


الديين االستبداد
اللثام كشف والكالم: أو الفكر من للمحظور البابوية املدونة عن

يف معرفية املعاصر: حفريات املسيحي الفكر أصول

الرحيم الرمحن اهللا بسم

تلقائيا للذهن تتبادر أسئلة جمموعة البحث هذا عنوان  :يثري
امسه•  شيء هناك الديين"هل   ؟"االستبداد
امل•  هذا التركيب؟أليس مشوه صطلح
استبداد؟•  أصال الدين يف وهل
مستبدة؟•  دينية هيئات أو شخصيات عصرنا أو تارخينا يف سواء يوجد   وهل
مستبد؟•  فقه بوجود به يوثق ممن أحد يزعم ...وهل

رغبة التساؤل يف للعمق إياه ودافعة وهلة، ألول البحث لعنوان القارئ بلب آخذة الشك أسئلة
معر باحثيف اليوم جيرأ وهل بالدين؟ املستبدة اجلهة هي ومن االستبداد، من اللون هذا هو ما فة

ينعت أن الدينية"على الدين"أو" املؤسسة موضوعية؟" رجل وقرائن دالئل إىل مستندا باالستبداد

ـرب ع ـها عطش ـد لس ـد جي أن دون بكثرة، وتتوالد القارئ، ذهن يف تتفاعل أkا ريب ال أسئلة
ـفصفح املوق يف ـلة الفاص واآلراء النهائية، باألجوبة شغوفا كان إذا خاصة سبيال، البحث ات

العلمي، إطاره عن خيرج أن ينبغي ال البحث طور يف وهو املوضوع أن رغم والسياسي، الفكري
اrتمعات رؤية حسب نسبية نتائجه كل تظل واجلمعيات-وأن واهليئات املؤسسات من فيها وما

ومآالللحياة- وواقعا تارخيا  .واrتمع

أو ـوال قب املركب املصطلح مع التفاعل درجة وارتفعت التساؤل، حدة بلغت مهما أنه والغريب
اrتمع أو املؤسسة أو باألسرة لالستبداد نسبة أضعف وجود جمرد أن على جممع فالكل اعتراضا،

اإل يف فقط ليس الدين، وأحكام لتعاليم صرحية خمالفة ـنيعترب م ـه نعرف ـا م معظم يف بل سالم،



ـاة احلي يف كليا أو جزئيا للدين تعطيل عن إال ينتج ال االستبداد أن على موافق والكل األديان؛
 .واrتمع

ـتبداد االس ـوم مفه فظل خاصة، والسياسة احلكم يف االستبداد عن يسمعوا أن الناس ألف لكن
األ على واشتهر عامة، السياسية احلقول على مصطلححكرا السياسي"لسنة كلما"االستبداد بل ،

العلم مع وأنظمته، باحلكم اللصيق اللون هذا إال غالبا منه يراد فال خطاب، أي يف االستبداد ذكر
أو ـو غل ومنطلقا أصال فهو السياسي، الشأن يف �اون أو لغلو نتيجة االستبداد يكون أن قبل أنه

الديين الشأن يف  .�اون

للمت ميكن ـزاب،فال واألح واجلمعيات اهليئات بعض أن ينكر أن احلايل واقعنا وتطور حلركة تبع
ـايف والثق الفكري االستبداد من نوعا علم غري أو علم عن متارس السياسية، أو الدينية منها سواء
ـمن ض البحث يف ينخرط أن وموضوعية، منهجية ألسباب رأى الكاتب لكن الديين، الطابع ذي

عن التنقيب ثرياحدود أمنوذجا يقدم كي بأوروبا النهضة عصر يف العلماين الديين الصراع جذور
ـي والتحليل امليداين البحث منهجية اقتضت ولكن الواقع، من فرارا ليس الديين، االستبداد عن
والبحث والسياسية، والفكرية االجتماعية الظواهر وأسباب جبذور االهتمام على األولوية إضفاء

ال أصوهلا املعاصرةعن تطورا�ا يف الغوص قبل  .تارخيية،

ـمح يس ـا وترتيب ـارا اختي ـي يقتض الشائك املوضوع هذا يف ومكانا زمانا اrال حتديد أن كما
ـاء األرج الفسيح املعاصر الواقع معاجلة يف منها االستفادة ميكن وثرية مرضية نتائج باستخالص

التعقيد دالئل. الكبري على احلصول الغاية السلطةفليست من ذاك أو الطرف هذا ال�ام وقرائن
ـث الباح ـة غاي ظلت ولكن االستبداد، مبمارسة للدين املنتسبة والشخصيات اهليئات أو الدينية
مل إن ـي، السياس لالستبداد التوأم األخ هو الديين االستبداد بأن تارخيي أمنوذج عرب القارئ إقناع

رضاعة أو رمحا له األم هو  .يكن

مل ـائجوهلذا نت ـرض ع من العلمية واملقارنات املوضوعية املقاربات بعض عرب نفسه الباحث مينع
ـا دين ختص املدروسة العينة أن رغم املعاصر، اإلسالمي واقعنا على إنزاهلا خالل من حبثه ودروس
صميم من هي ومفاهيم مصطلحات استعمال حتمل على بالصرب القارئ داعيا أخرى، وثقافة آخر

االج اإلسالميعلم العريب اخلطاب يف مألوفة غري تبدو قد الديين، . تماع



التارخيي، الدرس حيث من سواء فوائد، من ختلو ال �ا قام اليت البحثية املقاربة أن الباحث ويزعم
ـرنا عص يف ـائدة س وسياسية وثقافية فكرية تيارات جذور عن التنقيب أو املنهجي، التناول أو

هذ بأن واعدا ـداحلايل، عن عليه اصطلح ملا موضوعي نقد بغية أخرى دراسات ستتلوه البحث ا
ـ ب الباحثني الديين "بعض ـر"العقل الفك صلة عن متأنية علمية حفريات عرب وتنقيبا ـريب "، " الغ

املعاصرة وتطوراته الكنسي بالفكر  .احلديث

حو يكون أن ميكن ال اآلخر مع احلوار حنو املعاصر االنسياق أن يزعم الفتقارهكما منتجا اراحقيقا
ـور التط ـاريخ بت ـخ الراس العلم إىل وحاجته وباآلخر، بالذات والفكرية والثقافية املعرفية للقوة
ـن م متعددة وجهات الذات من متنوعة أطراف بني الثقايف التدافع ساحات يف جيري وما الفكري

ت. اآلخر ومعرفته وأتباع، أنصار منها ولكل وأنواع، أشكال ـيال،فاآلخر تفص ـته ودراس شرحيا،
تباع أن عن فضال تشترى ال أمور وهي احلوار، مواد أعز من ومآال، وحاال  !تارخيا

املوقف هزيل خصمه، أمام حمالة ال ضعيف ذاته، أطراف مع للحوار املفتقر أن يزعم وال جيزم بل
لقل به يرحب قد فمثله بقراره، لالستقالل القدرة عدمي غريه، مع احلوار ـدعىحني وي ـه، فهم ة

أنه الناصعة احلقيقة ولكن استخدامه، وسهولة تسخريه يسر من للتيقن األوىل املقاعد يف للجلوس
ـا م بتنفيذ واإلسراع له، واإلذعان الداعي أيدي على التلمذة يف تدريبية لدورات يدعى ما غالبا

له االستجابة وحسن  .يرضيه

الذي عن يدافع اهللا أن يدركون احلق ـوفأصحاب وأول للسلم، دعوة أي عن ميتنعون فال آمنوا ن
ـأيت ي حني لكن العلم، من باالستزادة تسمح اليت املوائد كافة من االستفادة يف يترددون ال النهى
على دلت فالتجربة العلمية، املراكز من ال سياسية جهات ومن اجلامعة، من ال السفارة من احلوار

ع متنعت ما مع تطبيع الغالب يف ـةأنه ممكن غدت مستقبالت لصياغة ومتهيد أفكار، من الذات نه
القرار مراكز اللغو صاحب وتبويئ الراشد الصوت �ميش  .حمورها

من ملزيد وحسبنا حليفا، للخسارة كان اللغو صاحب أن التاريخ وأنبأنا الوحي علمنا وقد ذلك،
أل مفتوحا منا احلوار ويكون النصرة، لثقافانا تكون أن يف كيداألمل أن والقوة، العزة مع كان ي

ضعيفا الدوام على كان  .الشيطان



ـدخل امل
ـورة ث ـاج نت ـي ه بأوروبا العلمانية أن اليوم، وإىل عقود منذ وأدبياتنا، ثقافتنا يف احلديث يكثر
ـل داخ ـن م ـيحي املس الدين رجال لدور واضح ابتسار مع الكنيسة، على األوروبية الشعوب

بلو يف نفسها املتديننيالكنيسة من عديد ومواقف جلهود وجتاهل العلماين، الفكر املشاركني-رة
الكنسي العمل تنشيط برامج يف ـك-بقوة أولئ به قام ما عن وتغاض احلداثي، الفكر صياغة يف

الكنسي االستبداد وجه يف وفكرية ثقافية ليربالية ثورة من مجيعا  .الرجال

املسيحي العقل يف)١(فناقد وخاصة ـور، لتط واملتتبع الكنسية، إداراته ومواقف البابوية نصوصه
جبامعاته ويتوالد يتحرك ملا واحمللل والفكرية، الثقافية ونواديها األوروبية األوساط يف وثقافته فكره
ـرن الق أواخر إىل اإلسالمي األندلس بفكر االحتكاك منذ وآراء، فلسفات من السياسية ومنابره

مر امليالدي، ـيتالعشرين ال ـة الليربالي والثورة عشر، الثامن القرن kاية يف الفرنسية بالثورة ورا
مستنريا وفكرا قوية ثقافة أن يالحظ عشر، التاسع القرن من األخري النصف يف نسبة-اشتدت

وقتئذ والسياسية الثقافية األوضاع عليه كانت ـل-ملا بفض األورويب اrتمع يف سائدين ظال قد

                                                 

يف)�( ـث ببح للقيام األوروبية اجلامعات إحدى لدى نفسه سجل قد السطور هذه كاتب كان
بعنوان الدكتوراه املسيحي: "إطار العقل ـي: نقد الكنس الفكر تطور يف معرفية ـني" حفريات ح

rبا متفرغ غري كخبري ـدهمقامه بل ـة حكوم من منتدبا ثقايف كمستشار وعمله األوروبية موعة
ـة،) املغرب( اإلداري امللفات أحد سهوا أو خطأ أتلفت قد اجلامعة تلك إدارة أن إال بربوكسيل،

الكاتب وخطورته-فعمد املوضوع اجلامعة-خلصوصية تلك من تسجيله سحب  .إىل
درا من استنبطه ما نشر إىل الكاتب يسارع ـنةومل س ـذ من األصلية مراجعه يف الفكر لذلك ساته

ـ١٤٠٤ ـا١٩٨٣/ ه مب املسيحية، الدينية واإلدارات للمراكز متعددة برحالت قام بعدما إال م
ـد العدي قراءة على منكبا ومثقفيها، باحثيها وثقافة بفكر وحمتكا أنشطتها، متتبعا الفاتيكان، فيها

واملعاصرة القدمية التارخيية املراجع يعتربمن الذي الكاثوليكي منه وخاصة املسيحي، الفكر حول
الفكر تطور ملسار مشولية شبه رؤية باكتساب له مسح مما باإلسالم، العالقة خيص فيما إنتاجا األكثر
ومدى واإلسالم، اليهودية وباألخص األخرى، الديانات مع عالقاته يف خاصة املعاصر، املسيحي

وعامل أوروبيا وتأثره املعاصرةتأثريه باإليديولوجيات ـن. يا ع ـدر يص ـا م أول املقال هذا ويعترب
سنة عشرين منذ والنشر البحث غمار خوضه رغم املوضوع، يف  .الكاتب



ومسامهة املثقفنيعطاء الكنيسة أتباع من نسبيا-العديد والفكر-واملتحررين العلم جماالت يف
اإليديولوجية ومشار�م العقدية مذاهبهم اختالف على  .والثقافة،

ـالت وجم ـورات ومنش ـب كت شكل يف والثقايف الفكري املسيحيني الثوار أولئك عطاء وجتلى
بالنسبة الشأن هو ما مثل وحماضرات، األخرى،ودروس والثقافية والفكرية الفلسفية للمسامهات

اإلصالح ثورة تعد واليت األنوار، بفلسفة املعاصر الغريب الفكر يف إليه يرمز ملا أساسية لبنة مضيفا
وانتشارها النبثاقها األساس الدافع عشر السادس القرن يف  .الكنسي

إصدارها بعد فقد حيث صاحبه، اسم محل اإلنتاجات تلك ـرمبعض اهل يف ـلطة س ـع مواق إما
أو ـوي الترب أو ـديين ال ـدوره ل ـزا متمي ـديرا تق أو السلطوي، بالطها يف مكانة أو الكنسي،
ـا الباب ـب غض إىل ـت دفع ـاعب ومص متاعب جرائها من يعاين جنده ما كثريا بل االجتماعي؛

هؤ من لنجد إننا حىت واملركزية، احمللية الدينية السلطة رجال لدن من اضطرتهومضايقات من الء
جملته أو نشراته توقيف أو آرائه عن العدول إىل واإلكراهات  .الضغوط

ـن م ـد العدي ومنشورات مؤلفات حال هو كما اسم، بدون صدر أو مستعارا امسا محل وبعضها
يف ـوم للعم الكتاب يصدر ال كان قريب، عهد إىل أنه علما زمانئذ، والفالسفة واملفكرين املثقفني

الكا ـرفالوسط ط من موقع ترخيص وصدور الرمسية، الدينية اإلدارات موافقة بعد إال ثوليكي
املركزية الكنسية السلطة أو احمللية  .الكنيسة

ـل فض ـر ينك ال الكنيسة، سلطة وجه يف والوقوف الليربالية الثورة مهد وهي مثال، فرنسا ففي
جملة مثل قوية وجمالت اجلديد"منشورات ـة)L'ère Nouvelle( "الزمن وجمل ـة"، اrل

ـية ـ ـ ـة )La RevueFrançaise( "الفرنس ـ ـ وجمل ـل"، ـ ـ Le( "املراس
Correspondant(وجملة كانت)L'avenir( "املستقبل"، اليت اrالت من وغريها ،

األورويب، والفكري الثقايف الوسط داخل الكبري التأثري هلا وكان القراء، من هاما مجهورا تستقطب
حي الكنيسة داخل ـونخاصة مثقف أفكارها على ويشجع يغذيها والواسع، الصامت مجهورها ث

ـل ـ مث ـيحي ـ املس ـدين ـ لل ـوالئهم ـ ب ـون ـ ـوين"معروف ـ ، )Lamennais( "الم
و )Montalembert( "مونتالومبري"و ـن)Lacordaire" (الكوردير"، م وغريهم ،

الف وحتجر الكنسي االستبداد وجه يف قوي ليربايل فكر نشر يف مجيعا سامهوا ـيحيالذين املس يكر



ـان ك ـل ب ـدين، املت الصف داخل من أغلبه ومتعاطفني قراء الكبري مجهورهم وكان التقليدي،
املسيحية الديانة أتباع من املخلصني أوساط يف كبري صدى الديين انتمائهم حبكم . لفكرهم

ا االستبداد ضد ناضلوا قد املسيحيني الدين رجال من العديد بأن يشهد املعاصر ـديينفالتاريخ ل
ـار األفك ـر نش عرب إما هلم، املتاحة الوسائل بشىت املركزية الدينية لإلدارات الفكري والطغيان
ـع اrتم ـات مبؤسس والسياسي االجتماعي التأثري منابر عرب وإما ذكرنا، كما العام الرأي وتنوير

مثل الديين، الطابع ذات ـة"املدين الديني ـة احلري ـن ع للدفاع العامة Agence" (الوكالة
Générale pour la Défense de la Liberté 

Religieuse()ـة)٢ املدني ـا الباب ـلطة س إضعاف إىل مباشر غري أو مباشر بشكل هادفني ،
وتأهيل والدينية، والسياسية االجتماعية أبعادها مبختلف احلرية من اrتمع أفراد ومتكني والدينية،

يف اإلسهام إىل أساسا املسيحي الدين اجتماعيةرجال مراتب النتزاع ودفعهم احلرية، تلك خدمة
الرمسية الدينية اإلدارات جربوت من احلد دون هلم لتتاح تكن مل وسياسية  .ودينية

بلورة يف الكبري األثر صاحبها الذي اإلنسان حلقوق العاملي واإلعالن الفرنسية للثورة أن شك وال
الفكر وجه يف املعارك وكسبه احلداثي، ـداثالفكر أح يف التمعن حني لكننا التقليدي، الكنسي

ـرن الق ـع مطل إىل ـيالدي امل عشر السابع القرن من املتدافعة التيارات حركة ودراسة التاريخ،
يف ساهم الكنيسة، لسلطة املضاد الفكر انتشار يف املسيحيني الدين لرجال هاما أثرا جند العشرين،

ال ويسر نفسها، الفرنسية الثورة وحتضريااندالع تنظريا �ا، وتأثر فالسفتها يف أثر بل أمامها، سبل
 .)٣(وتأطريا

ـي الرمس الكنسي والفكر احلداثي الفكر بني املواجهة حدة اشتداد يف ساهم الذي الشيء ولكن
                                                 

جملة)�( ـربايل)L'avenir( "املستقبل"نشرت اللي ـاثوليكي الك الباحث يرأسها كان اليت ،
بتاريخ )Lamennais( "الموين" عددها ـمرب١٨يف ـيا١٨٣٠ديس األساس ـانون لق
والبحث) امليثاق( التفصيل من املزيد يريد من إليه فلريجع الوكالة،  .هلذه

حول)�( وثائقية دراسة مقدمة احملظورة"راجع واألفكار املقوالت ـا" (الئحة مسيناه ـيت ال وهي
والكالم الفكر من للمحظور البابوية ـورات)باملدونة ه ـار بي ـب الراه ـا � قام ، )Pierre

Hourat(سنة بباريس كتيبات ثالث يف منشورة دراسة وهي ـود١٩٠٩، بل مكتبة الناشر ،
ص األول، الكتاب  .٨وشركاؤه،



ـة للعلماني ـة قوي دفعات وأعطى العقدي، الصعيد على وخاصة والفكري، الثقايف الصعيد على
وأفكارها خطا�ا ـةوانتشار بابوي الئحة صدور هو العربية، ومراجعنا كتبنا يف منسيا نسيا وظل ،

ـديقا تص أو ـا مبحتواه ـا اقتناع �ا، التلفظ الكاثوليكية أتباع على املمنوع واألفكار للمقوالت
وراء ـاق تنس أو ـا أطروحا� ـبىن تت ونظريات آلراء الترويج يف االخنراط عن فضال ألفكارها،

 .فلسفتها

اإل هذا بتاريخوجاء والتوجيهية الدائرية البابوية للرسالة ملحق ضمن ـمرب٨صدار ١٨٦٤ديس
كورا"واملعنونة قدر (كوانتا ـة)٤()QuantaCura( )"بأي الئح امللحق هذا ومضمون ،

مثانني ـى) ٨٠(ضمت عل ـت نص أن سبق وكبرية خطيئة الكنيسة نظر يف تعترب فكرة أو مقولة
لبابا سابقة وخطب رسائل ـالةضالهلا الرس ـدر أص الذي التاسع بيا البابا فيهم مبا الكنيسة، وات

للجدل املثري وملحقها  .املعنية

ـن ولك فحسب، التارخيي واستقرائنا الوثائقية دراستنا على بناء للجدل مثري بأنه ندعي ال وحنن
ـ الكنس الصف داخل من بارزون ومثقفون أنفسهم، املسيحية أتباع من العديد الرأي ييشاطرنا

ـدالع الن ـودا وق ـان ك الالئحة تلك نشر بأن شهدوا والذين واملعاصرون، األقدمون الرمسي،
ـه وإدارات البابوي وللكرسي الكاثوليكية الكنسية للسلطة والذعة وقوية مكثفة كربى انتقادات

املعاصرة أزمنتنا إىل تترى فعلها وردود آثارها مازالت واحمللية،  .املركزية

اإلص ذلك ساهم ـببل كس من ومكنهما احلداثي، والتيار العلماين اجلانب صفوف تقوية يف دار

                                                 

ـن)�( ع وخاصة عنها، الصادرة والتوجيهات والرسائل القرارات تسمي أن الكنيسة عادة جرت
الالتيين لنصها األوىل بالكلمات والتو. البابا، ـة الدائري الرسالة افتتاحية ـةوكانت ـأي"جيهي ب

ـاوات )encyclique Quanta Cura( "قدر الباب اعتادها إشادة دراستنا موضوع
ـها مدخل بداية جاءت حيث البابوي، الكرسي اعتالء سبقوهم مبن التوجيهية رسائلهم مدخل يف

ـيت: "كاآليت ال ـالتهم رس الرومان األحبار أسالفنا أدى الرسولية والصرامة العناية من قدر بأي
إي نفسهخوهلم املسيح السيد تلقائيا..."اها النص تسمية فكانت ـدر: "، ق Quanta( "بأي
Cura.( 



ـة الديني الكنيسة سلطة وإضعاف جهة، من املستنرية الدينية احلركات صفوف داخل هامة مواقع
االجتماعية والرعاية والتربية والثقافة الفكر صعيد على وخاصة أخرى، جهة من  .واملدنية

ـو ـ ل ـف ـ جوزي ـب ـ الكات ـه ـ قال ـا ـ ـة )Joseph Lecler( كلريفم ـ جمل يف ـثال ـ م
يونيو )Etudes( "دراسات" لشهر عددها يف واملنشور مائة١٩٦٤املسيحية، مرور مبناسبة

على احملظورة"سنة واألفكار املقوالت من)syllabus: السيالبوس" (الئحة غريه مثل يدلنا ،
ت خطورة على املسيحي الدين رجال عن الصادرة املماثلة ـااألقوال أثره ـم وحج الالئحة، لك

ـان ك وإن اليوم، وإىل صدورها منذ املسيحية، والثقافة الفكر على واملتزمت ـع"التقليدي جمم
الثاين الدينية) concileVatican II( "الفاتيكان احلرية حول Dignatis( ببيانه

HumanaePersonae( مسلطا سيفا ظلت اليت البابوية الوثيقة هلذه ظهره أدار قد
واألهدافمب اجلوهر حيث من متاما يعاكسها ما وأصدر طويال، دهرا الغائب احلاضر القانون ثابة

جتذرت بل األورويب، والفكر األوروبية الثقافة يف انغرست اليت العلمانية املرتكزات مع والتعامل
املعاصرة املسيحية والثقافة نفسه الكنسي الفكر يف قويا  .جتذرا

الكاتب هذا :يقول
للسيالبوس" كان الذي مثل صدى بابوية وثيقة ألي يكن ـانني". الالئحة"مل للثم ـة املدون فهذه

كورا كوانتا البابوية الدائرية للرسالة كملحق صدرت قدر (مقترحا ـا) بأي بي ـا الباب طرف من
بتاريخ ويف١٨٦٤ديسمرب٨التاسع بأسره، العامل يف السيالبوس هذا أثار صدوره بعد ومباشرة ،

األوساطك منها-افة املؤمنة غري ـدا-حىت ممت صداها مازال رائعة، وانتقادات قوية، فعل ردود
اليوم يعين. إىل الذي البسيط الالتيين اللفظ ـحري،" فهرست"فهذا الس ـع الوق ـه ل أضحى قد

ودون ـهم، أنفس ـيحيني املس بني حىت الكنسية السلطة نقد وفلسفة فكر يغذي اليوم إىل ومازال
القلقاالبت بعض إثارة عن  .)٥("عاد

جند أننا األخري-كما املسكوين اrمع انعقاد الثاين(إبان الفاتيكان ـتينات) جممع الس مطلع  -يف
ـذي ال للقرار متهد ودراسات بأحباث تقوم كانت الكاثوليكية واملراكز املؤسسات من العديد أن

ع صادر بيان شكل يف الكاثوليكية الكنيسة سلطة ـذيأصدرته وال الدينية، احلرية حول اrمع ن
وتوجهات ومواقف قوانني من عليه ترتب وما السيالبوس ضمنيا  .ألغى

                                                 

يونيو )Etudes( "دراسات"جملة  )�( ص١٩٦٤، ،٧٣٩. 



املراكز هذه ـيني"من الفرنس للمفكرين الكاثوليكي  Centre Catholique" (املركز
des Intellectuels deFrance(سلسلته ضمن كتابا أصدر والذي أحباث "،

بعنوان" الدينيةاحلرية"حول" ومناقشات دراسة مطلعه يف ـيالبوس: "جاء وس ـة الديني ـة احلري
اليوم١٨٦٤ زمننا يلي" يف ما فيها ورد ،: 

ـص" ن مبثابة أو العصمة، من حالة هلا وثيقة أنه على رمسي بشكل مقدما أبدا السيالبوس يكن مل
لتغيريها سبيل ال حقائق على عن. دال يعرب أنه دراسة بعد التصريح ميكن ـيبل الكرس قدم زلة

ـوس هونوري البابا مثل الزلة، لتلك الكاثوليكية املنظومة قواعد �تز أن دون ـذي)٦(املقدس، ال
ذلك من قريبا أو الضاللة عهد دخل قد بأنه املؤرخون . )٧("يرشدنا

ـن ع صادر خاص كتاب هو وملحقها الرسالة أن إىل الكنيسة وفقهاء املؤرخني بعض ذهب كما
الدولة ـخصكتابة ش ـربني األق أسالفه وبعض البابا رسائل يف املتفرقة نصوصه مجع بالفاتيكان،
اهلوية  .جمهول

                                                 

يف)�( ـها بلعنت ـذكريها ت البابا عصمة وادعائها تنصيصها يف الكنيسة انتقاد يريدون الذين يعمد
سنة الثالث القسطنطيين املسكوين ـدةل٦٨٠اrمع عقي ـبىن ت ـذي ال األول ـوس هونوري لبابا

ـنة)Monothélisme( املونوتلزمية س ابتكرها عقيدة وهي ـق٦١٦، بطري ـة ميالدي
جممع )Serge( "سرج"القسطنطينية يف جاء ملا خالفا وذلك األول، هرقل اإلمرباطور مبساندة

سنة إ٤٥١خلقدونية وذات إهلية ذات له املسيح أن على نص حيث ـك.نسانيةميالدية، ذل
خلقدونية جممع إليه وصل مبا املقرين بني جيمع أن رأى املسيحيني، جلمع منه سعيا اإلمرباطور، أن

باملونوتلزمية عنه عرب ما هو وسط قول يف له الرافضني ـوس. وبني هونوري ـا الباب أقرها أن فكان
صفوف توحيد يف منه رغبة خاصة، اإلسكندرية يف انتشرت أن بعد اإلسالماألول وجه يف أتباعه

والسالم الصالة عليه الرسول فترة البابا هذا عاصر ـمن. إذ ض وأقحمته طردته الكنيسة أن إال
ـنة س الثالث القسطنطيين املسكوين اrمع من بقرار إياه مدرجة السوداء، ـمن٦٨٠الالئحة ض

عليهم  .املغضوب

)�( Recherches etDébats du Centre Catholique des 
Intellectuels de France, "Essais sur la liberté
religieuse", Cahier n° ٥٠, mars ١٩٦٥, Librairie 

Athène Fayard. 



ـا م أن ـوهلم ق يف حال ألنفسهم وليجدوا فيها، وقعت اليت ورطتها الكنيسة عن لينفوا ذلك كل
القدس، الروح دعم أو وحبضور املسيح السيد رعاية حتت صادر ألنه معصوم هو البابا عن يصدر

ـكو تل ـق ملح توجيهات من التنصل من التالية العقود يف بدا جيد مل الكنسي الفكر تطور كون
أثره وحمو ذكره ونسيان له الكلي التنكر بل القنبلة،  .الرسالة

ـة التوجيهي للرسالة بالنسبة احلال هو ما مثل الشهرة ذات بالرسالة عشرية كل يف حيتفل ما فعادة
عشر الثالث ليون التاسع( XIIILéonللبابا بيا البابا تال واملسماة)الذي نوفاروم "، " ريروم

)Encyclique RerumNovarum (ـيت١٨٩١مايو١٥الصادرةبتاريخ وال ،
ـال العم ـايا بقض ـة للعناي خصصت إذ اجتماعية صبغة ذات رسالة أول الكنيسة رجال يعدها

واالجتماعية االقتصادية أحواهلم عن الق)٨(والدفاع مضى بل على، املسيحية اrالت يف جند ومل رن
ـن ع ـا دفاع ـدرت ص كوkا رغم وملحقها التاسع بيا البابا رسالة إىل بالذكر يشري من كثر�ا
الكنيسة رجال معظم فيها رأى حيث الزاحفة، احلداثة وجه يف منيعا سدا لتكون وسعت الكنيسة،

قو وحجة املسيحية، مستقبل على قلق مصدر عقدين من أقل الكنيسة،بعد إلدانة املغرضني بيد ية

                                                 

ـث )	( حي ـة الكاثوليكي ـة الكنيس استراتيجية يف جذري تغري عن تعرب التوجيهية الرسالة هذه
يف تستثمر أن ورأت املاضية، املرحلة يف املواجهة دروس من الشعوباستفادت بقضايا االهتمام

ـة واملدني السياسية البابا سلطة توسيع على احلرص بدل واالجتماعية ـك. االقتصادية ذل ـن وم
ـك لتل ـدا تأكي ـذكراها ب ـاال احتف اجتماعية صبغة ذات رسائل يصدرون والباباوات التاريخ،
ـالة ـ ـ الرس ـل ـ ـ مث ـد ـ ـ اجلدي ـه ـ ـ التوج ـذلك ـ ـ ب ـاال ـ ـ واحتف ـتراتيجية ـ ـ االس

Encyclique QUADRAGESIMO ANNOعشر احلادي بيا Pieللبابا
XIـث١٩٣١مايو١٥بتاريخ الثال ـون لي البابا رسالة إصدار على سنة أربعني مرور مبناسبة

الرسالة وكذلك ـادرةEncyclique MATER ET MAGISTRAعشر، الص
والعشرون الثالث يوحنا البابا ـرور١٩٦١مايو١٥بتاريخJeanXXIIIعن م مبناسبة

ــبعني ــوانس بعن ــة املائ ــذكرى ال يف ــادرة الص ــالة الرس مث ــنة، Encycliqueس
CENTESIMUS ANNUSالثاين بولس يوحنا احلايل البابا عن Jeanوالصادرة

Paul IIوليس١٩٩١مايو١بتاريخ مايو فاتح تاريخ البابا هذا واختار ليقرن١٥، منه
العمال بعيد واالحتفال الذكرى  .بني



وال امللغوم النص ذلك الكنيسة عن صدر ما وكأنه اليوم وإىل املذكور البابا موت منذ تصرفوا بل
 .نشر

ـن م ـثريا ك الكنيسة سلطة فيه جتد كانت عهد بني فاصال حدا يعترب املدونة هذه صدور فتاريخ
ر صفوف يف ما ووحدة املسيحيني، مجوع ضمن ـااألنصار هل االنتقاد فيه اشتد وعهد الدين، جال

من والعلمانية باحلداثة املنادية اجلهات فيه ومتكنت واألساقفة، والرهبان األتباع صفوف بني حىت
ـا علن ـدفت ه اليت الكنسية السلطة على الشعيب والتأليب الالذع بالنقد يسمح رمسي ديين نص

األفك ومصادرة األفواه، تكميم إىل اإلصدار ـدةبذلك جام ـب قوال ـمن ض اآلراء وتعليب ار،
 .ومتحجرة

ـيحية، للمس األوىل ـود العه فمنذ الرمسي، الكنسي الفكر على بغريب التصرف هذا مثل وليس
بعد األول"وخاصة نيقية رأي٣٢٥سنة" جممع ـرب واعت التثليث، عقيدة حدد والذي ميالدية،

اإلسكندرية مسيحيي من ما-أريوس نوعا ـيمبد -التوحيدي ومراس رسائل ظلت وضاللة، عة
ـدع الب حتصي ولوائح نصوصا تضم خاصة، املسكونية اrامع وقوانني املسيحية، الدينية السلطة
ـة الئح ـمن ض أصحا�ا ومصنفة ومروجيها، قائليها والعنة هلا مستنكرة واألخطاء، والضالالت

املسيح رمحة من واملطرودين  .الضالني

القان الكنيسة عمل جند ـربل عش ـع التاس ـرن الق أواخر إىل الوسطى القرون منذ والفكري وين
ـدع بالب ـفه تص ما وتلعن تشجب ومراسيم ورسائل قوانني جمموعة معظمه يف ظل قد امليالدي
اrمع مثل البابوي، الكرسي ويرعاها يراها كما املسيحية للعقيدة املخالفة والضالالت واألخطاء

ـت ـ لتران ـكوين ـ  concile oecuménique de( )١٥٦٥-١٥٤٥(املس
Trente( اليت للعقيدة املخالفة واألفكار األطروحات وتلعن تشجب بقوانني أعماله ذيل الذي

اليوم إىل الكنيسة منها تعاين زالت ما وانقسامات شروخا بذلك وعمق اrمع،  .أقرها

الكر لنتاج والدارس وثقافته، وفكره الكنسي املسيحي العقل تطور على ـويل "سيواملطلع " الرس
عن الصادرة البابوية الدائرية الرسالة أن يدرك العقل، ذلك وإنتاج آلية كبرية بنسبة جيسد الذي

التاسع بيا كورا"البابا قدر (كوانتا ـا)QuantaCura( )"بأي ملحقه ضمن تضم واليت ،
البابا)املدونة(السيالبوس عن الصادرة البابوية الرسالة يف أساسا أصوهلا جتد ـادس، الس سغريغوار



ـوس"واملعنونة )GrégoireXVI( عشر ف ـاريخ )MirariVos( "مرياري ١٥بت
ـيحي١٨٣٢أغسطس املس ـب الكات ـكات إس ـا أساس ـذكور امل ـا الباب منها قصد واليت ،

جملته )Lamennais( "الموين" ومنع ـط )L'avenir( "املستقبل"ومجاعته، اخل ذات
األوساط يف القوي والتأثري ـع)٩(الدينيةالتحرري م تتالقى ليربالية أفكار نشر يف سامهت واليت ،

أساسا واملاسونية العلمانية، املؤسسات بنشاط االرتباط والشديد الناشئ، احلداثي . الفكر

يف ـا خالص ـيحيا مس إنتاجا نراه والذي الغريب، العلماين الفكر جبذور التعريف يف منا ومسامهة
مسامهة مع مكوناته، من ملموسةالعديد ـت-يهودية كان وإن التأطري، حيث من حمدودة لكن

والتأثري التنظري حيث من الالئحة-قوية هذه دراسة إىل أن) السيالبوس(سنعمد ـا ارتأين واليت
والكالم"نسميها الفكر من للمحظور البابوية ـن"املدونة م ـة جمموع بتدوين قامت بالفعل ألkا ،

امل على حيرم قلنا كما وصالحهااملقوالت صدقها إمكانية اعتقاد أو �ا، اإلميان  .سيحي
ـين تع وأkا كاثوليكية، كنسية سلطة أعلى عن صادرة أkا نقصد فإننا البابوية، نقول حني وطبعا

املسيحي اrتمع ضمن الكربى الطائفة وهم غريهم، قبل بالذات  .الكاثوليك
لش تعريفا سنقدم املدونة، نص بعرض نقوم أن قبل التاسعلكن بيا البابا مع )Pie IX( خصية ،

التوجيهية الرسالة عن نبذة وذكر املدونة، لتلك إصداره لدوافع ـورا"إشارة ك ـا ـأي(كوانت ب
�ا )Quanta Cura( )"قدر ملحقا املدونة نص صدر  .اليت

التاسع بيا بالبابا تعريف
الثق مساره عن وال التاسع، بيا البابا حياة حول احلديث نطيل ـارلن باختص ـديين،ولكن وال ايف

ـو ه التاسع بيا للبابا األصلي االسم أن إىل نشري ـيت"شديد فريي ـتايي مس ـا ماري ـاين " جيوف
Giovanni Maria MASTAI-FERRETI)ـول) ١٨٧٨-١٧٩٢ أط كان

البابوية كرسي على عمÇر تقريبا٣٢(من ـر) عاما الفك وانطالق الليربالية الثورات عهد وعاصر ،

                                                 

)
ل ) حبثا لوسيانانظر برنارد دراسات: "حول )Abbé Bernard Lucien( لراهب
ـة الكاثوليكي ـدة العقي يف ـة الديني ـة احلري ـن  Etudes sur la liberté( "ع
religieuse dans la doctrinecatholique(دار ـر نش يف"، ـاء أقوي

نوفنرب)Ed. Forts dans la Foi("العقيدة ،١٩٩٠. 



وتأل ـهالشيوعي بأن ـة الكنيس تاريخ خرباء لدى لذلك إضافة ومتيز والعلماين، احلداثي الفكر ق
األربع املشكالت  :صاحب

احلداثة. ١ ـص: مواجهة ن على أساسا له املنتقدون يستند لتيارا�ا ومواجهته عداؤه يذكر وحني
دراستها بصدد حنن اليت  .املدونة

لليهود. ٢ له: عداؤه ينسب حيتا-حيث أمر صحته،وهذا من للتأكد معمقة تارخيية دراسة إىل ج
إليه تشري التارخيية املراجع من الكثري ـود-لكن اليه تنصري إىل عهده يف عمدت قد الكنيسة أن

ـل. قسرا الطف ـري تنص ـة حادث ـى عل ـه إلي ـة املوجه ـنف الص هذا من التهم جل وتستند
التارخيية١٨٥٨سنة )Mortara( مورتارا املصادر تقول حيث طبعا-، الكنسية أن-غري

ـوس طق حسب سرا فعمÇد خطري، مبرض أصيب والنصف السنة عن عمره يربو ال يهوديا رضيعا
مسيحيا تعليما ليتلقى عائلته من قسرا سحب مث الكاثوليكية، ـد. الكنيسة بع أصبح الطفل وهذا

بالتبين ابنه البابا واعتربه   .راهبا
أن إىل التارخيية املصادر تلك ـذكوروتشري امل الراهب أن على تنص بل بالفعل، مت قد األمر هذا

مورتارا" ليفي سنة" إيدغاروا تويف أن إىل رهبانيته على ظل  .١٩٤٠قد
البابا. ٣ عصمة لعقيدة ـكوين: ابتكاره مس جممع لعقد الدعوة إىل عمد ـان"فقد الفاتيك ـع جمم

ـني" األول ب ـان١٨٧٠ -١٨٦٩ما ك ـوانني، الق ـن م ـد العدي ـدر ـهاليص رأس ـى عل
لعقيدةPastoraeternusالدستور واملؤسس للجدل البابا "املثري ١٣بتاريخ" عصمة

ـرارات. ١٨٧٠يوليو ق إىل للرجوع تواق لكل حدا وضع أنه ـة"ذلك قسطنس ـع  .)١٠("جمم
)constance (ـول ـ ح ـا ـ ـة"بأملاني ـ اrمعي ـات ـ Les théories()١١("النظري

conciliaires (سل تكون بأن قضت الباباواليت سلطة من أعلى اrامع   .طة

                                                 

احلد)��( على أملانية تاريخمدينة هلا األلب، جلبال ومتامخة الرين، kر على توجد سويسرا، مع ود
ـطنطني، قس ـور اإلمرباط ـم باس تسميتها مث ومن رومانية مدينة قبل من كانت إذ عريق أورويب
مشهور سياحي منتجع اليوم وهي زاهية، جتارية عهودا فعاشت الشرق، إىل الذهاب معرب وكانت

سويسر تتقامسها اليت وأملانياببحريته  .ا

قسطنسة )��( مبدينة اrمع هذا بني)   constance" (عقد ميالدية،١٤١٨و١٤١٤ما
قانون عنه صدر مما ـضSacrosanctaوكان رف ـذي ال ـة اrمعي بالنظريات اخلاص

اليوم إىل عليه يصادقوا أن ـة. الباباوات لدراس ـة غني مادة يعترب اrمع هذا أن بالذكر ةواجلدير



القوانني الئحة لكانت الدستور ذلك صدور بعيد أمنية لظروف التوقف إىل اضطر اrمع أن ولوال
التاريخ عرفه مما الكاثوليكي املسيحي الفكر على وقعا ـت. أشد كان ـة الكنيس أن لو نقول بل

البابا دستور أللغت واحلرية بالدميوقراطية مؤمنة ـريبالفعل األخ ـا جممعه يف التاسع ـع(بيا جمم
الثاين ـة) الفاتيكان املدون ـع م ـت فعل ـا كم ـكونية املس اrامع سلطة لعلو االعتبار / وأعادت

وجاذبيته حالوته السلطة لكرسي ولكن   .السيالبوس،
الرمسي-وباملناسبة الكنسي الوسط يف سائدة كانت اليت الفكرية احلرية ندرك ذلك-وحىت فإن

عليهالدس وافق حيث األغلبية عليه صوتت قد ـد٥٥٣تور ض احلاضرين من وراهب ٢أسقف

                                                                                                                                            

الدينيةاالنقالب" السلطة أجهزة يف السياسية ـا"ات وإمن فراغ، من النظريات يبتكر مل اrمع ألن ،
رابعا وعني بثالث، وأطاح االستقالة، على الباباوات من اثنني  .أرغم
ـر عش الثاين غريغوار البابا من كال االستقالة على اrمع أرغم )   Grégoire XII(فقد

املضاد الكنيسةك(l'antipapeوالبابا تسميه ـرون) ما والعش الثالث Jean(يوحنا
XXII (ـي السياس ـوذ النف ـب حس واحد من أكثر البابوي الكرسي على يتنازع كان حيث

خاصة،( واليهود الليرباليني لدى واحملبوب الثاين الفاتيكان rمع الداعي املعاصر البابا جاء والذي
ذل أحقية يلغي كي االسم بنفس التسمي إىل باالسمفعمد ولو البابوية ادعاء يف املضاد البابا ). ك

عشر الثالث بونوا بالبابا اrمع ذلك أطاح ـارتن)Benoît XIII(كما م ـا الباب وعني ،
يصادقوا). Martin V(اخلامس أن اليوم وإىل التاريخ ذلك منذ الباباوات يرفض  -ولذلك

روما أسقف ملنصب احتكارهم النظريا-حبكم قانون ـبهمعلى منص ـى عل خلطورته اrمعية ت
السلطة يف  .وبقائهم

ـع اrم هذا باليا من أن إىل اإلشارة من بأسا أرى ال فإنين أطيل، ال حىت اإلجياز أتعمد أنين ورغم
هوس جان الراهب على باإلعدام ـة)١٤١٥-١٣٧١) JeanHusحكمه جامع عميد ،

تلك يف الفكري و الديين اإلصالح ثورة وقائد ـهبراغ، كتابات أزعجت فلقد التاريخ، من احلقبة
مث ـجنه لس شىت ومناورات تدخالت عرب قبضها أحكمت منه ضاقت أن وبعد الكنيسة، وأفكاره

ـول. حماكمته ليح ـاره أفك من فكرة ثالثني عن ختليه حماولة اrمع انعقاد حني متت سجنه وبعد
يف ليعدم إعدامه اrمع فقرر فرفض، مؤبد، سجن إىل اليومإعدامه حرقا) ١٤١٥يوليو٦( نفس

الرين kر يف رماده ورمي املأل، أمام ـط،. باحلطب فق تلعن تكن مل الكنيسة أن لنقول هذا نذكر
ـا ودرس له تنكيال احلطب على باحلرق هلا املخالف إعدام إىل تعمد اخلطري الستبدادها كانت وإمنا

الناس أعني أمام  .لغريه



ـل قب ـا روم غادر أسقف، اخلمسني قرابة من املكون الفرنسي الوفد أن لالنتباه املثري لكن فقط،
اخلطري مقترحه على املوافقة عدم يف البابا حيرج ال حىت بيوم التاريخ  .ذلك

لعقيدة. ٤ مرميالطاهرة "اختالقه الذنوب  dogme de l'Immaculée( "والعدمية
conception( ـه١٨٥٤سنة لكن التاسع، بيا البابا قبل سائدا فكرها كان عقيدة وهي ،

لذلك مشهودة احتفاالت وأقام الكاثوليكية، العقيدة صلب من كقانون سنها من أول   .يعترب

�مة عن مرمي العذراء ترتيه املستحدثة العقيدة هذه ـواءأسس وح آدم �ا قام اليت األوىل اخلطيئة
النصرانية العقيدة كتب يف مفصلة هي ـمول. كما بش املتعلق النصرانية العقيدة من األصل فهذا

ـك تل ـن م أخرى ألصول مسح وحواء، آدم عقب يف إمثها وسريان البشر، لكافة األوىل اخلطيئة
املسيح وفداء خالص لتربير وتتعقلن تتمنهج أن اإلبن"العقيدة   .للبشرية" اإلله

ـدة عقي ـد أوج قد األصل ذلك عليه ينص الذي التعميم من استثناء مرمي السيدة اعتبار أن إال
ـدة عقي جعل قد البابا على العصمة إضافة بأن علما التربيع، إىل التثليث من تنطلق تكاد أخرى

إىل والتقديس املرجعية حيث من متيل الكاثوليكية طبعتها يف يفالنصارى ـيس التخم ـن م نوع
الكاثوليكية البابا(العقيدة مرمي، القدس، الروح املسيح، ـراء)اهللا، الق ـن م ـدا عدي أن علما ،

سريون نظرهم-املسيحيني وجهة ـم-من وه ـف كي ختميس، بأصحاب وصفهم يف أغايل أنين
تثليث يف يتجلى توحيدا موحدون، أkم  !يرون

القطيع كرست املستجدة العقيدة بنيهذه صارخ تناقض يف الكنيسة وجعلت الربوتستانت، مع ة
مرمي للعذراء خصته الذي واالستثناء البشر، كافة على األوىل اخلطيئة  .عموم

ـورة الث جتاه الكاثوليكي الفعل رد من جعل الذي هو التاسع بيا البابا عهد أن املؤرخون ويشهد
من صدر ما واعترب للكنيسة، رمسيا منهجا الشأنالفرنسية هذا يف واملقاالت واألحباث الدراسات

يف األصل واعتبارهم الربوتستانت، ملذهب وصارخ واضح عداء مع الكنسية، لإلدارة رمسيا تراثا
وماسونية وعلمانية وشيوعية اشتراكية من زمانه  .باليا

البابوية بالرسالة تعريف
كورا قدر(كوانتا  )Quanta Cura( )بأي



هذا يف نتطرق كلمةلن مدلول إىل املختصر ـة"املقال دائري ـالة يف  )encyclique( "رس
رسائل من بصددها حنن اليت الرسالة إليها رجعت اليت األصول إىل وال املسيحي، الديين القاموس

لطرحهم املخالفة واآلراء لألفكار ولعنا�م وخطبهم وتوجيها�م الكنيسة لباباوات وال)١٢(سابقة ،
الوطي العالقة ـادسإىل الس ـوار غريغ ـا للباب ـة التوجيهي ـالة الرس ـني وب بينها ذكرنا كما دة

ـوس "واملعنونة  )Grégoire XVI( عشر ف ـاريخ )Mirari Vos( "مرياري ١٥بت
الدفاع)١٣(،م١٨٣٢أغسطس قمة مثلت قد التوجيهية البابوية الرسالة هذه بأن بالقول مكتفني

العلم احلداثة وجه يف الكاثوليكية الكنيسة ذاتعن ـة الليربالي الثورة وجه يف األعم على أو انية،
ومبلحقها �ا اهتمامنا كان مث ومن احلداثية،  .الرتعة

مجهور داخل وتتسع تزدهر بأن الليربالية للثورة مسحت السلطوي وتشديدها التقليدي بثو�ا فهي
نفسه السلطوي اهلرم داخل من حىت بل ومتدينني، مسؤولني من املسيحية قدأتباع مجيعا فهؤالء ،

ـهم أنفس داخل يف ورضوا الدينية، للسلطة ومواجهتها احلداثة تيارات نقد الغالب يف استحسنوا
سندا املعقلن النقد ذلك يف رأوا بل املتحجر، وفكرها الكنيسة واستبداد جور من صورا بكشفها

الت وجه يف عقبة والقائم السائد، الكنسي الفكر وجه يف اخلافتة ـلحلركتهم لك ـرافض وال قدم،
اآلخر مع احلوار أو املخالف للرأي  .قبول

ـة الرمسي للكنيسة خمالف عقدي توجه ذات مؤسسات نشاط السطح على يطفو أن عجبا فليس
ـا علماني أو يهوديا أو ماسونيا أكان سواء وملحقها، الرسالة تلك صدور بعد وبقوة علين بشكل

ذلك غري ليعق. أو مثال الصهاينة يكن امليالديفلم عشر التاسع القرن kاية يف األول مؤمترهم دوا
ـه انبثاق يف أسهمت الذي الدينية احلرية جمال واتساع الكنيسة، سلطة ضعف لوال حرية، وبكل
املتشددين الدين رجال وانزواء املزعج، وملحقها البابوية الرسالة تلك ملضمون العارمة االنتقادات

ب وانشغاهلم الدفاع، خطوط ـدإىل بع مواجهة، كل عن وامتناعهم الصورة، وحتسني الذات تربئة

                                                 

املقال )��( هذا يف منهااكتفينا استخلصت اليت البابوية واخلطابات والرسائل القوانني الئحة بسرد
مرجع كل ومضامني دوافع حول تفصيل دون الالتيين، بنصها األخطاء  .املقوالت

ـيان)��( لوس ـارد برن الراهب حبث ـول  )Abbé Bernard Lucien( راجع : ح
ـة" الكاثوليكي ـدة العقي يف الدينية احلرية عن Etudes sur la liberté( "دراسات

religieuse dans la doctrine catholique(سابق مصدر ،. 



إدارة املناهضة اجلهات الرسويل "إشباع ـا" الكرسي نفوذه ـلطان س ـن م النيل حدود إىل قدحا
إىل شىت حماوالت عرب ساعية النفس، عن الدفاع دائرة إىل ترتوي جعلها مما تأثريها، جمال وتقليص

ملن التقليدي خطا�ا يف األراضيالتجديد ضياع أثره من ضاعف والذي املتزايد، األنصار تقلص ع
النفوذ وتقلص البابوية، للكنيسة" العقاري"واملمتلكات ـؤمتر. والفالحي امل ذلك منظمو عزم فلو

ـاهض من ـف موق أزما�ا رغم بالتأكيد للكنيسة لكان مثال، تارخيه من قرن نصف قبل عقده إىل
 .)١٤(ومعاكس

املل هذا مسح املواقففلقد تقنني بسهولة بالضالة ووصفها ممنوعة أرادها اليت األفكار برسوخ حق
العليا اإلدارة اضطر مما واسع، نطاق على هلا املؤيدة والثقافات األفكار وترويج دستوريا، احلداثية

عقد إىل أتباعها وخرية صفوفها داخل من هلا املوجهة االنتقادات أمام ـان"للكنيسة الفاتيك جممع
ـيع) ١٨٧٠-١٨٦٩" (ألولا توس إىل ـت ودفع بلة، الطني فزادت البابا، عصمة قرار وإصدار

ـو من ـع م ـيحية، املس لليربالية والدستوري، املؤسسايت العلين، والظهور الدينية، احلرية جماالت

                                                 

األراضي)��( على االستعماري اهلجوم بدء رأسها وعلى لذلك، دفعت أخرى عوامل طبعا هناك
وحضر زمانه جتلى حيث سوقه، على استوى أن بعد الصهيوين الفكر ونضج واإلسالمية، العربية

سي مشروع إىل وحتوله ـوةرجاله، بق تبلور الذي الدينية احلرية مناخ لكن استيطاين، فكري اسي
ـدها، بع ـاء ج ـذي ال البابا عصمة وقرار البابوية، والفكر الكالم من احملظور مدونة إصدار بعد
ـبات واملكتس الكنيسة، وخارج داخل من البابوي للكرسي املوجهة لالنتقادات الشعيب والتأييد

تي عليها حصلت اليت مناخالدستورية وتيسري املؤمتر ذلك عقد من مكن ذلك كل احلداثة، ارات
واملؤسساتية السياسية خططه  .تنفيذ

وصلت ما نثمن بل املؤمتر، مبنع الكنيسة قامت لو التمين عن بتاتا نعرب ال ذلك، إىل نشري إذ وحنن
أخرى أبواب من إليها اإلسالم لدخول مهد الذي واالنفتاح التحرر من أوروبا بعدإليه أما. فيما

ـن ولك ـرائيل، إس إلنشاء الدارسني بعض يدعيه الذي املزعوم األثر له نرى فال الصهيوين املؤمتر
اهلوان من حالة على كان واإلسالمي العريب اجلسم أن يزال-نرى إىل- وما معه حيتاج ال حبيث

أطرا اغتصاب أو لتمزيقه سواء استراتيجي، دهاء وكبري سياسي، تفكري منهعميق  .ف
ـود، األس وحنكة األبيض الدود لشراهة يرجع ال فالتفسخ متعفن، جسم يف الدود يسري فحني

احلياة وغياب العفن وجود استمرار إىل وإمنا أصال، الدود بزوغ إىل  .وال



تعاين كانت اليت اليهودية منها وخاصة األخرى، وامللل لألديان متزايد ونفوذ للعلمانية، متصاعد
خاليةمن أزمنة يف واالضطهاد  .الضيق

العلمانية احلداثة تيارات تستطع مل السياسية-بل املواقع من العديد الظرف ذلك يف كسبت اليت
الدستورية ـة-واألرضية التربوي امليادين يف وخاصة والدولة، الدين بني الفصل قواعد تضع أن

الذي النقدي الثقايف املناخ بفضل إال االستبدادي،واالجتماعية، وملحقها البابوية الرسالة فجرته
لرفض واملنطق العقل لتحكيم السهلة الدعاية من متكنت حيث حوهلما، كانت اليت الردود وقوة

الرسويل الكرسي من مدين أو ديين توجيه لكل الطاعة يف والتريث  .مقتضيا�ما،

ت اقتبس أن منذ ظل قد التقليدي املسيحي الفكر أن خاف الرومانيةوغري اrالس من اrامع نظيم
ـن م معارضيه وإقصاء واملسكونية، احمللية اrامع يف املخالفني على لعناته إنزال عرب سلطته يفرض

الشياطني بسدنة وا�امهم عنهم، دينية مرتلة كل وسحب ـائدا. الساحة، س النمط هذا ظل ولقد
يف ـاعي ومج ـي رمس بشكل التثليثية املسيحية بزوغ ـة"منذ نيقي ـع concile de( "جمم

Nicée(  عقد٣٢٥سنة وحىت األول"ميالدية الفاتيكان ".جممع

الثائر األملاين الراهب أيدي على الكنيسة انشقاق بعد األمر لوثر "واستفحل Martin" مارتن
Luther)ـي )١٥٤٦-١٤٨٣ الفرنس ـان"والالهويت كلف ـون JeanCalvin" ج

الرب )١٥٦٤-١٥٠٩( من ـتورفاقهما لتران ـكوين املس اrمع انعقاد بعد وخاصة وتستانت،
)١٥٦٥-١٥٤٥ .(

عشر التاسع القرن أواخر يف عشر الثالث ليون البابا التاسع-ولعل بيا البابا بعد جاء  -والذي
ـن م ـد واحل االجتماعية املواقع بعض لكسب سعيا املألوف، هذا عن اخلروج حاول من أول هو

الشعبية يفمث. االنتقادات املوروث على الثورة الثاين"جتسدت الفاتيكان ـان)١٥("جممع ك حيث
الفكر مع طالق مبثابة املسيحيني غري مع العالقات حول والبيان الدينية احلرية حول البيان صدور

                                                 

يوم)��( مسكوين جممع عقد يف نيته عن والعشرون الثالث يوحنا البابا ـاير٢٥أعلن ١٩٥٨ين
من قليلة شهور البابويبعد الكرسي على بتاريخ. جلوسه اrمع افتتاح ،١٩٦٢أكتوبر١١ومت
بتاريخ أعماله  .١٩٦٥ديسمرب٨وختم



ونتيجة الكنيسة، خارج من هي البيانني هذين صدور دوافع معظم كانت وإن التقليدي، املسيحي
ع ال وإكراهات العقيدةضغوط من املدون مع انسجاما املسيحي الفكر بتطور هلا . القة

لفكرها، املعادية للتيارات ولعنات باألسالف، تنويها التاسع بيا البابا رسالة حتتوي أن طبيعيا فكان
ألن ـؤهال وم الرمسية، اللعنة داخل هلا متجاوز كل يعد الواقع، على تفرض صارمة حدود ووضع

بالالئح امسه السوداءيدون بوضوح. ة بصددها حنن اليت الرسالة من األوىل الفقرة تشري وبالفعل،
للماضي، الشديد التقليد يف واملتمثلة البابوي، املسيحي الفكر يف سائدة كانت اليت األهداف إىل
أثبتتها كما املسيحية عقيدة عن احنرافا بل الصواب، طريق عن وخروجا ضالال جتديد كل واعتبار

 . املسكونيةاrامع

الرسالة من األوىل الفقرة يف جاء :فلقد
ـك" الكاثولي ـة لديان واملنتقمون املدافعون هم أkم على برهنوا قد أسالفنا إن ـة "نعم، " العظيم

وللعدالة على. وللحقيقة أحرص قلو�م تكن ومل األرواح، خالص شيء كل قبل مههم كان فلقد
وشجب اكتشاف من ود-شيء رساال�م احلكيمةعرب ـاء،-ساتريهم واألخط الضالالت كل

ـدي األب ـالص واخل األخالق لشرف وخالفا الكاثوليكية، الكنيسة ودين لعقيدتنا خالفا واليت
واملدنية الكنيسة من كال لطخت اليت الشديدة العواصف حتدث باستمرار تفتر مل ".للبشر،

ا األسالف بتمجيد رسالته مطلع بدأ قد البابا أن البابوي،ويالحظ الكرسي اعتالء يف سبقوه لذين
والتمسك أسالفه، kج على يسري أنه على يؤكد أن يريد بذلك وهو وصرامتهم، بدقتهم مشيدا
ـاحاته س ـات ومتطلب املعاصر، الواقع مستجدات مواجهة يف التقليدي املسيحي الفكر مبضامني

ال الثورة وأن خاصة والدينية، والفكرية والسياسية ـا،الثقافية بأوروب ـدها أش على كانت ليربالية
ـيالدي امل عشر التاسع القرن منتصف يف التاسع بيا البابا مع احلادة املواجهات بعد  -وأضحت

املدونة إصدار دوافع يف ذلك لبعض سنلمح ـرب-كما ع ـا تقريب األمصار مجيع يف ومشولية عامة
و والسياسية والفكرية األدبية القطاعات مجيع يف  .التربويةانتشارها

املدونة إصدار دوافع
ـن تك مل لكن صدوره، تاريخ قبل فيه مفكرا شيئا كان املدونة مجع بأن للنص الناقد القارئ يشعر
ـى عل باالستقامة األتباع يلزم بابوي قانون صدور يف راغبة كوkا رغم على له متحمسة ىالكنيسة



حي خاصة، أتباعها ختاطب النص عرب فهي واالتباع، رجالالطاعة فرق ضمن من أن هلا اتضح ث
ـا، أفكاره ـواب ص معتقدا احلداثة، فلسفة تستهويه بدأت هام مجهور لسلطاkا اخلاضعني الدين

مواقفها من الكثري هلا  .ومشاطرا

ـرص وح ـره، عناص ـب ترتي ونظام النص، �ا أعد اليت العجلة تلمس عرب ذلك الناقد ويالحظ
دو القضايا بعض إبراز على بعضاملشرفني مباركة. ن مبناسبة املدونة هذه حول صدر كتاب فآخر



الصاحل القديس ملرتبة ورفعه التاسع بيا للبابا ـل)١٦(الكنيسة عج ـى عل أعد النص أن إىل يشري ،
باألساس إعالمية أهداف حتقيق يف  .)١٧(رغبة

رينان إرنست الكاتب إصدار ـاة"لكتابه )١٨٩٢-١٨٢٣(Ernest Renanلكن حي
ـان١٨٦٣سنة  )Vie de Jésus( "املسيح ك ـداره، إص بعد كبرية شهرة لقي والذي ،

ـاقفة األس ـى عل وتوزيعها املدونة بتحرير لإلسراع األساس الدافع هو واملؤرخني اخلرباء حسب

                                                 

بتاريخ)��( ذلك ـرون٢٠٠٠سبتمرب٣مت والعش ـث الثال يوحنا وللبابا له املباركة وكانت ،
ا واملسيحيني اليهود لدى واحملبوب الثاين، الفاتيكاين املسكوين للمجمع أمر. حلداثينيالداعي وهو

إذ السواء، على والعلمانية الدينية واجلمعيات واألحزاب التيارات داخل قوية انتقادات من خيل مل
ـداثي واحل ـتح املنف األخري لتغطية إال واحد يوم يف للمباركة الرجالن يدرج مل أنه الكثريون رأى

وطيشه األول استبداد عل. على حتيل االنتقادات تلك معظم ـنيوكانت ب ـارخ الص التناقض ى
ـاين الث بولس يوحنا احلايل البابا به قام ما بني ليقارن االنتقاد وامتد واملمارسة، املنهج يف الرجلني
ـة الكنيس بتجاوز واعترافه اليهودية، ألتباع الكنيسة واضطهاد ظلم عن للسماح طلب من نفسه

اإلنس حلقوق احترامها وعدم التسامح قيم املاضية العصور ـاريخيف بت رسالته يف وخاصة ١٢ان،
ـت٢٠٠٠مارس وأخل القيم بتلك مست لشخصيات وتقديس مباركات من به يقوم ما وبني ،

احلقوق  .بتلك
ـيحيني واملس ـة اليهودي والنوادي املؤسسات عن الصادرة تلك صوتا األشد االنتقادات وكانت

شبكة حتت ـع"املنضوين واrتم ـة للكنيس ـر آخ وجه أجل  Pour un autre( "من
visage d'Eglise et de Société(ـي الفرنس الراهب أتباع الغالب يف وهم ،

غايو سنة )Gaillot( الثائر منصبه من املركزية الكنيسة أقالته ـدر. ١٩٩٥والذي ص ـا كم
ـل مث ـا الباب لسلطة املناهض املسيحي التيار عن تعرب اليت الدولية الشبكات بعض عن مماثل شيء

ـبكة ـ ـة"ش ـ كنيس ـن ـ ـبكة )Nous sommes Eglise( "حن ـ وش ـة "، ـ كنيس
 ).Eglise de liberté( "احلرية

كريستوفر)��( بول الراهب كتاب روالن )Paul Christopher( راجع ـقف واألس
التاسع: "بعنوان )Roland Minerath( مينرياث بيا ـر"سيالبوس نش ،Le Cerf،
باريس٢٠٠٠سبتمرب ،. 



األورويب. والرهبان اإلهلية الذات ومنتقص اإلله بشامت البابا لقبه الذي الكاتب وهو le(كيف
blasphémateureuropéen(. 

ـع م السيالبوس يصدر أن يف نية فعال التاسع بيا للبابا كان أنه الكنسية التارخيية املراجع وحتدثنا
سنة تأسيس١٨٥٤التوجيه عن لإلعالن خصص والذي مرمي"، للعذراء الكلية الطهارة " عقيدة

)dogme de l'Immaculéeconception(ـدو مؤي يقول كما أنه إال ،
م يكن مل حتتالسيالبوس، يوضع أن البتة ـاء"تجانسا األخط كل حيطم الذي العذري  -" القدم

السالم عليها مرمي سيدتنا بذلك يعنون املعاصرة-وهم والبدع األخطاء من الالئحة  .تلك

ـيحيني املس ـن م ـدين املؤي ـك أولئ احتجاج املسيحي للفكر املعاصرة الكتابات يف وجدنا بل
البابوي النية بتلك نشرالراديكاليني بأن القول إىل املؤرخني من ذهبوا من وجه يف املبكر النشر يف ة

وتفتيت الكنسية للسلطة األراضي سلب وقع حتت كان البابوية "الالئحة من"الواليات وغريها ،
ـان ك النشر أن على الراديكاليون أولئك ليربهن ديين، مقصد كل عن بعيدا السياسية، احلوادث

وإعداد عميق تفكري البابوينتيجة الكرسي برئاسة الكنيسة خلرباء  .طويل

ـنة س ـة املدون إصدار يف البابا لدى بالفعل كانت النية أن تؤكد التارخيية األحداث أن شك وال
ـتغلة١٨٥٤ مس ـدة، حب السطح على تطفو بدأت واحلداثي الليربايل الفكر مواجهة أن ذلك ،

لظاه سعرت اليت الطاحنة واحلروب السياسية هلااألزمات اrاورة والدول إيطاليا يف ـي. ا ٢٩فف
ضمنيا١٨٤٨أبريل يوحي مما الكاثوليكية، اrر دولة على احلرب إعالن ميكنه ال أنه البابا أعلن

ـك املل �ا يقوم اليت التحركات يشجب ـبري"أنه أل ـارل ـت" ش بييمون ـك  roi du( مل
Piémont()ب. )١٨ احلكومة رئيس اغتيل أن الفعل ردود الراهبفكانت باليغرينو "الفاتيكان

                                                 

بييمونت)	�( منطقة ا  Piémontتقع جزءايف ضم أن لنابليون سبق إليطاليا، الغريب لشمال
سنة سنة١٨٠٢منها أجري استفتاء على بناء فرنسا الدول١٧٩٩إىل من عديدا عليه ألب مما ،

سنة يف أنه علما لفرنسا، التوسعية اهليمنة من نوعا ذلك يف رأت اليت ـكر١٨٦٠األوروبية ش ،
يف مساندته على الثالث نابليون بييمونت ـافواملك وس نيس منطقيت سلمه بأن اrر على . حربه

نابلس مملكة منها مملكات، إىل مقسمة كانت ـط،)Naples(فإيطاليا املتوس البحر على
الشمال يف بييمونت ومملكة بكثري، احلالية الفاتيكان دولة من أوسع كانت اليت البابوية لواملمالك



أن١٥يف )PallegrinoRossi( "روصي إىل ـا الباب اضطر مما السنة، نفس من نوفمرب
جاييت مدينة إىل نفسه على خوفا املوايل األسبوع يف متخفيا روما ـة( )Gaéte(يغادر مدين

اإليطايل ـ)باجلنوب بت ـا بروم ـدين وامل السياسي احلكم kاية عن أعلن وهكذا ـر٩اريخ، فرباي
١٨٤٩.  

سنة املاسوين الثوري االنفجار انطلق فقد باريس، من وصدر١٨٤٨أما أوروبا، أقطار كافة ليعم
ـات مجعي ـكل ش يف ـهما عن ـة الناجت األفكار لتتجسد الشيوعي، البيان السنة نفس يف كذلك

س مخس من أقل يف والفكر الثقافة وأندية اإلعالم جمال يف نفوذ ذات  .نواتومؤسسات

السنة تلك يف أنه أيضا بذلك الشهادة يقوي ـة) ١٨٥٤(ومما األوروبي ـدان البل ببعض ظهرت
من نوع الناس بني سرى حيث مدنية، تكون أن ميكن الدفن مراسيم أن ترى ومؤسسات مجعيات
ـا كم اآلخرة؛ على سلطة هلا بأن للكنيسة وتسليما ختلفا، املوت حني راهب استدعاء يعترب الفكر

يفسا ـدائها أع من تعدهم من موتى دفن رفض يف املتمثل الكنيسة موقف الفكر هذا منو على عد
األحرار املفكرين رميم احتواء عن ومرتهة مقدسة تربتها ترى واليت املسيحية،  .املقابر

ـيحي املس ـر املفك جند ـار"فمثال ـاجين-بي فره ـودور Pierre-Théodore( "تي
Verhaegen) (ـلمؤ) ١٨٦٢ - ١٧٩٦ العق ـل معق ـيل بربوكس احلرة اجلامعة سس

سنة من البلجيكي املاسوين للمحفل األكرب واألستاذ الذي ( ١٨٦٢إىل١٨٥٤املاسوين، هو بل
القرار ـارا١٣٥ألغى اعتب حيث البلجيكي الديين الشأن مناقشة مينع كان الذي احملفل قانون من

يوم إلغائه تاريخ انتقاد١٨٥٤أكتوبر٢١من أصبح وقويا، صرحيا للكنيسة ـن)املاسونية يعل ،
املتدينة١٨٦٢ديسمرب١٠بتاريخ عائلته رضا عدم رغم مدنية دفن مبراسيم يطالب وإعالنه. أنه

فكرة شجع املدين "هذا ـا"املوت م ـها لكن نعم، ماسونية شخصية، عن صادر طلبه وأن خاصة ،
يعل األستاذ هذا جند حيث مبسيحيتها، جهارا تنادي سنةلبثت ـي١٨٥٢ن البلجيك الربملان يف م

                                                                                                                                            

البا. الغريب النفوذ مناطق يف الشعب احلريات،فكان من واملزيد السياسي باإلصالح يطالبون بوي
ـروب احل أن إال عشر، السادس غريغوار سلفه خالف على منها جانبا التاسع بيا البابا لىب حيث

شوكته أضعفت الداخلية واألزمات األوروبية، سنة. الثنائية ـت١٨٦١ويف بييمون ملك " أعلن
إميانويل عVictor-Emmanuel" فيكتور إيطالياملكا  .لى



مراراً رئيسه كان قوة: "الذي بكل وأعلنها مسيحي، يوم". إنين يف الشخصية هذه رغبة حتقيق ومت
البلجيكي التاريخ يف  .)١٩(م١٨٦٣مارس٧بتاريخ) املاسوين(مشهود

ـونخ مي ـؤمتر م ـاد انعق ـذلك ك ـدوافع ال ـراف )Munich( من إش ـت حت ـا أملاني يف
سبتمرب )Doellinger( "دوالجنر" ـبري١٨٦٣يف ك عرب املؤمترين إىل رسالة البابا وجه إذ ،

فيها ينبههم ميونخ ـاب-أساقفة اخلط ـوع ون املؤمتر هلا دعي اليت التحررية األفكار بلغته بعدما
املدعوين بعض عنه عرب الذي للكنيسة ـات-املنتقد وتوجيه لتعاليم املؤمنني خضوع ضرورة إىل

ا  .لدينيةالسلطة
مؤمتر انقاد كذلك ـني )Malines( "مالني"ومنها ب ما ـل٢٢و١٨ببلجيكا م١٨٦٣أبري

ـر ـ ـ املفك ـب ـ ـ خط ـث ـ ـ حي ـيني، ـ ـ البلجيك ـك ـ ـ الكاثولي ـن ـ ـ م ـدعوة ـ ـ ب
ـه )Montalembert( "مونتالومبري لتقبل ـن تك مل حترري خبطاب مرتني، الكلمة وتناول

عن الدينية السلطة بفصل طالب حيث الكنيسة، سلطة   . املدنيةحينذاك

ألساتذة جرأة من التعليم يشاهده بدأ ما الئحته، إصدار إىل كذلك البابا دفعت اليت األمور ومن
يف ـثال فم ـاليب، الط والوسط اجلامعات داخل األفكار طرح على للكنيسة واملعادي احلر الفكر

ـنة )Bruges( "بروج"و )Gand( "غاند"مدينة س القساوسة حترك ١٨٥٦البلجيكيتني،
ـوير، والتط التحديث إىل بالعمد الكنيسة ويطالبان املسيح، ألوهية ينكران جامعيني أستاذين ضد

اإلحلادي التعليم هذا ملثل حد بوضع  .وطالبوا

الثالث نابوليون بني اتفاقية توقيع جراء من البابا به أحس الذي الشخصي التهديد عن فضال هذا
بييمونت إميانويل" وملك على١٨٦٤سبتمرب١٥يفVictor-Emmanuel" فيكتور

ـان ك ـا م بإصدار يعجل البابا جعل مما سنتني، مدى على للبابا احلامية قوا�ا فرنسا تسحب أن
له موفرة كانت اليت للحماية وتقديرا احتراما  .يؤجله

                                                 

)�
( "L'intelligentsia Européenne en mutation ١٨٥٠-
١٨٧٥: Darwin, le Syllabus et leursconséquences",

Problèmes d'histoire des religions, Université Libre 
deBruxelles, ٩/١٩٩٨, p: ٧٠. 



يلي ما إصدارها دوافع بني من أن املدونة نصوص من نلمس أننا :كما
املعريف•  السقف ـالفكرارتفاع ب ـبعه وتش األندلسي، بالفكر احتكاكه منذ األورويب الفرد لدى

منذ االجتماعي وسطه يف األمية معدالت وتدين الفرنسي، الصناعة١٨٣٠الثوري بثمار ومتتعه ،
ودويل، شعيب مستوى على واrالت والصحف والكتب الدراسات رواج من مكنت اليت املطبعية

الديين باخلطاب مقتنعا يعد ـتيعابفلم الس ـك ذل ـراء ج من ومهيئا للتطور، املناهض التقليدي
يف ـاين والث األول ـالن الفص إليه يشري ما وهذا الكنسية، السلطة على والتمرد احلداثي اخلطاب

احلر والفكر والعقالنية للفلسفة ضمنيا   .ذمهما

ودرجا•  العيش، من رغيدة مستويات إىل االرتقاء يف األورويب املواطن ـةرغبة احلري من عالية ت
ـردة ال أو الربوتستانيت، املذهب انتشار من الكنسية اإلدارة وخوف والدينية، والفكرية السياسية
أن الكنيسة رأت حيث الكاثوليكية، املسيحية غري أخرى ديانات اعتناق عرب لألوروبيني اجلماعية

بعدم األتباع وإلزام معارضيها من االنتقاص عرب الناس كسب إىلعليها حتما تؤدي بأفكار اإلميان
ـع والراب ـث الثال ـول الفص أساسا إليه تشري ما وهذا التقليدية، سلطتها وإضعاف اخلصم غلبة

والعاشر   .والسادس

الثامن•  الفصل بوضوح إليه يشري ما وهذا األورويب، بالوسط املدين الزواج   . انتشار

للكنيسة،•  واالستراتيجية السياسية احلنكة ـامضعف أم ـية السياس السلطة من املزيد وفقداkا
والسادس اخلامس الفصالن إليه يشري ما وهو املدين، اrتمع   .زحف

الراديكايل الراهب يذكره ـاك"فمما داس ـار بلونك ـاك  Jacques Ploncard( "ج
d'Assac(  حماضرته بتاريخ)٢٠(يف السيالبوس ـانم١٩٨٤سبتمرب٢حول أذري املؤرخ أن ،

                                                 

ـورة" )��( للث ـادة املض األدبية ـراث: النشرة وت ـراءة Bulletinlittéraire("ق
contre-révolutionnaire: Lecture et Tradition(ـدد الع ،

سبتمرب١٠٩ ص١٩٨٤أكتوبر –، ومدونته، التاسع بيا للبابا واملخصص ،٥. 



موسوعته)٢١()AdrienDansette( دانسيت يف أشار ـا"، لفرنس ـديين ال ـاريخ الت
ـرة ـ ـ ـ  Histoire religieuse dela France( "املعاص

contemporaine( الكنيسة طرف من ولعنها شجبها بضرورة أشيع اليت األخطاء بأن
 :هي
الدولة-  . علمانية
املعتقد- وحرية الضمري  .حرية
اإلعالم-  . حرية
الشعب- . سيادة
الدين- �م اليت بالقضايا واالنشغال االهتمام يف املدين اrتمع  .حق

الكنيسة موقف خيص فيما شيئا يضيفا مل كانا إن وملحقها الرسالة أن يعترف احملاضر األستاذ لكن
بالتحدي مفعم صارم شكل يف األخطاء تلك بتقدمي مسحا فإkما  .التقليدي،

املدونة حترير تاريخ
الدراس سنةجتمع صدرت املعاصرة لألخطاء مدونة إصدار فكرة أن على التارخيية عن١٨٤٩ات

ــة مدين ــقف أس ــال ــريوز"الكاردين ــي )Pérouse( "ب بيتش ــينو  – م١٨١٠(جيواش
البابوية)Gioacchino Pecci( )م١٩٠٣ كرسي على التاسع بيا البابا خلف والذي ،

ــ اrم ــد عق ــان إب ــك وذل ــر، عش ــث الثال ــون لي ــا بالباب ــب ــةولق ملدين ــي اإلقليم ع
يلي)Spolète( "سبوليت" ما تقريره فيه ورد حيث ،: 
ـة" املتعلق ـاء األخط ـف خمتل حيدد بدستور ميدنا أن البابا حضرة املقدس أبينا من حاال ولنطلب

ـكال األش يف ـها وليعلن ـرادة، امل الالهوتية الرقابة طابع عليها ليضع امللكية، والسلطة بالكنيسة
أن. املعتادة اrمعورغم فإن منفرد، بشكل الكنيسة طرف من شجبها مت قد األخطاء هذه نفس

                                                 

)��( "HistoireReligieuse de la France 
Contemporaine". Tome I: de la Révolution à la III °

république. Tome II: Sous la III° République, 
Flammarion ١٩٥١-١٩٤٨, Paris. 



ويف ـة الئح يف ـاء األخط تلك تقدم أن املخلصني خلالص الكربى املنفعة من أنه له يتبني املقدس
حقها يف احلكم أقسى إنزال مع اليوم، �ا تظهر اليت  .)٢٢("األشكال

سنة ف١٨٥٢ويف الكاردينال من البابا طلب ـوم )cardinalFornari( ورناري، يق أن
خيص ما يف املعاصر للمجتمع الفكرية احلالة لدراسة الكاثوليك املثقفني وكبار باألساقفة باالتصال
اآلداب ـوم عل ـع م ـا التقائه ـط ونق للعقيدة، بالنسبة فيه السائدة والضالالت األخطاء معظم

واالجتماع رس. والسياسة إرسال إىل الكاردينال ـنفبادر م ـاة منتق ـة لطائف الصدد هذا يف الة
تضم بالئحة أحلقها واملفكرين، وحصره٢٨األساقفة مجعه يراد الذي النوع من  .خطأ

ـت واختلف ـة، الفعلي البداية هذه من سنة عشر اثين بعد إال النهائي شكلها يف الالئحة تصدر ومل
عمق على داللة كانت الطويلة املدة تلك أن يرى من بني الذياألقوال الكبري والتداول التفكري

عزمها حني الكنيسة انتاب الذي املرحلي والتراجع التوقف فيها يرى من وبني الشأن، هذا يف مت
إصداره، من السرعة من ومنعت النص واجهت معارضات هناك وأن املشروع، هذا إصدار على

إخ يف االستعجال على دال فقراته وتسلسل عرضه شكل أن إىل ـتغناءلينتهوا االس مت شيء راج
ونشره إبرازه املستجدة الظروف دعت مث ما، مرحلة يف  .عنه

الفاتيكان يكشف مل اليوم، وإىل املشروع-لكن هذا على ونصف القرن قرابة مرور عن-رغم
اليت األجوبة هي ما فيعرف وثائقه، على يطلع بأن ألحد يسمح مل كما احلقيقية، ودوافعه أسراره

ال ـلتلقاها أه ـل فع ردود كانت وكيف �ا، أخذ اليت االقتراحات هي وما فورناري، كاردينال
�م االتصال مت الذين والثقافة تستند. الفكر ال مقاربات جمرد هو املوضوع هذا حول قيل ما فكل

الكتمان طي يف اليوم إىل تزال ما وهي هلا السبيل وكيف ووثائق، أرشيف  .إىل

املدونة نص

                                                 

ـي)��( برجي لويس القس �ا قام اليت الدراسة ، )١٩٠٠-١٩٥٩) (L. Brigué( راجع
ـة املرجعي ـاثوليكي الك الالهوت موسوعة ضمن  Dictionnairede la( واملنشورة

Théologie Catholique(،باريس عشر، الرابع اrلد عمود١٩٤١، ،٢٨٧٧. 



مادا أوضمنيا، مبحتواها اإلميان جيوز ال اليت الكربى والضالالت األخطاء حلصر تسعى املدونة مت
ـرة فك أو ـة مقول كل بأن يعترب أن إىل القارئ أدعو فإين مضموkا، على احلقيقة من نوع إضفاء

بعبارة مسبوقة وكأkا تقرأ أن بأنه: "ينبغي االعتقاد الضالل ملن ـات..."إنه الطبع رأيت ما وهو ،
عليها تنص للمدونة  .حلديثة

األول الفصل
املطلقة والعقالنية الطبيعية والفلسفة الوجود وحدة

ـة. ١ عاملي عن متميزا يكون حبيث نبوءته، ويف حكمته، يف كامل أعلى، إهلي خملوق أي يوجد ال
للتغيري خاضع فهو مث ومن األشياء، لطبيعة مطابق واهللا املو. األشياء، هو ذلك حبكم يففاهللا ـود ج

وذات ـس نف هو فاهللا وهكذا هللا، اليت ذا�ا املادة وهلا آهلة، املخلوقات وكافة العامل، ويف اإلنسان
ـق واحل احلرية، مع واحلاجة املادة، مع الشيء نفس هي فالروح لذلك، ونتيجة العامل، مع الشيء

اجلور مع والعدل الشر، مع واخلري الباطل،  .مع
ع. ٢ هللا فعل كل إنكار العاملجيب وعلى الناس  .لى
والشر. ٣ واخلري والكذب، احلقيقة بني الوحيد احلكم هو اهللا، عن كليا املستقل اإلنساين، . العقل

وللشعب للناس اخلري جللب الطبيعية بقواه ويكفي اإلنسان، قانون هو  .بل
ال. ٤ هو فالعقل مث ومن اإلنساين، للعقل الفطرية القوة من نابعة الدين حقائق ـىكل األمس قانون

نوع كل من احلقائق ومجيع املعرفة يدرك أن اإلنسان على وجيب يستطيع خالله من  .الذي
العقل. ٥ لنقد يستجيب حمدود وغري مستمر لتطور خاضع فهو مث ومن ناقص، اإلهلي الوحي إن

 .اإلنساين
مف. ٦ غري فقط ليس اإلهلي والوحي اإلنساين، للعقل معارض باملسيح اإلميان ـوقإن ف ولكنه يد،

اإلنسان كمال وجه يف عائق  .ذلك،
ـي. ٧ ه املسيحي اإلميان وأسرار املقدسة الكتب يف واملقصوصة الواردة واملعجزات النبوءات إن

ـيح املس بل أسطورية، اختراعات واجلديد القدمي العهد كتب ويف الفلسفية، للتحقيقات خالصة
أسطوري خيال  .نفسه

الثاين الفصل
املعتدلةالعقالنية



اليت. ٨ الطريقة بنفس تعاجل أن جيب الالهوت علوم فإن نفسه، للدين مساو اإلنساين العقل أن مبا
الفلسفية العلوم �ا  .تعاجل

اإلنساين. ٩ والعقل الفلسفة، أو الطبيعة علم نتاج هي استثناء بدون املسيحي الدين عقائد  -كل
وحدها تارخييا احملصلة ان-بالثقافة احلقةميكنه املعرفة إىل يصل أن الطبيعية، وقواه مبادئه من طالقا

العقائد منها-لكافة الغامضة ـاين-حىت اإلنس العقل على العقائد هذه تعرض أن فقط ويكفي
كموضوع  .نفسه

وواجبه. ١٠ الفيلسوف حق من فإن الفلسفة، كذلك آخر وشيء آخر، شيء الفيلسوف أن مبا
ن هو اعترف لسلطة خيضع أليأن ـدعن ت أن هلا جيوز وال ميكنها ال الفلسفة لكن احلق، أkا فسه

 .سلطة
متتنع. ١١ أن فقط عليها ليس األحوال-الكنيسة كل ـا-ويف عليه بل الفلسفة، مصادرة عن

بنفسها ذا�ا بتصحيح لتقوم اrال هلا وتترك الفلسفة، أخطاء مع تتسامح  .أن
والتج. ١٢ الرسويل الكرسي مراسيم ـلإن تعرق ـان بالفاتيك الدينية واإلدارات الرومانية معات

للعلم احلر  .التقدم
ـبة. ١٣ مناس تعد مل الالهوت علم والفقهاء املدارس دكاترة صاغ عربها اليت واملبادئ املنهج إن

العلوم ولتقدم زمننا حلاجيات  .كلية
اخلارق. ١٤ للوحي اعتبار أي دون بالفلسفة kتم أن  .جيب

ا النص اآلتيةيشري املالحظة إىل هنا للمدونة :ألصلي
غنتري أنطوان أخطاء ـيت )Antoine günther( ترجع وال العقالنية، ملنظومة معظمها يف

رسالة يف لعنها جثليق "مت بعنوان)٢٣("الكاردينال ١٥بتاريخ  Eximiamtuamلكولونيا
دوبريسلو١٨٥٧يونيو بطريق رسالة يف وكذلك ،l'Evêque de Breslau  بعنوان

Dolorebaud mediocri  ١٨٦٠أبريل٣٠بتاريخ. 

الثالث الفصل
الالمباالة

احلق. ١٥ أkا العقل ضوء يف يرى اليت الديانة وممارسة اعتناق يف حر شخص  .كل

                                                 

املسيحيةدرج)��( الدينية اإلدارة درجات من  .ة



ـة. ١٦ أي ـاق اعتن عرب اخلالص هذا على وحيصلوا األبدي اخلالص طريق جيدوا أن للناس ميكن
 .ديانة
يؤمل. ١٧ ـع-األقلعلى-مما م ـا مطلق ليسوا الذين كافة إىل يصل أن األبدي اخلالص من

املسيح للسيد الصحيحة  .الكنيسة
ـون. ١٨ نك أن ميكن شكل الصحيح، املسيحي الدين لنفس آخر شكال إال ليست الربوتستانتية

الكاثوليكية الكنيسة يف كما هللا حمبوبني  .فيه

الرابع الفصل
السرية  اجل- الشيوعية -االشتراكية الثوراتية-معيات الدين-اجلمعيات رجال مجعيات

األحرار
يف غليظة بألفاظ استهجاkا مرارا مت قد اآلفات هذه  :إن

الدائرية-  .م١٨٤٦نوفمرب٩بتاريخ  Encyclique Quipluribusالرسالة
الرمسي- بتاريخ  Quibusquantisque  Allocution) اإلرشادي(واخلطاب

 .م١٨٤٩أبريل٢٠
الدائرية- ديسمرب٨بتاريخNostisetnobiscumEncycliqueوالرسالة

 .م١٨٤٩
ـة- ـ ـ الدائري ـالة ـ ـ Encyclique Quantoconficiamurوالرس

mærore  م١٨٦٣أغسطس١٠بتاريخ. 

اخلامس الفصل
وحقوقها الكنيسة حول ضالالت

وليس. ١٩ احلرية، كامل ومثاليا صحيحا جمتمعا ليست خمولةالكنيسة ودائمة خاصة حقوق هلا ت
املقدس مؤسسها طرف من ويف. هلا ـة، الكنيس حقوق هي ما حتدد أن املدنية السلطة حق من بل

احلقوق تلك ممارسة ميكنها حدود  .أي
املدنية. ٢٠ السلطة من وموافقة ترخيص دون نفوذها ممارسة الكنسية للسلطة ميكن  .ال
ع. ٢١ حتدد أن يف احلق للكنيسة ـدينليس ال ـدها وح هي الكاثوليكية الكنيسة ديانة أن قائديا
 .احلق



ـددها. ٢٢ حي اليت املواد يف إال كلية مندرجة ليست الكاثوليك والكتاب األساتذة مسؤولية إن
�ا اإلميان اجلميع على اليت اإلميان عقائد بكوkا املعصوم الكنيسة  .حكم

الرومان. ٢٣ األحبار ـواواrامع) الباباوات(إن وانتحل سلطا�م، حدود جتاوزوا قد املسكونية
واألخالق باإلميان املتعلقة التعاريف يف ضلوا بل األمراء،  .حقوق

ـري. ٢٤ غ وال ـرة مباش ال دنيوية سلطة أي هلا وليست القوة، استعمال يف احلق للكنيسة ليس
 .مباشرة

األسقفية. ٢٥ يف املتأصلة السلطة إىل الكنيسة(إضافة يف ه )أي ـلطة، الس هي أخرى سلطة ناك
إلغاؤها ميكن وبالتايل املدنية، السلطة طرف من ضمنيا أو واضح بشكل إما منحت اليت الدنيوية

املدنية السلطة هذه  .بإرادة
واالمتالك. ٢٦ االقتناء يف والشرعي الطبيعي احلق للكنيسة  .ليس
للكنيسة. ٢٧ املقدسون الوزراء يبعد أن الدينية (جيب الروماين) اإلدارات كل) البابا(واحلرب عن

الدنيوية للشؤون سيادة أو . إدارة
احلكومة. ٢٨ من إذن دون رسولية رسائل ينشروا بأن لألساقفة يسمح  .ال
الروماين. ٢٩ احلرب طرف من عفو كل املدنية) البابا(يعترب احلكومة ملوافقة خيضع مل إذا  .الغيا
الك. ٣٠ والشخصيات الكنيسة حصانة املدينإن القانون من أصوهلا تشتق  .نسية
أو. ٣١ املدين الصعيد على سواء الدين، لرجال الدنيوية لألحكام الكنسية احملكمة أو املنتدى إن

ـار اعتب أي ودون ـابوي، الب ـي الكرس ـارة استش ـدون ب وحىت كلية، تلغى أن يلزم اجلنائي،
 .الحتجاجاته

الد. ٣٢ رجال تعفي اليت الشخصية احلصانة دونإن ـى تلغ أن ـن ميك العسكرية اخلدمة من ين
ـى عل مصاغ جمتمع يف خصوصا اإللغاء، هذا ميلي املدين فالتقدم الطبيعي، احلق أو للعدالة انتهاك

حتررا أكثر حكم  .نظام
ـدارس. ٣٣ بامل التعليم توجيه يف والطبيعي اخلاص احلق وحدها الكنسية القضائية للسلطة ليس

 .الالهوتية
عقيدة. ٣٤ الروماينإن احلرب يقارنون ـة) البابا(من الكنيس داخل لسلطته املمارس احلر باألمري

الوسطى القرون إىل ترجع عقيدة  .العاملية
ـي. ٣٥ الكرس ـل حتوي يتم أن الشعوب، كل من برغبة أو عام، جممع من قرار عرب مينع الشيء

أ ومدينة آخر حرب إىل روما مدينة أو الروماين احلرب من  .خرىالرسويل



ـد. ٣٦ عن وتقف تتمسك أن ميكن املدنية واإلدارة مناقشة، أي يقبل ال الوطين اrمع تعريف إن
 .نتائجه

عنه. ٣٧ كلية ومعزولة الروماين احلرب لسلطة خاضعة غري وطنية كنائس إنشاء  .ميكن
الرومان. ٣٨ لألحبار جدا االعتباطية التصرفات الكنيس) الباباوات(إن انقسام إىل ـنيدفعت ب ة

وغربية  .شرقية

السادس الفصل
الكنيسة مع عالقاته يف أو ذاته يف سواء املدين اrتمع حول   أخطاء

حدود. ٣٩ أية حتتويه ال بقانون وتتمتع القوانني، لكافة واملصدر األصل، هي  .الدولة
البشري. ٤٠ اrتمع ومصاحل خلري معاكسة الكاثوليكية الكنيسة عقيدة  .إن
السل. ٤١ مضادةإن مباشرة غري قوة هلا كافر، حاكم طرف من ممارسة كانت لو حىت املدنية، طة

والتعسف استئنافها حق كذلك بل القوانني، اعتماد براءة فقط هلا فليس مث ومن املقدسة، للقضايا
 .فيها
السلطتني. ٤٢ من كل عن الصادرة القوانني تعرض حالة والكنسية (يف هو) املدنية الترجيح فإن

املدينل  .لقانون
الرسويل. ٤٣ الكرسي مع أبرمت اليت الرمسية املعاهدات وإلغاء إبطال يف احلق العلمانية للسلطة

الكنسية باحلصانة املتعلقة احلقوق الرغم) اإليكلريوسية(وفق على بل الكرسي، هذا موافقة دون
احتجاجاته  .من

تتعل. ٤٤ اليت القضايا يف التدخل املدنية للسلطة ومنحيق الروحي، والتوجه واألخالق بالدين ق
ـامهم مله ـذا تنفي الكنيسة قساوسة عن الصادرة والتوجيهات األوامر على احلكم ميكنها فإنه مث
ـرورية الض والترتيبات الدينية الطقوس إدارة يف البث كذلك ميكنها بل ضمائرهم، متليه ملا وطبقا

�ا  .املتعلقة
اليت. ٤٥ العمومية املدارس باستثناءإدارة مسيحي بلد ناشئة إعداد على معني-تشرف حد ويف

ال- حبيث هلا، وخمولة املدنية السلطة اختصاص من كلية تكون أن وجيب ميكن الكنسية، املدارس
واختيار الشهادات ومنح الدراسات وترتيب املدارس مناهج يف بالتدخل أخرى سلطة ألي يعترف

األساتذة تعيني  .وإقرار
ـةبل. ٤٦ الدراس يف ـه اتباع يلزم الذي املنهج يكون الكنسية، املدارس يف حىت ذلك، من أكثر

املدنية السلطة ملوافقة  .خاضعا



مدارس. ٤٧ هي واليت العمومية، املدارس تكون أن يقتضي املدين للمجتمع األفضل التكوين إن
املؤس كل عامة وبصفة الشعب، طبقات كل من األطفال كافة وجه يف ـةمفتوحة العمومي ـات س

سلطة كل عن مبعدة للشباب، نزاهة أكثر وتعليم جادة تربية على واحلرص اآلداب بتعليم اخلاصة
ـة املدني ـلطة الس لتقدير كلية إدار�ا ختول وأن طرفها، من تدخل أو سيطرة كل وعن للكنيسة،

للعصر العامة لآلراء السوي اإلطار ويف حكوما�ا، رغبات وفق  .وسياستها
العقيدةمي. ٤٨ عن منفصال يكون حبيث الشباب لتربية نظام على التصديق الكاثوليك لبعض كن

فقط، يهدف والذي الكنيسة، سلطة وعن ـل-الكاثوليكية األق على أساسا ـة-أو معرف إىل
األرض وجه على االجتماعية احلياة وأهداف اخلالصة، الطبيعية  .األشياء

اال. ٤٩ متنع أن املدنية للسلطة ـاقفةميكن واألس ـويل الرس ـي الكرس بني واألخوي احلر تصال
 .واملخلصني

أن. ٥٠ ـى عل ـربهم جت أن ـها وميكن األساقفة، متثيل يف احلق نفسها تلقاء من العلمانية للسلطة
ـائل ورس القانوين تنصيبهم الرسويل الكرسي من يستلموا أن قبل حىت باألبرشية مهامهم يزاولوا

الكنسية  .تعيينهم
أب. ٥١ ـة،بل الرعوي وظائفهم ممارسة من األساقفة منع يف احلق العلمانية للحكومة ذلك، من عد

األساقفة وتعيني األسقفيات بتأسيس يتعلق فيما الرسويل للكرسي بالطاعة ملزمة  .وليست
الدينية. ٥٢ املهام ملمارسة الكنيسة طرف من احملدد العمر تغري أن إراد�ا مبحض للحكومة ميكن

للنسا ـاسواء عهوده يف شخص أي تقبل ال بأن الدينية اrموعات كافة تلزم وأن الرجال، أو ء
منها برخصة إال  .الرمسية

ـن. ٥٣ م ـر أكث بل ووظائفها، وحقوقها الدينية اrموعات ميثاق حتمي اليت القوانني إلغاء يلزم
ا عن التخلي يف يرغبون الذين أولئك كل تساند أن املدنية للحكومة ميكن اليتذلك، الدينية حلالة

ميكنها الوقت، نفس ويف الرمسية، عهودهم وخمالفة املدنية(اعتنقوها احلكومة هذه) أي كل حتل أن
ـاع وإخض اإلشراف، حق يف البسيطة ومكاسبها اجلامعية، الكنائس وكذلك الدينية، اrموعات

املدنية السلطة وقوة إلدارة ومداخلها  .ممتلكا�ا
واأل. ٥٤ امللوك ـنإن م ـع أرف ولكنهم للكنيسة، القضائية السلطة من فقط معفون ليسوا مراء

القضائية الشؤون يف للحسم  .الكنيسة
الكنيسة. ٥٥ عن الدولة وفصل الدولة، عن الكنيسة فصل   .جيب

السابع الفصل



واملسيحية الطبيعية باألخالق تتعلق اليت األخطاء
األخالقي. ٥٦ القانونية القوانني حتتاج ـالقال اإلط على حاجة هناك وليس قدسية، مصادقة إىل ة

والوجوب النفوذ قوة اهللا من تتلقى أن أو الطبيعة، قانون اإلنسانية القوانني تطابق  .أن
السلطة. ٥٧ سلطان من تسحب أن ميكن املدنية، القوانني وكذلك واألخالق، الفلسفة علوم إن

والكنسية  .الدينية
بقو. ٥٨ االعتراف ينبغي وكلال أدب، منظومة وكل املادة، يف مستقرة هي اليت غري أخرى ات

املتعة وإرضاء الغىن أنواع كل وتنمية مجع على يرتكز أن يلزم الشهوات( شرف، ).حتقيق
اإلنسانية. ٥٩ األفعال وكل فارغ، كالم اإلنسانية والواجبات املادي، الفعل يف يتمثل القانون إن

القانون قوة  .هلا
ا. ٦٠ املاديةليست القوات عدد جمموع إال شيئا  .لسلطة
القانون. ٦١ قداسة يف ختدش ال بالنجاح املكللة القائمة املظلمة  .إن
التدخل. ٦٢ عدم مببدأ يدعى ما وحيترم يعلن أن  .ينبغي
عليهم. ٦٣ الثورة وكذلك الشرعيني األمراء طاعة برفض  .يسمح
أكثر. ٦٤ األقدس امليثاق انتهاك يكون ما ـانونبقدر للق ـالف وخم ـي إجرام عمل أي من عارا

ـه والتنوي ـدح للم ومستحقا مباحا يعترب ولكن فعله، على يالم أن ينبغي ال فقط ليس األبدي،
الوطن حب سبيل يف ذلك يكون حني   .الكبريين

الثامن الفصل
املسيحي الزواج حول أخطاء

إىل. ٦٥ الزواج رفع قد املسيح بأن حجة بأي اإلقرار ميكن الديينال الطقس كرامة  .مستوى
للعقد. ٦٦ ملحقا شيئا إال ليس بالزواج اخلاص الديين الطقس ـزواج(إن ال أن)عقد ـن وميك ،

فحسب دينية مباركة إال ليس نفسه الديين الطقس بل عنه، منفصال  .يكون
ـن. ٦٧ م ـد العدي يف بل الفسخ، مستحيلة ليست الزواج عالقة فإن الطبيعي، احلق من انطالقا

املدنية السلطة عن يصدر أن ميكن بعينه الطالق فإن  .احلاالت،
الزواج. ٦٨ وجه يف مانعة أو الغية عوائق تضع أن يف احلق للكنيسة ـو. ليس ه احلق هذا ولكن

القائمة العوائق كافة تزيل أن عليها اليت املدنية  .للسلطة
ل. ٦٩ الغية وموانع عوائق وضعت قد العصور مر على الكنيسة ولكنإن هلا، هو حلق ال لزواج،

املدنية السلطة من استعارته حلق منها  .استغالال



املوانع. ٧٠. ٧٠ فرض يف الكنيسة حق إنكار على يتجاسر من تدين اليت ترانت جممع قوانني إن
املستعارة السلطة حدود ضمن أkا يفهم أن وال تعبدية، ليست للزواج ـلطة(الالغية الس ـن م

).املدنية
ـرإن. ٧١ آخ شكال املدين القانون أقر إذا باطلة، تعترب قد بل ملزمة ليست ترانت جممع قوانني

صحيحا الزواج جعل اجلديد الشكل هذا عرب ويريد اتباعه، ميكن الزواج  .من
الثامن. ٧٢ ـنBoniface VIIIبونيفاس يÖعل ـذي ال العفة وعد بأن أعلن من أول كان

عدمي الزواج جيعل الرهبان ترسيم  .احني
حقيقي. ٧٣ لزواج ميكن اخلالص، املدين العقد اخلطأ) صحيح(بقوة ومن املسيحيني، من يتم أن

الغيا الزواج يعترب أن أو ديين، طقس عرب دائما يكون أن يلزم املسيحيني بني الزواج أن االعتقاد
الطقس هذا  .دون

امل. ٧٤ التشريع إىل اخلاصة بطبيعتها واخلطبة الزواج أسباب  .دينتعود

ومها آخرين خطأين إىل هنا للمدونة األصلي النص :يشري
ـ- ب الكنيسة لغة يف يدعى ما أو الرهبان، زواج عدم الكنسية"إلغاء  "العزوبة
الزواج- حالة الرهبان(تفضيل لغري العزوبة) بالنسبة حالة ـميها(على تس كما البكارة حالة أو

املسيحية الدينية ).الثقافة
م اخلطآن الرسالةهذان يف شجبهما إىل ـاريخEncyclique Qui pluribusشار بت

الراعوية١٨٤٦نوفمرب٩ والرسالة لألول، ـاريخMultiplices interبالنسبة ١٠بت
للثاين١٨٥١يونيو  . بالنسبة

التاسع الفصل
الروماين للحرب املدنية السلطة حول )البابا(أخطاء

والكا. ٧٥ املسيحية الكنيسة أبناء ـةإن الديني امللكية وتوافق جتانس بينهم فيما يناقشون ثوليكية
الروحية والسلطة

ـعادة. ٧٦ والس ـة احلري من املزيد إىل ستدفع الروماين احلرب ميلكها اليت املدنية السيادة إلغاء إن
 .للكنيسة

اآلتية املالحظة إىل هنا للمدونة األصلي النص  :يشري



إليه املشار األخطاء هذه إىل ـريإضافة غ ـكل بش شجبت الضالالت من عديد هناك بوضوح، ا
ـوة بق ـا � ـك التمس مجيعا الكاثوليك على واليت واملساندة املعروضة العقيدة طرف من مباشر

املدنية"واملتعلقة الروماين" باإلمارة  .للحرب
ـاب ـ اخلط يف ـوح ـ بوض ـة ـ مدروس ـدة ـ العقي ـذه ـ AllocutionQuibusه

quantisque  ـاريخ ـ ـل٢٠بت ـ ـاب١٨٤٩أبري ـ اخلط ويف ،AllocutionSi
semper anteaـاريخ ـاي٢٠بت ـاب١٨٥٠م واخلط ـويل "، Lettre" الرس

apostolique Cum CatholicaEcclesia  ـارس٢٦بتاريخ ،١٨٦٠م
ـاريخAllocution Jamdudum cernimusواخلطاب ـبتمرب٢٨بت س
ــاب١٨٦٠ ـ واخلط ،Allocution Novas  ــاريخ ـ ــارس١٨بت ـ ،١٨٦١م

 .١٨٦٢يونيو٩بتاريخAllocution Maximaquidemواخلطاب

العاشر الفصل
املعاصرة بالليربالية تتعلق أخطاء

للدولة. ٧٧ الوحيدة الديانة هي الكاثوليكية الديانة تكون أن يف فائدة هناك ليست عصرنا،   .يف
ـ. ٧٨ فيه القانون يسمح اليت الكاثوليكي االسم ذات الدول ببعض التنويه لزم ـبلذا لألجان ا

اخلاصة الدينية لطقوسهم العلنية املمارسة من يتمكنوا بأن بالبلد لالستقرار جاءوا  .الذين
الكامل. ٧٩ احلق وأن الدينية، املمارسات لكل املدنية احلرية بأن االعتقاد اخلطأ من فإنه وبالفعل،

ـ ذل كل فكر، أي وعن رأي أي عن وعلين مفتوح بشكل باإلعالن للجميع ـيؤدياملخول س ك
الالمباالة وباء ينشر وأنه والعقول، األخالق فساد إىل  .بسهولة

الروماين. ٨٠ للحرب عليه-ميكن جيب ـة- بل والليربالي التقدم مع بإسهام ويتعامل يتصاحل أن
املعاصرة  .واحلضارة

املدونة آثار من
االرتباط شديد العلمانية تاريخ أن السريع العرض هذا من لنا تبني الفكرلقد أن ذلك باملسيحية،

ـاثوليكي الك ـب اجلان ـها من وخاصة للمسيحية، الديين املناخ إطار يف أساسا ترعرع . العلماين
سنة بعد إال السائد الديين للتوجه مناهض تيار على للداللة يتبلور مل ـث١٨٤٢فاملصطلح حي ،

للمسيحية املعتنق الشخص على الدينية داللته من م-انتقل ليس الدينلكنه رجال داللة-ن إىل
املؤسسات عن الدينية الصفة برتع يطالب تيار إىل تشري  .أوسع



أن الفرنسية الثورة فكر استطاع حيث بامتياز، ثورات قرن امليالدي عشر التاسع القرن ظل فلقد
ـن م ـا حين ـه يعادي ـل ظ الذي نفسه الكنسي الوسط يف كثريون اتباع له أصبح أن إىل ينغرس

الفرنسيةعل(الدهر الثورة اندالع يف وتوجيها فكرا شاركوا مسيحيني دين رجال أن من الرغم ى
سنة والدولة الكنيسة ).١٧٨٩على

بعد ما فرنسا يف اجلمهوري الفكر تطورات أن ـالفكر١٨٧٠كما ب ـيقا لص ـطلح املص جعلت
ـريي ف ـول ج ـاغ ص ـني ح ـة وخاص ـاواة، واملس واحلرية بالدميقراطية Jules( املطالب

Ferry( سنة نعترب أن ليمكننا حىت والتربية، املدرسة حول ـوالدة١٨٧٠مشاريعه ال ـنة س
ـم رغ التاسع، بيا للبابا الفعلية السلطة فيها انتهت اليت السنة وهي للمصطلح، والعملية الفعلية

مسكوين جممع عقد على ـة-حرصه األزم ـن م احلد يف والرسائل التوجيهات تغن مل  -بعدما
ق األمثلوإصداره احلل بأنه منه ظنا الشهري، البابا عصمة إىل(انون ـا أنظمتن ـض بع ـد تعم مثلما

الرئيس أو احلزب قداسة على دساتريها يف ـي). التنصيص األراض ـياع وض السياسية فاألزمات
ـذ منذئ ـاحة الس جعل مما نفسه، على خوفا روما من ويفر اrمع، يوقف البابا جعلت الفاتيكانية

املع من التقليديخالية بشكلها الدينية  .ارضة
ـر الفك ـع م الصراع عرب العلماين الفكر تطور لدراسة فعلنا مما أوسع الباب فتح نريد ال وحنن
األس ـأن ب ـاجلزم ب يسمح العلماين الفكر لتطور التارخيي التحليل أن ذلك الكنسي، السلطوي

التاسع القرن يف العلماين الصرح فوقه بين الذي األول هوالفلسفي خاصة ـع"عشر اجلمي متكني
املعرفة معني إىل الوصول الفلسفة" من ورجال الدين رجال بني حمتكرة كانت أن ـل. بعد ه لكن

إىل ـاج حيت ـر أم ـذا ه ذلك؟ من جانب يف تنافسه أن الكنيسة استطاعت وهل لذلك؟ وفيا بقي
نعترب ديين نص من واملؤرخني الباحثني به أمددنا ما وحسبنا أوسع، ـندراسة م ـا هام ـرا عنص ه

العلماين املسيحي الصراع  .عناصر

ـة والعلماني املسيحية من كل هلا اجتهت اليت املسارات حول العجالة هذه يف قوله نستطيع ما لكن
ـة الكنيس جعل مما الشعيب، النفوذ إىل واالحتكام السلمي، الصراع من نوع على التوافق  -هو

والشعبية اجلماهريية على متليهاتدخل-حرصا تكاد ال الديين للنص فهومها يف جذرية جتديدات
ـدال اجل ـها يفرض ـا وإمن تراثه، ومكونات أحكامه وفق وتفعيله النص لبلورة الداخلية حاجتها

غده وصناعة للمجتمع توجيهية مرجعية الكتساب السلطوي والتدافع  .السياسي



الصفوف تتزيل ما بقدر الزمن، يتقدم ما بقدر أنه ملسنا ـاتبل اrموع ـل داخ االنقسام ويكثر ،
ـدة، جدي رؤى ـا هل ـرى أخ وجمموعات أفكار لتوالد اrال ليفسح واملذهبية، والثقافية الفكرية
يف عليه متعارف هو ملا خمالفة تفسريات إىل به تذهب بل متجددا، نفسا للقدمي تعطي وأطروحات

التقليدي الديين  .الوسط

الطرفني من كال أن املالحظ ـخلكن الراس ـامل والع ـف، واملثق ـر املفك إىل ـاج حيت املتصارعني
ـامل املتع أو املثقف أو املفكر عن منهما كل يبحث ما غالبا لكن النابغة، ـؤجر"واالستراتيجي امل

حسب" لشدقه عليهم واحلكم الناس تصنيف جمال يف كالمها فيدخل املغرب، بالد يف نقول كما
واالنتماء شيء. الوالء ال أنه ـرةبيد دائ خارج هو احلزيب العلماين التيار يف املنخرط أن على يدل

على لشهادته لكن النرية، األفكار ومناصرة احلكمة عن البحث من املتدين مينع شيء وال التدين،
التحجر عن واالبتعاد والظلم، اجلهل من والرباء احلق، للدين الوالء املراحل كل يف يلزمه الناس،

االستبد أو الفقهياملذهيب  .اد

يرغب من أن املدونة حتليل عرب ورأينا زالت، وما خمتلفة، واآلراء منقسمة، الصفوف كانت فلقد
عن وابتعاد ضاللة من خيلو ال السياسية املواقف حسب الناس أقوال تقنني عرب واسعا حيجر أن يف

ـو ط خينعوا أن أو الناس، أفواه تكمم أن مبكان الصعوبة من إذ السوي، ـىالنهج عل ـدهر ال ل
سكو�م حني الدعوة رجال لدى األولويات يف اخللل عن يغفلوا أن أو واملذهيب، الديين االستبداد

فردية عبادية جبوانب الالزم من أكثر واهتمامهم صارخ، اجتماعي ظلم عن  .البني

األفكا مبكنون اجلهر معدالت أن ختربنا املسيحي الفكر ملسار التارخيية الدراسات إن ـدىبل ل ر
متدينني والسياسيني املثقفني أوساط وهيجان املدونة صدور بعد تطورت األورويب املسيحي اrتمع

وجهها يف ج. وعلمانيني مستوى يف مسيحيا مثقفا فيه جند الذي الوقت يف غوم-فمثال . J(  ج
J .Gaume( بكتابه الفرنسية "الذي أ: الثورة يف وشيوعه الشر أصل عن تارخيية وروباأحباث
سنة"  وفرض١٨٥٦الصادر اهللا، حكم أبطل الذي والوباء األمراض، أم الفرنسية الثورة يعترب ،

يف واملنخرطني الكنيسة أتباع أحد جند فإننا قاطبة، أوروبا ويهدد اإلنسان، يؤله جديدا دينيا نظاما
ج الراهب احمللي السلطوي سنة )G. Audisio( أوديزيو. هرمها عشرين بعد ـاميكتب ع

ـنم١٨٧٦ ع ـاع دف من فيه ما كل بل كله، شرا ليس أنه ويعترب الفرنسية، الثورة إرث نحول



االجتماعي النظام أن ويرى اجتماعية، مبادئ من األناجيل عليه تنص ما عني هو واألخوة احلرية
املبادئ ذات على يقوم أن ينبغي وقتها  .)٢٤(اجلديد

تكن مل العليا الكنسية السلطة أن فأدرجتأكيد النسيب الثقايف الوعي من مستوى بلغت قد بعد
تاريخ حدود إىل أنه هو إليه اإلشارة �منا ما ولكن السوداء، الئحتها على أوديزيو الراهب كتاب

األول" الفاتيكان ج)١٨٧٠ -١٨٦٩" (جممع املسيحي املثقف منوذج كان الوسط.، يف غوم ج
الكن كانت حيث السائد، هو الرمسي ـنالديين م األخري السوار مبثابة الفرنسية الثورة تعترب يسة

إبان الربوتستانيت اإلصالح وثورة النهضة عصر منذ به الكنيسة تكبيل انطلق والذي الديين، القيد
امليالدي عشر السادس  .القرن

املستوى على سواء ومؤثرة، قوية كانت املدونة إصدار على الفعل ردود أن تارخييا به املسلم ومن
السياسي أو الفكري أو ـك. الديين تل ـة كاف على نأيت أن الوجيز البحث هذا يف علينا ويصعب

وآثارها ـى. ونتائجهاالردود يبق إذ ـية السياس الفعل ردود بعض إىل نشري أن من بأس ال لكن
قائما اآليت ورفضها: التساؤل غضبها عن عربت قد ودينيني علمانيني من املثقفني مجوع كانت إذا

حنوها؟ أوروبا يف املسيحية واألحزاب الرمسية الكنائس تصرف كان فكيف للمدونة، لالنصياع

ا من جانبا يلينوجز فيما :جلواب
ـي ـ الفرنس ـدل ـ الع ـر ـ وزي ـة ـ دوري ـدور ـ بص ـد ـ أش ـة ـ األزم ـت ـ كان ـا ـ فرنس ـي ـ فف

يناير )Baroche( "باروش" فاتح ـة١٨٦٥بتاريخ وثيق أي ـر نش بعدم للقساوسة املوجهة
ـس امل على هؤالء طرف من اللهجة شديد احتجاجا فجر مما بروما، الكنسية اإلدارة عن صادرة

اجلميع بقي حيث يفحبريا�م، إال ـم رأيه عن يعربوا مل الذين الكاثوليك الليرباليني مواقف ينتظر
السنة تلك من يناير شهر  .آخر

                                                 

لالهوت )��( الدولية اrلة من اخلاص العدد ـورة )Concilium( راجع الث ـن ع ـاص اخل
ـاير ين يف للثورة املائتني بالذكرى االحتفال مبناسبة الصادر والكنيسة، ـدد١٩٨٩الفرنسية الع ،

د٢٢١ حبث وخاصة مينوزي. ، رد "بعنوان) إيطايل(دانيال الثورةأمهية جتاه الكاثوليكي ، "الفعل
 .٩٤ - ٨٣ص



ـون ـ أورلي ـة ـ مدين ـقف ـ أس ـة ـ حنك ـن ـ ـك )Orléans( لك ـ البطري ـية ـ الفرنس
بتاريخ )Dupanloup( "دوبانلوب" لدراسة ـة: "بعنوان١٨٦٥يناير٢٦بإصداره اتفاقي

والئحة١٥ عرفت،)٢٥(" ديسمرب٨سبتمرب إذ واسع صدى هلا كان ـعة٣٤واليت بض يف طبعة
اإلحلاد-أسابيع معدالت ارتفاع رغم الديين للفكر صدى وجود على يدل أن-مما استطاع قد

للكرسي املوجهة االنتقادات من املدونة"الرسويل"حيد حنو السلبية الفعل ردود وطأة من وخيفف ،
السياس املناخ ضوء يف قراء�ا الفرنسيبإعادة  .ي

ـة ورط يف ـهم أنفس وجدوا قد الدستوريني الكاثوليك أو الليرباليني الكاثوليك فإن ببلجيكا أما
عشر السادس غريغوار البابا فجرها اليت بتلك شبيهة برسالته  )Grégoire XVI( سياسية

فوس"املعنونة منه- م١٨٣٢أغسطس١٥بتاريخ)Mirari Vos( "مرياري قصد ا  واليت
املسيحيكما الكاتب إسكات ـوين "قلنا ـه )Lamennais( "الم جملت ـع ومن ـه، ومجاعت

الدينية )L'avenir( "املستقبل" األوساط يف القوي والتأثري التحرري اخلط ـدوا-ذات فعم
باألطروحة متمسكا بقي البابا أن من ينطلق حل شيئا)la thèse( إىل يقل ومل باجلوهر، أي ،

ا على الترتيل فرضيات ـد)l'hypothèse( لواقععن يقص مل ـا الباب أن يرون فهم وهلذا ،
ـه حق ـل كام ـن م هي اليت للكنيسة التقليدية املواقف إظهار على أصر ما بقدر احلداثة، معاداة

 .وسلطته
أن أوروبا دول من غريها ويف بلجيكا يف الكاثوليك استطاع األيديولوجية، املراوغات هذه ومبثل

دستوريون بأkم ـبيصرحوا اجلان خيص فيما البابا بدور ومؤمنون السياسي، اجلانب خيص فيما
ـمن يض ما مع والفكري األيديولوجي واخنراطهم الكنيسة، مع الروحية عاطفتهم أن أي الديين،

السياسي الكرسي على  .التربع

األوىل ـدها قواع إىل الكنيسة عودة إىل يسعى من املسيحي الصف داخل جند اليوم، إىل زلنا ،وما
ـع واس ـالم اإلس أضحى أن بعد خاصة وأهدافها، رسالتها عن والتنازل بالضالل عليها واحلكم

                                                 

يف)��( أنه اإلشارة ـك١٨٦٤سبتمرب١٥سبقت ومل ـث الثال ـابوليون ن بني اتفاقية وقعت
إميانويل" بييمونت ـاVictor-Emmanuel" فيكتور قوا� ـا فرنس تسحب أن على

سنتني مدى على للبابا  .احلامية



ـن م ـؤولني املس الساسة أوساط يف اخلوف وسريان األوروبية األوساط يف ـلمة "االنتشار " األس
األورويب للمجتمع  .الزاحفة

جملة من عدد على اطلعت للنشر، املقال هذا أراجع ـيت)٢٦()Fideliter( "فيديليتر"وأنا وال
منظمة حتت املنضوين الراديكاليني الكاثوليك من جمموعة ـر"تصدرها العاش بيا القديس " إخوانية

لوفيرب( الكاردينال أسسها اإلدارة )CardinalLefebvre( واليت ـبا مغاض غادر الذي
جم وقرارات أعمال يف املتجسد الكنيسة تقاليد على االنقالب على حمتجا ـانالكنسية الفاتيك مع

العدد)٢٧()الثاين التاسع، بيا سيالبوس عن للحديث خصص سبتمرب١٦١، بتاريخ ـوبر-، أكت
هو٢٠٠٤ فيه املثري لكن وأفكارها، املدونة ميجدون ملن املواقف وبعض باألحباث غين عدد وهو ؛

ب ينعتوا أن حيبون أصحابه السيالبوس"-أن العريض"كاثوليك العنوان يف جاء حيث إلحدى،
ــدد الع ــات ــيالبوس: "دراس الس ــك كاثولي ــن  Nous sommes des( "حن

"catholiques duSyllabus(")٢٨(.  

ـاند وتس تؤيد مازالت اليت املسيحية الدينية اجلماعات رأي على فيه االطالع املفيد من كان وقد
األيد وويال�ا احلداثة وجه يف وضرورية هامة وثيقة وتعتربه السيالبوس، جاء. يولوجيةمضامني بل

                                                 

)��( rا صفحات يف الصريح اإلعالن عدم ـارغم مقاال� ـالل خ من يبدو املالكة، اجلهة عن لة
الراديكالية اجلمعية عن إما صادرة أkا ـر"وملفا�ا العاش بيا القديس Fraternité( "أخوة
Sacerdotale Saint Pie X(مجعية مثل أخرى جهة عن وإما ـيح"، املس أصدقاء

فرنسا  ).Amis du Christ Roi de France( "ملك

الكاردي  )��( ـات-نالاضطر اللوبي تدخل ملس الذي الثاين الفاتيكان جممع لنتائج ملعاكسته نظرا
أكتوبر يف يستقيل أن ت أشغاله يف الكنيسة١٩٦٨املتعددة رضا غري على يؤسس وأن حزبه "،

نوفمرب" الديين فاتح منظمة١٩٧٠يف ـر" حتت العاش ـا بي القديس Fraternité( "أخوة
Sacerdotale Saint Pie X.( 

األسقف)	�( طرف من مقدمة ـالري"الدراسة م دو ـيي تيس MgrBernard( "برنارد
Tissier de Mallerais(ـة الكنيس ـن ع املنشق نصبهم الذين األساقفة أحد وهو ،

لوفرب مارسيل مجعية)١٩٩١-١٩٠٥) Marcel Lefebvreالكاردينال اآلن ويرأس ،
التاسع" بيا القديس ا" أخوة الكاردينال أسسها صفحاتاليت  .٢٤-١٩ملذكور،



مرور بذكرى واالحتفال للسيالبوس املخصص ـرب١٤٠امللف مع عنوان حتت إصداره على سنة
منظمة أفكار العاشر"عن بيا القديس ـاد": "إخوانية املض ـاين الث الفاتيكان جممع أو " السيالبوس

)Le syllabus ou l'anti-VaticanII.(

أن ـو"كما للث املضادة األدبية ـراث: رةالنشرة وت ـراءة  Bulletin littéraire( "ق
contre-révolutionnaire :Lecture et Tradition(ـددها ع يف ،

ومدونته التاسع بيا للبابا ـهم،)٢٩(املخصص وحرص ـاليني الراديك هؤالء فكر عن تعبري خري تعرب
بقوانينها الصارم االلتزام وضرورة وتوجها�ا البابوية للمدونة الروح إعادة ـا. على فيه نلمس بل

ـيحي املس ـرش الع زلزلة يف كبريا إسهاما سامهت بالفعل واليت املاسونية، إىل الباليا كل إرجاع
إمرباطوريته  .واkيار

الراديكايل الراهب يقول ـاك"ففيها داس ـار بلونك  Jacques Ploncard(  " جاك
d'Assac( بتاريخ السيالبوس حول حماضرته  :١٩٨٤سبتمرب٢يف

أمام " اإلمكانليس جمال يف موقفان إال واألخطاء البدع والتسامح: طوفان ـامح. التحدي فبالتس
حبقوق يدعى ما مواجهة يف اهللا حبقوق تنادي دائما الكنيسة كانت وهلذا القبول، إىل بسرعة نصل

اهللا أجل ومن اهللا طرف من إال يوجد مل فاإلنسان يكون. اإلنسان، أن ميكن ال خمالف تصور فكل
باألصولكاثو ملتزما أي  .)٣٠("ليكيا،

إىل مشريا نفسها الكنيسة غزت قد األخطاء كون يف يكمن اخلطر أن إىل احملاضر ذات يشري كما
ـة الدائري ـالته رس من العاشر بيا للبابا بنص يستشهد ولكنه نفسه، تلقاء من ذلك يدعي ال أنه

):Pascendi( "باساندي"
الب" جيدي يعد مل األخطاء مروجي خيتبئونإن إkم بل للكنيسة، املعلنني األعداء بني عنهم  -حث

الشديد القلق إىل يدعو أمر نفسها-وهذا الكنيسة قلب ويف يف... داخل بل اخلارج، يف فليس
ـابرة ومث بتحد ويواصل وشرايينها، الكنيسة أمعاء داخل اليوم واخلطر اخلراب، يتكون الداخل

                                                 

)�
اهلامش) يف العدد وتاريخ لرقم اإلشارة  .١٨سبقت

ص )��( نفسه،  .٥املرجع



احملدد يدعو... خمططه ـكيل) رجاله(فهو لتش ـيئا فش شيئا وللتغيري للعمل الكنيسة داخل ليظلوا
العام  ."الضمري

ـن ع التعبري بعد الكنيسة فيه تعيش الذي العجيب التناقض ذلك حول احملاضر األستاذ يتساءل مث
املسيحية الدينية النصوص عن وبعدها ضالهلا إليه وصل ملا أن: "األسى ـيحي للمس ـن ميك كيف

الف نفس خبصوص ـديكون عه يف ضاللة وعلى العاشر، بيا البابا عهد يف حق على والتصرف عل
الثاين؟ بولس  "يوحنا

أخرى بصيغة لكن السؤال، نفس نتساءل كذلك العلماين،: "وحنن الفكر املسيحية أنتجت كيف
انقالبا؟ الثاين الفاتيكان جممع عد وكيف دهرا؟ فيه واخنرطت قسرا صارعته حاولنا". مث ما ذلك

حولاإلجا املنشورة غري دراساتنا يف عنه املسيحي"بة العقل ـه،"نقد بعون ـدنا مي أن اهللا نسأل ،
قريبا النور لترى وفضله، برمحته  .ويشملنا

املستفادة الدروس من
ـن ولك ـة، خاص الكنسي املسيحي التاريخ دراسة يف رغبة املدونة هذه لنصوص ترمجتنا تكن مل

من ينتج أن ميكن ملا منا ـالميةمقاربة اإلس ـات واحلرك واجلمعيات املؤسسات بني مماثل صراع
الدويل، والنفوذ الدعم قوية مؤسسات وغدا اليوم نرى أن عجبا فليس العلمانية، احلداثة وتيارات
ـكها متس على وتلومها ولغتها، وتنظيمها خطا�ا على الدينية اجلهات حتاسب وخارجية، داخلية

ال على انفتاحها وعدم ـاتبالثوابت، املؤسس تلك تراه ملا باخلضوع إياها ملزمة األخرى، ديانات
ـيس ول والفكرية؛ الدينية احلرية لوازم من ضروريا املستقبلية واحلنكة االستراتيجية التجربة ذات
ـض بع ـاوز يتج ال أن على الدعم من نوعا يلقى علماين بإسالم تطالب بأخرى نسمع أن غريبا

النصوص من العديد ويؤول  .الطقوس

ـة، املدني والوالدة املدين، للزواج وتقنن تطالب وتنظيمات فئات للوجود تربز أن من فزع وال بل
ـك تل ـه وج يف ـادات االنتق ـن م لسيل مفجرة الدينية، الطقوس كل عن بعيدا املدين، واملوت
ـأن ب ـا علم والتوجه، الرؤى يف خيالفها ملن واملكفرة املتشددة الفئات طرف من خاصة املشاريع،
ـن لك أكرب، واملسيحية اإلسالم وبني كبرية، اإلسالمية واملؤسسات الكنسية السلطة بني الفوارق
واملراجعة، لالستفادة الدرس بليغة واليوم البارحة واملسيحية احلداثة صراع من املستفادة الدروس

واإليديولوجي الفلسفي والتدافع الفكرية املواجهة وترشيد  .وإتقان



الفكر أن معطالفمعلوم قرون مدى على ظل لكونه املواجهة مستوى يف يكن مل التقليدي الكنسي
ـك ذل ـائع وق تشهد حيث وسجال، حروب والقريب البعيد تارخيه يف العقالنية مع فله للعقل،
ـري الفك ـدهم ونق النظري حتليلهم يف الدين رجال على وقع الذي الكبري احلجر على التاريخ

ب دفع مما الديين، والنشراتلتراثهم والكتب اrالت عرب اجلهر إىل ـرت-عضهم ازده ـيت وال
الطباعة تطور مع ـديين،-صناعتها ال ـنص لل ـية الكنس السلطة تفسريات ختالف وأفكار بآراء

واملدنية السياسية الناس حقوق عن والدفاع واملعرفة العلم جمال يف احلرية من مبزيد  .وتطالب

خيالفون األتباع كان ما ـرفبمجرد فك قليال ولو يعاكسون أو النظر، ووجهة الفكر يف الكنيسة
الرمسيني رجاال�ا البابا-ونظر رأسهم نظر-وعلى يف يصبحون الدينية، للنصوص تفسريهم يف

ويتجاوزون واجلور، والعدل والشر، واخلري والباطل، احلق بني خيلطون الذين من الدينية السلطة
ويقولو احلرية، باسم العظيماحلدود القول وشريعته وحيه ونصوص اهللا يف  .ن

غياب وبني اإلله، وجود ونفي اإلنسان، تأليه فكرة بني اجلمع نلمس للمدونة األوىل الفقرة فمن
والظلم والعدل والقبيح، واحلسن والشر، اخلري بني للتمييز معيار ـام. أي اال� يف ـو الغل ـذا وه

اس اليت الدفاع رماح جعل ما هو ـانللمخالف فك صدرها، إىل تنقلب الكنسية السلطة تعملتها
ـاالت املق معتنقي من أدواء من يصل أن حيتمل مما بكثري أكرب عنها الناتج ـة "الضرر أو" اخلاطئ

ألفكارها  .املروجني

ـاش؟ واالنكم والتقوقع النكوص إال املوقف هذا ومثل النص هذا مثل من الكنيسة جنت فماذا
املدونة مثار كانت منهافلقد أريد ما ضمن. بعكس الواردة واألفكار املقوالت إليه دفعت مما فمثال

ـا وقانوني ـرعيا ش ـرا أم الطالق اعتبار هو الزواج وضالالت بأخطاء املتعلق مثال الثامن الفصل
سنة يف. ١٨٨٤بفرنسا ـث حبي البابوية باملمتلكات اشتدت والعسكرية السياسية احلرب أن كما

الكرسي١٨٧٠سنة وملوجد ـا، ميلكه ـان ك اليت األراضي على السلطة فقد قد نفسه البابوي
ـمى تس ـيت وال روما، مدينة من مساحة على إال السلطوية السيادة من نوعا يسترجع أن يستطع

سنة وذلك الفاتيكان، بدولة قدرها١٩٢٩اليوم مربع٠,٤٤،  . كلم

حتري شكل ودراسة املدونة نصوص يف التمعن خالل من أننا ـتكما وقع الذي اخللط ندرك ترها،



السائدة واألفكار األقوال تفسري إىل عمدت حني ـرية-فيه اخلط ـاء باألخط ـفها تص ـيت وال
الكبرية ـل-والضالالت تفع ما مثل وفقها، حررت اليت ونصوصها ومراجعها أصوهلا عن بعيدا

ال األفكار تصنيف إىل تعمد والسنة، الكتاب باسم اليت املسلمة الفئات ـيةبعض والسياس فلسفية
ـوع رج ودون ـيد، رش علمي ومتحيص متزنة قراءة دون والبدعة الضاللة لوائح ضمن املعاصرة
أو ـرائيل إس ـين ب من نابعة كانت إذا خاصة فيها، قيلت اليت والسياقات �ا كتبت اليت لألصول

األم أن بيد لإلسالم، العداء تعلن اليت اجلهات من غريها أو املسيحية ـةالصهيونية مرحل كل يف ر
ـث والبح ـم العل إىل ـاج حيت ـدين، لل كرهه درجات كانت وأيا املصدر كان وأيا حلظة، وكل
أهل وإىل واملعرفة، الدراية وأهل والعلماء اخلرباء من النهى أويل واستشارة األصول إىل والرجوع

ـياقا� وس ظروفها حسب وردت كما األشياء وذكر اrاالت، من جمال كل يف دوناالختصاص ا
حتيز أو نقصان أو  .زيادة

ـة إلقام ـياقها س عن املطهرة السنة نصوص وإخراج عضني، الكرمي القرآن قراءة إىل العمد أما
سيحشرنا فإنه الناجية، غري الفرق ضمن الناس تصنيف على ذلك-الدليل مت قد يكن مل يف -إن

املدرو غري مواقفها كانت اليت الكنيسة عاشته مبا شبيه ـعمناخ املواق ـدها لفق ـاعد مس خري سة
 .واألتباع

ـبة بالنس ـأن الش هو كما وغريهم، املسلمني من قبل من خلوا قوم به قام ما بسننه اهللا أبطل فقد
ـا لغريه مسح خطري، تارخيي منعرج يف اخلطرية، نصوصها أحد اآلن ندرس اليت الكنسية للسلطة

و أخطائها بفضل السؤدد من ملخالفها ومكن ـهبالبزوغ، في تظن كانت الذي الوقت يف ضاللتها،
صنعا حتسن وستظل. أkا اليوم، إىل قائمة مازلت فإkا ونيف، قرن قبل قائمة اهللا سنة كانت وكما

تبديال اهللا لسنة جتد ولن والسنون، األعوام تعدد مهما لقرون  .كذلك

وأ واإلدارة واإلعالم التعليم يف بقوة، ترتفع اليوم العلمنة السلط،فمعدالت وتوزيع التشريع مناط
ـوب ص ـل ك من عليهم ويفتح لالنفعال، أتباعه بعض ويدفع للدين، التقليدي الدور يقلص مما
ـرتال لل ـداد لإلع أوساطهم يف يروج بشكل واالزدراء، واالستهزاء الشتم حد إىل النقد أبواب

ممكنة حمالة ال كهذه وحالة القتال، اجلا-وترقب مع احلال كان ما ـيحيمثل املس ـب ـن-ن م
ـرين مفك ـن م ـاخنة س ومواقف تفاديها، ميكن إسالمية جهات طرف من شىت أخطاء ارتكاب
ـب الغض تأليب يف صرفه وإتقان االحتجاج اشتداد بعد هلا التنكر يتم ما سرعان متدينني بوباحثني



ملواقفها املؤيد الستصدار منه االستفزاز على مترنت اليت اجلهات استفادة بل منالشعيب، املزامحة
اإلسالمي للعنصر والكبت اخلنق من املزيد على واملساعد السياسي،  .القرار

كل جترم مدونة لنا أن لو والسياسي والثقايف الفكري الواقع تطورات يستوعبوا مل الذين ود فلكم
ـيء ش كل قبل هو اخلري كل اخلري أن بيد احلكيم، للشرع خمالفا يرونه توجه أو الدين من يفنيل

ـا فم بالضرورة، الدين من معلوم هو ما احترام على تلقائيا ذا�ا هي إمجاعها قبل العقول تشكيل
يدا حيرك وال ضاللة، من غضاضة جيد ال معظمه rتمع واملنكرات، البدع حيصي نص ينفع عسى

منكر لتغيري لسانا  .وال

هرما للمسلمني أن لو العاملي النظام بالط يف املرجفون ود ـتوىكما املس ـى عل ـا ديني سلطويا
ـواظ ش إليه فريسل اخلالية، القرون يف للكنيسة املتحجرة املواقف مثل يقف أن يستطيع العقائدي
ـيم، لق مراعاة دون واال�ام النقد مبناجيق القذف حيسنون ومفكرين كتاب من اآلخر تلو ملتهب

الد وحتمي صور�م، والتأييد الدعم مؤسسات تلمع الذي النوع خطا�م،من وتروج منابرهم عاية
هجومهم-حبيث نبال وكثافة نقدهم وطأة شدة ـاع-من اجتم إىل السلطوي اهلرم ذلك يدعى

ـات التوجيه ـا فيه وتقلب العقيدة، ثوابت يف النظر تعيد ومواقف قرارات الختاذ جممع شبه يف
عقب على رأسا والرسولية  .الربانية

احل ينتظر من أذن يف مهسا ذلك ـرنقول وحتري والضالالت، البدع أهل فرق لوائح تدوين يف ل
ـة فاحلكم ـهري، التش ـات وبيان املقت فتاوى إصدار أو األفاكة، والنحل للملل السوداء القوائم
ـيم التعل ـال جم ويف ـة، أزمن منذ املفقودة للمستقبالت وحتليال نقدا االلتفات يف البليغ والدرس

وقوة خاصة، الناشئة وإعداد ومنهجاوالتربية وعلما نصا الكرمي بالقرآن ذلك ـذين. ارتباط فال
يف ـؤوليتهم مس ـن ع املعروضة للسلع شتمهم يغين لن للسوق، حبصادهم الناس يأيت أن ساءهم

احلصاد موسم يف الزراع ضد شيئا هيجاkم مبجد وال الزرع، زمن الفعل عن  .الغفلة

وا دقيقا، تشخيصا الواقع تشخيص إىل العمد األوىل ـاظبل احلف من املمكّنة العناصر عن لبحث
ـري الغ ملخططات �ويل وال ضجيج كبري دون املفقود، إلجياد امليسرة واألدوات املوجود، . على

ـن حيس ـا، وإمكانا� ـتطاع املس ـرة دائ من لالستفادة واملتأهب وحمركا�ا، باألوضاع فالعارف
والتارخيي االجتماعية واحلالة الديين الوضع من ومكاناالستفادة زمان أي يف  .ة



البابوية املدونة فيها صدرت اليت السنة نفس ـد)م١٨٦٤(ففي بع من دعي ما املغرب يف صدر ،
الدينية ")٣١(بظهري كبار" احلرية شأنه يف تدخل جنحي حادث إثر األول احلسن السلطان طرف من

م األجانب أحد قتله جبرمية متهم أتباعهم أحد حلماية بريطانيا يف ـريباليهود املغ القضاء طرف . ن
اليهود ذلك-فاستغل هلم ـزل- وحق مبع التربوية واملؤسسات املدارس لتأسيس الظهري صدور

ـودي اليه ـع اrتم كان حىت بالذهاب، يؤذن عشر التاسع القرن كاد فما رمسي؛ توجيه أي عن
مستوي إىل األجيال وإعداد األمية وحمو الذهن صقل جماالت يف وصل قد ـاباملغرب م تضاهي ات

سنة منذ بلغته قد أوروبا ـرت١٨٣٠كانت ظه إيديولوجية جبوانب وطلبتها روادها تطعيم مع ،
بعد فيما  .آثارها

ـا مل التنكر أو الردة، أو التنصري، عن نتكلم ما كثريا بأننا املثل نضرب وضوحا، األمر نزيد وحىت
ا االستثمار غياب أن وننسى بالضرورة، الدين من معلوم والدعوي،هو والثقايف والفكري لعلمي

ـا م هو املؤسسات، وبكل املستويات كل ويف الواجهات شىت يف سياسي استغالل كل عن بعيدا
وميكن الثابتة-مكن الراسخة التدافع سنة يف-وفق ـتحدثة ومس ـة قدمي وحنل ملل بزوغ من

يف هو الباطل وانتشار العلم، ضعف يف التدين فضعف اrتمعات، ـقأوساط احل أهل عناية عدم
ومنها احلق، رأسها-بأصوات على ـتقن- بل امل العارف للقلوب، املؤلف القدوة الراسخ العامل

ـرائحهم ش ـف خمتل ـى عل ـاس الن مع التعامل يف املصطفى مبنهج امللتزم الغيوب، عالم لكالم
وعطف ورمحة صدر رحابة بكل الدينية، وتوجها�م الفكرية ومذاهبهم  .االجتماعية

ـة اجتماعي واملعقدة، املزمنة أمراضه من اrتمع طب الطب، يف مهارة يقتضي اإلصالح أن ذلك
بعض فيه حررنا إليه الرجوع ميكن حبث يف ذلك بعض فصلنا ولقد وتربوية، وسياسية واقتصادية

عنوناه االستراتيجية املقاصد: "القواعد من نبل ما لتحقيق القواعد ف"أوجز ـمناه ض مما كان ـه، ي

                                                 

قانون)��( مبثابة ملكي د. أمر الفيلسوف كتبه ما خرية من أحسبه لكتاب الرجوع حممد. وميكن
عنوانه اجلابري، باملغرب"عابد التعليم مشكل على ا" أضواء إىل ـة املقدم يف أشار ـةحيث حلرك

املذكور الظهري صدور غداة التأهيلية واملدارس التربوية املؤسسات إنشاء يف  .اليهودية



كاآليت صغناها استراتيجية لقاعدة وحتليل ـاب: "تفصيل إره دون مرض، برء صحة حفظ الطب
للمرض شتم وال  .)٣٢("للمريض،

أساسيني حمورين على العمل إىل اليوم نكون ما أحوج :فنحن
ـراث- الت ـة وترمج نقية، صافية اإلسالم رسالة بتبليغ يسمح إتقانا العاملية، اللغات إتقان حمور
ـةاإل الثقافي الساحة يف واملسلمني اإلسالم صورة لتحسني دقيقة، وافية ترمجة تنقيحه بعد سالمي

ـه فق من املتمكن الدين، لفقه العارف الراسخ، العامل توفري يف وإعداد عدة االجتهاد مع لغة، لكل
ـ واحل ـل بالتواص تسمح أخرى عاملية ولغات قومه للغة واملتقن الواقع، لفقه املدرك وارالدعوة،

وحكمة وتبصر دراية على والفكري، العلمي  .والتدافع

ـورات- ومنش رجاال�ا وخطاب وفكرها وثقافتها نصوصها من دقيقة معرفة األديان معرفة حمور
ـا مهم ـالف اخل ـادين ومي ضاق، مهما معها التالقي جمال نعرف أن نستطيع حبيث مؤسسا�ا،

ومثابرة وإعداد، عدة إىل حيتاج وذلك ومااتسعت، وتقوى، وثبات وصرب علم، ورسوخ وحزم،
بعزيز بصرية وذي رسالة صاحب على  .ذلك

مثال فيها واهلند للصني الظن، صادقة للغد صور أو ممكنة، مبستقبالت تنبؤ مثال الغالبة فالتيارات
ـان واألدي اللغات يعرف من إىل مضى وقت أي من أكثر اليوم حنتاج فقد وهلذا ينكر، ال حضور

دوناملتع ـك، ذل من سنستفيدها اليت الدروس هي وكثرية ومتقنة، دقيقة معرفة األرض بتلك ددة
وال بدين، احتكاك أي يهاب ال وحيه، وصدق لقوته بأنه نشك ال والذي ديننا، يف دنية نقدم أن

ثقافة أو فكر مع تدافع أي  .يضره

وافية، دراسة والنحل امللل فندرس الغفلة من نصحو أن بنا ـياغةفحري وص ـأثري الت ذات امللل
امليتة والنحل البائدة امللل وليس املعاصر، التدافع ساحة يف وتطويرا. املصري جتديدا يقتضي وذلك

ـل والعق البوذي العقل وتطور تشكل دراسة عن نستنكف أو حنجم فال الدعوة، وفنون علوم يف
و للدين حتما اليت العقول من وغريه املاسوين والعقل ـااهلندوسي وتطوره ـكلها تش يف ـة الثقاف

                                                 

سنة)��( بأملانيا املسلمني العمال الحتاد الفكرية املواسم أحد يف لنا بصورة١٩٩٩سبق قدمنا أن
ـبكة بش ـوقعهم م ـى عل ـعوه ليض املدون نصها وسلمناهم البحث، ذلك من جوانب موجزة

.يتاالنترن



ـاب الوه ـد عب الدكتور وصديقنا أخينا مثل األجالء األساتذة بعض فعل كما األوىف، النصيب
ـول ح ـات الدراس ـن م العديد إىل نفتقر زلنا ما والذي اليهودي، العقل مع اهللا حفظه املسريي

وحركته وتفاعله فعله وأمناط وتطوره، تشكله . مراحل

ال احلروب أن جتعلناذلك والعسكرية، والسياسية والثقافية الفكرية علينا، تشن الفارق-يت رغم
املعاصر-الكبري تارخينا من ونصف قرن قبل جيري كان مبا الوضع ـة. شبيهي خطب ـت ترمج فلو

العلمانية املؤسسات الستطاعت والغريب، اإلسالمي بالعامل مبساجدنا تلقى اليت اخلطب من واحدة
تعثر االختيارإذا-أن ـات-أحسنت اجله جتد ولن منه، قريب أو بالسيالبوس شبيه شيء على

عنه واالبتعاد له التنكر إال جمال من املسلمة بنا. الدينية ـتفحلت-وحري اس قد أن-وغباوتنا
يف ـه فق ـاحب ص إال املنرب يعتلي ال أن يف جنتهد وأن شيء، يف الدين من ليس مبا خطاباتنا ننقح

وفقه للواقعالدين، وفقه الدعوة،  .يف

الصنعة حنسن ال أننا يدرك رمضان، يف القنوت دعاء منها وخاصة وحدها، أدعيتنا يف املتمعن بل
امللة منهاج على نستقيم الدعاء. وال خالصة كربى-بل كارثة ـل-وتلك ح ـل ك حنيل أننا

بدخول أمروا حني له موسى قوم قول مثل وعال، جل خالقنا على ـا{: القريةألوضاعنا Üي ـالُوا قَ
ـدÖونَ قَاِع ـا ÜنÖاهÜه ـا ِإنَّ ـاِتال فَقَ Üـك وÜرÜبُّ Üتâأَن âبÜفَاذْه ِفيهÜا، دÜامÖوا مÜا أَبÜداً نÜدâخÖلَهÜا âلَن ِإنَّا } مÖوسÜى

ـن)٢٤:املائدة( م أنفسنا مربئني واالستقالة، االستعانة بني وال والتواكل، التوكل بني مميزين غري ،
مع فعل، أو عمل قيامناأي باستحالة ضعفنا عن هي-تذرين كما مأمورون-واألوضاع حنن مبا

 .به

أدعيتنا من العديد يف أننا األدهى غريها-بل أو اجلمع خطب أو القنوت يف اهللا-سواء ـأل نس
ركزا، هلم نسمع فال مجيعا كفروا الذين فيمحق ملكوته، قوانني ويعطل سننه، يبطل أن وجل عز

املناف نسألهويهلك ال مل أدري وال حسا، هلم نلمس فال كذلك-قني ـده- واحلالة وع خيلف أن
حدا لوجوده فيضع  .إلبليس،

حاولت علمي-ولقد وحدود قدريت ضعف ـا-على مل مثال املتواضع البحث هذا يف أقدم أن
اإل ـل التفاع عرب واألفكار العقول تشكل معرفة يف والعرب الدروس من نستخلصه أن ـايبميكن جي

ـنص ل والتحليل بالدراسة تناويل خالل من الدينية، املؤسسة موقف أو الديين النص مع صوالسليب



والعلمانية الكنيسة بني والفكري السياسي الصراع يف خطري تارخيي دور له كان مغمور مسيحي
الغريب اrتمع  .يف

الكني اعتمد�ا اليت الدينية للنصوص الرجوع يف أتوسع مل كنت ـيبوإن فحس خطا�ا، لصياغة سة
القداسة من أهله عند بلغ مهما النص وليس الديين العقل هو توجهي حيكم كان الذي  .أن

أين ـن أظ ما صورة أقدم أن املدروس املثل خالل من سعيت فقد جله، يترك ال كله يدرك ال وما
إليها واملثال-سبقت احلدث حيث الديين-من الصراع أصول ـداثي -حول يفاحل ـا بأوروب

وأثر التاريخ، عرب املسيحي العقل تطور حول مماثلة دراسات اهللا بإذن وستتلوها املعاصر، التاريخ
احلديث الغريب الفكر تشكل يف  .ذلك

ـائب مص على الوقوف وليس والعرب، الفوائد واستخالص الدروس استنباط دوما قصدنا وسيظل
غلو أو املذاهب شاذ من لديهم ما وتعداد  . الفكرقوم

وال تقدير وال تعبئة وال مراجعة وال رباط، وال إعداد وال كد غري من العال بلوغ رام ومن ذلك،
فمدركها اخلياط... احتياط، سم يف اجلمل وجل  !إذا

بريش حممد املهندس
واملستقبلية االستراتيجية الدراسات يف خبري

ب عجمان٤٥٨٥ص ،
املتحدة العربية اإلمارات

•• ••

الرمسية البابوية املصادر قائمة
احملظورة واألفكار املقاالت نصوص املدونة منها استوحت اليت

ـع التاس ـا بي البابا عن صادرة ترشيدية وخطابات توجيهية رسائل إىل يرجع املصادر هذه معظم
ق سره ففشى ذلك، من أوسع مراجع إىل رجع قد كان للمدونة أوليا مشروعا أن ذلك بلنفسه،

نفسه البابا عن صدر ما على أساسا يركز أن املراجعة حني االجتاه فكان البابا، يصدره  .أن

بني وجعلنا هلا، األمساء مبثابة ألkا واخلطابات للرسائل الالتينية العناوين ترمجة عدم إىل عمدنا ولقد



الثمانني-قوسني املقوالت يف املصدر نفس على اإلحالة لتكرار حىترقم -نظرا املعنية، املقولة
متكرر بشكل املصدر ذات على باإلحالة النص نثقل  .ال

نشري لكننا األصل، إىل الرجوع أراد ملن اإلجنليزية باللغة املدونة نص املقال آخر يف أحلقنا أننا كما
الفرنسية الترمجة أن وقتئذ-إىل األوضاع االعتبار بعني ـات-أخذا الترمج أوىل ـن م ـت كان

ـنصالصا ال لترمجة أقدمها واعتمدنا العناية، من هام جانب هلا وصرف املسيحي الوسط عن درة
 .للعربية

ـه وظروف ـالنص ب املتعلقة واملعاصرة التارخيية الدراسات خمتلف إىل اإلشارة كذلك اجتنبنا ولقد
وكثر�ا لتعددها  .التارخيية

١ .Encyclique Qui pluribus, ٩ novembre ٤) ١٨٤٦, ٥, ٦،
٧،١٦،٤٠،٦٣،٧٤.(
٢ .Allocution Quis vestrum, ٤ octobre ٦٣ ( ١٨٤٧.(
٣ .Allocution Uni primum, ١٧ décembre ١٦ ( ١٨٤٧.(
٤ .Allocution Quibus quantisque. ٢٠ avril ٤٠،٦٤) ١٨٤٩،

٧٦.(
٥ .Encyclique Noscitis et Nobiscum aux 

archevêques etévêques d'Italie, ٨ décembre ١٨٤٩
(١٨, ٦٣.(

٦ .Allocution Si semper antea, ٢٠ mai ١٦ ( ١٨٥٠.(
٧ .Allocution In consistoriali, ١er novembre ١٨٥٠ ) 

٤٥-٤٣.(
٨ .Lettre apostolique Multiplices inter, ١٠ juin ١٨٥١
)١٥،٢١،٢٣،٣٠،٥١،٥٤،٦٨،٧٤.(
٩ .Lettre apostolique Ad apostolicae, ٢٢ août ١٨٥١
)٧٥-٦٧،٦٩-٣٦،٣٨،٤١،٤٢،٦٥-٢٤،٢٥،٣٤.(

١٠ .Allocution Quibus luctuosissimis, ٥ septembre
٤٥ ( ١٨٥١.(



١١ .Lettre à S.M. le Roi Victor-Emmanuel, ٩
septembre٧٣(١٨٥٢.(

١٢ .Allocution Acerbissimum, ٢٧ septembre ١٨٥٢ ( 
٣١،٥١،٥٣،٥٥،٦٧،٧٣،٧٤،٧٨.(
١٣ .Allocution Singulari quadam, ٩ décembre ١٨٥٤ ( 

٨،١٧،١٩.(
١٤ .Allocution Probe memineritis, ٢٢ janvier ١٨٥٥ ) 
٥٣.(
١٥ .Allocution Cum saepe, ٢٧ juillet ٥٣ ( ١٨٥٥.(
١٦ .Allocution Nemo Vestrum, ٢٦ juillet ٧٧(١٨٥٥.(
١٧ .Lettre Singulari quidem aux évêques d'Autriche،
١٧mars ٤) ١٨٥٦, ١٦.(
١٨. Allocution Nunquam fore, ١٥décembre ٢٦) ١٨٥٦,

٢٨, ٢٩, ٣١, ٤٦, ٥٠, ٥٢, ٧٩.(
١٩ .Lettre Eximiam à Son Eminence l'archevêque de

Cologne, ١٥ juin ٤) ١٨٥٧, ١٦.(
٢٠ .Lettre apostolique Cum Catholica Ecclesia, ٢٦

mars ٦٣) ١٨٦٠, ٧٦.(
٢١ .Lettre Dolore baud mediocri à l'évêque de

Breslau, ٣٠ avril ١٤) ١٨٦٠.(
٢٢ .Allocution Novos et ante, ٢٨ septembre ١٩) ١٨٦٠،
٦٢،٧٦.(
٢٣ .Allocution, Multis gravibusque, ١٧ décembre 

١٩،٣٧،٤٣،٧٣(١٨٦٠.(
٢٤ .Allocution Iamdudum, ١٨ mars ٣٧) ١٨٦١, ٦١،٧٦.(
٢٥ .Allocution Meminit, ٣٠ septembre ٢٠(١٨٦١.(
٢٦ .Allocution consistoriale Maxima quidem, ٩ Juin

٦٠،٧٦-٧،١٥،١٩،٢٧،٣٩،٤٤،٤٩،٥٦-١(١٨٦٢.(



٢٧ .Lettre apostolique Gravissimas inter à
l'archevêque de Munich-Frisingue, ١١ décembre 

٩) ١٨٦٢- ١١.(
٢٨ .Encyclique Quanto conficiamur moerore aux 

évêquesd'Italie, ١٠ août ١٧) ١٨٦٣, ٥٨.(
٢٩ .Encyclique Incredibili à l'archevêque deSanta-

Fé-de-Bogota, ١٧ septembre ٢٦) ١٨٦٣.(
٣٠ .Lettre apostolique Tuas libenter à l'archevêque

de Munich-Frisingue, ٢١ décembre ٩) ١٨٦٣, ١٠, ١٤-١٢,
٢٢, ٣٣.(

٣١ .Lettre Cum non sine à l'archevêque deFribourg-
en-Brisgau, ١٤ juillet ٤٧) ١٨٦٤, ٤٨.(

٣٢ .Lettre Singularis Nobisque à l'évêque de 
Mondovi)Piémont) ٢٩ septembre ٣٢) ١٨٦٤.(

اإلجن باللغة املدونة ليزيةنص
ـا اكتفين ـا فإنن املاضية، سنة الثالثني طيلة باملراجع أغنيناها اليت اخلاصة مكتبتنا عن لبعدنا نظرا

واألحباث الكتب من معنا اصطحبناه مبا والتحليل  .للدراسة
القس �ا قام اليت املوسعة الدراسة يف الواردة الفرنسية الترمجة على أساسا اعتمدنا فقد الترمجة أما

ب ـوت)١٩٠٠-١٩٥٩( )L. Brigué( رجييلويس الاله ـوعة موس ـمن ض واملنشورة ،
ـة ـ ـ املرجعي ـاثوليكي ـ ـ Dictionnaire de la Théologie( الك

Catholique(،)ـان فاك ـد ألفري ـال ميش جون الراهب وخططها تصميمها وضع واليت
Jean-Michel-Alfred Vacant)بني)١٩٠١-١٨٥٢ ما نشرها واستغرق ،

اr )١٩٥١إىل١٩٠٣ صص، عشر، الرابع ـنة٢٩٢٣-٢٨٧٧لد س ـاريس، ب يف والصادر ،
١٩٤١. 

املثال سبيل على منها مواقع، بعدة موجود اإلجنليزي  :النص
http://www.papalencyclicals.net/Pius٠٩/p٩syll.ht
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THE SYLLABUS OF ERRORS CONDEMNED BYPIUS
IX

I. PANTHEISM, NATURALISM AND ABSOLUTE
RATIONALISM  

١ .There exists no Supreme, all-wise, all-provident 
DivineBeing, distinct from the universe, and God is 

identical with the nature ofthings, and is, 
therefore, subject to changes. In effect, God is 

produced in manand in the world, and all things 
are God and have the very substance of God, and
God is one and the same thing with the world, and, 

therefore, spirit withmatter, necessity with liberty, 
good with evil, justice with injustice .--Allocution

"Maxima quidem," June ٩, ١٨٦٢ .
٢ .All action of God upon man and the world is to be 

denied .--Ibid .
٣ .Human reason, without any reference 

whatsoever to God, isthe sole arbiter of truth and 
falsehood, and of good and evil; it is law toitself,

and suffices, by its natural force, to secure the 
welfare of men and ofnations. -- Ibid .

٤ .All the truths of religion proceed from the innate
strength of human reason; hence reason is the 

ultimate standard by which man canand ought to 
arrive at the knowledge of all truths of every kind. 

-- Ibid. andEncyclical "Qui pluribus," Nov. ٩, ١٨٤٦,
etc .

٥ .Divine revelation is imperfect, and therefore 
subject to acontinual and indefinite progress, 

corresponding with the advancement of human
reason. -- Ibid .



٦ .The faith of Christ is in opposition to human 
reason anddivine revelation not only is not useful, 

but is even hurtful to the perfectionof man. -- Ibid .
٧ .The prophecies and miracles set forth and 

recorded in theSacred Scriptures are the fiction of 
poets, and the mysteries of the Christianfaith the 

result of philosophical investigations. In the books 
of the Old andthe New Testament there are 

contained mythical inventions, and Jesus Christ is
Himself a myth .

II. MODERATE RATIONALISM  
٨ .As human reason is placed on a level with 

religion itself،so theological must be treated in the 
same manner as philosophical sciences .--

Allocution "Singulari quadam," Dec. ٩, ١٨٥٤ .
٩ .All the dogmas of the Christian religion are

indiscriminately the object of natural science or 
philosophy, and human reason،enlightened solely 

in an historical way, is able, by its own natural 
strengthand principles, to attain to the true 

science of even the most abstruse dogmas؛
provided only that such dogmas be proposed to 

reason itself as its object .--Letters to the 
Archbishop of Munich, "Gravissimas inter," Dec. ١١,

١٨٦٢, and"Tuas libenter," Dec. ٢١, ١٨٦٣ .
١٠ .As the philosopher is one thing, and philosophy 

another،so it is the right and duty of the 
philosopher to subject himself to theauthority

which he shall have proved to be true; but 
philosophy neither can norought to submit to any 

such authority. -- Ibid., Dec. ١١, ١٨٦٢ .



١١ .The Church not only ought never to pass 
judgment onphilosophy, but ought to tolerate the 

errors of philosophy, leaving it tocorrect itself. -- 
Ibid., Dec. ٢١, ١٨٦٣ .

١٢ .The decrees of the Apostolic See and of the 
Romancongregations impede the true progress of 

science. -- Ibid .
١٣ .The method and principles by which the old 

scholasticdoctors cultivated theology are no longer 
suitable to the demands of our timesand to the 

progress of the sciences. -- Ibid .
١٤ .Philosophy is to be treated without taking any 

account ofsupernatural revelation. -- Ibid .
III. INDIFFERENTISM, LATITUDINARIANISM  

١٥ .Every man is free to embrace and profess that 
religionwhich, guided by the light of reason, he 

shall consider true. -- Allocution"Maxima quidem," 
June ٩, ١٨٦٢; Damnatio "Multiplices inter," June ١٠,

١٨٥١ .
١٦ .Man may, in the observance of any religion 

whatever, findthe way of eternal salvation, and 
arrive at eternal salvation. -- Encyclical"Qui

pluribus," Nov. ٩, ١٨٤٦ .
١٧ .Good hope at least is to be entertained of the 

eternalsalvation of all those who are not at all in 
the true Church of Christ .--Encyclical "Quanto 

conficiamur," Aug. ١٠, ١٨٦٣, etc .
١٨ .Protestantism is nothing more than another 

form of thesame true Christian religion, in which 
form it is given to please God equally asin the i



Catholic Church. -- Encyclical "Noscitis," Dec. ٨,
١٨٤٩ .

IV. SOCIALISM, COMMUNISM, SECRET SOCIETIES, 
BIBLICALSOCIETIES, CLERICO-LIBERAL 

SOCIETIES  
Pests of this kind are frequently reprobated in the 

severestterms in the Encyclical "Qui pluribus," 
Nov. ٩, ١٨٤٦, Allocution "Quibusquantisque," April 

٢٠, ١٨٤٩, Encyclical "Noscitis et nobiscum," Dec. ٨,
١٨٤٩،Allocution "Singulari quadam," Dec. ٩, ١٨٥٤,

Encyclical "Quanto conficiamur، "Aug. ١٠, ١٨٦٣ .
V. ERRORS CONCERNING THE CHURCH AND HER 

RIGHTS  
١٩ .The Church is not a true and perfect society, 

entirelyfree- nor is she endowed with proper and 
perpetual rights of her own, conferredupon her by 

her Divine Founder; but it appertains to the civil 
power to definewhat are the rights of the Church, 

and the limits within which she may exercisethose
rights. -- Allocution "Singulari quadam," Dec. ٩,

١٨٥٤, etc .
٢٠ .The ecclesiastical power ought not to exercise 
itsauthority without the permission and assent of 

the civil government .--Allocution "Meminit 
unusquisque," Sept. ٣٠, ١٨٦١ .

٢١ .The Church has not the power of defining 
dogmaticallythat the religion of the Catholic 

Church is the only true religion. -- Damnatio
"Multiplices inter," June ١٠, ١٨٥١ .

٢٢ .The obligation by which Catholic teachers and 
authors arestrictly bound is confined to those 

things only which are proposed to universalbelief
s
b



as dogmas of faith by the infallible judgment of the 
Church. -- Letter tothe Archbishop of Munich, 

"Tuas libenter," Dec. ٢١, ١٨٦٣ .
٢٣ .Roman pontiffs and ecumenical councils have 

wanderedoutside the limits of their powers, have 
usurped the rights of princes, and haveeven erred 

in defining matters of faith and morals. -- 
Damnatio "Multiplicesinter," June ١٠, ١٨٥١ .

٢٤ .The Church has not the power of using force, 
nor has sheany temporal power, direct or indirect. 

-- Apostolic Letter "Ad Apostolicae، "Aug. ٢٢, ١٨٥١ .
٢٥ .Besides the power inherent in the episcopate, 

othertemporal power has been attributed to it by 
the civil authority granted eitherexplicitly or 

tacitly, which on that account is revocable by the 
civil authoritywhenever it thinks fit. -- Ibid .

٢٦ .The Church has no innate and legitimate right of
acquiring and possessing property. -- Allocution 

"Nunquam fore," Dec. ١٥, Encyclical؛١٨٥٦
"Incredibili," Sept. ٧, ١٨٦٣ .

٢٧ .The sacred ministers of the Church and the 
Roman pontiffare to be absolutely excluded from 

every charge and dominion over temporalaffairs. -- 
Allocution "Maxima quidem," June ٩, ١٨٦٢ .

٢٨ .It is not lawful for bishops to publish even 
lettersApostolic without the permission of 

Government. -- Allocution "Nunquam fore، "Dec. ١٥,
١٨٥٦ .

٢٩ .Favours granted by the Roman pontiff ought to 
beconsidered null, unless they have been sought 

for through the civil government .--Ibid .



٣٠ .The immunity of the Church and of ecclesiastical 
personsderived its origin from civil law. -- 

Damnatio "Multiplices inter," June ١٠،١٨٥١ .
٣١ .The ecclesiastical forum or tribunal for the 

temporalcauses, whether civil or criminal, of 
clerics, ought by all means to beabolished, even 

without consulting and against the protest of the 
Holy See .--Allocution "Nunquam fore," Dec. ١٥,

١٨٥٦; Allocution "Acerbissimum," Sept. ٢٧،١٨٥٢ .
٣٢ .The personal immunity by which clerics are 

exoneratedfrom military conscription and service 
in the army may be abolished withoutviolation

either of natural right or equity. Its abolition is 
called for bycivil progress, especially in a society 

framed on the model of a liberalgovernment. -- 
Letter to the Bishop of Monreale "Singularis 

nobisque," Sept. ٢٩،١٨٦٤ .
٣٣ .It does not appertain exclusively to the power 
ofecclesiastical jurisdiction by right, proper and 

innate, to direct the teachingof theological 
questions. -- Letter to the Archbishop of Munich, 

"Tuaslibenter," Dec. ٢١, ١٨٦٣ .
٣٤ .The teaching of those who compare the 

Sovereign Pontiffto a prince, free and acting in the 
universal Church, is a doctrine whichprevailed in 

the Middle Ages. -- Apostolic Letter "Ad 
Apostolicae," Aug. ٢٢،١٨٥١ .

٣٥ .There is nothing to prevent the decree of a 
generalcouncil, or the act of all peoples, from 

transferring the supreme pontificatefrom the 
bishop and city of Rome to another bishop and 

another city. -- Ibid .



٣٦ .The definition of a national council does not 
admit ofany subsequent discussion, and the civil 

authority car assume this principle asthe basis of 
its acts. -- Ibid .

٣٧ .National churches, withdrawn from the 
authority of theRoman pontiff and altogether 

separated, can be established. -- Allocution"Multis
gravibusque," Dec. ١٧, ١٨٦٠ .

٣٨ .The Roman pontiffs have, by their too arbitrary 
conduct،contributed to the division of the Church 

into Eastern and Western. -- ApostolicLetter "Ad 
Apostolicae," Aug. ٢٢, ١٨٥١ .

VI. ERRORS ABOUT CIVIL SOCIETY, CONSIDERED 
BOTH IN ITSELF ANDIN ITS RELATION TO THE 

CHURCH  
٣٩ .The State, as being the origin and source of all 

rights،is endowed with a certain right not 
circumscribed by any limits. -- Allocution"Maxima

quidem," June ٩, ١٨٦٢ .
٤٠ .The teaching of the Catholic Church is hostile to 

thewell- being and interests of society. -- 
Encyclical "Qui pluribus," Nov. ؛٩،١٨٤٦Allocution
"Quibus quantisque," April ٢٠, ١٨٤٩ .

٤١ .The civil government, even when in the hands of 
aninfidel sovereign, has a right to an indirect 

negative power over religiousaffairs. It therefore 
possesses not only the right called that of 

"exsequatur، "but also that of appeal, called 
"appellatio ab abusu." -- Apostolic Letter "Ad

Apostolicae," Aug. ٢٢, ١٨٥١  



٤٢ .In the case of conflicting laws enacted by the 
twopowers, the civil law prevails. -- Ibid .

٤٣ .The secular Dower has authority to rescind, 
declare andrender null, solemn conventions, 

commonly called concordats, entered into withthe
Apostolic See, regarding the use of rights 

appertaining to ecclesiasticalimmunity, without 
the consent of the Apostolic See, and even in spite 

of itsprotest. -- Allocution "Multis gravibusque," 
Dec. ١٧, ١٨٦٠; Allocution "Inconsistoriali," Nov. ١,

١٨٥٠ .
٤٤ .The civil authority may interfere in matters 

relating toreligion, morality and spiritual 
government: hence, it can pass judgment on the
instructions issued for the guidance of consciences, 

conformably with theirmission, by the pastors of 
the Church. Further, it has the right to make
enactments regarding the administration of the 

divine sacraments, and thedispositions necessary 
for receiving them. -- Allocutions "In consistoriali، "

Nov. ١, ١٨٥٠, and "Maxima quidem," June ٩, ١٨٦٢ .
٤٥ .The entire government of public schools in 

which theyouth- of a Christian state is educated, 
except (to a certain extent) in thecase of episcopal 

seminaries, may and ought to appertain to the civil 
power, andbelong to it so far that no other 

authority whatsoever shall be recognized ashaving
any right to interfere in the discipline of the 

schools, the arrangementof the studies, the 
conferring of degrees, in the choice or approval of 

theteachers. -- Allocutions "Quibus 
luctuosissimis," Sept. ٥, ١٨٥١, and "Inconsistoriali,"

Nov. ١, ١٨٥٠ .



٤٦ .Moreover, even in ecclesiastical seminaries, the 
methodof studies to be adopted is subject to the 

civil authority. -- Allocution"Nunquam fore," Dec. 
١٥, ١٨٥٦ .

٤٧ .The best theory of civil society requires that 
popularschools open to children of every class of 

the people, and, generally, allpublic institutes 
intended for instruction in letters and philosophical 

sciencesand for carrying on the education of 
youth, should be freed from allecclesiastical

authority, control and interference, and should be 
fullysubjected to the civil and political power at 

the pleasure of the rulers, andaccording to the 
standard of the prevalent opinions of the age. -- 

Epistle tothe Archbishop of Freiburg, "Cum non 
sine," July ١٤, ١٨٦٤ .

٤٨ .Catholics may approve of the system of 
educating youthunconnected with Catholic faith 

and the power of the Church, and which regards
the knowledge of merely natural things, and only, 

or at least primarily, theends of earthly social life. 
-- Ibid .

٤٩ .The civil power may prevent the prelates of the 
Churchand the faithful from communicating freely 

and mutually with the Roman pontiff .--Allocution
"Maxima quidem," June ٩, ١٨٦٢ .

٥٠ .Lay authority possesses of itself the right of 
presentingbishops, and may require of them to 

undertake the administration of the diocesebefore
they receive canonical institution, and the Letters 

Apostolic from theHoly See. -- Allocution 
"Nunquam fore," Dec. ١٥, ١٨٥٦ .



٥١ .And, further, the lay government has the right 
ofdeposing bishops from their pastoral functions, 

and is not bound to obey theRoman pontiff in 
those things which relate to the institution of 

bishoprics andthe appointment of bishops. -- 
Allocution "Acerbissimum," Sept. ٢٧, ١٨٥٢،

Damnatio "Multiplices inter," June ١٠, ١٨٥١ .
٥٢ .Government can, by its own right, alter the age

prescribed by the Church for the religious 
profession of women and men; and mayrequire of 

all religious orders to admit no person to take 
solemn vows withoutits permission. -- Allocution 

"Nunquam fore," Dec. ١٥, ١٨٥٦ .
٥٣ .The laws enacted for the protection of religious 

ordersand regarding their rights and duties ought 
to be abolished; nay, more, civilGovernment may 

lend its assistance to all who desire to renounce 
the obligationwhich they have undertaken ofa

religious life, and to break their vows .Government
may also suppress the said religious orders, as 

likewise collegiatechurches and simple benefices, 
even those of advowson and subject their property
and revenues to the administration and pleasure of 

the civil power .--Allocutions "Acerbissimum," 
Sept. ٢٧, ١٨٥٢; "Probe memineritis," Jan. ٢٢, ؛١٨٥٥

"Cum saepe," July ٢٦, ١٨٥٥ .
٥٤ .Kings and princes are not only exempt from the

jurisdiction of the Church, but are superior to the 
Church in deciding questionsof jurisdiction. -- 

Damnatio "Multiplices inter," June ١٠, ١٨٥١ .



٥٥ .The Church ought to be separated from the 
.State, and theState from the Church. -- Allocution 

"Acerbissimum," Sept. ٢٧, ١٨٥٢ .
VII. ERRORS CONCERNING NATURAL AND 

CHRISTIAN ETHICS  
٥٦ .Moral laws do not stand in need of the divine 

sanction،and it is not at all necessary that human 
laws should be made conformable to thelaws of 

nature and receive their power of binding from 
God. -- Allocution"Maxima quidem," June ٩, ١٨٦٢ .

٥٧ .The science of philosophical things and morals 
and alsocivil laws may and ought to keep aloof 

from divine and ecclesiastical authority .--Ibid .
٥٨ .No other forces are to be recognized except 

those whichreside in matter, and all the rectitude 
and excellence of morality ought to beplaced in 

the accumulation and increase of riches by every 
possible means, andthe gratification of pleasure. -- 

Ibid.; Encyclical "Quanto conficiamur," Aug .١٠،
١٨٦٣ .

٥٩ .Right consists in the material fact. All human 
duties arean empty word, and all human facts 

have the force of right. -- Allocution"Maxima
quidem," June ٩, ١٨٦٢ .

٦٠ .Authority is nothing else but numbers and the 
sum totalof material forces. -- Ibid .

٦١ .The injustice of an act when successful inflicts 
noinjury on the sanctity of right. -- Allocution 

"Jamdudum cernimus," March ١٨،١٨٦١ .



٦٢ .The principle of non-intervention, as it is called, 
oughtto be proclaimed and observed. -- Allocution 

"Novos et ante," Sept. ٢٨, ١٨٦٠ .
٦٣ .It is lawful to refuse obedience to legitimate 

princes،and even to rebel against them. -- 
Encyclical "Qui pluribus," Nov. ٩, Allocution؛١٨٦٤

"Quibusque vestrum," Oct. ٤, ١٨٤٧; "Noscitis et 
Nobiscum," Dec. ؛٨،١٨٤٩Apostolic Letter "Cum 

Catholica ".
٦٤ .The violation of any solemn oath, as well as any 

wickedand flagitious action repugnant to the 
eternal law, is not only not blamable butis

altogether lawful and worthy of the highest praise 
when done through love ofcountry. -- Allocution 

"Quibus quantisque," April ٢٠, ١٨٤٩ .
VIII. ERRORS CONCERNING CHRISTIAN 

MARRIAGE  
٦٥ .The doctrine that Christ has raised marriage to 

thedignity of a sacrament cannot be at all 
tolerated. -- Apostolic Letter "AdApostolicae," Aug. 

٢٢, ١٨٥١ .
٦٦ .The Sacrament of Marriage is only a something 

accessoryto the contract and separate from it, and 
the sacrament itself consists in thenuptial

benediction alone. -- Ibid .
٦٧ .By the law of nature, the marriage tie is not

indissoluble, and in many cases divorce properly so 
called may be decreed by thecivil authority. -- 

Ibid.; Allocution "Acerbissimum," Sept. ٢٧, ١٨٥٢ .
٦٨ .The Church has not the power of establishing 

dirimentimpediments of marriage, but such a i



power belongs to the civil authority bywhich
existing impediments are to be removed. -- 

Damnatio "Multiplices inter، "June ١٠, ١٨٥١ .
٦٩ .In the dark ages the Church began to establish 

dirimentimpediments, not by her own right, but by 
using a power borrowed from the State .--

Apostolic Letter "Ad Apostolicae," Aug. ٢٢, ١٨٥١ .
٧٠ .The canons of the Council of Trent, which 

anathematizethose who dare to deny to the 
Church the right of establishing diriment
impediments, either are not dogmatic or must be 

understood as referring to suchborrowed power. -- 
Ibid .

٧١ .The form of solemnizing marriage prescribed by 
theCouncil of Trent, under pain of nullity, does not 

bind in cases where the civillaw lays down another 
form, and declares that when this new form is used 

themarriage shall be valid .
٧٢ .Boniface VIII was the first who declared that 

the vow ofchastity taken at ordination renders 
marriage void. -- Ibid .

٧٣ .In force of a merely civil contract there may 
existbetween Christians a real marriage, and it is 

false to say either that themarriage contract 
between Christians is always a sacrament, or that 

there is nocontract if the sacrament be excluded. -
- Ibid.; Letter to the King of Sardinia،Sept. ٩, ١٨٥٢;

Allocutions "Acerbissimum," Sept. ٢٧, ١٨٥٢, "Multis 
gravibusque، "Dec. ١٧, ١٨٦٠ .

٧٤ .Matrimonial causes and espousals belong by 
their natureto civil tribunals. -- Encyclical "Qui t



pluribus," Nov. ٩ ١٨٤٦; Damnatio"Multiplices inter," 
June ١٠, ١٨٥١, "Ad Apostolicae," Aug. ٢٢, ١٨٥١;

Allocution"Acerbissimum," Sept. ٢٧, ١٨٥٢ .
IX. ERRORS REGARDING THE CIVIL POWER OF 

THE SOVEREIGN PONTIFF  
٧٥ .The children of the Christian and Catholic 

Church aredivided amongst themselves about the 
compatibility of the temporal with thespiritual

power. -- "Ad Apostolicae," Aug. ٢٢, ١٨٥١ .
٧٦ .The abolition of the temporal power of which 

theApostolic See is possessed would contribute in 
the greatest degree to theliberty and prosperity of 

the Church. -- Allocutions "Quibus quantisque," 
April٢٠،١٨٤٩،"Si semper antea," May ٢٠, ١٨٥٠ .

X. ERRORS HAVING REFERENCE TO MODERN 
LIBERALISM  

٧٧ .In the present day it is no longer expedient that 
theCatholic religion should be held as the only 

religion of the State, to theexclusion of all other 
forms of worship. -- Allocution "Nemo vestrum," 

July ٢٦،١٨٥٥ .
٧٨ .Hence it has been wisely decided by law, in 

some Catholiccountries, that persons coming to 
reside therein shall enjoy the public exerciseof

their own peculiar worship. -- Allocution 
"Acerbissimum," Sept. ٢٧, ١٨٥٢ .

٧٩ .Moreover, it is false that the civil liberty of every
form of worship, and the full power, given to all, of 

overtly and publiclymanifesting any opinions 
whatsoever and thoughts, conduce more easily to 

corruptthe morals and minds of the people, and to 



propagate the pest of indifferentism .--Allocution
"Nunquam fore," Dec. ١٥, ١٨٥٦ .

٨٠ .The Roman Pontiff can, and ought to, reconcile 
himself،and come to terms with progress, 

liberalism and modern civilization.- -Allocution
"Jamdudum cernimus," March ١٨, ١٨٦١. 


