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�ألدريت�ش  بيلي  توما�ش  �لعربية  بالثقافة  تاأثرو�  �لذين  عر�ء  �ل�شُّ من 
Thomas Bailey Aldrich )1836-1907(، وهو �شاعر ورو�ئي و�شحفي 
�أمريكي م�شهور. كان �شديقا لو�لت ويتمان. َن�َشر ما ال يقل عن ع�شرين عمال 
بني �ل�شعر و�لرو�ية. من �أعماله �لرو�ئية �ملت�شلة بال�شرق و�جلزيرة �لعربية: 
ملكة �شباأ )1877(. له ق�شائد متنوعة متاأثِّر فيها بالثقافة �لعربية، خا�شة 
كتاب »�ألف ليلة ولية«.. ومن هذه �لق�شائد، �أُترِجم له هذ� �لن�ش �لذي يفوح 

برو�ئح »�لليايل �لعربية«

»ا�ستهالل«
ح�ّشاُن بن عبدل...

جل�ش عند بّو�بة بغد�َد �لعاجّية 
و�أخذ ُيزقزق يف �ل�شم�ش...

مثَل �أي َعْقَعٍق ُيزقزق لنف�شه 
و�أربعُة فتياٍن عرٍب �ُشْمٍر نحيلني...

�أنهو� لعبة ِقمارهم بَنَوى �خلوخ، و�قرتبو� 
و�إميان خان، �شديَق �الأرو�ح �لعط�شى... 

الل، توقَف عن مناد�ِته  وبائَع �ملاء �لزُّ
و و�شع ِقَرَبه على �لبو�بة...

وقد بدْت غائرًة و�شاحبًة مثل خّدْيه 
... يٌّ ثم جاء َخ�شِ

ُيديّل ُرَزَم �حللوى من ر�أ�شه 
ووقف كوثنيٍّ ب�ِشٍع مقّطِع �الأو�شال...

ثم �ليهودي، وقد �حمّرْت �شيوُر نعله من غبار �ل�شحر�ء
جاء ي�شلع مّتذلال للح�شود...

كي يحظى مبكاٍن لل�شماع
وعلى َمقُربٍة منه �أي�شا...

وقف �شائُغ �جلو�هر متاألقا مثل َمْتَجِره
ومت�شّوالِن �شرير�ِن، كلُّ هّمهما...
�أن َي�شلكا جميَع �حِلَيل دفعة و�حدة

جاء� يتعّث�ِن... 
وقد ��شتحوذْت عليهما زقزقة ح�ّشان... 

بل حتى �خلليفة لو كان مار� هناك مبوكبه 
لتوّقَف لي�شمَع مثلهم... 

فح�ّشان قد طّبقت �شهرُته �آفاَق �ل�شرق 
من �لقاهرة بق�شورها �لبي�شاء �إىل �أ�شفهاَن �لبعيدة... 

من مكة �إىل دم�شق، كان ح�ّشاُن �لعربي 
معروفا بقلبه �لناب�ش بالغناء... 

كان يرّدد �أغانَيه �لبحارُة على �لنيل 
و عذ�رى �لبدو...

 وكانت ُتَرّدُد �أغنياُته يف خميمات �لتتار 
لقد ع�شقه �جلميُع وكان لهم مبثابة بوؤبوؤ �لعني... 

وعندما ن�شحه حكيٌم كان بجانبه 
مل يرّد عليه بغري �لغناء... 

و �أنا، �لغريُب �ملت�شّكع يف بغد�د 
�الإجنليزي، و�ِشْبه �لعربي من خالل حليتي! 

ْت  �أدركُت �مللحمة �لذهبية كما َنَ
و كتبُتها الإخوتي �لن�شارى!!
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النساء وإصالح الكنيسة
شتينا ميليتيلو وسيرينا نوشيتي

يتألَّف هذا الكتاب من مجموعة أبحاث ومحاضرات لَجْمٍع من الباحثين والباحثات والالهوتيين والالهوتيات، ُألِقيت ضمن مؤتمر علمي في إيطاليا ُعِني بقضايا 
اإلصالح، على صلة بقضايا المرأة واإلصالح الديني. توزَّعت بين الطرح التاريخي والطرح الفكري، وتناولت قضايا الهوتية واجتماعية على صلة بالمرأة، حامت 
حول سؤال اإلصالح. فال شك أن الكنيسة قد عاشت سؤال اإلصالح فيما يخص المرأة بأشكال متفاوتة، وحاولت من داخلها تناول أوضاعها وأحوالها، سيما 

المرأة المكرسة حياتها للرهبنة، بغرض إدخال تحويرات على أوضاعها بمنظور محافظ، ولكن تلك النظرة الكنسية جابهتها أيضا نظرة إيمانية خارجية.
وفي الراهن الحالي، نرُصد توجهات في معالجة قضية اإلصالح؛ من بينها: مقاربة تنحو للتحريك البنيوي للجهاز الكنسي بقصد خلق تحوير جذري، كما 
الذي  الالهوتيين على غرار هانس كونج وكارل راهنر وإيف كونجار وآخرين. كما نجد مقاربة إصالحية محاِفظة ومحتشمة على الشكل  تمثلُه جملة من 
تطالب به أطراف من الداخل، دون مس بالهياكل التقليدية القائمة. وأخرى تجاوزت طروحاتها الكنيسة وباتت تدعو إلى طرح ِنسوي ينحو صوب التصادم 

مع طروحات الكنيسة.

ل للكني�شة هو َمْطلَب ُملح؛  فمطلب �الإ�شالح �لد�ئم و�ملتو��شِ
تقديًر� الأن �جلمود و�لثبات �للذْين ي�شيبان �إر�د�ت �لتغيري 
هما عاهٌة ت�شل حركة �لفكر، يف مقابل �حلفاظ على �لو�قع 
�لذي هو �لبنية �لرئي�شية �ملتحكمة بالدين. لي�شت �لكني�شة 
جامدة، ولي�شت مبناأى عما يجري يف �لعامل �ملحيط، غري �أن 
روؤ�ه��ا،  ووفق  وفق منظورها  تاأتي  للتحوالت  �ملو�َكبة  عملية 

ذلك ما تتناوله �لكلمة �لتمهيدية.
حيث  لالإ�شالح؛  �مللحة  باحلاجة  �إح�شا�شا  ثمة  �أنَّ  فاجلليُّ 
ترتفع �أ�شو�ٌت عدة د�خل �لكني�شة وخارجها مطالبة بخو�ش 
جر�أًة  يتطلب  �لعملية  خو�َش  �أن  َبْيَد  وجتديد�ت،  حتوير�ت 
ب��زم��ام  �مل��ا���ش��ك��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ال��ي��ًة وق����درًة خ���ارق���ًة، �شيما و�أن 
تنظر  �لديني،  �حل��ر�ك  مفا�شل  لكافة  و�لتوجيه  �لت�شيري 
بعني �لريبة لكل عملية تقع خارجها. ويف �حلقبة �ملعا�شرة 
�لفاتيكان �لثاين« قوة د�فعة باجتاه �الإ�شالح،  َمع  مثل »جَمْ
مب���ا ب��ث��ه م���ن روح جت���دي���د، ����ش���و�ء يف �ل��ت��ع��اط��ي م���ع �ل��و�ق��ع 
�ل�شائد  �ل��و�ق��ع  لكن  �مل�شيحي،  غري  �ل��و�ق��ع  مع  �أو  �مل�شيحي 
�إ���ش��الح  خ��و���ش عملية  م��ن  ح���رية  ي��ب��دو يف  �لكني�شة  د�خ���ل 
جريئة ت�شاهي تلك �حلاجة �لتي ر�فقت �نعقاد ذلك �ملجمع. 
�لثاين مل ي�شهد حتوالت يف ما  �لفاتيكان  �مل��ر�أة بعد  ُع  فَو�شْ
عام،  ب�شكل  �لليتورجية،  وبامل�شاألة  �جلن�شية،  بامل�شاألة  يتعلق 
غر�ر  على  ملفات  �شهدت  حني  يف  �ملغلَقة،  �مللفات  من  وه��ي 
�نفر�جا مهما د�خل  �لتعليم و�مل�شاركة يف ت�شكيل �جلمعيات 
�لكني�شة. وهناك من يعيد ذلك �لو�شع يف �لر�هن �إىل غياب 
�لتجربة �لتاريخية �لكربى �لتي ت�شاهي �الأحد�ث �لكربى 
�أي�شا  �الأم���ر  يعيد  م��ن  وثمة  ور�ف��ق��ت��ه.  �ملجمع  �شبقت  �لتي 
�إىل غياب �الإر�دة �الإ�شالحية �لو��شعة و�نح�شارها يف نطاق 
�لن�ش  ه��ذ�  �مل�شاهمون يف  ذل��ك، يحاول  وم��ع  نخبوي �شيق. 
ثنائية  �شمن  �الإ���ش��الح  عملية  جت��ري  كيف  �إ�شكالية:  ط��رح 
�ملر�أة �لكني�شة من منظور �إمياين؟ �شيما و�أن �لطروحات يف 

عمومها هي طروحات دينية حمافظة.

ويبقى �ل�شوؤ�ل �لذي يجابه �جلميع؛ وهو: كيف َي�شَنع �مل�شاُر 
و�ملوؤ�ش�شات  �لرهبانية  باملوؤ�ش�شات  �ملتحكم  �ل�شو�شيولوجي 
�لتحول؟  مطلَب  باملر�أة  �ل�شلة  ذ�ت  و�ملوؤ�ش�شات  �خلدماتية 
�أك��ث  �إ���ش��الح��ي��ًة  ت��ب��دو �لعملية  ت��ل��ك �ل��ط��روح��ات  و���ش��م��ن 
�لعمل  تقاليد يف  ر��شخة. فهناك  لبنى  منها حتويًر� جذريا 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات��ي �ل��ك��ن�����ش��ي م��ت��ج��ذرة، ي��ب��دو �إدخ�����ال �ل��ت��ح��وي��ر�ت 
و�الإ�شالحات عليها هو �ملطلوب، وهو ما يجري بالفعل منذ 

�لفاتيكان �لثاين.
ولي�ش �الإ�شالح �ملطلوب، بالكلمة و�لفكرة و�ملوعظة فح�شب، 
�لكن�شية يف �حت�شانها للمر�أة  ملوؤ�ش�شة  �إ�شالح بنيوي  بل هو 
�مل��ت��دي��ن��ة )�ل���ر�ه���ب���ة( و�مل��ت��دي��ن��ة )�مل���دن���ي���ة( وغ���ري �مل��ت��دي��ن��ة 
)�لعلمانية(، وهو ما يحتاج �إعادة نظر وحتوير� عميقا �إميانا 
بتعددية م�شتويات �الإ�شالح. وال ميكن ح�شر �لعملية يف �أُطر 
الهوتية نظرية على �أمل حتوير �لنظر حتى يتحول �لفعل، 
بل تبدو �لعملية يف �حلالة �لكن�شية مركبًة وهو ما ت�شري �إليه 
و�الإ�شالح  »�لن�شاء  مد�خلتها  يف  نو�شيتي  �شريينا  �ملتدخلة 

و�لكني�شة«.
تفكيك  �إع���ادة  على  �الإحل���اح  يف  �ملتدخلني  جممل  وي�شرتك 
مفهوم �مل�شاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة د�خل �لكني�شة، مبا يتجاوز 
جمرد �ل�شماح للمر�أة بااللتحاق بالتعليم �لالهوتي، ف�شال 
عن �ملطالبة بخو�ش عملية �أعمق تعيد �لنظر للمر�أة ك�شريك 
يف �لكني�شة، ال جمرد كيان خادم وتابع للرجل. تقدير� الأن 
�إع��ادة  �أن  و�ل��و�ق��ع  �لكني�شة.  يف  للمر�أة  م�شلوال  دور�  هناك 
�الجتماعية  للثو�بت  تفكيك  هو  �لكني�شة  يف  �الأدو�ر  توزيع 
مبا يتمخ�ش عن �إعادة توزيع لل�شلطة، لكن �ل�شلطة �لدينية 
�لهني  ولي�ش من  �لرجل  قب�شة  تبقى يف  و�لفعلية  �لرمزية 

�لتفاو�ش ب�شاأنها.
ه���ن���اك م���ن ي���ط���رح ع��م��ال ب��ن��ي��وي��ا ل��ب��ل��وغ ت��ل��ك �مل�����ش��ت��وي��ات 
يف  نظر  �إع��ادة  تقت�شي  �لعملية  �أن  �عتبار  على  �لتجديدية، 
�الأدو�ر  توزيع  �إع��ادة  لغر�ش  �لكني�شة،  د�خل  �جلندر  مفهوم 

ع��ادال. لكن مفهوم �جلندر -كما نعرف- هو مفهوم  توزيعا 
َم�ْشَحَنِته  عملية  و�أن  �ملحافظ،  �لديني  �الإط��ار  خ��ارج  نا�شئ 
الهوتيا  ��شتغاال  ي�شتدعي  عليه  �الإمي���اين  �لطابع  و�إ�شفاء 
معمقا حتى يتي�شر �النطالق من �الأ�ش�ش �جلندرية، وهو ما 

يبدو �أ�شا�شيا خلو�ش عملية �شائبة يف �لكني�شة.
�إذ ال تز�ل �لعر�قيل يف ت�شريك -�ملر�أة �لالهوتية على غر�ر 
�لطق�شية  برمتها  �لكن�شية  �لعملية  يف  �لالهوتي-  �لرجل 
و�ل�شلطوية حتديد� جمة. نتبني م�شاَدرًة م�شتمرة حل�شور 
�ل���ر�ه���ن. ف��ال مي��ك��ن �حل��دي��ث عن  �مل����ر�أة يف �لكني�شة ح��ت��ى 
ُت�شهم  وال  �مل��ر�أة  على  م�شَقًطا  ياأتي  بالوكالة،  كن�شي  �إ�شالح 
يف �إنتاجه، يف ظل و�شع كن�شي ذكوري �شائد، ذلك ما تخُل�ش 
�إليه يف ختام مد�خلتها �شريينا نو�شيتي. فهناك و�شاية على 
فيه  �مل��ج��ال  ف�شح  ينبغي  نو�شيتي  ت�شري  كما  �مل���ر�أة  مطالب 
��شتقاللية  على  �الإحل���اح  ذل��ك  يعني  وال  �ل�شحية،  ل�شوت 
ا على �النفر�د بالقر�ر �الإ�شالحي، و�إنا خ�شية  �ملر�أة حر�شً
�أن ينحرف �الأو�شياء مبطالب �ملر�أة، وال ُتلبى �ملطالب على 

�ل�شكل �ملر�د.
وحني ترتفع �لو�شاية على �الإ�شالح �لن�شوي يغدو �الإ�شالح 
ز�ري،  غابرياال  ذلك  عن  تعرب  كما  �لن�شاء«،  ب�»مدينة  حلما 
�لتي  �ل���ذك���ور«  ل���»م��دي��ن��ة  ا  �ل��ت��ي مت��ث��ل نقي�شً �مل��دي��ن��ة  ت��ل��ك 
منظور  ومن  مت�شلب،  كن�شي  و�قع  من  م�شروعيتها  ت�شتمد 
يف  تتمو�شع  موجهة  كتابية  تاأويلية  وم��ن  ذك���وري،  الهوتي 
بقوة.  �حلد�ثة  هزته  �لو�قع  �أن  مع  قرو�شطية،  بر�ديجمات 
لي�شت �النحر�فات �لو�قعة �شمن ثنائية �ملر�أة �لرجل وليدة 
�نقالبات وحتوالت  نتاج  بل هي  �مل�شيحية،  �لبدئية  �للحظة 
�أن�شار  ي�شر  لذلك  �مل�شيحي.  �لتاريخ  يف  حادثة  �جتماعية 
�مل�شيحية  للتجربة  ل��ل��ع��ودة  �ل��دع��وة  على  �ل��ن�����ش��اء«  »م��دي��ن��ة 

�ملبكرة �لتي ُيقدر �نتفاء �مليز منها.
�أول جم��م��ع �شينود�يل  ب��االإ���ش��الح، وم���ع  �مل��ط��ال��ب��ة  ب���دء  م��ع 
خالل  �نعقد  �الإ���ش��الح��ي،  �لتوجه  ذ�ت  �لفالدية،  للكني�شة 

عزالدين عناية *
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�لعام 1532، تقرر تكري�ش �ملر�أة ر�عية يف �لكني�شة، وهو قر�ر 
تاريخي. فقط بعد 430 �شنة جرى تبني ذلك �لقر�ر �لرعوي 
ح�شل  �ل��ع��ازب��ات.  �ل��ن�����ش��اء  يف  منح�شرة  ب�����ش��روط  ك���ان  و�إن 
متلمل هائل مع �الإ�شالح �لربوت�شتانتي، لكن ذلك �الإ�شالح 
مل ي��ع��رف ت��اأث��ري� يف �أو����ش���اع �مل�����ر�أة، �شحيح ب��ث �الح��ت��ج��اج 
�ل��ربوت�����ش��ت��ان��ت��ي مت��ل��م��ال يف ع���الق���ة �ل��ك��ن��ي�����ش��ة ب��االإن�����ش��ان، 
ب�شكل  مي�ش  مل  �لتململ  ذل��ك  لكن  �لقد��شي،  وبالر�أ�شمال 
مبا�شر �أو�شاع �ملر�أة. فقد كان �لنظر لروما من ِقبل تيار�ت 
�أنها موؤ�ش�شة  �لعهد، على  �الإ�شالح يف ذلك  �الحتجاج ورو�د 
�شانعة للميز �لديني �شو�ء يف عالقة �لفرد بربه �أو يف عالقة 
من  غ�شب  كحالة  �الحتجاج  ج��اء  ببع�ش.  بع�شهم  �الأف���ر�د 
تكون  �أن  ت�شتطيع  ه��ادئ��ة،  ح��رك��ة  ك��ان  وم��ا  �لكني�شة  د�خ���ل 
»�الإ�شالح«،  ر�ف��ق  �ل��ذي  �ملتفجر  �لعنف  بفعل  هادئا،  تغيري� 
�أ�شر�ش  �مل�شاد« فقد جاءت ردة فعل  وحتى عملية »�الإ�شالح 

على و�قع متوتر ومتفجر.
�جلن�شي  �مل��ل��ف  ي��ب��دو  �ملتنوعة  �الإ���ش��الح  دع���و�ت  خ�شم  ويف 
مارتن  و�مل�شلح  �ل��ر�ه��ب  ق��رر  حني  �لكني�شة.  د�خ��ل  جممًد� 
لوثر �لزو�ج تزوج يف �شن متاأخرة )قر�بة 42 �شنة( ومن ر�هبة، 
وقد كان يطمح لك�شر تقليد عزوبي دخيل على �مل�شيحية. ما 
�ملعامل  وو����ش��ح  و����ش��ع  خمطط  �شمن  ت�شري  �لعملية  ك��ان��ت 
ي�شتهدف حتوير �لنظر للمر�أة، �أكان د�خل �ملجتمع �أو د�خل 
�الأْدِيرة. �شحيح لقيت طروحات رو�د �الإ�شالح، مارتن لوثر 
�لن�شاء  �أو�شاط  وجون كالفن وهولدريخ زوينغلي، �شدى يف 
�مل��ك��ر���ش��ات وغ���ري �مل��ك��ر���ش��ات، ون��ا���ش��رت �ل��ن�����ش��اء ب�شكل ع��ام، 
�أو���ش��اع �مل��ر�أة  ولكن ذل��ك �حل���ر�ك م��ا ك��ان ي�شتهدف حتوير 
�الإ�شالحية  �لعملية  ك��ان��ت  ع���ام.  ب�شكل  و�ملكر�شة  �ملتدينة 
)�الحتجاجية( �ملبكرة مت�شرعة �إىل درجة �فتقدت �إىل �أ�ش�ش 

الهوتية وحتوير�ت تتوجه �إىل �أو�شاع �ملر�أة.
وكذلك  �لثاين،  �لفاتيكان  �أحدثها  �لتي  �لتحوالت  ظل  ويف 
حتت تاأثري موجة �لن�شوية، ن�شاأ ما ُيعَرف ب�»كني�شة �لن�شاء«. 
عربت عن تلك �ملوجة ماري د�يل يف كتابها »�لكني�شة و�جلن�ش 
�لق�شايا  جممل  �إىل  فيه  تطرقت  �ل���ذي   )1968( �ل��ث��اين« 
�لن�شوية �ملطروحة. كانت �لعملية �لتحررية من منظور د�يل 
على غر�ر عملية »�خلروج« �لتحرري من بر�ثن فرعون و�آله 
وبحث �أتباع مو�شى )ع( و�أن�شار �لتوحيد عن ملجاأ ي�شيدون 
كان  لقد  و�ل��ن�����ش��اء.  �ل��رج��ال  فيه  يت�شاوى  ح��ر�  ف�شاء  فيه 
مق�شد �خلروج حترير �لن�شاء و�لرجال و�إقر�ر �مل�شاو�ة بني 
�لطرفني، لكن ماري د�يل هجرت �مل�شيحية وفقدت �أي �أمل 

يف كني�شة �إ�شالحية.
لقد ن�شاأت »كني�شة �لن�شاء« يف مناخ كاثوليكي، ود�خل موجة 
حترر هزت �لعامل، مل َيْبَق فيها �لدين مبناأى عن �لتحوالت، 
فقد مثل ��شتحو�ذ �لعن�شر �لذكوري على �ل�شاأن �لليتورجي 
�لت�شيري  ملقاليد  و�حتكار�  �نتهاًكا  �لكن�شية  �ل�شلطة  وعلى 
�مل�شيحية  �مل����ر�أة  مطالبة  مثلت  �جل��ان��ب  ه��ذ�  م��ن  �لكن�شي، 
�لقد��شي  �لر�أ�شمال  ت��وزي��ع  وب��اإع��ادة  �ل�شلطة  تلك  بتفكيك 

م�شروعا  �لن�شاء«  »كني�شة  م�شروع  ك��ان  لقد  ملحا.  مطلبا 
ولذلك  ليتورجيا،  م�شروعا  منه  �أك���ث  �إ�شالحيا  تنويريا 
�ل��روؤى  م��ن  �َشتاًتا  �لن�شاء  ��شتهدفت  �لتي  �لكني�شة  جمعت 

�لدينية ِ�لتفت حول �لق�شايا �لن�شوية.
ول��ل��ذك��ِر، وج����دت »ك��ن��ي�����ش��ة �ل��ن�����ش��اء« ت��ط��ور� خ����ارج �لف�شاء 
�ملالحظ  لكن  �لربوت�شتانتي،  �لو�شط  يف  �شيما  �لكاثوليكي، 
�أن �لتطور �ملهم ح�شل يف �الأطر�ف �لبعيدة، ومل يح�شل يف 
�لف�شاء�ت �لتقليدية يف �أوروبا ويف �لغرب بوجه عام، �أطل من 
بع�ش  مع  تطور�  �لن�شاء«  »كني�شة  ووج��دت  �جلنوبية  كوريا 

�لتجمعات �لن�شوبة �لربوت�شتانتية.
لكن �ملالحظ �أن مع مطلع �لت�شعينيات قد بد�أت تظهر بقوة 
»كني�شة ن�شوية« حتر�ش على �نتز�ع �حلق �لكن�شي �لن�شوي، 
�لكني�شة  د�خ���ل  �لليتورجية  �لبنية  تغيري  على  �إحل���اح  م��ع 
ود�خل �لقد��ش بهدف دفع �ملر�أة �إىل �أدو�ر قيادية. لعل مناخ 
�لقرب من م�شادر �لقر�ر يف حا�شرة �لفاتيكان هو ما جعل 

�ل�شاحة �الإيطالية �أكث تر�شحا لقيادة هذ� �لدور.
مقبوال  �لكاثوليكية  �الأو�شاط  �الإ�شالح يف  بات  عام،  وبوجه 
بقي  وتفعيلها  �لعملية  تنزيل  �أن  غ��ري  �لكن�شية،  ِق��ب��ل  م��ن 
م�����ش��روط��ا مب��ن��ظ��ور �ل��ك��ن��ي�����ش��ة. وب���ال���ت���ايل ث��م��ة �إر�دت�������ان يف 
�الإ����ش���الح؛ �إح��د�ه��م��ا م��ن د�خ����ل �ل��ك��ن��ي�����ش��ة، و�الأخ������رى من 
فعل  توجيه  على  �لعملية  يف  حت��ر���ش  فالكني�شة  خ��ارج��ه��ا. 
�الإ�شالح و�لتحكم مب�شار�ته. ولو عدنا �إىل �لتاريخ �ل�شالف 
ك��ان ح��ا���ش��ًر� يف  ق��د  ع���اٍم  �أن مطلب �الإ���ش��الح ب�شكٍل  نلحظ 
�ل�شابع )1015- �لرومانية منذ عهد غريغوريو�ش  �لكني�شة 

يكون  �لكني�شة  د�خ���ل  �إ���ش��الح  خ��و���ش  ح���اول  �ل���ذي  1085م( 
كفيال ب�شد �لتوجه �لعلماين، ولت�شلب �لطرح �الإ�شالحي، 
�ملنظور  حيز  م��ن  بالكني�شة  للخروج  �ل��ق��درة  �مل�شعى  �فتقد 
�ل�شيطرة  للكني�شة  يتيح  م�شتنري  منظور  �إىل  �لقرو�شطي 
�الإ�شالح  ذل��ك  متعنا  لو  لكن  �ملجتمع.  مفا�شل  على  ثانية 
�ملحافظة،  �ل��روؤي��ة  هيمنة  نلحظ  �ل��د�خ��ل  م��ن  �ل��غ��ري��غ��وري 

ف�شال  �حلقيقية،  �لتنويرية  �الإ�شالحية  �ملطالب  وطم�ش 
�لن�شوية �ملطالبة بتحوير�ت فعلية. لقد  عن عزل �الأ�شو�ت 
كانت توجهات �لرهبنة �لز�هدة، �لتي �ختارت حياة �لن�شك، 
هذ�  د��شيزي  كيار�  مثلت  دنيوي،  كن�شي  تغول  على  فعل  رد 

�لتوجه جنب حركة »�الأبو�شتولي�شي«.
د�خل  �عتملت  �لتي  �الإ�شالحية  �لطروحات  تلك  ويف خ�شم 
�ل�شاد�ش  �لقرن  خالل  �ل�شوفية  �لتوجهات  مثلت  �لكني�شة، 
ع�����ش��ر م��ع م��اري��ا م��اد�ل��ي��ن��ا د�ي ب��ات�����ش��ي ���ش��رًب��ا م��ن ���ش��روب 
�الإ�شالح �لكن�شي. مل يكن �لتوجه �ل�شويف �نعز�ال عن �لعامل، 
و�إنا �نغما�شا ب�شفافية يف ق�شاياه، فكما يقول �إيف كونغار �إذ� 
مل يلب �الإ�شالح حاجة �إجنيلية يف �لعامل فال �شيء يرجى 
مثل  و�إن��ا  �ل�شائد،  بالو�قع  قبوال  �لت�شوف  ميثل  مل  منه. 
ا الأو�شاع �جتماعية ودينية رثة وحماولًة لطرح بديٍل  رف�شً
روحي يف �لتعاطي مع �لو�قع. فقد مل�ش �لتوجه �ل�شويف خو�ء 
�ملوؤ�ش�شة  د�خل  �مل�شتفِحلة  �لدنيوية  �لدينية يف ظل  �لعملية 
�إ�شالحيا من  �أن هناك م�شعى  فالالفت  �لدينية وخارجها. 
د�خل �لتوجه �ل�شويف يغاير �أ�شكال �الإ�شالحات �الأخرى، ال 
حتوير�ت  ين�شد  بل  موؤ�ش�شاتية،  حتوير�ت  �إج��ر�ء  ي�شتهدف 

روحية باالأ�شا�ش.
ولو جئنا �إىل �لفرتة �ملعا�شرة، نتبني �أن �ل�شاحة �الإيطالية 
�لعديد  من�شاأ  �شهدت  قد  �الأوىل-  �لعاملية  �حلرب  �إثر  -على 
�إىل خْلِق  �لكاثوليكية، وقد هدفت  �لن�شائية  �لتنظيمات  من 
�شهدت  �لتي  �لن�شائية  �لعلمانية  للتنظيمات  بديل  ال  نظري 
حتى  �ملجتمع،  مبفا�شل  �لفا�شية  حتكمت  �ن  وم��ا  ت��ط��ور�. 
�أه��د�ف��ه��ا  ع��ن  �لكاثوليكية  �لن�شائية  �لتنظيمات  ت��ر�ج��ع��ت 

�ملدنية و�الجتماعية و�قت�شرت على دور ديني �شعائري.
م��ي��زة ه���ذ� �ل��ك��ت��اب يف ع��ر���ش��ه م�����ش��ه��د� ب��ان��ور�م��ي��ا لق�شايا 
يجعله  مبا  �لتاريخ،  عرب  �مل�شيحية  باملر�أة  �ملت�شل  �الإ�شالح 

وثيقة مهمة يف تتبع مو�شوع بالغ �لتعقيد و�لتد�خل.
*****

نبذة عن �مل�شِرفتني على �لكتاب:
جامعيتان  �أ���ش��ت��اذت��ان  نو�شيتي  و���ش��ريي��ن��ا  ميليتيلو  �شتينا 
يف  ت��در���ش  �الأوىل  �ل���اله���وت.  وبق�شايا  بالفل�شفة  تهتمان 
�ملن�شور�ت  من  جملة  ولها  روم��ا،  يف  �جلريجورية  �جلامعة 
كونها  على  ع���الوة  فهي  �لثانية،  �أم���ا  �مل����ر�أة.  بق�شايا  تهتم 
�أ�شتاذة، تن�شغل بالبحث يف �أو�شاع �لكني�شة و�ملر�أة، وقد ن�شرت 

جمموعة من �الأعمال �لقيمة يف �ل�شاأن �لن�شوي.
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