saints  )3(القديسين الثمانية

م 1376كان رد فعل البابا جريجوري الحادي عشر قويا و عنيفا بإصدار عام 

و في الوقت ذاته، شكل قوة . و حلفائها ضد فلورنسا  )4(.مرسوم الحرمان اإلجماعي

عسكرية قوامها عشرة آالف جندي، أغلبها يتكون من العنصر البريتاني يقودها 

  . الكاردينال روبير دي جنيف

و الواقع أن نتائج هذه العقوبة جاءت وخيمة على تجارة فلورنسا، وعلى ضمائر   

فطلبوا تدخل القديسة كاترين سيينا،  .)5(سكانها المعرفين بتعلقهم الشديد بالطقوس الدينية

فكان اللقاء بينهما في أفينيون . للتوسط بينهم و بين البابا، دون أن يتخلوا عن سالحهم

م، و كالهما يكن احتراما لألخر، فهو يسمح لها بالتعبير عن مشاعرها 1376عام 

لتي طرحتها و قد تحدثت عن نفس القضايا ا. )6(بحرية، و هي تتكلم بطريقتها المعتادة

  ،موضوع نزاعه مع الفلورنسيينفي  ، و ذكرت جريجوري الحادي عشر)7(في رسائلها
 

                                                                                                                            
Mollat (G .), Op. cit., p. 123.                                                                                                           أنظر:  -1                                   

Luz (P. de) , Op. cit., p. 251.                                                                                                         أنظر:   -2                                  

  :  انية الذين عينتهم حكومة فلورنسا إلدارة الحرب ضد الكنيسة انظرنسبة إلى األعضاء الثم   3- 
  Luz (P. de),  Op. cit., p. 251 .         

أو  تهي أقصى عقوبة   في النظام الكنيسي و البابوي يلجأ إليها البابا، فيتخذها ضد مجتمع بأكمله مدينة كان 4-

ة بما فيها تلك المرتبطة بالدين كمراسيم التعميد و الزواج و و تشل على أثرها جميع األنشط ،إقليما   أو مملكة

:                                            للمزيد أنظر. الشعائر الجنائزية، و تفسخ جميع الروابط بينه و بين بقية العالم المسيحي

      . 338-337. ،ص  2 .ج ،نظم و حضارة أوربا في  العصور الوسطى :عاشورسعيد عبد الفتاح 

Poulet (D.Ch), Guelfes et Gibelins, Op. cit. vol II, p. 227.                                                            أنظر:  -5  

   .Pastor(L.), Op. cit. t.I, p. 123                                                                            :أنظر  6-

     Ibid                                                                                                      :أنظر 7-
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معاملتهم باللطف و اإلحسان و السلم بدال من  هي بأن أفضل السبل لالنتصار عليهم

 ).1(القوة و الحرب

و الحقيقة أن زيارة كاترين سيينا ألفينيـون، و دخـول البابـا رومـا نهائيـا      

لم يمنعا استمرار الحرب بـين الطـرفين، إذ حـين وصـل المرتزقـة       ،م1377عام 

، نظـر  Césèneالبريتانيين الذين يتقدمهم روبيـر دي جنيـف إلـى مدينـة سـزين      

وقطاعا للطرق قبل كل شئ، حتـى و لـو كـانوا فـي      ،إليهم سكانها بأنهم لصوصا

و قـد اجبـر ذلـك الكاردينـال      )2(.فحاصروهم، و قتلوا منهم أربعمائة . خدمة البابا

على التحصن في قلعة المدينة مع باقي قواته، لكـن سـرعان مـا وصـلت قـوات      

ـ  ،جون هاوكوود، و حررت المحاصرين  ا فكـروا فيـه هـو االنتقـام     الـذين أول م

.  )3(م 1377فكانت النتيجة، هي القضاء على أربعـة ألـف شـخص فـي فيفـري      

  .  باإلضافة إلى تعرض المدينة إلى خراب و دمار

  

  :معارضة الفرنسيين العودة -

فقد . عارض الملك الفرنسي شارل الخامس فكرة انتقال البابا إلى روما نهائيا

 .من قضايا الشرق وأهم، و أفينيون في أفضل موقع لحلها رأى  أن قضايا الغرب أولى

 أما الكرادلة فقد كان لهم نفس الموقف، فأبدوا استياء كبيرا من مساعي القديسة كاترين

وعندما غادر  .)4(ولم تعجبهم بتاتا طريقة مخاطبتها له .سيينا إلقناع البابا على العودة

حنا دي بلوزاك الذي اختاره  :وهم (5)بقي ستة منهم ،جريجوري الحادي عشر أفينيون

م نظـرا لتجربته في الشؤون البابوية، 1376جويلية  21م ليكون نائبه في الحبر األعظ

  انغليك غريموار، ،Gilles Aycelinوكذلك جيل أيسالن  )6(.و كون أصله من المنطقة

  
 

St. Catherine, L.2.                                                           1-                                                :أنظر                                   

Poulet (D.Ch), Guelfes et Gibelins, Op. cit. t. II, p. 226                                                             2- :أنظر                                   

Pastor (L.), Op. cit. t.I, p.128.                                                                                                        أنظر:  -3                                    

Ibid., p .123                                                                                                                                  أنظر:   -4              

Christophe (J.B.),Op.cit.,p.429.                                                                                                     أنظر:   -5 

Hayez (M.), Op. cit., p.144.                                                                                                           أنظر:    -6 
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، هوج دي القديس مارسيال و غيوم دي  Monteric  Pierre de (1)بطرس دي مونتريك

  .(3)ليه إلجباره على البقاءكما حاول أفراد عائلته بشتى الوسائل الضغط ع  .)2(شناك

  

   :عجز الخزينة المالية البابوية -

فقد  .لم تكن الحالة المالية للبابوية جيدة في عهد جريجوري الحادي عشر

 .ز في إيطاليا الخزينةنوفي أفينيون و حروب جيل ألبوراستنزفت اإلنجازات العمرانية 

       امس بسبب سخائه المفرط فأصبح عجزها يتفاقم يوم بعد يوم منذ عهد أوربان الخ

دون التفكير في تداعياته وعواقبه، كاللجوء إلى االقتراض و زيادة  -حسب المؤرخين-

  . )4(ضرائب رجال الدين

 ،مما ال شك فيه فإن، هذه الوضعية صعبت من مهمة جريجوري الحادي عشر

لم يستجب أحد من ما لو  .ألن عملية نقل مصالح البابوية إلى روما تتطلب أمواال طائلة

بهدف جمع المبالغ الضرورية للسفر،  ةالمسيحي لنداءاته المتكرر أمراء، و ملوك العالم

لجأ هو األخر إلى االستدانة، فأقرض له ملك نافار ثالثين فلوران، و دوق أنجو ستين 

  .    )5(م1376ألفا في أوت 

  

 :العودةمسلك  -ب
ري إبقاء جزء من مصالح إدارتـه قبل أن يغادر البابا فرنسا، رأى من الضرو

الباقين بالسهر  كما كلف الكرادلة. كتلك المتعلقـة بالخزينة والمستشارية ،في أفينيون

  سبتمبر 13أفينيون يوم خرج البابا من )6(.على مواصلة المفاوضات بين فرنسا وإنجلترا

  
  

هذا الكاردينال لن يحافظ على منصب كاتب جريجوري الحادي عشرالملك الفرنسي شارل الخامس يخبره بان   -1

 :للمزيد أنظر. عودته إلى روما لنائب المستشار إذا أصر على البقاء في أفينيون و لم يرافقه خال
Mirot (L.),GrigoireXI,lettres secrètes et courriels relatives a la France , pa ris,1935-1957,n°2057. 
Hayez (M. ), Op. cit., p.144                                                                                                           أنظر:   -2 

Poulet (D.Ch), Guelfes et Gibelins, Op. cit. t. II, p. 223.                                                              أنظر:  -3 

  Lecacheux (P.), Urbain V, les lettres secrètes, n° 800- 813                                                       :أنظر  -4

  .Mollat (G.), Op. cit ., p .127                                                                                                        :أنظر -5

    Renouard (Y.), la Papauté à Avignon.p.62                                                                  :أنظر -6



 110

فمر على نوف وأورغون، و منها . مفضال التنقل عبر الرون و دورانس ،م1376

فكتور و عندما ودع دير القديس  .من نفس الشهر و السنة 17التحق برا بمرسيليا يوم 

وعند بلوغه . )1(عهولم يستطع إخفاء دم ،م  1376أكتوبر  2بهذه المدينة يوم 

ثم بورتوفينو،  ،م1376أكتوبر  18األراضي اإليطالية، مر عن جنوة التي وصلها يوم 

ديسمبر، ومنها انتقل إلى  6ثم بيوبينو، فكورنيتو يوم   Livorneبورتوفنيري، ليفورن 

أنقذ بهذا العمل الدولة البابوية في ايطاليا، . )2(م 1377انفي ج 17وما التي دخلها في ر

         و وضع حدا لما اصطلح عليه في تاريخ المسيحية باألسر البابلي الذي دام اثنين

  .م1377-1305و سبعين سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Mollat (G.)., Op. cit., p. 127.                                                                                                    أنظر:  1-  

Cannon (W.R.).,Op.cit.,p.301.                                                                                                    2 أنظر-  



 الفصل الرابع

  
 آثار إنتقال البابوية إلى مدينة أفينيون على أوربا الكاثوليكية

  
(I  الميدان الديني  

  م1417- 1378نقسام الكنسي الكبير اال -1

 حرآة اإلصالح الدينيإستمرار الهرطقة و ظهور بوادر  -2

 (II الميدان السياسي  

  األزمة بين البابوية و األمبراطورية -1

 فشل البابوية في إنهاء الحرب المائة عام بين فرنسا و إنكلترا -2

(III الميدان الفكري  

  م 14تطور الفكر العلماني خالل القرن   

(IV  الميدان اإلجتماعي  

  

  

  

  .1377النهائية للبابوية إلى روما  -1



I( الميدان الديني  

  :م1378االنقسام  الكنسي الكبير  –1

م،  1378جانفي  17عندما دخل البابا جريجوري الحادي عشر إلي روما يوم     

وقد كانت من بين أصعب و أطول األزمات التي تعرضت . تنتهي  فترة بابوية أفينيون:

اقب خاللها على العرش تع. )1(لها الكنيسة الغربية خالل فترة زمنية فاقت  سبعين سنة

البابوي سبعة بابوات فرنسيون وهم كليمانت الخامس، يوحنا الثاني والعشرون، بنديكت 

جريجوري الحادي ; الثاني عشر، كليمانت السادس، اينوسانت السادس، أوربان الخامس

  .)2(عشر

، تعرضت لنكبة جديدة بالغة مباشرة بعد خروجها من هده األزمةغير أن   

 .)3(م، و هي االنقسام الكنسي الكبير1378عام  الخطورة 
 
  أسبابه -أ

  :تفشي الفوضي داخل الكنيسة و فساد رجالها -

 فمظاهر االنحالل. افينيون الكاثوليكية تأزما في عهد بابواتزاد وضع الكنيسة 

اذ أن بالطات رجال الدين أصبحت تضاهي في  .واالنحطاط لم تخف عن أعين أحد

و أصبحت الوظائف و المناصب من جهة . ند الملوك و األباطرةاألبهة مثيالتها ع

فضربت عرض الحائط المقاييس و المعايير . احتكار األقارب و الموالين  فيأخرى، 

 هذا فضال عن النظام الجبائي الجائر، الذي. الحقيقية القائمة على الكفاءة و االستحقاق

  كان من الطبيعي اذن أن تتعالى ف .)4(وسهل المهمة ألعدائها ،دمر سمعة البابوية

  
  ,Rops (D. ), L’Eglise de la Renaissance  et de la Reforme , Arthene Fayard , P.10. Paris,1955   :أنظر -1

ر مستقرا أثناء اقامته ،لم يكن له مقاستثنى الكثير من المؤرخين الفرنسيين ذكر اسم البابا  كليمانت الخامس  2 -

 .Fossier ( R .),le Moyen Age , Armand Colin , Paris , 1983,p.124                    :انظر زيدلمل .في فرنسا
، عندما وقع انتخاب م  1418 – 1378يقصد به  األزمة البابوية  التي تعرضت لها الكنيسة الكاثوليكية بين   3-

ما ، في أفينيون ، و هو كليمانت السابع و ثانيه. مزدوج لبابويين أحدهما ، في روما و هو اوربان السادس 

 :المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى لمزيد. بانيتين انقسم على اثره العالم الكاثوليكي  الى طاعتين  ره.
Delaruelle (E. ), Ourliac (P .) ,  Labande ( E.R.), L’Eglise au temps du Grand Shisme et de la crise 
Conciliaire  (1378-1449),in, coll., Augustin Fliche, Victor Martin , Histoire  de L’Eglise depuis les 

origines jusqu'à nos jours, Bloud et Gay, Paris, 1962, Vol.XIV,pp.1- 17.  
Pastor(L .),Op.cit.,t.1,p.87.                                                                                        أنظر:  4-  
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فقد أشار القديس برنار الى . حتى ضمن رجال الدين أصوات تطالب باإلصالح،

وفد . )2( زالتها من الكنيسةإ )Eugene III( (1)الخطايا التي يجب على البابا أوجين الثالث

م، 14على أثره في اواخر القرن   (Catherine de Sienne)سارت القديسة كاترين سينا

لما يرتكب من  ،ابا جيريجوري الحادي عشر ليعمل على وضع حدعندما ألحت على الب

  .)3(جهنمالط الروماني الذي شمت فيه رائحة ذنوب في الب

كما انضم األدباء و الشعراء الى صف المطالبين بتغيير الوضع داخل الكنيسة  

ورغم ذلك لم تأخذ هذه النداءات  .ارك عن طريق التهجم على البابويةكدانتي وبيتر

والراجح أن تماطل الكنيسة و رجالها في اإلصالح، كان عمال .نتقادات بالحسبان واال

 الن بقاء االمور على حالها قد تؤدي بال شك الى االنقسام داخل الكنيسة.مبيتا ومقصودا

قد يقلب  فأي تغيير أو إصالح.لرجالها االحتفاظ بمناصبهم و امتيازاتهم  هذا ما يضمن

، و جريجوري الحادي عشر م1367در أوربان الخامس عام ألم يغا.طرفي المعادلة 

  )4(م أفينيون لإلقامة في روما دون إرادة الكرادلة1376عام 

  

  :انتقال مقر البابوية من روما إلى أفينيون -

سبق  كان إنتقال مقر البابوية من روما إلى أفينيون نتيجة ظروف خاصة، كما  

ز على مايحمله هذا اإلجراء من جوانب وقد تم التركي. شرحها في الفصل السابق

فأفينيون توفر شروطا أمنية وسياسية وإقتصادية أحسن من روما؛ لكنه يحمل .إيجابية

فقد كان سببا في اإلنقسام الكبير، . أيضا نقاطا سلبية، ماتزال آثارها قائمة إلى يومنا هذا

  ء عاصمة البابوية ويبدو واضحا أن بقا. م1378الذي تعرضت له الكنيسة الغربية عام 
 
 
استمر في  .م وهو من رهبانية السيستريان 1153-1145بابا  (Bernado Paganelli)هو برنالدو بغانيلي  -1

المعلومات عن  لمزيد. االصالحات التي بدءها البابا جريجوري السابع بفضل دعم الذي تلقاه من القديس بيرنار

  :هذا الموضوع ارجع الى
Petit Larosse,Grand Format, Montparnasse,paris,2004.p.1352.                                                                     

  Saint. Bernard,De consideratione ,Lib.I.III et IV                                   :                 أنظر -2

 Pastor,Op.cit.,t.i,P.13(.L) 5.                                                                    :      أنظر  -3
   Hayez (M.),Avignon sans les papes (1967-1370,1376-1379),In Genèse et débuts du  Grand:   أنظر  -4

Schisme d’occident,Colloques internationaux du C.N.R.S,  Avignon 25-28 Septembre 1978,Ed.de C.N. 
R .S,Paris,1980,p.152.  
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في مدينة أفينيون لمدة تتجاوز سبعين عاما، أكسب هذه األخيرة الخبرة، وأضفى عليها 

غير أن تولي  .ارة الشؤون الكنسيةفلها مقر مستقر، وتجربة في إد. نوعا من الشرعية

بينما . نسية الباباطرح ألول مرة مشكلة جبوات الكرسي البابوي بشكل متتالي، سبعة با

 فقد بل العكس، الحظ البعض أن بقاء مقر البابوية في هذه المدينة، لم يكسبها شيئا

و الواقع أن هذا الرأي له ما . )1(تحت قبضة الملكية، وأضحت تدور في فلكها أوقعها

يبرره و هو تبرئة البابا كليمانت الخامس الملك الفرنسي فليب الوسيم من كل مسؤولية 

و لم يكترث إطالقا بما حدث بسبب .ادثة أناني التي أذل فيها سلفه بونيفاس الثامن في ح

 كما أن اقالة يوحنا الثاني والعشرين من العرش .ذلك للبابوية من انتكاس واهانة

يحمل نفس  )3(، واستخالفه بنيقوالالخامس)2(البابوي من طرف األمبراطور لويس بفاريا

  .الداللة

في الصراعات المسلحة، التي  أفينيون على تحيزهم الى فرنساأنتقد بابوات كما 

أن طول المدة التي قضتها البابوية  .دارت بينها وبين الممالك المجاورة، خاصة إنجلترا

ألن وجود . وأدى إلى زرع بذور االنقسام. هاخارج روما، أفقد الكنيسة تماسكها ووحدت

  )4(يين، وبالتالي انتخاب بابوينعاصمتين يعني كذلك إدارتين ومجلسين كاردينال
 
  :ظهور النزعة القومية عند اإليطاليين والفرنسيين  -

م، نتيجة 1378لم يكن االنقسام الكبير والخطير الذي حل بالكنيسة الغربية عام   

خالف مباشر بين إيطاليا وفرنسا، لكن المؤرخين الذين بحثوا في الموضوع، أشاروا 

  فاصطدم  .أخذت تنمو شيئا فشيئا عند اإليطاليين والفرنسيينإلى النزعة الوطنية، التي 

  
 
 .Salembier (L.) Le Grand Schisme d’occident 2e Ed.,Librairie  Victor  Lecoffre,Paris, p.22:   أنظر  -1

وضوع لمزيد المعلومات عن الم.بدال من بابا يوحنا الثاني و العشرين " يوحنا كاهن كاهور" كان يلقبه ب -2 

 .Hayward (F.), Op.cit.,p.246 :ارجع الى
عينه االمبراطور لويس الرابع بفاريا (Pierre Rainalucci de Corbara)راينالوكسي  دي كوربرا  هو بطرس-3

 :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى.م استخالفا ليوحنا الثاني و العشرين 1328ماي  12يوم 
Guillemain (B.),la Chrétienté,sa grandeur et sa ruine…,p.129.  

  Op.cit.,p.22 Salembier,(.L).                                                       :                           أنظر   -4
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الفرنسيين  باعتراف المؤرخين وذلك ،الوطني الفرنسي بنظيره االيطالي الشعور

فيما  .)2(، يرغب بابا فرنسيا (Charles V)رنسي شارل الخامسفكان الملك الف .)1(أنفسهم

جريجوري الحادي وقد أخبر وفد عن سكانها البابا  .أراد الرومان أن يكون من روما

حالة ما  م، أنهم سوف ينتخبون بابا اخرا، في1376حل بروما في أوت  عشر، عندما

، أو )من روما(ون رومانيا وكان إصرارهم كبيرا على أن يك. )3(إذا قرر مغادرة روما

 )4(.وقد هدد كل الكرادلة غير اإليطاليين بالقتل، إن لم يحصل ذلك. إيطاليا

  

  تطوره –ب 

  :إنتخاب أوربان السادس في روما والظروف المحيطة به -

أصدر جريجوري الحادي عشر قبل وفاته بقليل مرسوما كنسيا، يقضي بأن    

حصوله على األغلبية المطلقة في المجلس انتخاب البابا يكون جائزا وشرعيا ب

م، 1378مارس  27وفي . لعله اتخذ هذا القرار تسهيال لعملية استخالفه. )5(الكاردينالي

إذ لم يكن . توفي البابا جريجوري الحادي عشر عن عمر يناهز سبع وأربعين سنة

في روما، وفي تلك المرحلة بالذات، كان الوضع األمني السائد . )6(يتمتع بصحة جيدة

ينذر بوقوع اضطرابات، لهذا فضل أصحاب المصارف األجانب، وضع أموالهم في 

أما الكرادلة، فأغلبهم لم يفكر في أخذ احتياطات أمنية  .)7(مأمن، تفاديا لكل مكروه

  .خاصة

  
  

  ; Pastor(L.)  ,Op.cit.,t.I,n,3,p.147 Dufourcq (A. ),Op.cit.,Vol.7,P.151 .                            :أنظر -1

ر رحب عريضة الكرادلة الثالثة عشر المتمردين الرافضين والرافضين النتخاب البابا أوربان السادس دقبل بص -2

  : لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى. بالبابا كليمانت السابع في حين اعترف بدون تردد. في روما
Bresc(H .),La Genèse de schisme , Les Partis Cardinalices et Leurs ambitions dynastiques 
,In,Colloques Internationaux …, p.45 ; Pacaut (M.),La Papaute ,des origines ,au concile de Trente 

,p.314. 
   Dufourcq(A.), op.cit, p.148                                                                          : أنظر -3

Valois(N.), la France et le Grand Schisme,Libraires-Editeurs, Alphonse Picard et fils,       4- أنظر       
Paris, 1896,t.I, p.1.  

 Valois( N.).Ibid, ti,p.8 .                                                                       :          أنظر -5
Delaruelle (E.), P Ourliac, Labande (E.R), Op.cit., p.4.                                                            أنظر:   6 -  

Delaruelle (E.). Ourliac (P.), labande (E.R), Ibid. P.5.                                                                أنظر:   7-  
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، أجريت تحت رقابة أن عملية انتخاب البابا في روما إلى تشير المصادر التاريخية 

كان اجتماع فكانت فرق الفرسان بأسلحتها، تجوب شوارع المدينة المحيطة بم. شديدة 

متخذا ساحة القديس بطرس  ،الد بأسلحته الرهيبة كان  حاضراحتى الج و .الكرادلة

 ،ينظر الى هذه اإلجراءات األمنية بنضرة مختلفة وكان من الطبيعي أن .مكانا له

، يطاليين  يرى أن األمر عادي جدا، وال يمكن بأي حال من األحوالفالتيار الموالي لال

أخذ ترتيبات لضمان أمن  أن يقع حدث بهذا الحجم  و بهذه القيمة و األهمية  دون

بينما . لية االنتخابية، ومن معهم تحسبا ألعمال عنف و شغب قد تثيرها العمالكرادلة

، أنها ليس إال أداة ووسيلة لترهيب أعضاء ليها التيار المقرب من الفرنسييننظر إ

وقد استعملت كحجة فيما بعد  .)1(المجلس الكردينالي، ومن ذاك التأثير في اختياراته

، ستة متواجدين في روما النتخاب البابالتبرير االنتخاب الثاني كان عدد الكرادلة ال

يستنتج أن العنصر اليموزيني هو  ،لواضح من خالل قراءة هذه القائمةوا .)2(شرع

الذي يمكن إعطاؤه لهذه  ،و التفسير الوحيد. س الكرديناليالغالب و المسيطر على المجل

  هم من منطقة ،عة الذين أداروا بابوية أفينيونهو أن ثالثة بابوات من بين سب القضية

  
 

Valois (N.).Op.cit.,t. I,p.14.                                                           1-          :            أنظر 

غليوم دي )نسبة الى منطقة ليموزان الواقعة شمال غرب الهضبة الوسطى في فرنسا(هم سبعة ليموزينيين  2-

رئيس )Geraud de Puy(جير ودي بوي  حاجب البابا في مجلس الكرادلة، )Guillaume d’Aigrefeuille(اغريفاي 

 غليوم نويليج، األسقف السابق في ليمو )Jean de Gros(، يوحنا دي غرو)Marmoutier(دير مارموتي 

)Guillaume  Noellet ( غوي دي ماليسي  .عروف بكاردينال القديس المالئكيالم)Guy de Malesset  (  كاردينال

  )Pierre de Sortonac(، بطرس دي سورتونااك )Pierre de Vergne(، بطرس دي فيرني )Poitiers(بواتيي 

 ،كاردينال بريتاني )  Hugues de Montalais(وأربعة فرنسيين و هم هوج دي مونتالي . )Viviers(كاردينال فيفيي

،بطرس )Cambrai(وكامبري) Therouane(األسقف السابق لتيروان )Robert de Geneve( روبير دي جنيف

 )Bernard Lajier(، بيرنار الجي)Sant Eustache(كاردينال القديس أو ستاش  )Pierre de Flandrin(ن فالندرا

أما بالنسبة . )كاردينال أراغون(Pierre de Luna يضاف اليهم بطرس دي لونا .)Glandeve(كاردينال جالنداف 

 ينال القديس بطرس ، بطرس كولسينيكارد  )François Tebaldeschi(لاليطاليين فهم أربعة فرنسوا تيبالديشي 

)Pierre de Corsini ( سيمون بريسانو كاردينال فلورونس ،)Semon Bressano(  كاردينال ميالنو و جاك أورسيني

)Jacques Orssini( .لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى : 
Delaruelle (E )., Ourliac (P.), Labande  (E.R ). Op.cit.,n.10,p.6-7. 
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فقد عينوا ) جريجوري الحادي عشر كليمانت السادس، اينوسانت السادس،(ليموزان  

  .)1( ، بل من عائلتهمكرادلة  و اختاروهم من منطقتهم  عدة

، و خوفا من انفالت الكرسي المقدس من أيديهم تحالف أمام هذا التفوق العددي  

و قد بدأت خطتهم  .)2(ليموزينيالطرف االيطالي و الفرنسي لتكسير و تحطيم النفوذ ال

تتضح، حينما رشحوا لمنصب البابا شخصا ال ينتمي إلى المجلس الكاردينالي، وهو 

لالختيار   .)Bari( )3(رئيس أساقفة باري )Bartolemeo Prignano( بارتو ليميو برينيانو

 أولهما، هو أنه قد يعتبر هذا التصرف الذي قام به الكرادلة : تفسيران في نظري

وهو الذي  أما ثانيهما،. مقصودا، والهدف منه، التقليل من تأثير األغلبية الليموزينية

التاريخية، فهذا الترشيح كان تحت ضغط الشارع الروماني تميل إليه غالبية المصادر 

يفهم ذلك من .أو ايطاليا ) من روما( الذي أصر على أن يكون البابا الجديد رومانيا

 أفضل أن أنتخب على الشيطان على أن"  : غليوم  دي ايغرفايخالل قول الكاردينال 

 و قد كان   .كان روبير دي جنيف أكثر الكرادلة دعما لبارتوليميو برينيانو " )4(.. أموت

يرى أن البابا ال بد أن يكون هذه المرة ايطاليا ، و الشخص الذي سينتخب هو رئيس 

ونا نفس الحماس اتجاه هذا المرشح و كان للكاردينال بطرس دي ل. )5(أساقفة باري 

  .)6(بدليل أنه كان و زميله الكاردينال يوحنا دي غرو أول من رشحه لهذا المنصب 
  

أما يوحنا دي . جيرودي بوي  حفيد جريجوري الحادي عشر هو حفيد كليمانت السادس ، غليوم دي ايغرفاي 1-

 :عن هذا الموضوع ارجع الى لمزيد المعلومات. ابني عمه غرو وغوي  دي ماليسي  فهما 
Delaruelle (E.), Ourliac (P .), Labande ( E. R.) Op.cit.,n.10,p.6-7 .                                                                 

  :مزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الىل .اعتبر الليموزونيون  الكرسي الرسولي ملكا لهم 2-
Salembier( L .),Op.cit.,p.37.                                                                                                                                 

كاالستعداد الجيد للتعامل مع .في نظر الكرادلة الذين رشحوه لتقلد منصب البابا توفرت فيه الشروط المطلوبة  3-

لمزيد المعلومات عن . عن أنه من أصل ايطالي  لكرادلة ، السن الناضج، السيرة الجيدة ، تجربة إدارية، فضالا

  :الموضوع ارجع الىهذا 
Gayet (L.).,Le Grand Schisme d’occident d’après les documents contemporains,les origines 
,Paris,1889,t.I  ,P.313 ; M. Pacaut,La Papauté ,des origines au concile de Trente ,p.312.                            
Valois (N. ).Op.cit.,t.I ,p. 37.                                                                                                        أنظر: -4 

انطالق  ميناءا تجاريا نشيطا خالل فترة العصور الوسطى ومركز مدينة تقع على ساحل األدرياتيك ، وكانت -5

 Petit Larosse illustré,p.1113            :                                          أنظر. الى األرض المقدسة

        p.7 Op.cit  , Delaruelle (E.), Ourliac(P) ., Labande (E.R),..                              :         أنظر -6
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نظرا لما يحدث في الخارج من  و حتى بالنسبة للليموزينيين لم يكن لهم خيارا آخرا،

  .)1(س الكاردينالي من جهة ثانية لفي مج، و لكون تراجع نفوذهم جهة

ضل الكثير من سكان روما االحتشاد في ساحة القديس بطرس و المناطق المجاورة ف

ر عليه م، في انتظار ما ستسف1378أفريل  07المجمع يوم  إلىادلة لها عندما دخل الكر

و في اليوم الموالي عندما جاء موعد . )2(وكان قسم منهم مسلحا . عملية االنتخاب 

و يبدوا واضحا أن تجمع هذا العدد  .الحسم و االختيار، انضمت إليهم  جماهير أخرى

ار مخاوف األسقف غليوم دي الفوات الهائل من السكان قرب مكان انعقا د المجمع، أث

)Guillaume de Lavoulte( فأسرع إلى قاعة االجتماعات إلشعار . المسؤول عن األمن

 .روماني أو ايطاليلم يسرعوا في انتخاب بابا  إذاالكرادلة بأن حياتهم معرضة للخطر، 

 و لكن دون ؛الوضع في الخارج ةدئحاول الكاردينال الروماني جاك أورسيني ته

ر بادر الكاردينال بطرس دي ينذر باالنفجا الذيو في وسط هذا الجو المشحون . جدوى

و حذا حذوه الكاردينال يوحنا  .على بارتوليميو برينيانو توصجهرا أنه سي اعلنلونا م

  .)3(ثم تبعهما اآلخرون  عدا جاك أورسيني . دي غرو 

مايظهر فالكرادلة الن على  لم يفصح في البداية عن اسم الشخص المنتخب،  

أولهما، فإن رئيس أساقفة باري، لم يعلم بما  :التزموا السرو الحذر لسببين أساسيين 

أما .فبالتالي ال بد من استشارته في األمر. جرى النه لم يحضر في المجلس الكردينالي 

فخافوا من ردود أفعال الجماهير الرومانية . ثانيهما، فإنه من نابولي و ليس من روما

 .وقد كانوا بالفعل على حق، ألن في األوضاع في الخارج تسير من سيء إلى أسوأ.

فتدفق  الناس إلى داخل . وأضطر غليوم دي الفولت  الى تسليم المفاتيح  تحت التهديد 

 ".رومانو، رومانو " فهذا يهدد، وذاك يكسر،و أخر يصرخ . القصر وعمت الفوضى

  حيلة  في حين  لجأ آخرون إلى استخدام .)4(رارولم يجد بعض الكرادلة سبيال إال الف
 

                  Salembier (L.),Op.cit.,p.38 .                                                                  :أنظر 1-   

 .Valois (N .),Op.cit.,t.I,p.20                                                                           :أنظر - 2 
فقد كان الوحيد الذي رفض التصويت على البابا بحجة أن العملية تمت في الفوضى ، لكنه غير موقفه بعد  -3

لمعلومات عن هذا لمزيد ا .م1378أفريل  18و الذي اختير لوضع التاج البابوي  على رأس البابا يوم و ه  .ذلك

  .Salembier (L.),Op.cit.,p.47                                                               :الموضوع ارجع الى

  ) N.).Op.cit.,t.I,p.52 Valois  .:                                                                         أنظر  4-
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م بأن الشعب الروماني 11ن ذلك يتحقق ما قاله القديس برنار في القرن و م. )1(للنجاة 

. )2(يطيع فقط عندما ال يستطيع المواجهة و المقاومة . متعود على التمرد و العصيان

كما تتأكد على أرض الواقع تحذيرات  دوق دانجو ل جريجوري الحادي عشر، عندما 

لجؤون الى استخدام القوة الختيار البابا للعودة إلى روما، بأن الرومان سيكان يستعد 

وخوفا من . رة، اتهم الكرادلة بالخيانة و التآمو لما انكشفت الحيل. )3(الذي يريدونه

لن أتنازل "  :سرع البعض إلى إقناع برينيانو على التنحي لكنه رفض قائال  أ االنتقام،

  . )4("لو وجهت الي ألف سيف
 

  :بع وحدوث االنقسامانتخاب البابا  كليمانت السا -

أفريل  18كل الكرادلة الذين شاركوا في انتخاب برينيانو كانوا حاضرين يوم    

م،باسم البابا أوربان السادس،  18/04/1378م في حفل تتويجه الذي أقيم يوم 1378

. )5(فالجميع أظهر احترام و طاعة له لشهور عديدة .ولم يصدر أي احتجاج من قبله

إلى كل من الكرادلة الستة  )6(م1378أفريل  19بعثوا رسائل يوم  وأكثر من ذلك أنهم

الباقين في أفينيون، وإلى الملوك الكاثوليك، يخبرونهم بالبداية الرسمية لعهد أوربان 

جوان  24ومن جهتهم، رد كرادلة أفينيون ببعثهم التهاني للبابا المنتخب يوم . السادس

  .)7(م1378

  

  
فألبيوه لباس . سوا تيبالديشي  للجمهور  على أنه  هو البابا المنتخب  رغم معارضته قدموا الكاردينال فرن -1

لمزيد المعلومات عن هذا . اليطاليين المتصاص غضب المتمردين ا  (Te deum)الجميع ينشد  نشيد   فأخذ  ،البابا

 Salembier (L.),Op.cit.,p.p.42-43                                                           :الموضوع ارجع الى
Ibid,P.9.                                                                          2-                                           :أنظر 

لروماني فان العنصر ا اذا توفيت هناك،:" للبابا جريجوري الحادي عشر فتحقق بذلك ما قاله دوق دانجو -3

 :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى". بالقوة البابا الذي يرضيهم سيكون الغالب و سيعين 
Froissart(J .),Chroniques,Ed.Kervw de Lettenhove,t.IX,p.47 

Valois (N. ).Op.cit.,t.I,p.54.                                                                                                       أنظر  :   -4 

Ullmann (W.), A Short History of The Papacy in the midlle ages,Muthnen,  5-                        :أنظر
London and  New York 1972,p.294 
Raynaldi, a.,1378,n°19,Cité in Salembier (L.), Op.cit.,p.47 .                                                   6    أنظر-  

Valois (N.), Op.cit, p.65.                                                                                                                 أنظر:    - 7 
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ى رأس العرش جنيف وبيير دي لونا اللذان سينتخبان من بعد عل ديكان روبير

باسم كليمان السابع وبنديكت الثالث عشر أكثر الكرادلة إصرارا على إثبات  ،البابوى

  .)1(م 1378أفريل  8شرعية انتخاب 

وسارت األمور بهذه الكيفية طيلة  ،و الظاهر أن الكل كان راضيا بالبابا الجديد

 وان السادس و أعلنغير الكرادلة موقفهم من ا وربالكن بحلول الصيف .الشهور االولى 

التغيير  أرجعت المصادر التاريخية أسباب هذا .معارضته له وشككوا حتى في شرعيته

، حيث أنها  لم تجر في ظروف عادية  اعتمادا المفاجئ الى  ظروف انتخاب هذا البابا

على تصريحات  بعض الكرادلة  المنشقين و في نظرهم ، كل ما صدر من قرار يوم 

فيها بخوف في مدينة شعر ألنه وقع  ،م غير شرعي و ملغى1370أفريل  8انتخاب 

  .شديد

كان لها الدور الكبير في تسميم  ،كما أن شخصية أوربان السادس حسب البعض  

لقلق عند استالمه اذ تغير سلوكه بشكل يثير ا.العالقات داخل المجلس الكاردينالي 

و قد نعت جاك  .)4(و عنيفا )3(، غامضا )2( فقد أصبح شخصا متسلطا. مهامه البابوية

أورسيني بالمجنون، و روبير دي جنيف بالرخيص، اتهم الكرادلة بالخيانة بقبولهم 

أوربان السادس، إما فسر هذا التغيير بأن . )5(الرشاوي و المتاجرة باألشياء المقدسة 

  عمتأمزاجه الحقيقيين عندما كان أسقفا، أو ان ترقيته إلى منصب البابا أخفى طباعه و
 

 
في هذا الشأن الملك الفرنسي شارل الخامس (Robert de Geneve)راسل  الكاردينال روبور دي جنيف  -1

بعمل (Pierre de Luna)وقام الكاردينال بيير دي لونا). منطقة فالندر(  (Louis de maele)والكونت لوي دي ماييل 

 :ضوع ارجع الىلمزيد المعلومات عن هذا المو. مماثل تجاه أساقفة اسبانيا
Raynaldi, a .,1378,n°17 ; L. Gayet,Op.cit.,t.II,p.140. 
Cannon (W.R.),Op.cit.,P.302; Ullmann(W.),Op.cit.,p.294.                                                    أنظر:   -2 

Froissart (J.),t.xvI,p.143.                                                                                                             أنظر:    -3 

 ."هذا األب القديس رهيب يخيف الكثير من الناس بأفعاله وأقواله " :ينا قائال أصدقاء كاترين سي كتب أحد 4-

  :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى
Maurice ( N.), Boulet (D.)  ,la Carriere politique de Sainte Catherine de  Sienne, étude historique, 
Paris ,1939, p.184. 

 .يل قبل نومه كل يوميحب قراءة اإلنج.  ، شديد التعلق بالدين الى درجة المبالغة كان أوربان السادس زاهدا -5

 : لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى . وأبغض ما يكرهه هي السيمونية
Labande (E.R) , Delaruelle(E.), Ourliac (P.) , Op.cit,p.11;Pastor (L .),Op.cit.,t.I,p.137. 
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وحتى القديسة كاترين سيينا التي كانت مناصرة . عينيه، و جعلته يتصرف بهذه الحماقة

وقد خلق هذا التصرف استياء في المجلس الكاردينالي،  .)1(له، طلبته بأن يهدئ نفسه

و قد وجد أحد .وأعطى بذلك عذرا للكرادلة للتمرد. )2(محل نقاش كفاءته  وأصبحت

رجال الدين الكاردينال بطرس دي لونا في مكتبه و هو يحرر تقريرا حول عدم شرعية 

 .)3(انتخاب البابا و طلب منه بكتمان السر و عدم التحدث ألي إن كان في الموضوع 

وقد وجد  .عن روما لفرنسيين أفينيونكما ال يمكن إغفال عامل تفضيل الكرادلة ا

في الشتائم التي وجهها له أوربان السادس ذريعة لتزعم  )4(دي غرانج الكاردينال يوحنا

، وأخذ يكثف اتصاالته عدم رضاه بانتخاب بابا غير فرنسيفأعلن .حركة المعارضة 

و ايغرفاي اللذان فانضم اليه كارديناال بواتيي . ة للتغليب التيار المناوئ للبابابالكرادل

فانضم إليه كارديناال بواتيي . ة للتغليب التيار المناوئ للباباغادرا روما بالكرادل

وفي جوان . )5(وايغرفاي اللذان غادرا روما في اتجاه أنانيي بحجة الوضع الصحي

 .)6(م وصل عدد الكرادلة المنشقين إلى ثالثة عشر1378

، فأوفد الكرادلة ن أن تلفت انتباه البابام تمر دوو الواقع أن هذه التحركات ل   

. االيطاليين الثالثة الذين بقوا معه إلقناع زمالئهم عن الرجوع إلى الطاعة البابوية

         وأعلنوا أن انتخاب، غير أن الكرادلة رفضوا الفكرة ،)7(فاقترحوا عقد مجمع كنسي

من انانيي انتقلوا الى و .خوفا من الموت و لسكان روما م كان إرضاء1378افريل  8

   .) Onorato Caetani(ليكونوا تحت حماية الكونت اونوراتو قايطاني  )Fondi( فوندي
 

Pastor (L .),Ibid.                                                                                                                        أنظر:   -1 

  Ullmann( W.),Op.cit.,p . 294                                                           :                أنظر -2

 .Baluze (E.) ,Op.cit.,t.II,p.709                                                                        :أنظر -3
وقد . و قد جمع أمواال طائلة.، مالية و سياسية  مسؤوليات إدارية نال ثقة ملك شارل الخامس و قلده عدة  -4

  :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى. ن ذلك  سبب لوم البابا لهيكو
.Labande, Op.cit.,n.7,p.12.                                                                    ,( E.R)  Delaruelle( E.), Ourliac(  P.) 

 .9Salembier( L.),Op.cit.,p.                                                                                       :أنظر -5
، روبير دي جنيف، برنار الجيي، يوحنا دي حنا دي غرو، بطرس فال ندران و هم غليوم دي ايغرفاي  -6

، جيرو دي بوي، بطرس دي ليي، غليوم نويسي، هوج دي مونتالي، بطرس دي لونا، غاي دي مالغرانج

  :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى .سورتوناك و بطرس دي فرني
Labande (E.R .), Op.cit.,p.14.  Delaruelle (E.), Ourliac (P) 

Raynaldi,a,1378,n°43.,Gayet,t.II,p.188.                                                                                 أنظر  :    -7 
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كما انضمت كذلك الملكة جان  .الذي توترت عالقاته هو األخر مع البابا بعد ما شتمه

ربان السادس كان قلقا امام تزايد نفوذ القوة وا أنيبدو  .)1(نابولي  الى صف المحتجين 

، اعتقادا منه بان ذلك لية بالغة الخطورةأقدم على خطوة ارتجا  لذلك ،المعارضة له

م تسعة و عشرين كارديناال  1378سبتمبر  18يوم فعين . سيوقف خصومه عند حدهم

ن  بانتخاب الكاردينال ورد الكرادلة المنشق.عشرين منهم من أصل ايطالي ،)2(جديدا 

 باسم كليمانت )3(في فونديم 1378سبتمبر  20ف كبابا جديد يوم روبير دي جني

  .)  ClementVII(  (4)لسابعا

، و الواقع أن هذا العمل أضر كثيرا  بسمعة أوربان السادس الذي شعر باهانة 

م 1378نوفمبر  29فاصدر يوم  فقرر ان يضرب بقوة السترجاع حقوقه المسلوبة،

،واصفا إياهم بعمال الجور والظلم مرسوم الحرمان ضد كليمانت السابع و كرادلته

 .)7(الخالف وإبقاءللمناورة  )6(فينيونأ إلىا خصمه، فقد اجل انتقاله أم. )5(والخطيئة

تين رهبانيتين كانت النتيجة المباشرة لهذا االنتخاب انقسام العالم الكاثوليكي إلى طاع

 انجلترا ، ألمانيا، ن السادس في روما و تشمل ايطاليا، تابعة ألورباهمااأحد ؛متساويتين
 
 إعالن إلىفأسرعت .أ تولي أوربان السادس عرش البابوي كونه من أصل نابولي استقبلت بفرح كبير نب 1-

، و السبب يرجعه البعض ، اال أن هذا البابا أهان زوجها غير أنها سرعان ما غيرت موقفها اتجاهه .دعمها له 

شيوع خبر و أيضا ل. Nicolas Speneli) (سبينيلي، و مستشارها نيقوال (Othon Brunswick)أوتون برونسويك

لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع .   Louis de Hongrieمفاده أنه أراد تسليم مملكة صقيلية الى لوي هنغاريا

 .Valois (N.), Op.cit, pp.77-78                                                                        : ارجع الى
  Dufourcq (A.), Op.cit, p.152.                                                :                         أنظر  2-

بت جم و ص.عاتبت القديسة كاترين سيينا الكرادلة االيطاليين الذين في نظرها تخلوا عن اوربان السادس 3-

ل لكم قد أسأتم التصرف إني أقو...أنتم الذين علمتموني بأن ال أصدقكم ":غظبها على الكرادلة الفرنسيين قائلة 

سبب كل هذه األذى و لو كان كليمانت عضو المسيح ألختار الموت على ان ي. باختياركم عضو من حزب الشيطان

 .Catherine de Sienne( sainte),les Lettres, n.°31ِ              :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى. 
م من طرف الكرادلة المعارضين للظروف التي جرى  1378سبتمبر  30في هو روبير دي جنيف انتخب كبابا  4-

لمزيد المعلومات  .م  1378 الكبير  ذلك االنقسام الكنسيفجسد ب .استقر في أفينيون.فيها انتخاب أوربان السادس 

   .Castella (C.), Op.cit.,p.277                                                       :عن هذا الموضوع ارجع الى

 ,n°.103.  Raynaldi,a,1378                                                                  :          أنظر -5
   :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى.  م 1378مارس  30غادر كليمانت السادس فونلي  -6

Chronographia Regum Francorum,t.II,note 2,p.373. 
Froissart (J.),t.xvI,p.67.                                                                                                               أنظر  :  -

7 
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، (1)و ثانيهما تدور في فلك كليمانت السابع و هي تتكون من فرنسا. الشمالية وايرلندا

  .)2(ل ، غشتالة، أرغون، قبرص، نافار و مملكة نابولي اسكتلندا، البرتغا

  

  :مجمع بيزا و تعميق االنقسام -

، اعتقد الكثير من الكاثوليك أن عند وفاة أوربان السادسم 1389في نوفمبر    

نهاية االنقسام قد حانت، وأن الكرادلة تابعين له  سينضمون مباشرة الى طاعة بابا 

وهو غير ان شيئا من هذا لم يحدث ،فاختاروا واحدا منهم  ) .كليمانت السابع(أفينيون 

 )3(اسم بونيفاس التاسع متخذا(Pierre Tomacelli)كاردينال نابولي  بطرس طوماسيلي 

(Boniface IX)  )1389 -1404لكن تكرر نفس الشعور اثر وفاة كليمانت السابع .)م ،

ينال بطرس دي لونا باسم مرة أخرى، اختار كرادلة أفينيون عنصرا منهم وهو الكارد

و هو ما وسع فجوة ). م1394 -1423 ( (Benedict XIII) )4(بنيديكت الثالث عشر 

  .)5(االنقسام

  

  

  
 

. دقائه الملوك و األمراء بذلكو أخبر أصم 1378نوفمبر  16قرر الملك شارل الخامس دعم كليمان السابع يوم   1-

  :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى
Chronographia Regum  Francorum,éd.,Monraville,t.II,note1,p.376. 

 Ullmann (W.),Op.cit.,p.295.                                                                          :أنظر 2-
عين كارديناال  .(Carasanello)ولد في كراسانيلو من أصل نابولي(Pierre Tomacelli) هو بطرس طماسيلي 3-

من . م 1389أكتوبر  15م بعد وفاة البابا أوربان السادس  1389نوفمبر  2انتخب كبابا في روما  في م  1381

مراء إلى م دعا كل القساوسة و األ 1390و في . نوفمبر من نفس السنة 9، توج يوم طرف كرادلة هذا األخير و

                              Burgaux ( Ch.),Op.cit.,p.185 :ع ارجع الىلمزيد المعلومات عن هذا الموضو. إنهاء االنقسام 

و شغل أستاذ القانون الديني في جامعة مونبوليي ثم عين م في أراغون  1334هو بطرس دي لونا ولد عام  4-

م  1394سبتمبر  28في أفينيون يوم انتخب كبابا . م من طرف البابا جريجوري الحادي عشر 1375كاردينال عام 

م  1309رفض التخلي عن منصبه رغم قرار العزل الذي أصدره كل من مجمعي بيزا . خلفا لكليمانت السابع

  :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى .م1414وكونستانس 
Raynaldi,a,1409,n°40 ; F.Hayward,Op.cit. ,p.258.  

   Chaunu (P.),Le Temps des reformes :La crise de la chrétienté  1250-1550,Ed., Complexe      : أنظر 5-
Paris, sd ,.pp.228-229.  
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كان األمراء أول من اقترح الحل العسكري  ،إليجاد مخرج لهذه األزمة   

غير أن ذلك باء بالفشل ألن الفكرة لم تلق  . م1393في  )1(واستعمال القوة ضد البابويين

للتكفل بهذه  )2(برز دور جامعة باريس ،ثم بعد ذلك. يكبرى في العالم الكاثوليك استجابة

و السبب أن الحكومة الفرنسية مارست ضغطا عليها  القضية بيد أن ذلك جاء متأخرا 

م 1394فقامت بتنظيم استفتاء في كنيسة ماتوران في جانفي . )3(لمساندة كليمانت السابع

  .)4(حول الموضوع  فجمعت عشرة آالف اقتراح

للكنيسة استحسانا كبيرا في األوساط   Concile)5(عقد مجمع عام لقيت فكرة   

ألن االقتراحات األخرى مرتبطة بقيود خاصة بإرادة البابويين  الدينية الكاثوليكية،

تم التخلي عنه نهائيا،  -الذي أشير إليه سابقا -كما أن الحل العسكري. وحسن نيتهما

فالمجمع الكنسي إذن هو  .حرب جديدة ألن ليس باستطاعة دول كاثوليكية تحمل أعباء

الكرادلة دون  فقرر. الكنيسة من الخروج من هذه الورطةالسبيل الوحيد الذي سيمكن 

شارك فيه . م1409مارس  25عقد مجمع عام في بيزا يوم  خيص من البابويينأي تر

أكثر من خمسمائة رجل ديني، منهم مئة أسقف، أربعة عشر كاردينال من روما 

  .)6(ن أفينيون وعشرة م

  
  

  

     .Chaunu (P.), Op.cit.,p.229 ; Chelini (J.) Op. cit.,p.65                    :                      أنظر   -1

، كان يدرس فيها أفضل األساتذة كمارسيل م  14و  13الجامعات في أوربا الكاثوليكية خالل القرن  من أشهر -2

لمزيد المعلومات عن هذا . لعلمية المفضلة عند الطلبة كرية و ا، وهي المؤسسة الفالبادواني  و غليوم دوخام 

  : الموضوع ارجع الى
Pacaut (M .), La Papauté , des origines , au concile de Trente , P.P.315-316 ; 
Poulet ( D.Ch), Initiation à l’histoire de l’Eglise.P.183. 

  .Chronogrphia  regum  francorum ,Op.cit,t III.P.6 -4                            :               أنظر -3

حكيم  وعقد ، التنازل عن منصبيهما ، التو الحوار معهما  ، التفاوضاعالن الحرب على البابويين أهمها  -4

  Chelini (J .) , Op. cit.,p.65 .                 : لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى. مجمع كنسي عام

فقد كانت منبرا مفضال للدعوة الى . يعقد المجمع للنظر في المشاكل و المسائل التي تواجه نشر المسيحية-5

كما .خالل فترة العصور الوسطى المشرق والمغرب  اإلسالميين  إلىتوجيه الحمالت الصليبية من الغرب الالتيني 

سعيد عبد (عاشور:للمزيد أنظر.استمدت الفكرة من أصول اسرائلية ووثنية .كنسي يعتبر ركنا من أركان تنظيم ال

  . 344.، المرجع السابق، ص )الفتاح

 Cannon (W.R .),Op.cit.,p.304                                                                      :  أنظر -6
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انجرت   غياب  أي  دعم خارجي، في  ، وعجلةالمجمع المنعقد على هذا بيد أن   

، هو عزل البابوين  بنديكت  الثالث فكان  أهم  قرار خرج  به. وخيمة عنه  نتائج 

) مGregoire XII( )1409-1415( (1)عشر عشر، بالنسبة ألفينيون، وجريجوري الثاني

  )Pierre Filarghi( الرغييف بطرس وعين الكاردينال الفرنسيسكاني. بالنسبة لروما

. )3(م 1409جويلية  26يوم  )AlexandreV( )2(اإلسكندر الخامس باسمليفة لهما، خ

بنديكت  الثالث عشر  فاستمرغير أن ال األول، وال الثاني  إستحابا لهذا اإلجراء، 

، قيةندمهامه بدعم من اسبانيا و فرنسا، و جريجوري الثاني عشر من طرف نابولي والب

و بالتالي أصبحت  .)4(الكاثوليكية وفية للبابا الجديد  ممبينما بقيت غالبية األ. نييورم

هذا االيجابي الذي حققه   أما الشيء. ، فتعمق االنقسام)5(الكنيسة بثالثة رؤوس 

كما أن . نه نجح في وضع الخطوة األولى  بإعادة توحيد  الكنيسةهو أ ،المجمع

  .ر  ممكنةفكرة دعوة  مجمع ديني آخ من باختياره البابا الجديد ، جعل

  

  

  

  

  
 
 
انتخب . م1417(Recanati)م و توفي في ريكانتي  1325و لد في البندقية  (Angelo Correr)هو أنجيلو كورير  1-

انسحب . م  1409 التنازل عن منصبه رغم قرار مجمع بيزارفض  .و عمره ثمانين سنة م 1415-1406كبابا 

لمزيد  .أعتبر بابا شرعيا من قبل الكنيسة الرومانيةو قد . م استجابة لقرارات مجمع كونستانس1415عام 

               .Dictionnaire Encyclopédique de la Langue française  P589:المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى

الثاني عشر و  يم خلفا لجريجور 1409 عام  ألنه انتخب أثناء انعقاد المجمع)م1410-1409(عرف ببابا بيزا  2

 (Balthazar Cossa) و قد كان شخصا متواضعا على ما يبدوا  فوقع تحت تأثير بالتازار كوسا . مانت السابعكلي

 :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى. مكان عهده قصيرا. م1410ماي  3الذي سيخلفه بعد و فاته في 
Hayward(F.),Op.cit. ,p.260.                                                                                                                                  
Le Fevre (J.) chronique, société de l’histoire de France, paris,MDCCCLXXXI t.II , p.27. :     أنظر  -3  

  .Chelini (J.) , Op. cit., p.65                                                                            :أنظر  4-

لمزيد المعلومات عن هذا  ".يكن إيماننا قوي بالمسيح لم أن الوضع يسير نحو السيء لو :"قال فروسار  -5

 Froissart                                                                  :ارجع الى ،الموضوع
(J.),t.xII,p.231.  
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  :االنقسام م و نهايةConstance  1414سنمجمع كونستا  -

و شل الداء أعلى . بعد مجمع بيزا ازدادت أوضاع الكنيسة  تأزما و تدهورا   

م، استمرت الكنيسة  1410وحتى بعد وفاة  اإلسكندر الخامس عام . هرم الجهاز الكنسي

 أدى  دورا  رئيسيا  أثناء مجمعتسير  من قبل  ثالث بابوات، ألن بالثزار كوسا الذي  

           نيبيزا، نصب نفسه ليخلف اإلسكندر الخامس، بإسم يوحنا الثالث والعشر

Jean XXIII(1)  )1410-1415من دعوة مجمع آخر فاختيرت مدينة   إذنفكان ال بد ) م

األولى كانت المالمح  .لعقده بعيدا عن الدسائس والمؤامرات االيطالية )المانيا(كونستانس

 حاضرا  االرتجال عاملفلم يكن  .توحي بأنه  سيعقد  في ظروف أحسن  من سابقه

والمالحظ أن التحضير لهذا المجمع كان خارج . بحكم  االستفادة من التجربة السابقة

جرماني ال اإلمبراطور فيه الدور  األساسيالذي أدى . الكنسية الدينية  القنوات

هذا يعني في و. هذا المجمععقد هو الذي دعا إلى ف. )Segismond( )2(وندمسيجيس

هي الفكرة التي تأكدت رسميا فيما و .اعتقادي تدخل العلمانيين في تسيير شؤون الكنيسة

نوفمبر  1  انعقد هذا المجمع في .م16خالل القرن  عهد اإلصالح  اللوثري بعد في 

ضره عدد كبير من م، وقد ح1413أكتوبر 30عنه فقد كان يوم  اإلعالنأما . م1414

  .)3(المشاركين

  
 

فحتى  .كما يتميز باألنانية.القرصنة  في شبابه  مارس  إذ.ماضي  مشكوكبيزا وقد كان له بابا  ب يعرف  1-

 في احدى المرات ، و قد قيل انه عندما ذكر الروح القدوس.كانت مصالحه الشخصية هي األسبق ،عندما كان بابا 

المعلومات عن هذا الموضوع  لمزيد .بالعصا إلبعاده  أتباعها استلزم  تدخل احد بوم وقف على كتفه  مم هجاء

        .Cannon (W.R.),Op.cit.,p.304 ; Rops (D.),l’ Eglise de la Renaissance et de la Reforme.P45 :ارجع الى

  (Nuremberg)رغولد في نورمبو(Segismond de Luxembourg)و يسمى ايضا سجيسموند دي لوكسمبورج  -2 

إمبراطور  ،) م1433-1411(ومان رك اللم ، )م1437-1387(وهو ملك هنغاريا .م  1437ي عام فم و تو1368

 :أنظر.  )م1437-1419(و ملك بوهميا  )م1437-1433(جرمانيا 
Petit Larosse illustré, p.1589.                                                                                                                              

، البابا يوحنا الثالث و العشرون، باإلضافة منهم الرسميون كاالمبراطور سجيسموند  .قدر عددهم بمائة ألف 3-

أسقفا إلى تسعة و عشرين كارديناال، ثالثة براطقة ، ثالث و ثالثين رئيس أساقفة  و مائة و خمسة و خمسين 

ك يضاف إليهم األمراء ، و أتباع من السل.ومئة رئيس دير،  و خمسين رئيس كاتدرائية و ثالثمائة عالم الهوتي 

 : لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى. الملكي و الكنسي و سبعمائة  
Cannon(W.R.),Op.cit.,P.304 ; D. Rops ,l’ Eglise de la Renaissance et de la Reforme.P45.  
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فالبحث عن   .كان المجتمعون يدركون جيدا صعوبة المهمة التي ألتقوا من أجلها   

وأي . سنة، ليس أمرا سهالستة و ثالثين الممزقة منذ  إعادة الوحدة المسيحية الالتينية

ومن ذلك يبدو واضحا للعيان، أن المنظمين . أكبر خسوء تقدير للوضع، سيعرضها لشر

لكل هذا العدد من  وما دعوتهم .وند، قد أخذوا األمور بجديةمسيعلى رأسهم سيج

، إال دليال قاطعا على إصرارهم وعزمهم على إعطاء الالهوتلمنظرين وعلماء ا

ن وهم وأثناء المداوالت برز ثالثة منظر. المجمع سلطة متينة، وقرار تنفيذ أقوى وفعال

 Jean(، ويوحنا جرسون )Zabarella(ال اري، وزب)Pierre d’Ailly( )1(دايليبطرس 

Gerson( فقد دفعوا بقوة على الفكرة القائلة بأن المجمع وحده هو الذي يتمتع بالسلطة ،

. والبابا ليس إال المسؤول األول في الكنيسة، والمكلف بتنفيذ مختلف المهام ،المطلقة

وقد . زلمحاكمة والعالو ،بالهرطقة كاآلخرين لالتهامفهو بالتالي مسؤول أمامها، قابل 

و هو تدعم بها مجمع كونستانس،. ط الحاضريناوسفي أبا كبيرا يلقيت هذه األفكار ترح

 في حاجة اليها لمواجهة أخطر أزمات الكنيسة الرومانية التي أصبح على رأسها ثالثة

كان يوحنا .بابوات  كل واحد منهم يدعي شرعيته و يدافع عنها بكل ما أوتي من قوة 

م 1415مارس  7إذ أصدر في .ول بابوات الثالثة واجه المجمعأالثالث و العشرون 

شرط أن يعمل . )2(عن منصبهمرسوما بابويا أظهر  من خالله استعداده للتنازل 

م إلى منطقة 1415 مارس 20رأيه ففر ليال  في  رلكن سرعان ما غي. )3(خصماه مثله

الذي وفر له  ا،دوق النمس)Frederic( لفريدريك التابعة) Schaffourse(شافورز 

  .)4(الحماية
 
في فترة  هو مستشار جامعة باريس  و منظر العالقات بين البابا و المجمع م  1420-1350 بطرس دايلي 1-

، الثالث عشر االنقسام الكنسي الكبير  و قد شارك في المفاوضات بين البابوات االنقساميين المتخاصمين  بنيديكت

 مزيدل .و كان عضوا فاعال  في مجمع بيزا. ني عشر بحضور الملك الفرنسيكليمانت السابع و جريجوري الثا

  .Lenoir (F.), Tardan- Masquelier(y.) ,Op.cit.,p.573                  :المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى

كونستاس، إن استجابة يوحنا  الثالث و العشرين لطلب اإلمبراطور سجيسموند  لعقد المجمع الكنسي في  -2

و ما يؤكد ذلك  هو بدئه  للتحضير له  .العتقاده  انه سوف يكون مكمال  لمجمع بيزا ، الذي كان  هو منشطه 

اقسم انه سيوقع في الفخ كل من يحاول  و عندما عين أربعة عشر كارديناال توجه إلى كونستانس .م1412منذ 

 . Chelini (J.)  Op. cit.,p.66                       :لىلمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع ا .االحتيال عليه
  Ibid., p.169                            :                                                                        أنظر -3

  Salembier(L.), Op.cit.p.353  .:                                                                       أنظر -4
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، ألن غياب أثر كبير وكان لهذا الحادث. وقد شعر بان المجمع لن يحقق له أمله ومبتغاه

إليه ترجع صالحية ف. شرعيته يوحنا الثالث والعشرين عن األشغال، يعني فقدان المجمع

  أن يقهر عزيمة وإرادة باستطاعتهدعوة عقد هذا المجمع؛ لكن الشيء كان 

م، 1415أفريل  لتجاوز هذه األزمة، اهتدوا إلى إصدار مرسوم في جلسة .الحاضرين

وانتهج المجمع أسلوب اإلقناع لحمل . أولوية سلطة المجمع على سلطة البابابيقضي 

، ألن حقق هدفه و مبتغاهوقد  .يا راوي دي بافلالبابا على التنازل، فأوكل المهمة لدوق 

دعم، بعد أن تخلى عنه دوق  ينفسه وحيدا، دون أيوحنا الثالث والعشرين وجد 

 Otto( هم أوتوكولونابين نفم .يك النمسا، وكذلك الكرادلة الذين رافقوه عند فرارهرفريد

colonna( ن الخامسا، الذي سيعين في نهاية أشغال المجمع بابا بإسم مارت)1( )Martin 

V( )1417-1431اتهامه بالسيمونية بعد  نصبهن ممم، أقيل 1415ماي   وفي). م

لم ) مInnocent VII( )1404-1406( )3(السابعأما انوسانت  .)2(وتبذير أموال الكنيسة

ألنه لم يكن قادرا على تحمل خصمه يوحنا الثالث  يحضر إلى مدينة كونستانس،

فقد  .والعشرين، صاحب المبادرة إلى دعوة هذا المجمع صحبة اإلمبراطور سيجيسموند

أما بابا روما جريجوري الثاني عشر الذي خلف  ظلم والخطيئة،رأى فيه عنصر ال

فدا يتكون من  غير أنه ذلك بعث و. )4(وهو المسؤول عن تخلي الكرادلة عنه إينوسانت

 دومنيكي دي راغوز والكاردينال يوحنا )Maletesta(ماالتيستا   أمير
 
  
م انتخب 1431م و توفي في روما  1368 (Senazzano) ولد في سينازانو (oddon colonna) اودون كولون -1

ترى في ذلك  ألنهاما أفرح الكنيسة الرومانية كلها  وهو. م باسم مارتان الخامس 1415نوفمبر  11كبابا يوم 

 اإلمبراطور سيجيسموند ات كل منقد فضل أن يدخل إلى روما رافضا دعو.نهاية لالنقسام الكنسي الكبير

دعا كل المسيحيين ألخذ السالح لسحق الهراطقة، أتباع  .أفينيون ور في ألمانيا ستقراوالفرنسيين لحمله على اال

  :المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى لمزيد .خاصة في بوهيميا ويكليف و هس
 (F.),Op.cit. ,pp.263-264.                                 Hayward  

  Chelini (J .), Op.cit.,p.70  .                                                            :               أنظر -2

م عام  1406أعلن في . م باسم انوسانت السابع  1404هو كوم دي ميغليوراتي  من نابولي  انتخب كباباعام -3

هذا الموضوع لمزيد المعلومات عن . عن مشروعه اإلصالحي للجامعة الرومانية  كإدخال اللغة و األدب اإلغريقي 

  . Hayward (F.),Op.cit. ,pp.258-259                                                                 : ارجع الى

  Salembier ( L.), op.cit, p.357  .                                                           :            أنظر -4
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 )Jean Dominici de Raguse(، على استعداد لالعتراف  ، أنهجتمعينالم   إلبالغ

اذا كانت  الدعوة الى عقده من  .)1(مايصدره من قراربمجمع كونستانس و القبول بكل 

إلى شدة حب وتعلق يرجع البعض أسباب هذا التحول .سيجيسموند دون سواه 

الحاسم الذي ن القرار فا، اعتقادي، غير أن في )2(جريجوري الثاني عشر بالكنيسة

أي سلطة أخرى، جعل البابا على المجتمعون والذي كرس أولوية سلطة المجمع  اتخذه

واتحاد الطاعتين عقب ذلك مباشرة، عن إدماج أعلن المجمع . ضعفالفي موقع 

  .جريجوري الثاني عشر ويوحنا الثالث والعشرين: البابوينالرهبانيتين 

ر حضور أشغال مجمع كونستانس، كما رفض بابا أفنيون بنديكت الثالث عش  

صعوبة المهمة، فقرر  أدرك سجيسموند. فبقي يشكل العقبة األخيرة أمام وحدة الكنيسة

 ستة عشر م رفقة 1415أن يدير شخصيا المحادثات، وقصد ناربورن في جويلية 

و أخذ معه الوثائق التي  .)3(من المجمع، و حوالي أربعة آالف فارس ا مندوبا مختار

ذلك لم يكن كافيا إلقناع  غير أن.هعن منصب تخلي جريجوري الثاني عشرتتثبت 

الروماني و ملوك المناطق التابعة  اإلمبراطورتوصل  ، م1415و في ديسمبر  .)4(البابا

، Aragon، أراغون Castille، قشتالة Navarreنافار (لطاعة بنديكت الثالث عشر 

القادر على إبعاد  هو لوحده ، مع العامإلى نتيجة وهي أن المج) Scotlandدا نوسكوتل

أفينيون بالمجمع، وبالتالي  اعترافيعني ذلك . خليفته وإصالح الكنيسة اختيار، البابا

 قرب الساحل(  (Peniscola) سكواليوجد بنديكت الثالث عشر نفسه معزوال، في قلعة بن

بعاد البابوات بإ، )5(م1417نوفمبر  11و أقيل من منصبه في  .)الكاتالني باسبانيا

تسترجع الكنيسة .عة و ثالثين سنةاالنقسام الكنسي الذي دام تس ، تحسم مشكلةالثالثة

  إال أن ذلك لم يكن ممكنا لو لم  .بفضل ذلك وحدتها و تكون روما وحدها مقر البابوية

  
  .Cannon (W.R .), Op.cit, p.305                    :أنظر. كان ذلك بعد تزكيته له و الدعوة إليه هو شخصيا -1

  Salembier (L. ), Op.cit, p.361 .:                                                                      أنظر  -2

  Op.cit, p.363 Salembier ,(. L) .                                                                      :أنظر -3

 . Luz (P. de),Op.cit.,p.263                                                                             :أنظر -4
. Clement VIII) (لم يمنعه ذلك من تعيين كرادلة جدد الذين بعد وفاته، انتخبوا بابا اخر و هو كليمانت الثامن -5

  Rops (D.),l’ Eglise de la Renaissance et de la Reforme.p.47 : المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى لمزيد
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و هو ما اعتبره البعض بداية الصالح  .يتم وضع سلطة المجمع فوق سلطة البابا

 .)1(الكنيسة 
 
 
  :استمرار الهرطقة و ظهور بوادر حركة االصالح الديني - 2

الها م كل انتقاد لسلطتها ورج14اعتبرت الكنيسة الرومانية خالل القرن   

رغم من ذلك، زاد التيار الب.واجهت صاحبه بالتهديد و الوعيد . هرطقة وأجهزتها 

أن الفساد في الجهاز  ،، ذلك في اعتقاد الكثيرشكل مثير لالنتباهبالمطالب بالتغيير  

بلغت  درجة من الصعب السكوت عليها  ،في عهد بابوية أفينيون ،الكنسي و البابوي

على )Préreforme( (2)طالق تسمية اإلصالح األوليإ المؤرخين ولذلك فضل بعض

 ويوحنا هس، في انجلترا  )John wiclif( الحركتين اللتين  قادهما كل من يوحنا ويكليف

)Jean hus( داخلي، برزت الحركتين مستغلتين   إصالح أمام غياب ألي .في بوهيميا

رخين على ؤبين الم عإجماذ يكاد أن  يكون إ .م1378ظروف االنقسام الكنسي الكبير 

فهي تولد وتترعرع في . )3(فهو يشكل حقال خصبا للهرطقة.وجود عالقة بينهما

 أثره لتعظمفهي تأتي على  االجتماعي،كان هو يقضي على الترابط  فإذاأحضانه، 

  .المذهبي الترابط

  

  

  

  

  

  
 .Chelini (J.)., op.cit,p.76                                                                                                                       :أنظر-1
و هي ترى وجوب إصالح الكنيسة  تلك المرحلة الممهدة لإلصالح الديني الحقيقي للقرن السادس عشر يه -2

  .Chaunu ( P.), Op.cit, p 269-268 .               : لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى .نفسها بنفسها

فقد .م سببا للهرطقة الثورية لويكليف ، لكنها وفرت له مناخا مناسبا  1378لم يكن االنقسام الكنسي الكبير  -3

الذي أتبعه بابوات  حافظ على مركزية اإلدارة، وهي نمطانتقد طريقة اوربان السادس لشؤون الكنيسة،  حيث 

  .Chaunu ( P. ), Op.cit, p 271-270 .                    :الموضوع ارجع الى لمزيد المعلومات عن هذا .أفينيون
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  :حركة يوحنا ويكليف -أ

  :شخصيته -

كان نحيف  .اجتماعيافي أسرة متوسطة الحال  )1(م1324ولد يوحنا وكليف عام   

بعد إنهاء دراسته، شغل منصب . بالقديس اغسطين االجسم، زاهدا في الحياة ومتأثر

قام بترجمة اإلنجيل  .)Exford(وجامعة إيكسفورد   ،)Balliol( في كليه باليول  أستاذ

لم تترجم إال بعض األجزاء منه إلى اإلنجليزية  ،وقبل ذلك. إلى اللغة اإلنكليزية

 .واعتبر ويكليف من أشهر مشرعي وعلماء وقته )2(الساكسونية، والفرنسية النورماندية 

مال أسلوب السخرية إلبراز عيوب الكنيسة، وفضائح إلى استع هفي خطبكان يميل  و

جانب البرلمان  الى م1375 – 1365متدة بين مفي الفترة الوقف . )3(رجالها

 Duc de(اإلنجليزي، الذي رفض دفع الضرائب للبابا، ومع دوق دي لونكاستر

Lancastre( نفس الوقت  رض فيوف ،عن األساقفة االمتيازات، الذي قام برفع

ار الملك والبرلمان في القضايا شوقد كان مست. على أراضي الكنيسة الضرائب

القول بأن الملكية اإلنجليزية، استغلت عبقرية  يذهب الىهذا ماجعل البعض  ،)4(الدينية

م، اتهم بالهرطقة، وقدم 1377في عام  .)5( للدفاع عن مصالحها ضد البابوية هذا الرجل

. الكنسي الحرمان ضده مرسوم الحادي عشر جويوأصدر البابا جري إلى البالط الكنسي

وردا على ذلك، صرح ويكليف بوجوب تقديم رجال الدين إلى المحاكم المدنية و 

م 1378وفي . االمتثال أمامها، وهو الشيء الذي جلب له دعم الملك، وإلغاء قرار حكمه

 .)6(قرر االبتعاد عن المسرح السياسي، وانكب على تطوير مذهبه
  
  

 :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى. المؤرخين حول تاريخ ميالده يوجد اجماع بينال  1-
Perin(Ch.E.),Op.cit.,p.269;Dictionnaire encyclopédique Quillet, Op.cit, p.7403-2.                                    

". عظام و كلبين"ب ) كليمانت السابع(ابا أفينيون و ب) أوربان السادس(وصف الصراع القائم بين بابا روما  - 3  

                                                             : لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى
       .4  Rops (D.),l’ Eglise de la Renaissance et de la  Reforme.p17  

فللملك في نضره، مسؤولية معنوية و روحية لحجز األمالك الكنسية . كان موقفه مدعما لوجهة نظر الملكية  4-

                              :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى .التي أسيئ استغاللها ثم توجيه إراداتها لصالح الفقراء
, p.311 .                                                                                            , op.cit (W.R) Cannon  

  Chaunu (P.), op.cit., p.260 .                                                                          :أنظر  5-

  Chelini (J.), Op.cit., p.130 .:                                                                          أنظر -6
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  :فكره  -

  المشهور م عندما أصدر بحثه األول1376بدأ ويكلف في عرض أفكاره عام    

De dominio divino . فتحول دوره من واعظ بسيط مصر على محاربة بعض اآلفات

إلى داعية إلصالح  -التي كان سببها رجال الدين  – ،المتفشية في المجتمع االنجليزي

تعرض في هذا البحث لطبيعة السلطة، مؤكدا أن اهللا هو خالق  .)1(سة في حد ذاتهاالكني

وهو الذي يكلف  .وعنه يصدر الخير والخالص .لك كل شيء فيهاهذا الكون، وم

الحق في الملكية لوحدهم والعادلون والمنصفون  .األشخاص الجديرين بإدارة هذا الملك

  .)2(الزمنية والسلطة عن غيرهم

أن ويكليف في هذا الطرح، ينفي نفيا قاطعا وجود أي دور للكنيسة في  ويالحظ  

م، فيرى أن 1377عام الذي كتبه   )De Civiti Dominio(أما في مؤلفة المسمى. العملية

ودونها فإن القوانين  .هي التي استوجبت القانون المدني والسلطة الزمنية ،الخطيئة

لم  .)3(ل، كافية لتنظيم حياة األشخاصوالنصوص والتشريعات المستمدة من اإلنجي

 وصية على السلطة المدنية، ليس للكنيسةوبالتالي . يفوض اهللا أحدا لممارسة سلطته

أمالكه، فمن حق هذا الملك أو األمير  استغاللوالعكس فإذا أساء الرجل الديني 

ل أن في وقد ذهب إلى القو )4(انتزاعها منه، واستعمالها لفائدة المحتاجين والمساكين

تكون في أيدي  أن علىمن األفضل أن تكون األمالك في أيدي الدولة  ،انجلترا مثال

وفي عام . الملكية مقدسة كالسلطة الدينية ومن ذلك فالسلطة. )5(الكنيسة، ألنها أكثر نفعا

 )Ecclesia( "الكنيسة"و " الكتاب المقدس حقائق"أصدر مؤلفيه المعروفين . م1378

ففي األول، يذكر ويكلف أن  .)6( مؤلفات اإلصالح األولي في إنجلترا واعتبرا من أكبر

  .وكل ماكتب فيه حقيقة. اإلنجيل هو الوحيد ومصدر كل سلطة دينية ومنبع الحقيقة

  

  
  Cannon (W,R.), Op.cit., p.260 .                                               :                       أنظر -1

  La Grande Encyclopédie. t.xxi. p.1244                                :                              ظرأن -2

  Chaunu (P.), Op.cit, p.262 .                                            :                             أنظر -3

  .Guillemain(B.), la chretienté,sa grandeur et sa ruine. p.137                                :       أنظر -4

  .Cannon(W,R.), op.cit., p.311                                                                         : أنظر -5

  .Channu(P .), op.cit., p.262                                                                           :  أنظر -6



  133

وهو واضح كل الوضوح، فال يحتاج إلى التراتيل، الصوم، الصلوات الموجهة إلى 

وبعبارة أخرى، فاإلنجيل يفهم . لتمرير رسالتها )1(القديسين أو إلى المراسيم الكنيسية

ومن . افعلى المؤمنين تالوته دون أي ترجمة منه. دون تعاليق وإضافات من الكنيسة

وهذه القوة التي يتمتع بها اإلنجيل استمدها . )2(غير ذلك، ال يمكن التعرف على المسيح 

  .من اهللا، وليس من الكنيسة

أما في المؤلف الثاني، فقد حارب يوحنا ويكليف الفكرة القائلة بأن الكنيسة    

الوقت و نادى في نفس . )3(المقدسة هي رجال الدين، أو كل من يحمل إكليل الكاهن

  .)4(بكنيسة روحية، ال يوجد فيها بابا وال كرادلة وال أساقفة

، وهي األرض وفيها كل )Eglise militante( فهي تنقسم إلى الكنيسة المناضلة   

، وهي )Eglise triomphante(الخالص، والكنيسة المنتصرة  لىالناس الذين يتطلعون إ

ومن جهة أخرى . وهي مطهر األرواح، )Eglise dormante(والكنيسة النائمة  ،السماء

ناس قدر لهم الخالص   فهناك ،)Prédestination(ف يوحنا ويكليف بوجود القدرية رأعت

 احترامفال ينفع . )5(في حين قدر للبعض اآلخر الهالك واللعنة األبدية .والرحمان

والبيع  والقديسين، المقدسات وال الحج إلى األماكن المقدسة، وال التضرع إلى العذراء

الكاثوليكية  والعكس فإن اإلكثار في مثل هذه الطقوس، اليزيد للكنيسة. الغفران كوصك

م، وجه يوحنا ويكليف 1379الذي أصدره عام " سلطة البابا"وفي كتابه  .إال فضائح

ليس شرعيا في نظره، ألن أغلبية الكرادلة، لم يكونوا  فانتخابها. انتقاداته إلى البابوية

فعليه أن يكون متواضعا وعاديا في  ،أما رجل الدين. هنة أو قساوسةأصال، حتى ك

  أما موقفه في قضية سر . وأن يضع حدا لجمع الثروات. عيشه، بعيدا عن ملذات الدنيا

  

  
  

  Chelini (J.), op.cit., p.130 .                                     :                                            أنظر -1

  .Cannon(W,R.), op.cit., p.311                              :                                          أنظر -2

 ,Poulet( D.Ch.), Histoire de l’Eglise,antiquité et Moyen  Age, débuts des temps modernes:      أنظر -3
Beauchensne et fils, Paris 1959,†.I , P. 322-325.                                                                                                 

  .480.م،ص1965، منشورات عويدات، بيروت، 1.اريخ الحضارات العام، القرون الوسطى، المجلد الثالث،طت -4

  .522. ، صالمرجع السابق :)سعيد عبد الفتاح(عاشور  -5
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ويالحظ مما . )1(القربان المقدس، فقد أنكر تحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه

فقد هبت على كل مااحترمته وأبجلته العصور . تقدم، أن عاصفة ويكليف لم تترك شيئا

واعتمد في نشر أفكاره على أنصاره ) .البابا، المقدسات، الحج، األسرار(الوسطى 

  .)2(الكثيرين في انجلترا

غير أن سرعان  .)Lollars()3(أتباع ويكليف باللوالردييينأيضا ا يسمى كم  

، وندد بها ويكليف ونعت )4(م في انجلترا طابعا ثوريا1381 ماأخذت هذه الحركة عام

أحد  )straw Jacques( فقد اقترح جاك سترو. )5(بالفوضويين والخونة المحرضين لها

وقد زخفوا على  .ل السادة والقساوسةتق، يجب االجتماعيةأتباعه، أنه لحل المشاكل 

رئيس أساقفة كانتوربيري  )John Sundbury(لندن وقتلوا المستشار يوحنا ساندبوري 

)Cantorbery()6( . مطاردة اللوالردبين ومحاربتهم في انجلترا بعد وصول هنري ت بدأ

  على  فصادق. م1399الملكي عام  شإلى العر) مHenri IV( )1399 -1413( )7(الرابع 

  
خذوا ، كلوا هذا "  :قائال) أتباعه(، أخذ المسيح الخبز فقطعه ثم وزعه على تالميذه حين جلسوا لألكل -1

  :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى". أشربوا هذا دمي"  :ثم أخذ إناءا من الخمر وقال لهم ". جسمي
Mathieu,XXVI,26-30 ;Raynaldi,a,1389,22et23  

، (William Janes)، وليام جانس (Repyngdon)، ربينجدون(Nicolas Herford)م، نيقوال هرفورد أشهره -2

 Prêtres)، وأيضا القساوسة المتسولين (Wiliam thorpe)، وليام تورب(John purvey)يوحنا بورفاي

pauvres)  )وعرفوا . ميتهمومن هنا جاءت تس. ينشرون المذهب الويكليفي في مختلف المناطق ، دون أي مقابل

لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع  ).الرتدائهم جلود األغنام ذات الصوف األشقر(rousseaux)أيضا بالشقر 

  Poulet (D.ch.),Histoire de l’Eglise…,p.326  :ارجع الى

). الشيلم((Lollium)هناك من يرجعها الى كلمة لوليومف. اختلف المؤرخون حول أصل هذه التسمية -3

وهي كلمة  (Lollen)أما البعض اآلخر، فيرى أن أصل التسمية هي لوالن. لوالربالتالي هم مزارعي الشيلمفال

في حين ذهب آخرون إلى القول، بأن اللوالر هم جمعية دينية تداوي . ألمانية، تعني الغناء بصوت منخفض

مات عن هذا الموضوع ارجع لمزيد المعلو.م1300اضي المنخفضة عام ظهرت في األر. المرضى وتدفن الموتى

   .Poulet (D.ch.), Histoire de l’Eglise, P.326                                                        :الى

Delaruelle (E.), Ourliac (P.), labande (E,R) ., op.cit, P.299.  4-                                   :أنظر

  .ن في نظره حركته تدعو الى االصالح الكنسي بطريقة سلميةتبرأ ويكليف منهم أل -5
Cannon (W,R.), op.cit., p.313.  

  .Poulet (D.ch.), Histoire de l’Eglise, p.326                                                      :أنظر -6

 .م1413عام) Westminster( سترفي وينسمينتوفي  م و1367عام  (Bolingbroke)ولد في بوالنغ بروك 7-

  :أنظر.تمرد و عصيان  الغاليين  واجه
Petit Larousse illustré,p.1323.           
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                  )2(وواصل العملية ابنه هنري الخامس. )1(م1401قانون متابعة الهراطقة عام 

 V) (Henri )1413-1422ولدكاسلعلى رئيس اللوالرديين يوحنا أ ، وألقى القبض)م .

إذ تزود . ظهرت محاكم التفتيش ومراكز االستنطاق ألول مرة في انجلتراونتيجة لذلك،

األساقفة بفضلها بصالحيات جديدة، والتي تتمثل في إلقاء القبض على الهراطقة 

  .االستمرار وتسجينهم وإعدامهم بالنار في حالة

  

  :نهايته -

الشعب إلى درجة أن النساء أخذن أفكار ويكليف تأثيرا كبيرا في أوساط  تأحدث   

بدورهن في نشر مذهبه؛ لكن موقفه فيما يخص سر القربان أفقدته الكثير من األنصار، 

اإلخوة كذلك تخلى عنه  كما .)Jean de Gand(بدء من صديقه يوحنا دي جاند

فأوقف عن التدريس في . وقد أعتبر المسؤول غير المباشر لهذه الحركة. ن والمتسول

ة غليوم فبعدما ضمن رئيس األساق؛ يكسفورد، ومنعت مؤلفاته عن التدريسجامعة إ

الملك، دعا إلى عقد مجمع في بالك  دعم )Guillaume de courtenay( كورتناي

في علم  اوستة عشر مختص حضره تسعة أساقفة، )friards Black( فريارس

أما ويكليف . (5)ها، وتم إدانت)4(نقطة في أربعة وعشرين هجمعت أفكارف. )3(الالهوت

  .)6(م، بعد إصابته بالشلل1384وتوفي عام .  )Luterworth( أنعزل في ليتروورث

  
                  Chelini (J.), Op.cit, p.132 .:                                              أنظر -1

، ملك انجلترا م  Vincennes (1422(م و توفي في فانسين  1387عام  (Monmouth) ولد في مونموث  -2

و تحصل  بموجب اتفاقية .م  Azencourt (1415(انتصر على الفرنسيين في ازنكور ) .م 1413-1422(

          :        أنظر).Catherine de france(على وعد حق توريث ابنه من زوجته كاترين الفرنسية ) Troyes(تروايس 
Petit Larousse illustré, p.1323.                                                                                                            

  Chaunu (P.), Op.cit., p.276 .                                                                      :أنظر -3

Chelini (J.), Op.cit., p.131.                                                                                             أنظر:    -4 

  Raynaldi ,a,1415,41.                                                                                                       :أنظر   -5

رغم الخطر الذي شكله فكر يوحنا ويكليف على الكنيسة الغربية، اال أنه لم يحاكم في حياته بسبب الحماية  -6

و تنفيذا لما .م ، استدرك ذلك  و اعتبر المفكر مهرطقا  1415غير أن مجمع كونستانس . الملكيةالتي وفرتها له 

إحراقها قبل أن ترمى بقاياها عظامه من القبر ثم  بإخراجم  1428مارتان الخامس عام  أصدره من قرار أمر البابا

 : لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى .(Swigt) في نهر سوايت
Perrin(Ch.E.),OP.cit.,p.282; Luz(P. de ),Op.cit.,p.266.  
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  :حركة يوحناهس -ب

  :شخصيته -

، إحدى قرى Husinecم في هوزينيك 1369 ولد يرحناهس في أسرة فقيرة عام  

، وتحصل على البكالوريا في الفنون عام Pragueدرس في جامعة براغ . بوهيميا

بعد وقت قصير، شغل منصب أستاذ في  .م، وفي علم الالهوت في السنة الموالية1393

ن وبموازاة ذلك، عي. )1(ومن ثم رئيسا لها .م1398كلية الفلسفة قبل أن يصبح عميدها 

 .في براغ Bethleemكنيسة بثليم  يم ف1402م، ثم واعظا في عام 1400عام  اقسيس

  .)2(وقد مارس المهنتين بنجاح

  

  فكره -

وجود تيار : مختلفة منها ا بثالث عوامليتأثرت حركة يوحنا هس في بوهيم  

فقد كان إرنيست . )3(يوحناهس وقبل يوحنا ويكليف  في بوهيميا، سابق  إصالحي

) العيش مع خليلة(يحارب التسرية  ،رئيس أساقفة براغ )Ernest Pardubice(باردوبيس

 Konrad de( كونراد دي والدوزين األلمانيذكر كذلك  ويمكن . )4(والسيمونية

Waldhausen(،    كرومريز دي مليكوالتشيكيين)Milic Kromeriz(، ياس توخاصة ما

. العودة إلى اإلنجيلإلى  ير فقد دعا  هذا األخ .)Mathias de Janov( دي جانوف

كما أن اليمكن نسيان دور . فالتوبة على حد تعبيره، تأتي باإلصغاء إلى كالم اهللا

باللغة  واإلرشاد،م للوعظ 1321الجماعة المعروفة بكنيسة بثليم في براغ والمشكلة عام 

  .التشيكية

ن هذا األخير كما كا.)5(وقد انضم إليها عدد كبير من الطلبة، بما فيهم يوحناهس  

  اال أن المفكر.متأثرا بفكر يوحنا ويكليف، لهما نفس اإلحساس و الشعور إزاء الكنيسة
 
  

  Salembier(L.), Op.cit, p.326 .                                                                    :أنظر  1-

  .Rops (D.),l’ Eglise de la Renaissance et de la  Reforme, P.178                              :أنظر  2-

  .Chaunu (P .), Op.cit, p.278-279 ; J .chelini, Op.cit., p.132                                  :أنظر  3-

  Encyclopedia universalis, vol 8, bibliothèque de Corpis, Wachinglon, p.613 .            :أنظر 4-

Chaunu(P.),Op.cit.,p.280. :                                                                         أنظر  -  5  
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بدأت . القربان في موضوع سر ،واختلف عنه أيضا. الغفران البوهيمي لم يدن

م، خاصة بعد زواج 1385من عام  اإلى بوهيميا ابتداء تتسرب المفكر االنجليزي أفكار

عام  ، ابنة ملك بوهيميا)Anne( نآباألميرة  )Richard II( )1(يشارد الثانيالملك ر

ففتح مجال التعاون . انجلترا ها و بينفترتب عن ذلك تحسين العالقات بين. )2(م1381

ة إكسفورد عفتم تبادل البعثات بين جام. بينهما، السيما في الميدان العلمي والفكري

بنقل  )Jerom de prague( )4(شيكي جيروم دي براغوقد سمح ذلك للكاتب الت )3(وبراغ

المنطقة بأن هذه وهو ما يفسر . ويكليف من اكسفورد إلى بوهيميا نسخ من مؤلفات

ومن بين العوامل نذكر كذلك  .االنجليزي لفكر العالمانتشارا  اإلمبراطوريةأكثر مناطق 

لم  لوثنية قائمة، و المسيحيةفمن الناحية الدينية ماتزال أثار ا. أوضاع بوهيميا الداخلية

لكن ذلك  .)La Gaule(ايطاليا واسبانيا وبالد غالة  تكن قديمة جدا كما هي في كل من 

أيدي اذ أن ربع مساحته كان في  .تها في هذا البلدمكانو  لم يضعف من دور الكنيسة

على أثر سلبا  هذا ما. التي يتمتعون بها الكثيرة فضال عن اإلمتيازات .رجال الدين

          .الخلقي واالنحاللسلوكهم ومعاملتهم وممارساتهم، والتي كانت مثاال في الفساد 

خاصة في عهد  في بوهيميا فإن تزايد النفوذ األلمانيأما من الناحية السياسية، 

أدى إلى استحواذهم على معظم مناصب ، )م1378-1348(راطور شارل الرابع األمب

ما خلق إحباطا في نفوس البوهيميين وأحسوا بالتهميش  وهو .الحكم والوظائف اإلدارية

 وظهر تياران مضادان في. كافيا إلذكاء الشعور الوطني البوهيمي كان ذلك .واإلقصاء

  تشكل من وثانيهما،. أولهما ألماني، يدعم البابا جريجوري الثاني عشر. جامعة براغ

  

  
و هو ابن . (Pontfract)م و توفي في بونتفراكت  1367ولد في بوردو سنة .م  1399-  1377ملك انجلترا  -1

. م الى القاء القبض عليه و تسجينه من طرف هنري الرابع 1399أدت الثورة التي قامت عام . ادوارد الثالث 

  Petit Larousse illustré, p.1543.                                                :      أنظر .فمات مسجونا

  .Froissart,t.IX,p.212                                                                                :نظرأ -2

  .Poulet (D.Ch .), Histoire de l’Eglise, p.326             :                                       أنظر -3

إال أنه لقي نفس المصير بعد بضعة فاع عنه أثناء المحاكمة كونستانس للد إلىانتقل .كان صديق يوحنا هس -4

  :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى.ي بالدهما شهداء األمة و قد اعتبر ف.شهور و هو اإلعدام 
Rops (D.),l’ Eglise de la Renaissance et de la  Reforme.p181 ; Chelini (J.), Op.cit., p.69. 
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مدعما وأغلبيته أبدت ميوال لنظريات يوحنا ويكليف،  م،1409ا أنصار مجمع بيز

فانسيسالس الرابع  اإلمبراطورأخذ هذا التيار الثاني يزداد قوة، عندما قام . ليوحناهس

)Venceslas IV( )1376-1400تعديال في مجالس جامعة  ،م1409في جانفي  )م

واحد إلى ثالثة براغ، إذ رفع من عدد أصوات التشيك داخل المجلس من صوت 

وبهذا اإلجراء يضع حدا للتفوق األلماني . مقابل صوت واحد لأللمان ، )1(أصوات

 لتأسيس  متجهين الى ألمانيا  انسحب األلمان من بوهيميا  ،ونتيجة لذلك .السائد سابقا

فباإلضافة إلى . كبيرا ليوحناهس وحركته االنتصارفكان . )Leipzig(جامعة ليبزيع 

ذلك فأضفى ب. يتزعم الحزب الوطني التشيكيكذلك أصبح  ،جامعة براغ سةئالر اختياره

، "الكنيسة"ففي مؤلفه . )2(مزج بين المطالب الدينية و الوطنية. لحركته طابعا وطنيا

ن البابا في أل ،له وال خليفةالكنيسة هو المسيح  وهو الوحيد  نيرى أن المسؤول ع

أخرى، ويكون  تارة مسيح تارة، ومقاوما لهيكون خادما لل   فقد. نظره قابل للتغير

وقد أكد هذه الفكرة في المرافعة العامة التي وقعت في جوان   .)3(مصدر هرطقة

م في جامعة براغ، عندما صرح بأن ال يحق للقسيس، وال للبابا بأن يرفع السيف 1412

 بالخنصر فكما يرى أن االعترا. فالقول بأن البابا معصوم ليس إال شتما. باسم الكنيسة

)confession auriculaire ( ليس ضروريا، وأن توبة)للخالص القلب كافية) ندم. 

كان مثل يوحنا ويكليف يدعو المسيحيين إلى الرجوع إلى اإلنجيل و  وعالوة على ذلك،

  .عدم انتظار المعجزات
 
  

  

  

  

  
  .Poulet (D.ch), Histoire de l’Eglise,P.326 ; La Grande Encyclopédie t.xx, P.420         :أنظر -1

  Encyclopédie Universælis, vol1, P.613.                                             :            أنظر  -2

Salembier (L), op cit., P. 389.  3-                                               :                       أنظر 

  



  139

  :نهايته -

حين عزم البابا يوحنا الثالث و العشرون القيام بحملة صليبية ضد الملك   

فكان بوحناهس  .وعد كل من يشارك فيها بالرأفة و الغفران ، Ladislas )1(لديسالس

و قد تسبب  ،شديد اللهجة تجاه الجهاز الكنسي انتقاداووجه  .أول من أدان هذا اإلجراء

للبابا جعلت رفقاءه المصلحين يتخلون عنه  قاداتهانتغير أن شدة  .طراباتالضذلك في ا

الذي أوكلت إليه  )Stephaneshi( فكان الظرف مواتيا للكاردينال ستيفانيشي .شيئا فشيئا

 )2(م1412صدر البابا قرار الحرمان الكنسي ضده فأحناهس، وعملية التحقيق في أمر ي

و حينئذ كلف الملك  .اداتهانتقإال أن ذلك لم يزد يوحناهس سوى حماسا و إصرارا على 

و هي  .أمام مجمع كوستانس االمتثالسيجيسموند أمراء التشيك لدعوة يوحناهس إلى 

 .نفسه طالب بعقد مجمع عدة مرات هو ألن ،الفكرة التي لقيها يوحنا هس بصدر رحب

فكان دائما في تصريحاته يؤكد  .فكانت رغبته كبيرة في عرض أفكاره أمام خصومه

لتلقي عذاب النار على شرط أن ينال خصومه نفس الجزاء في حالة  هاستعدادعلى 

 ،م متوجها إلى كونستانس1414أكتوبر  11خرج من براغ يوم  ، )3(أمامه انهزامهم

و بعدما يئس يوحنا الثالث والعشرون و  ،نوفمبر من نفس العام 3التي بلغها في 

و . م1414ديسمبر  6ينيكان يوم ، أمروا بحبسه في دير الدومهفقالكرادلة من تغيير موا

األثناء،  هذه وفي. م1415منه نقل إلى دير الفرنسيسكان في كرينستانس في جوان 

) رئيس أساقفة فلورنسا(و زباريال  ) كامبري أسقف(حاول الكردينال بطرس داييلي 

م، قدم أمام الدورة 1415جويلية  6وفي يوم  .)4(لكن دون جدوى ؛إلقناعه من جديد

غير أن .)5(وأعدم حرقا ،بالهرطقة في العديد من أفكاره فأتهم.ة عشر للمجمع الخامس

 حركته لم تنته بوفاته، والدليل أن قرار المجمع كونستانس لقي استنكارا 
 
  

و المجر  ،)م1414-6138(ملك نابولي  .م  1414م و توفي 1377،ولد في نابولي هو ابن شارل الثالث  1-

  :أنظر. لثاني دانجواع دائم مع لويس اصركان في ).م1403-1414(
Petit Larousse illustré…p.1374.  
Chelini (J.), op.cit.,p. 133.                                                                                                           أنظر:   -2 

  .Salembier (L .), Op cit., p. 332                                                                 :    أنظر  3-

                 .Chelini (J.), Op cit., p 68                                                            :      أنظر -4

Salembier(L.), Op cit., p. 339.                                                           :            أنظر -5
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 .يكونوا تحت طاعة اإلمبراطور سجسموندو رفض سكانها أن . عاما في بوهيميا

م في حروب 1437 - 1419دخلت هذه البالد خالل الفترة الممتدة بين  ،وأكثر من ذلك

و بالرغم . )2(ها كان أتباع يوحناهس منقسمينءو أثنا .)1(داخلية عرفت بالحروب الهسية

- 1431((Eugene IV) .)3(البابا مارتان الخامس وخليفته أوجين الرابع فلحيلم ، من ذلك

قضاء على الهرطقة في هذه المنطقة بمساعدة اإلمبراطور سجسموند ال  )م1447

م الذي تمكن من BALE(1431( بقيت القضية البوهيمية عالقة إلى غاية مجمع بالف.

 .م معارضة المتشددين من أتباع يوحناهسم رغ1437حسم األمر عام 

  

II( الميدان السياسي:  

 :األزمة بين البابوية و اإلمبراطورية 1)
م، تنافس لخالفته 1313عام   )Henri VII( اإلمبراطور هنري السابع عند وفاة

 Fredreic( و فريدريك النمسا )Louis IV de Bavière( .)4(لويس الرابع بفاريا

d’Autriche(ع انتخاب مزدوج، األول في إيكس الشابيل، فوق Aix la chapelle ،

  .)5(، انقسم األمراء على إثره  إلى قسمينBonn والثاني في بون
 
  
فحوصرت أسقفية براغ، .غضبا كبيرا في األوساط الشعبية و الدينية في بوهيميا  أثار إعدام يوحنا هس  -1

إلى اإلمبراطور ر من أربعمائة و خمسين أميرا عريضة االحتجاج كما أرسل أكث.واضطر رئيس األساقفة إلى الفرار

لذلك  ،م1420مارس  14بابا مارتان الخامس سيجيسموند الذي لم يتردد في تجهيز حملة عسكرية بمشاركة ال

 م1427م و1425م، 1420عرفت الحرب الهسية بالحرب الصليبية كذلك حيث واجه أتباعه ثالث حمالت عام 

 Rops(D.),l’ Eglise de la Renaissance et de la Reforme.p.182 : ت عن هذا الموضوع ارجع الىلمزيد المعلوما
أو و المتشددين  ،(Utraquites)تراكيينوالمعروفين باسم األمعتدلين ال:قسمين ينقسم أتباع يوحنا هس إلى  -2

لبون ايط دنيوية، و االعتراف باي سلطةالذين  يرفضون Tabor) نسبة الى مدينة تابور (   (Taborites) التابوريين

  Chaunu (P.), Op.cit.,pp.283-284   :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى .بتغيرات جذرية في الكنيسة

 بابا. م 1447م و توفي في روما  1383ولد في البندقية   (Gabriele Condulmer)هو جبريل  كوندولمير  -3

                                                                .Petit Larousse Grand Format,…p.1352 :أنظر).م1447-1431(بين 
ملك الرومان ): م1347 –م Fϋrstenfeld(  )1287(وتوفي في فور ستانفيلد Munich)(ولد في ميونيخ  -4

  :أنظر).م1346–م 1328( ا، امبراطور جرماني)م1346- م 1314(

 .Petit Larousse illustré, p.400  

Pacaut (M.), la papauté, des origines au concile de trente, p. 29.                                        أنظر:    -5 
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فبعد . أما البابا يوحنا الثاني و العشرون، فقد كان له رأي آخر على ما يظهر

 Robert .)1(ابولي روبير الحكيمي اإلمبراطوري، عين ملك نور الكرسغإعالنه عن ش

Le Sage   2(م 1314مارس  14على كل ايطاليا يوم  أسقفيانائبا(.  

ب الجبليين الموالين لإلمبراطورية في شمال إيطاليا ضأثار هذا التعيين غ

نظرا لالنتماء الغلفيني لهذا النائب،  )Mathieu Visconti( )3(بزعامة ماتيو فسكونتي

ام عسكري بين ميالنو و القوات البابوية تحت قيادة الكردينال وهو ما أدى إلى اصطد

، )4(و تسليط البابا عقوبة الحرمان الكنيسي )Bernard de bouget( برتران دي بوجي

  .على ماتيو فسكونتي

 و المؤكد أن انتصار لويس الرابع بفاريا على خصمه فريدريك النمسا في موقعه

، زاد من حدة األزمة خاصة (4)م1322مبر سيبت 28يوم  )Muhldorf( موهلدورف 

عندما أعلن عن حقوقه في ارض اإلمبراطورية المحتلة في نظره من طرف البابوية 

في حين دافع البابا عن أحقيته في ايطاليا و بطالن مزاعم اإلمبراطور في  .وآل آنجو

لك مؤكدا عـن إسقاط الشرعية عن كل م ،م1323أكتوبر  8المرسوم الذي أصدره في 

وهدده بعقوبة القطع إذا لم يتراجع عن . )5(أو إمبراطور لم يتحصل على تزكية البابا

 هذا التهديد في نظر الباحثين زاد الصراع تصعيدا،. أشهر ثالثةموقفه في مدة أقصاها 

  ألن اإلمبراطور لم يظهر أي استعداد للرضوخ لضغوط البابا، و حتى يبين هذا األخير
 
 

  

. رئيس الحزب الغلفي .)م1343-م 1309(دوق دانجو و ملك نابولي م  1343م وتوفي  1278ي ولد في نابول -1

لخامسا عينه البابا كليمانت. )م 1313-1310( اإلمبراطور هنري السابع بنجاح  حارب لمزيد  .م 1314كنائب له   

:المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى  Petit Larousse Illustré…p.1545                                 

                   .Poulet (Ch D.), Histoire de l’Eglise, †I, P. 316                                                     : أنظر -2

و ترك السلطة البنه  . دخل في صراع الغلفيين.مبارديا، تزعم الحزب الجبلينيممثل اإلمبراطور على لو -3 

 :لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى. م 1322  (Galéas)غالياس 
Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse,Librairie Larousse, paris, 1985 ,t.10  ,p.1080. 
Chronographia régum francorum,t.I.,note 1,p.264.                                                           أنظر   :     -4 

على  عندما أقدم ،جسد ذلك.كان من أشد المدافعين على نظرية تفوق السلطة الروحية على السلطة الزمنية5-

مزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع ل .تقسيم مقاطعة تلوز الكنسية الى أسقفيات دون استشارة الملك الفرنسي

 ,Coulon (A.), Clemencet(S.),lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII relatives à la France     :الى
Paris 1900,n°330,371,410,516,775,849. 
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العقوبة  اصدربتها، يه تهاوم المسيحي أن بابوية أفينيون استرجعت قولاعلل هتهج من

ضد   Interdit  )1( أإلجماعيالتي هدد بها خصمه أال و هي الحرمان، و الحرمان 

رد لويس الرابع بفاريا بشن حملة لتأليب الرأي العام . م1324مارس  23في  ألمانيا

الكثوليكي خاصةو المسيحي عامة، ضد يوحنا الثاني و العشرين متهما أياه بالهرطقة، 

الفرنسيسكان في قضية فقر المسيح عندما صرح  مستغال خالفه  مع جماعة اإلخوان

، مارسوا حق الملكية فرديا أو جماعيا في الوقت )2(بأن المسيح و أتباعه اإلثنى عشر

  .الذي عاشوا فيه حياة فقيرة

و الواقع أن هذه الجماعة أظهرت معارضة . )3(و هو ما يعارض تعاليم اإلنجيل   

ين في نظرهم استسلموا لحياة البذخ والملذات شديدة له و لبابوات أفينيون عامة، الذ

و قد بلغ الخالف ذروته إثر وقوع مشدات كالمية بين البابا ورئيس هذه . وجمع المال

الذي استدعي إلى أفينيون، و وصف  (Michel de Cézène)الجماعة ميشال دي سزين 

بانضمام أخذت جبهة المعارضة ليوحنا الثاني والعشرين في االتساع  .بكل النعوت

  )4(أشهر علماء الالهوت في تلك الفترة إلى الصف اإلمبراطوري كمارسيل البادواني
 
  

  

مدينة كانت أو إقليما أو مملكة،  بأكملهتتخذ ضد مجتمع . يلجأ إليها البابا الكنسيهي أقصى عقوبة في النظام   -1

سيم التعميد و الزواج و الشعائر الجنائزية، ما فيها تلك المرتبطة بالدين  كمرابنشطة و تشل على إثرها جميع األ

المرجع السابق،  :عاشور سعيد عبد الفتاح : للمزيد أنظر .و تفسخ جميع الروابط بينه و بين بقية العالم المسيحي

  .338- 337 .ص

، )Philippe(، فليب  )Jean(، حنا )Jacques Le Majeur(، جاك األكبر(André)، أندري (Pierre)بطرس :أنظر -2

، سيمون )Jacques Le Mineur( ، جاك األصغر)Thomas(، طوماس)Mathieu(، ماتيو)Barthélemy(بارثلومي 

)Simon(جوداس ،)Jodas(  أنظر:                                                                                                 .Mat.,X,2,3et4  
Guillemain (B .), La Chretienté, sa Grandeur et sa ruine, p.129 ; Paul (J. ), Histoire intellectuelle de 

l’occident médiéval, Armand Collin, paris, 1973, p. 417.                                                                             
Mat.,XIX,21.,Luc,Ix,3.                                                                                                                          أنظر:  -3 

و درس  ،ينتمي إلى التيار الغلفي، م 1343و توفي ،م  1275ولد عام   عالم ايطالي في علم الالهوت -4

أصدر .و التقى فيها مع يوحنا دي جوندان. م  1313التي أصبح عميدها سنة .جامعة باريسالقانون و الطب في 

  :انظر.  (Défensor Pacis)أشهر مؤلفاته الدفاع عن السلم.بابا يوحنا الثاني و العشرين ضده مرسوم الحرمان
Petit Larousse Illustré, p.1424.                                                                                                                           
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(Marsile de Padoue) و يوحنا دي جوندان (Jean de Jeandun) 1(وغيوم دوكام( 

(Guillaume d’occam. موقف لويس الرابع بفاريا  ززو الظاهر أن دعم هؤالء ع

ل أفري 18في يوم  فأعلن .خطوة جديدة خطيرة ىخطتوهو ما جعله ي .قوى مركزهو

   كبابا في مكانه بطرس دي كوربارا نيعيم عن عزل يوحنا الثاني و العشرين وت1328

بيد أن ذلك لم  .م دوكام و ميشال دي سيزينوبتوصية من غي )2(م1328ماي  12في 

ألن هذا الحدث لم يجد  ،زعزعة يوحنا الثاني و العشرينليكن كافيا في نظر المؤرخين 

و يظهر ذلك واضحا في حفل تتويج لويس الرابع  .أي صدى في المجتمع الكاثوليكي

إذ لم يرق إلى المستوى  ،)3(م1327 ماي 31بفاريا كإمبراطور في روما يوم 

  .المطلوب

فقد جرت المراسيم في غياب السلطة الدينية الشرعية التي يمثلها نائب البابا في    

ـة رفقة رجال فقد غادر المدينـ )Giovani Orsini( روما وهو جيوفاني أورسيني

يفتقد إلى الشرعية، الحالة فإذا كان اإلمبراطور في هذه  .الدين الرسميين يـوم التتويج

حد قول المعاصرين لم على وال الخامس؟ الذي قفماذا يمكن قوله في شأن البابا الجديد ني

 .)4(يالفرانسيسكان للنظامولم تتعد سلطته األديرة التابعة  يعترف به أحد من األساقفة،

فبعد مغادرة لويس الرابع بفاريا، ايطاليا متوجها إلى ألمانيا تحت تهديد يوحنا الثاني 

فلم يكن لديه  .وال الخامس نفسه معزوالقوالعشرين بتوجيه حملة صليبية ضده، وجد ني

وقد عامله . م1329أوت  25و هو ما فعله يوم  .أي خيار أخر إال التنازل و االستسالم

  .ن كصديق داخل زنزانته  في القصر البابويوو العشر انيالبابا يوحانا الث

  

  

  
اريا فوقف مع لويس الرابع ب. م1349و توفي م 1285ولد عام من جماعة الفرنسيكان،   فيلسوف انجليزي -1

لمزيد المعلومات عن هذا  .و قد تعرض لعقوبة الحرمان الكنيسي. في صراعه مع البابا يوحنا الثاني و العشرين

 , Lagarde (G. de),la Naissance de l’esprit Laique au déclin de Moyen Age , éd : ع ارجع الىالموضو
Béatrice,paris,MCMXLII,v.IV,p.30-35                                                                                                              

  .p.265 Chronographia régum francorum,t.I                                                 :         أنظر   –2 

  Ibid ;note4,p.264 .                                                                                                                               : أنظر -3

 Favier (J.), Op. Cit., p. 442                                .                                                        :  أنظر -4
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و الواقع أن تطور األحداث في هذا االتجاه، لم يكن  في صالح اإلمبراطور الذي    

 .لديه إال التفاوضفلم يعد هناك سبيل آخر . أخذ دوره هو األخر في التراجع واألفول

  .)1(م1346ويخسر مواجهته أمام البابوية عام 

  

 :م1453 -م1337فشل البابوية في إنهاء حرب المائة عام ) 2

م اندلعت حرب المائة عام بين فرنسا و بريطانيا، هددت 1337في عام 

ى و حين بدأت بوادرها األول. االستقرار السياسي و األمني في أوربا  الكاثوليكية عامة

 )3(و الفرنسي فليب السادس )2(في الظهور في بداية عهد الملك اإلنجليزي إدوارد الثالث

(Philippe VI)  كان البابا يوحنا الثاني و العشرون . )4(الفرنسي حول وراثة العرش

و قد سار على هذا النهج خليفته . منشغال بصراعه مع اإلمبراطور لويس الرابع بفاريا

إذ رأى أفضل طريقة لعزل هذا اإلمبراطور، هي ضمان وحدة  بنديكت الثاني عشر،

 سيؤدي فعمل على تفادي أي حرب بينهم ألن ذلك. حوله األمراء والملوك الكاثوليك من
  
  

  .Pacaut( M.),les  Structures politiques de L’occident médiéval, in Col.u,P.320                 :  أنظر  -1

) م1377-  1327(ملك انجلترا . (Richmond)م و توفي في ريشمون  1312(windser) رولد في وينتسو -2

م و استولى على كالي  1346انتصر على فليب السادس في كريسي .غزا  سكوتلندا و أشعل حرب المائة عام

(Calais) 1347 .بعد انتصار ابنه األمير األسود le Prince)   (noir ثاني في بواتيي  يوحنا ال  على الملك الفرنسي

لمزيد  .لكن شارل الخامس استرجع منه األراضي الفرنسية المحتلة.  1360عقد صلح بريتاني  ،م  1356

                   .Dictionnaire Encyclopédie de la langue française.p.421:المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى

 Charles de)و هو  ابن شارل دي فالوا  ،) م 1350-1328(ملك فرنسا  ،م  1350م و توفي  1298ولد  -3 

valois)   أول ملك من أسرة ال فلوا  الذي لم يخلف اال بنتا  تدعى  ،خلف شارل الرابع. شقيق فليب الوسيم

غير أن ملك انجلترا ادوارد .لذلك أختير فليب السادس لالعتالء على العرش الملكي الفرنسي ، (Blanche)بالنش

وهو السبب المباشر الندالع  ،حفيد فليب الوسيم ،وطالب بأحقيته في العرش الفرنسي كونه .عارض القرار ،الثالث

و يعتبر فليب السادس أول .و قد توالت هزائم فرنسا في عهد هذا الملك. بين فرنسا و انجلترا.حرب المائة عام

 :وضوع ارجع الىالمعلومات عن هذا الم مزيدل .م1341من استحدث ضريبة الملح  عام 
,p.12-19 ; Chronique des Quatre Premiers Valois(1327-1393) Dictionnaire Encyclopédie de la langue 

française...p.972                                                                                                                                                    
Lettre d’Edouard III à Philippe VI, Cité par E .Déprez, les préliminaires de la guerre  de    أنظر:   - 4 

cent ans, la papauté la France et l’Angleterre 1325 -1342, ancienne librairie, Paris, 1902, PP. 328 -330. 



  145

 ضد، فان هذين البابويين، نتيجة سياستهما الموجهة لظاهرو ا .)1(حتما إلى تفريقهم

 فإذا.بأمن و استقرار أقوى ممالك أوربا وهي فرنسا وبريطانيا  ضحىاإلمبراطورية، 

، برفضها دعوة البابا )2(كانت هذه األخيرة تشك في حياد بابوية أفينيون في هذا النزاع 

لكونه  م،1346عام   Crécy ريسيكليمانت السادس لعقد هدنة بعد هزيمة فرنسا في ك

صبوا كل ، فان بعض الباحثين الفرنسيين )3(كان مستشارا سابقا للمملكة الفرنسية

و . )4(فقد كان في نظرهم باردا، أنانيا و قاسيا.انتقاداتهم على البابا بنيديكت الرابع عشر

سادس أخذ ففي كل مرة أراد فليب ال.  وال منصفا في إدارة هذا النزاعلم يكن عادال

فقد كان باستطاعته سحق . بإعالن الحرب على ادوارد الثالث، يوقفه البابا المبادرة

يتلق اإلشارة  ،ألنه لملكنه لم يفعل  ؛)5(م1340ؤه بسبب الديون خصمه حين غادره حلفا

، فهذا البابا لم يفعل شيئا ليمنع ملك انجلترا من عقد كما أن حسب هؤالء .من البابوية

، رغم الحرمان الكنسي المفروض عليه، و قبوله ذاتهس الرابع بفاريا حلف مع لوي

 ؛مستخفا بمشاعر الفرنسيين )6(منصب وكيل اإلمبراطور و اإلعالن عن أنه ملك فرنسا

لكن المصادر التاريخية أشارت الى أن هذا البابا كتب الى الملك الفرنسي يحذره من 

  .)7(استعدادات  انجلترا للهجوم عليها 

  

  

  

  

  
 

Lettre d’Edouard III à Philippe VI, Cité par E .Déprez, les préliminaires de la guerre  de       أنظر:   - 1 
cent ans, la papauté la France et l’Angleterre 1325 -1342, op.cit., P.401. 

  Fossier (R.),Op.cit.,p.125                                                  :                              أنظر -2

                                                   Pacaut (M.),la Papauté ,des origines au concile de Trente,.P.296 :أنظر -3
 Baluze (E.),t.I,p.213                                                                                                                    : أنظر -4
 .Deprez (E.),Op.cit.,p.402                                                                                         :             أنظر -5
 Ibid                                                                                                                                                   :أنظر -6

 Le bel (J.), chronique,t.I,Note de, p.142-143 ; Daumet (G.), Benoit XII, Lettres closes et           :أنظر-7
Patente et curiales se rapportant à la France,Paris,1899-1920n°503.                                                             
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III (الميدان الفكري:  

  :تطور الفكر العلماني

عرفت األزمة بين البابوية و اإلمبراطورية خالل فترة إقامة البابوات في 

 افي أوروب )1(وير الفكر العلمانيأفينيون، جدال سياسيا كبيرا، ساهم بشكل كبير في تط

م، قاد اإلمبراطور هنري السابع دي 1313-1310ففي الفترة الممتدة بين . الكاثوليكية

  .ام اإلمبراطوريظنالحملة عسكرية على ايطاليا،حاول من خاللها إعادة   لوكسمبورغ

هذا المشروع تلقى استحسانا لدى البعض خاصة الشاعر االيطالي دانتي، الذي 

وهو ما دفعه إلي كتابة رسالة  .)2(أى أن ذلك سيجلب االستقرار و الوحدة إلى ايطاليار

يدعو فيها إلى ضرورة تأسيس دولة عالمية تحت سلطة رجل  ) De Monarchi (الملكية

لتحقيق السالم  ،رهظوهو السبيل الوحيد  في ن .)3(تضم كل المجتمع اإلنساني .واحد

ا الرجل لقبه و سلطته ذورفض أن يستمد ه ،ادة للبشريةوتوفير الخير و السع العالمي

كما أكد بان اإلمبراطورية الرومانية  .)4(وحده نه و تعالىااهللا سبح نمن البابا، بل م

 .هي الوحيدة القادرة على أن تؤدي دور هذه الدولة،مبراطور اإلالمقدسة على رأسها 

ر أثناء الخالف السياسي الذي وقد شكلت هذه الوثيقة مرجعا هاما ألنصار اإلمبراطو

وهو ما أدى بممثل هذا . وقع بين لويس الرابع بفاريا و البابا يوحنا الثاني و العشرين

و كان من أشهر هؤالء، مارسيل البادواني الذي كتب  .)5(األخير من إحراقها علنا

الذي  م، مؤلفا بعنوان حامي السلم1324بمشاركة رفيقه حنا دي جندوان في جوان 

فقد رأى  بان اهللا منح الشعب  )6(عتبره المختصون تتمــة لفكر دانتي و فلسفتها

و أعطى حرية واسعة .الروماني السلطة المطلقة على األرض قبل ظهور المسيح 

  سلطة اإلمبراطور علي هذه األرض هي ، يفهم أن فمن ذلك. للرجال لتنظيم المجتمع

  
  

 :انظر: م13من القرن  ظهر الفكر العلماني في النصف الثاني -1
   Pacaut (M .), les Structures politiques de l’occident médiéval, P.319   

 Perrin (Ch. Ed), Op.Cit., p. 214   .                             :                                    أنظر -2
 .Paul (J .), Op, Cit., P.415                                                                            :أنظر   -3
  .51.ص.I.م،ح 1969ي مطلع العصور الحديثة، دار المعارف، القاهرة، ف أوربا :)عبد العزيز محمد( الشناوي -4

  .نفس المرجع -5

  .45Dufourcq (A.), Op., Cit., Vol 7. P .                                                         :      أنظر -6
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زعه احد بما في ذلك البابا ايمكن بأي حال من األحوال أن ينواألولى، وال  األقوى

 )1(تعيين األمراء و رجال الدين، اإللهيةفاإلمبراطور هو الذي تخول له القدرة  .نفسه

 )3(و الوراثة أو التملك. )2(أتباعه وخلفائهم ممارسة السلطة الزمنية حألن المسيح من

جماعة المؤمنين الذين هي أما الكنيسة ف. )4(ألن مملكته ال وجد لها في هذه الدنيا.

فليس من حقها أن تملك أو تمارس أي سيادة، فهي  .)5(يؤمنون به و يدعون باسمه

التجار و ’ ليست إال عضوا من أعضاء اإلمبراطورية كالفرسان، القضاة ، الفالحين

  ).6(المصرفيين

ا غيوم دوكام الذي انضم هو األخر إلى صف اإلمبراطور لويس الرابع أم   

 "الحوار" فهلؤفقد هاجم في م .بفاريا، لم يختلف فكره كثيرا عن مارسيل البادواني

Dialogue  قوة البابوات و األباطرة"و ")De imperatorum et pontificum potestate (  

فعلى  .ذت بغير حق على السلطة الزمنيةم البابوية التي يرى أنها استحو1347عام 

البابا أن يكتفي فقط بممارسة ما ورثه من الصالحيات من القديس بطرس و ال يتعداها، 

ألن السلطة التي استمدها من المسيح ليست مطلقة بل محدودة حتى في المجال 

وجهها للبابوية أكثر في االنتقادات الشديدة التي   يتضح هذا الموقف المعارض.الروحي

أما سلطة اإلمبراطورية ففي نظره يجب أن تكون أقوى و أوسع . )7(لبابوات أفينيون

و أن شخص اإلمبراطور هو الوحيد الذي يتحتم على العنصر البشري أن . وأشمل

  .يتوحد حوله

  

  
   

 Marsile (P. d. ), Denfensor pacis, II. Chap. XVII, Cité par Marcel Pacaut, les                       :أنظر 1-
Structures Politiques de l’occident médiéval, P. 328.  

                                                                                                                               .Ibid, II, Chap. V,6: أنظر -2

 Luc, XII,14                                                                                          :                 أنظر  -3
  Jean, XVII, 36 ; Math ; XXII, 21                                                                :    أنظر -4

  .Pacaut (M.), les Structures Politiques de l’occident médiéval, p. 319                       :     أنظر – 5

  Dufourcq (A.), Op, Cit., V7. P. 45.                                                                 :   أنظر -6

  : أنظر  -7
Guillaume (D’Ockham de), De imperatorum, 43-45, Texte. Cité et traduit  par G,de la Garde, la 
Naissance de l’ésprit laique, T.IV. Guillaume d’Ockham, Défense de l’Empire, PP. 76-77. 
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IV( الميدان االجتماعي:   

باعتراف غالبية المؤرخين المختصين، فان النظام الجبائي الذي اتبعه بابوات    

مباشرة في عدم االستقرار أفينيون لتحسين مداخيل الكنيسة، ساهم بطريقة غير 

فقد كانت الجماعات المسلحة تنشر . م 14االجتماعي في أوربا الكاثوليكية خالل القرن 

ففي كل . )1(، طمعا في الثروة البابويةالرعب خاصة في أفينيون و ضواحيهاالذعر و 

ي دفع قيمة مالية كبيرة مقابل االنسحاب خاصة في عهد، يلجأ البابا الى مرة تقع غارة

  .اينوسانت السادس و أوربان الخامسالبابوين 

ء الضريبي البابوي و يظهر أن انجلترا أكثر األمم الكاثوليكية تضررا بهذا العب   

كحقل لتجربة  فقد استعملتها. ة انجلترا تابعة لبابوية أفينيونالعتبار كنيس، في تلك الفترة

 كم القيمة المالية الضخمةخطير بحفقر ل ، وهو ما عرض المملكةاألساليب الجبائية

ذلك استياء و  و قد نتج عن. )2(المقتطعة، والتي تعادل مجموع مداخيل الملك سنويا

حتى أن البعض لم يتردد في تحميل الكنيسة أسباب اآلفات التي . سخطا شعبيا كبيرا

تمرار اسبال شك،  وقد ساعد ذلك. )3(تواجهها المملكة كالحرب و األوبئة و المجاعة

اذ استغل يوحنا ويكليف أحسن استغالل الوضع لنشر . ار الهرطقة في انجلتراانتش

عامال مساعدا الندالع ثورة الفالحين التي  كانت، التي )4(أفكاره و توسيع حركته

 .)5(م  1381اجتاحت جنوب وشرق انجلترا عام 
 
 
 
  
  

. سماها البعض محال تجاريااسعة لذلك البابوية تملك أراضي زراعية وباإلضافة إلى ثروتها المالية،  فان  -1

  : لمزيد المعلومات عن هذا الموضوع ارجع الى
Samaran (CH.)et Mollat (G.),la Fiscalité Pontificale en France au XIVème  Siècle,Paris,pp.162-165. 

 ,.p.268. Perrrin (Ch.Ed.), Op.cit                                                                                               : أنظر -2
  Ibid                                                                                  :                   أنظر -3

  .Encyclopédie de la Pléade, Histoire Universelle, p.1049                                             :أنظر -4

 .Guenée (B.), l’Occident a XIVème siècle, in Nouvelle clio, Paris, 1971, p.270                     :أنظر -5
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  الخــاتمــة

  

للرأي  أي اهتمام ،ب استقرار البابوات خارج روما قبل القرن الرابع عشرلم يجذ

تنقال كثيرا   ،فقد شهد النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميالدي.العام الكاثوليكي 

. دون إحداث أي ضجة ،لبابوية و الكنيسة الكاثوليكيةا للبابوات خارج روما عاصمة

فقد كان  . إال و قتا قصيرا ،لم يمكث في روما ،)م1254- 1243(ع فإنوسنت الراب

أما البابا . الى ليون، تحت تهديد اإلمبراطور فريديريك الثانيمضطرا الى مغادرتها 

األصل، لم يوقع على أي عقد في روما  فرنسي، و هو )م1268- 1265( كليمانت الرابع 

بيروز، أسيز، اورفيتو و  ،االيطالية فكان يصول و يجول بين المدن. بإعتراف المؤرخين

مفضلة عند أوربان ال نفسها،  المدن و هي. و فيترب (Montefiascone)منتفياسكون

عن البابويين االيطاليين في  ،و نفس الشيء يمكن قوله. كذلك) م1264-1261(الرابع 

ين كانا اللذ ،بونيفاس الثامن و بنيديكت الحادي عشر :بداية القرن الرابع عشر، و هما

  .يفضالن األجواء خارج روما

ما دام أسقف  ،كما أن أصل البابا و جنسيته ال تثيران انتباه أحد في تلك الفترة

لكن سرعان ما تغيرت هذه النظرة ازاء باباوات القرن الرابع  .يمثل كل الكاثوليك  ،روما

ضطرب، انتقلوا عشر بعد بنديكت الحادي عشر، اللذين بحجة الوضع الداخلي اإليطالي الم

   .الى مدينة أفينيون، و استقروا فيها مدة فاقت سبعين سنة

. أفينيون إلى مدينةو يظهر أن االيطاليين كانوا أكثر سخطا من نقل المقر البابوي  

  . باألسر البابلي  أفينيونعندما شبه فترة بابوات  ،وذهب بترارك الى أبعد من ذلك

فقد اعتبر  ،رأي بترارك عنلم يختلف  ،لالتينيو الواقع أن موقف مجتمع  الغرب ا

الم البابوية الكلي سو ذلك باست ،جديدة للكنيسة الكاثوليكيةانتكاسة  ،فترة بابوية أفينيون
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رغبات  ،م1305المنتخب عام فقد لب البابا كليمانت الخامس  .الملكية الفرنسية إلرادة

 إلىمن مدينة فيين   ،م التتويج البابويمراسي إجراءبتغيير  مكان  ابدء ،فليب الوسيمالملك 

أن الملك  كان يرغب في استدراج البابا  ،تبين  بعد ذلك .نفس السنةمدينة ليون  خالل 

الكاردينالي، ظفر  د مجلسهدو لما ج. روما إلىعنه فكرة العودة  إلبعاد ،فرنساإلى داخل  

 .اليين جاك و بطرس كولوناأصدقاء الملك بمناصب عديدة، على رأسهم الكاردينالين االيط

و كتتويج لهذه التنازالت، برأ رجاله . و جعل من االيطاليين أقلية داخل المجلس دون تأثير

و تبين من ذلك، فقدان الكنيسة الكاثوليكية  .م1303من كل مسؤولية في حادثة أنانيي 

         .الفرنسية للملكيةبالخضوع الكلي لبابوات أفينيون  ،صفتها العالمية

وزاد عدد  ،و تعددت فروعها،فقد اجتهد بابوات أفينيون في تطوير االدارة البابوية 

  ىهاضف .ها البابا ضيفابحتى ضاقت بهم المناطق التي ينزل  ،موظفيها و مستخدميها

  .بالطها البالط الملكي و اإلمبراطوري

           لمدارسبانجاز عدد من ا ،الميدان الفكري إلىكما أظهر البابوات ميوال كبيرا 

 ،و بيتراك مغيوم دو كاك  ،تقطب رجال العلمو تحولت أفينيون الى مدينة تس. و الجامعات

و عرفت توسعا عمرانيا كبيرا خاصة بانجاز قصر البابوات في عهد بنيديكت  .وغيرهما

و هو ما جلب  ،لقد كلف المشروع أمواال طائلة للبابوية. الثاني عشر و كليمانت السادس

            يعني البذخ  ،ألن ذلك. يينانتقادات حادة و شديدة من قبل الكاثوليك ،للبابوات الفرنسيين

فكرة بقاء البابوات في  ،و يرسخ كذلك ،يتعارض مع تعاليم المسيحيةو هو ما . و األبهة

  .مدينة أفينيون

السلم إلى المقاطعات  ، و عودةأمام تفاقم خطر الجماعات المرتزقة  في أفينيون

التي دخلها عام  ،قرر جريجوري  الحادي عشر الرجوع الى روما ،البابوية في ايطاليا

و هي  ،م، تعرضت الكنيسة الرومانية ألزمة خطيرة1378و بعد وفاته عام  .م1377

ربان وتابعة أل ،أحدهما ،ظهرت على إثره طاعتان رهبانيتان .االنقسام الكنسي الكبير
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ومن خالل . و الثانية أعلنت مواالتها لكليمانت السابع في أفينيون ،ي روماالسادس ف

يتم العتبارات  ،يتبين أن االنتماء إلى هذه أو تلك  ،تفحص الدول المشكلة لتلك الطاعتين

 .عالقة مباشرة بالموضوع ،أن الحرب المائة عام بين فرنسا و انجلترا و يبدو. سياسية

 جان دي، شارل الخامس و حلفائه ،ابع، يقف الملك الفرنسيفوراء البابا كليمانت الس

الى  في حين انضم .سكوتلندا و مملكة قبرص ،البرتغال ،أراغون ،نفار ،ابولي و قشتالةن

           أوربان السادس، شمال ووسط ايطاليا، االمبراطورية الجرمانية، بولونيا، هانغاريا

      .  و انجلترا

 .مخيبة آلمال المسيحيين الكاثوليك ،م1409، المنعقد عام جاءت نتائج مجمع بيزا

 ،فتربع على العرش البابوي. حين عين بابا جديدا ،فبدال من إنهاء األزمة، زاد من حدتها

  .و االسكندرالخامس جريجوري الثاني عشربنيديكت الثالث عشر،  و هم  ،ثالثة بابوات

سابقه، أن يضع حدا على خالف ) م1418-1414( استطاع مجمع كونستانس

يتأكد تفوق  ،ومن ذلك .البابا مارتان الخامسو يلم شمل الكاثوليك تحت سلطة   ،لالنقسام

  .سلطة المجمع أمام سلطة البابا

على االفات و االمراض، التي في القضاء  ،المجامع السابقة مثل عجزغير أنه 

مما  .نيونرة بابوية أفيو التي زادت حدتها في فت ،الرومانية شرت في جسم الكنيسةاست

 ،ويكليف في انجلترا انحويحركتي  ،، أشهرهاباإلصالحأدى الى ظهور حركات تطالب 

صالح ة الحقيقية لالبمثابة الخطوة الهامة في االنطالق هما ،نااللت ،ويوحنا هس في بوهيميا

ذي ال .رن السادس عشرو بداية الق ،في أواخر القرن الخامس عشر الديني في اوربا

لريخ زوينجلي وو ا) م1564-1509(يوحنا كالفين  ،)م1540-1483(مارتن لوثر تزعمه 

  .)م1534- 1484(
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الذي بلغ أوجه في عهد البابا  ،البابوي اإلمبراطوريفي خضم الصراع كما تطور 

، جدل سياسي كبير، ساهم في لويس الرابع بفاريا اإلمبراطورو يوحنا الثاني و العشرين 

القرن الرابع عشر الميالدي،  وتزعمه مفكر. المضاد للفكر الكنسيماني تبلور الفكر العل

الذين أكدوا تفوق سلطة  ،، يوحنا دي جوندان و غيوم دوكامأمثال مارسيل البادواني

و في نظرهم، فان اهللا منح الشعب الروماني السلطة المطلقة  .االمبراطور على سلطة البابا

من سلطة من أن يبقى في حدود ما ورثه البابا فعلى  .ظهور المسيحعلى األرض قبل 

    . و التي ال تتعدى الجانب الروحي ،القديس بطرس
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نوفمبر  18للبابا بونيفاس الثامن الصادر يوم  UNAM SANCTAM القرار) 01: (ملحق رقم 
  م  1302

 
« Nous devons croire d’une loi ardente en l’Eglise, une, sainte, catholique et 
apostolique, et la tenir pour telle. Pour nous d’ailleurs, nous y croyons 
fermement et nous confessons avec simplicité qu’en dehors d’elle il n’est 
point de salut ni de rémission des péchés […], elle qui représente le corps 
mystique du Christ, dont la tête est le Christ, le Christ-Dieu, et dans laquelle il 
n’est qu’un Seigneur, qu’une foi et qu’un baptême.  
 « Ainsi l’Eglise une et unique ne forme qu’un seul corps. Elle n’a pas 
deux têtes, tel un monstre, mais une seul : à savoir le Christ et son vicaire 
pierre, et donc le successeur de Pierre […] 
La puissance de celui-ci comprend deux glaives, e spirituel et le temporel, 
ainsi que l’enseignant les textes évangéliques […]. 
Aussi celui qui refuse le glaive temporel à Pierre comprend mal la parole du 
Seigneur : « Remets ton glaive au fourreau. ». 
L’un et l’autre glaives, le temporel et le spirituel, appartiennent à la puissance 
ecclésiastique, mais celui-là est tiré pour l’Eglise, le second par le prêtre, le 
premier par les roi et les chevaliers avec le consentement et la permission du 
prêtre. Il faut donc que le glaive soit sous le glaive et que l’autorité temporelle 
soit  soumise à la spirituelle. Car, puisque l’Apôtre a dit : « Il n’y a de pouvoir 
que par Dieu et celui seraient pas établies selon l’ordre devin si le glaive 
n’était pas sous le glaive.  
 « Comme en témoigne la réalité, le pouvoir spirituel institue le pouvoir 
terrestre et le juge, s’il n’est pas bon. Ainsi agissent l’Eglise et le pouvoir 
ecclésiastique selon la prophète de Jérémie : " Voici que je t’ai établi sur les 
nations et les royaumes pour arracher et pour abattre, pour détruire et pour 
ruiner, pour bâtir et pour planter." Le pouvoir spirituel, bien u’il soit donné et 
exercé par un homme, n’est pas humain. C’est un Pouvoir divin donné à 
Pierre par la bouche divine et par là à ses successeurs […] donc, quiconque 
résiste à ce pouvoir résiste à l’ordre établi par Dieu et risque d’imaginer, 
comme Manichée, deux principes : ce que nous jugeons faux et hérétiue1. » 
 
 
1.Bulle Unam sanctam, registre, t.III, col.888.  
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  )01: (مترجمة الملحق رق

نؤمن بقوة و نعترف . يجب علينا أن نؤمن بكنيسة واحدة، مقدسة، كاثوليكية و بابوية" 

  . ببساطة، بأن ال وجود لخالص و غفران للذنوب بدونها

الكنيسة واحدة و وحيدة، تشكل جسما واحدا، ليس لها رأسان كالوحش، و إنما رأس واحد، هو 

يمثل قوة هذا األخير سيفان، السلطة الزمنية و . رسطو بالتالي خليفة برس، طالمسيح و خليفته ب

فهذا يشهر للدفاع عن الكنيسة من طرف الملوك، األمراء و الفرسان، بموافقة و . السلطة الروحية

   ..."و ذاك، ترفعه الكنيسة بنفسها. تسريح الكاهن و القس
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  آخد غيوم دوآام ضد بابوية أفينيونم )02: (ملحق رقم
  

J’ai montré comment l’Eglise avignonnaise, en voulant à tous un intolérable 
joug que seul mériteraient de vils esclaves, insultes les fidèles, déçoit                  
et trouble toute la chrétienté. Elle s’arroge une puissance  usurpée en privant 
les fidèles clercs et laïques de leurs biens, droits e libertés, en imposant à leurs 
épaules d’intolérables charges, en revendiquant abusivement de multiples 
manières les biens de l’Eglise romaines et des autres églises, en suscitant              
les guerres, séditions et discordes entre chrétiens, en favorisant partialement 
ses alliés et en méprisant les autres nations , en déliant les sujets du serment 
de fidélité qu’ils ont prêté à leurs princes ou à d’autres, en dispensant                 
ou modifiant à son gré les vœux faits à Dieu, en privant les églises cathédrales 
ou autres de la possibilité d’élire leur chef ou disposer à leur gré de leurs bien, 
en dressant des pièges aux simples fidèles par des sentences iniques et des 
procès injustes, en imposant à des religieux une austérité plus grande que            
la règle ne prévoyait ou,  au contraire, en adoucissant celle-ci, ou en                   
les rendant au siècle ou en leur imposant des statuts illicites, en condamnant 
des doctrines catholiques ne contredisant pas la foi chrétiennes, en entravant 
matériellement la profession des docteurs et en forçant les plus lettrés             
et les plus intelligents à soumettre leur intelligence à son bon plaisir contre 
toute raison et contre le témoignage des Ecritures sacrées, en  refusant                 
de rendre compte de ses faits et écrits, en accusant mensongèrement de crimes 
imaginaires et taxant de corruption hérétique ceux qui ont osé rétorquer ses 
iniquités et ses erreurs ou défendre leur droit et la justice contre sa volonté,      
en les tuant si elle les tenait en son pouvoir ou les condamnant à la prison 
perpétuelle. Je pourrais narrer d’innombrables autres injustices, d’autres excès 
par lesquels elle trouble et déçoit le peuple chrétien et le réduit en servitude     
au défi de la liberté de la loi évangélique, je l’ai fait abondamment dans mon 
Dialogue, j’ai patiemment discuté ses arguments… 
Je pense que, si l’on faisait pleine justice de tout ce qui précède, tout le reste 
pourrait être aisément corrigé. Je crois néanmoins que rien ne pourra être fait 
et que la paix ne pourra s’établir solidement entre ceux qui occupent le siège 
apostolique et les autres chrétiens, si l’on n’arrive pas à faire définir                      
de manière irréfragable par les clercs et les laïques quelles sont les limites 
exactes de la puissance que le pape possède de droit devin.  
 
 Guillaume D’OCKHAM, De imperatorum, 43-45. Texte cité et traduit par G.DE 
LAGARDE, La Naissance de l’esprit laïque, t.IV, Guillaume d’Okham, Défense de 
l’Empire, pp.76-77.  
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  )02: (ملحق رقمالترجمة 

بينت كيف أن كنيسة أفينيون، بحكم رغبتها في فرض عبودية مضجعة و مزعجة، التي ال "   

فقد انتحلت قوتا مزيفة . يستحقها إال أبخس العبيد، أهانت المؤمنين و خيبت آمال كل العالم المسيحي

ذلك، بحرمان المؤمنين من رجال الدين و العلمانيين من أمالكهم، حقوقهم و حرياتهم، و باثقال و 

كاهلهم بأعباء ال تطاق، و باثارة الفتن و الحروب بين المسحيين، و باإلنحياز الواضح الى حلفائها 

و بالتضييق على حساب األمم األخرى، و بإدانة مذاهب كاثوليكية ال تتعارض و تعاليم المسيحية، 

على العلماء و المفكرين، و إجبارهم على الخضوع لها، و باتهام بالهرطقة ظلما، كل من يسعى الى 

ابراز أخطائها و تجاوزاتها،و بمحاكمة كل من وقف في وجهها دفاعا عن الحق و العدالة بالموت 

  ..."أو السجن المؤبد
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سوا بترارك ضد بابوية أفينيونمآخذ فرن): 03(ملحق رقم  
 
 

 Que la flamme du ciel pleuve sur la tête, mauvaise, qui après avoir 
commencé par boire l’eau des fontaines et par te nourrir de glands, es devenue 
riche et grande en faisant les autres pauvres, puisque tu prends tant de plaisir à 
mal faire ;  
 Nid de trahison, où se couve tout le mal qui se répand aujourd’hui par 
le monde ; esclave du vin, des lits voluptueux, des victuailles, chez qui la 
luxure est passée à ses extrêmes limites.  
 Par les palais, tes jeunes filles et tes vieillards dansent en rond, ayant 
Belzébuth au milieu d’eux, avec les soufflets de feu et les miroirs.  
          Jadis tu ne fus pas élevée à l’ombre sur la plume, mais nue au vent et 
déchaussée parmi les ronces.  
Maintenant tu vis de telle façon que jusqu’à Dieu en monte la puanteur.  
 
 
Pétrarque (F.),Les Rimes de François Pétrarque, trad. ,Francisque Reynard, Paris, 1883, 
Sonnet XIV. 
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  )03: (ملحق رقمالترجمة 

  فتسقط الشعلة على رأسك أيتها الشريرة، 

لى البلوط، أصبحت غنية و كبيرة، و جعلت من بعدما بدأت في شرب ماء ينابيع و تتغذين ع

    .اآلخرين فقراء، بما أنك تجدين اللذة في اإلساءة

عش الخيانة، أن يحتضن كل شر الشر المنتشر حاليا في العالم؛ بلغ الفسق و اإلستسالم للملذات حده 

  .األقصى

  .المرايافي قصورك، ترقص البنات و الشيوخ، وسطهم، أمير الشياطين بمنافخ النار و 

  .قديما لم تتربي في الظل، بل عارية تحت الريح و حافية وسط الشوك

  . اليوم تعشين بشكل، تصل رائحة العفونة و النتانة الى اهللا
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  )04: (ملحق رقم
  

  .م1303البابا بونيفاس الثامن المسجون في أنانبي عام 
  

G.Villani Cronica Nuova Figurata, Bibliothèque Vaticane, XIVème siècle. 
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)05: (ملحق رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م 1377حفل استقبال البابا جريجوري الحادي عشر عند عودته الى روما   
 

Gottschalk (L.), Les Origines du Monde moderne 1300-1775, dans, Histoire du 
développement culturel et scientifique de l’humanité, Vol.IV, Milan, 1968, p.302. 
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