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Abstract 

The purpose of the present study is to review Protestant religious reformation from 

political approach. The method of research is descriptive-analytic and the results showed 

that contrary to what is assumed, Protestantism was not a religious movement to revive 

religion and avoid Christianity abuse by the priests and the Pope; but rather it was a 

political movement against the Pope and his absolute authority aiming to prevent the 

emerging kingdoms then to take measures against the Pope's policy of dividing the world 

between the Spanish and Portuguese empires. Thus, they attempted to weaken the status 

and domination of the Pope. The effect of this movement in Europe was different from 

country to country, that is to say, this movement was successful in regions where the 

kings were against the Pope and sought powerful presence in the global realm while it 

was not really successful in other regions where the kings did not seek to be present in 

the international level and had insufficient power to fight against the Pope and his 

followers. Besides, this movement led to the birth of government-nations on the global 

level.   
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 چکیده
روش پژوهش .  اسرر  بررسرری بن ش احررین دینی پرون رر ان ا  منور و روییردی سرریاسرری    هدف پژوهش حاضررر

شرود، ی  بن ش مهه ی برای ی برخیف آنچ  نصرور مینیاحرین دبن ش  نحلیلی بوده و ن ایج نشران داد ک  -نوحرییی

  یعلاحیای دین و بلوگیری ا  سوءاس یاده ا  دین م یحی  نوسط کشیشان و پاپ ن ود؛ بلی  خود ی  بن ش سیاسی  

  یعلهای نوظهور آن  مان ن وانند  ا  پادشرراه   یچهشررد  می  پاپ و حاکمی  مطلق  آن بود. حاکمی  مطلقی ک  موبب 

نرنیرب، این  اقدامی نمراید. بدین  ،بود  گرف ر انجرامک  نوسرررط پاپ   نق ررریه بهران میران دو امررانوری اسرررررانیرا و پرن را 

این بن ش در اروپا در کشرررورها و منا    رینأث  های نوظهور درحررردد نفرررقیی موققی  و نیوب پاپ برآمدند.قدرت

  درحررحن گوناگون م یاوت بود، یقنی در منا قی ک  پادشرراهان آن ملالی پاپ بودند و خواسرر ار حفررور قدرنمند 

بهانی ن ودند و پادشراه، آن   حرحن  دربهانی، این بن ش با موفقی  همراه گردید؛ اما در منا قی ک  خواسر ار حفرور  

ر مقابل پاپ و هوادارانش را نداشر  این بن ش ن وان ر  موفقی  دندانی ک رب نماید. این قدرت ال م برای بنگ د

 بهانی گردید.  ححن  درها  مل   –بن ش همچنین، موبب م ولد شدن دول  

 

 .بن ش احین دینی، مارنین لونر، پرون  ان، پاپ، انگل  ان، کلی ای ملی :هادواژهیکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه
امررانوری بهان نوسرط این  نینربزرگ سینأسر های اروپایی مانند انگل ر ان و فران ر  و ق ل ا  روی کار آمدن قدرت   

دو امررانوری اسررانیا ک  ق رم  بربی بهان را در دسر  گرف  و پرن ا  ک  ق رم  شررقی بهان    نیب  بهاندو کشرور،  

بود. این نق ریه بهان نوسرط پاپ الی راندر شرشره،  ی ی  پیمان، مشرهور ب    شرده هینق ر را ب  کن ر  خود درآورده بود؛  
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  بن  ؛»پیمان نردی را«  ک  ب  امفرای فردیناند دوم و ایزابیی ییه ا   رف اسررانیا و  وا دوم ا   رف پرن ا  رسرید

 رسمی پیدا کرد.

پیما دسر  پیدا کنند، های اقیانو«کشر ینوان ر ند ب  نحوه سراخ     آنی  ا  پسکشرورهای انگل ر ان، فران ر  و هلند    

های قدرت ،نرنیب دسر  آورند. بدینک  مانند اسررانیا و پرن ا  برای خود م ر قمرانی در بهان ب  ؛خواسر ار این شردند

  حررحن در  اندامعرضها برای  بهانی بودند.  این قدرت   ای در اروپا ظاهر شرردند ک  خواسرر ار ورود ب  حررحنبالقوه

 :بودند   انیگرب دس  با دو مشیل عمده بهانی  

 ،. وحدت مهه ی اروپا1 

 های اسرانیا و پرن ا . . حمای  پاپ ا  امررانوری2 

 ک ییآنجا ا یقنی پاپ رف ند.   ،این دو مشرریل   بدید اروپایی برای بل   بر این دو مشرریل ب  سررراش ریشرر  یهاقدرت

های ا  قدرت  هرکدام ک یدرحورنبود؛ و   هاآنقدرت و ف وحات دو امررانوری اسرانیا و پرن ا  حاحل حمای  پاپ ا  

 ج ین   درک    ؛شردنلقی می ،نمود، سررپیچی ا  فرمان پاپهای این دو امررانوری میبالقوه بدید اقدام ب  نصررف سرر مین

دارای نیوب   هاپاپ  دراک ب ریج نماید؛  هاآن   یعلرا   هایالفئود ریحیان و خود و ف وای نیییر، م نیوب  بانوان ر   پاپ می

ود وارد امررانوران خ   یعلهر کشرور حاضرر بودند ب  پشر ی انی ا  پاپ   هاییفئودالبودند و ها  یفئودال ب ریاری در میان

 ظهور کرد. 1ناگهان مارنین لونرنرنیب،  بدینکردند و اب دا باید قدرت پاپ را نفقیی می ج ین  دربنگ شوند؛ 

اروپا، پا ب  عرحر  گهاشر . ظهور    حرحن درنفرقیی نیوب و قدرت پاپ  هدف با  2نهفر  احریحات پرون ر انی   

ن ییر باف    های مهه ی برای پیروان پرون  ان و همچنینظهور کلی اهای ملی و دادن آ ادی  گرایی دینی و سیاسی،ملی

، 1395حدادی، )  اب ماعی ا  فئودالی ره و اق صراد  مین ب  بور وا ی و شرهرنشرینی و ظهور   ق  بدید و م وسرط شرهری

 ن ییرانی بود ک  برای نفقیی پاپ ب  ابرا درآمد.  ا بمل (. 3 ص

 یوسط قرون
نوی ران  بیوندو و سرایر ناریخ نور ا در قرن پانزدهه برگزید.    3دان ای الیایی فیویو بیوندورا ناریخ  یوسرطقروناحرطین  

بین دوران کیسی  نمدن یونان  دراک واسط در ناریخ بهان بود،  هی  دور قاًیدقیا دوران میان    یوسط قرونرن انس،  

 و روم و رن انی قرار داش .

ن ود. بلی  با اسر قمار و ا   ری     4گرایان »رن رانس نگاری ن ود و  اییده فیر ان رانهرگز ناریخ یوسرطقرونمیهوم    

 .(Davis & Puett, 2015, p.2)شد  دهینن درههآمد و   ب  وبوداس قمار  

. در باب  مودوم اعیم ندین رسرمی امررانوری ر  عنوانب او  دین م ریحی  را ق و  کرد و ،  5کن ر ان ین .م 313در سرا   

پیرو ی بر او بودند،   درحرددملالیینش   ک یهنگام  .م312»کن ر ان ین در سرا    اند:گرویدن کن ر ان ین ب  م ریحی  آورده

 (.136 ، صناع ارت را ب   بان النین مشاهده کرد )با این عیم  پیرو  شو(  )کرنز، بیدید و این حلی ی را   ایرؤ در 

  بر اسرا« ، نور م راعد او ن ر   ب  کلی را،  یقو اح ما ب را دیده باشرد، اما    ایرؤ این   واققاًگرد  ممین اسر  کن ر ان ین  

 ی ایجاد انحاد و نجات امررانوری و فرهنگ سنّنوان   کانون بدیدی برای  یرا کلی ا می؛  بوده اس   یشیاندمصلح  

خود را نا اندکی پیش ا  مرگ ب  نقوی  انداخ  و نیز حیظ عنوان »ره ر عالی   دینقمب رلآن باشرد. این واققی  ک  او  
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2 Reformation 
3 Flavio Biuondo 
4 Renaissance 
5 Constantin 



قصرد بصرب حیوم  را  ظاهراًعیوه، اعدام بوانانی ک   نواند شراهد این مدعا باشرد. ب پرسر ی دول   میمههب ب  

ای ا  خرافات و و سرریاسرر  او م  نی بر آمیزهرف ار    اح ماالًنواند رف ار ی  م رریحی حررادش باشررد. نمی داشرر ند،

 (.136 صاندیشی بوده اس  )همان، مصلح  

 در حاکمی  پاپ   مقدمک  همانا   1یوسرط قروندوران  ،شردن دین م ریحی  در امررانوری رومبا رسرمینرنیب،  بدین

و اعطای آ ادی و   2ب  دن ا  ق و  م یحی  نوسط پاپ، حدور فرمان میینسیاسی و اب ماعی بود، آبا  گردید.   ححن

افرادی کر  نراب    هبر عرد  مران  مروربر بیشررر ری بر  م ررریحیر  گردیرد و   هبراعرگ گرویردن عرد  ،امنیر  دینی بر  م ررریحیران

 واققی محق  گردید. حررورتب هردند حاکمی  واققی پاپ پس ا  ی  مدت شررد.  دسرر ورات پاپ بودند افزوده می

با وهای نوامی    عنوانب   هایفئودال ؛حاکمی  مطل  پاپ  :اخ  نوان شرنمی  با دو مشرلصر  عمدناًرا   یوسرط  قروندوران 

 پاپ.

 مطلق پاپ تیحاکم
شرد    آبا   ی  فرق  اقلیّ  عنوانب را در ناریخ خود  ی کرده اسر . این آیین   وخهچیپ پرم ریحی  م ریری  والنی و    

های آخر سررریاسررری حرررحیر بودند در نفررراد بود، اما در قرن  نور ا هایی ک  در آن  مان های آن با دیدگاهک  دیدگاه

 قروناق دار و حاکمی  پاپ در دوران مانیی     .(Arrunada, 2010, p.4)امررانوری روم ب  دین دول ی ن دیل شد 

با عنوان    ،خود  نام ق  یشررپنجه در   هب  نگارش درآمد. آگوسر ین قدیس در آبا  سرد ،نوسرط آگوسر ین قدیس یوسرط

آبا   ک  ا   هی»شرهر ال  :شرهرآورددر نوضریر این دو   و ان رانی پرداخ . آگوسر ین یالهب  نوضریر دو نوه     شرهر خدا»

شرهر  مینی، ان رانی و بنابراین،    ک یحال دراسر ،  برقرار بوده، شرهری ابدی و آسرمان   آفرینش نا ه وط آدم بر روی  مین

های مردان خدا و در شرهر  مینی در انحاد بان  و قدیه اسر    م أحرلشرهر،   دسر لوش کون و ف راد اسر . ننها نل ر ین

 االمرکنند؛ آنان، ا  سویی، باید ناب  اولیشهر آسمانی و ان انی  ندگی میم یحی، همزمان در دو   مؤمنانیابد.  نحق  می

اسر  و ا  سروی   هیال  او گردن بگهارند،  یرا وبود نوه ان رانی شرهر  مینی نیز ناشری ا  مشری    فرمانب باشرند و   دنیوی

ک  در حیات آخرت آن را اسررر قرار  با احیام شرررهر آسرررمانی  ،باید رف ار و اعما  خود را در این بهان  مؤمناندیگر، 

روحانی و اق دار سریاسری    خلطی میان مربقی   ( او با65 ، ص1398)آگوسر ین،    خواهند بلشرید، هماهنگ کنند. ....  

ه   ر ک  در نحو  آنی آگوسر ینی ؛ایجاد شرد  اروپاریخ م ریحی نا ههای دورسریاسری نل ر ین سرده  در اندیشر  ،امررانور

   نوری  دو شرهر خود، نل ر ین گام مهه برای ندوین اندیشر  پاپ را ب  دن ا  آورد. وی با   و نوری ِ والی  مطلق  3سریاسری

 .(8-9 ، ص1380)  ا  ایی،   برداش  سیاسی م یحی را 

رو ب قدرت آسررمانی بودند، رو هک  نمایند هاپاپسررلنگوی قدرت دنیوی با    عنوانب ، امررانور  یوسررطقرون هدر دور 

، نابداران امررانوری مقد«  روین دوعویه سریاسر  و روحانی  بود ک  موهر شرامخ آن    یروین دومیان   ،بودند. کشرمیش

بر  دو دلیرل بود؛ او  آنیر  بقرد ا  سرررقوط امررانوری روم قردیه بر  دسررر  اقوام  هراپراپبودنرد. ادعرای اولویر    هراپراپو  

ن ییر مههب   ،وحشری، فقط کلی را و م ریحی  نوان ر ند در حیظ فرهنگ باسر انی و سرنن و شرقاکر آن بیوشرند. دوم

موبب کنار   ،هاپاپان اع مهه ی کلی را بشروند. ادعای اولوی  کلی را نوسرط بقفری ک  همگی   ؛شراهان اروپا موبب شرد

 (.11 ، ص1395ب  ابرای اوامر مقامات روحانی شد )حدادی،   ،کردن پادشاهانگهاش ن احل نییی  قوا و ملزم

که اندیشر  و آمو ه دو ، کهیوسرط قرونگرف ن کلی را و نوسرق  حو ه نیوب آن در بلش وسریقی ا  اروپا در   قدرت  با 

مطرن شرد ک  براسرا« آن، کشریشران ب  بن   مقنوی  ،مقنوی، ا  سروی هواداران نوری  سریاسری پاپ –ب رمانی     بن 

حررورت، با دو حو ه م رر قل قدرت سررروکار داریه؛ حو ه مقنوی و اند و افراد عادی ب  بن   ب ررمانی. دراینواب رر  

ک ری در احرل نییی  حو ه قدرت سریاسری و قدرت دینی حرفی نداشر ، اما بحگ بر  یوسرط قرونحو ه دنیوی. در 

 یرا کشرریش ا    ؛سررر نقیین دقی  قلمرو اخ صرراحرری هری  بود. برای معا ، نقیین کشرریش ییی ا  موارد اخ یفی بود
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را مشرروط ب  آن  و عفرو شرورای سرلطن ی هه بود و اموا     دارنی م ،وا ولی ،و کارگزار کلی را بود  منصرب حراحب یی رو،  

نیا ، سررربا ان ال م را ا  میان مزدورانش بر روی  مین ب  قدرت سرریاسرری نحویل دهد و   موق ب ک    ؛نحویل گرف   بود

قاکل بودند اما مشرریل کار  ،ک  هم  برای پاپ  ح  نیییر بود ،اداری و دفاعی نیز بود. مورد دیگر  منصررب حرراحب   ،لها

دیگر ال م ن ود مردم ب  او  ،حرورتک  دراین ؛هه م هه ب  خروج ا  دین و  رد کندنوان ر  شراه را آنجا بود ک  پاپ می

ا  این مطالب ب     یهیچ  ،دیگر آنی   شرد. نی پهیر میوی نیز امیان  کنار گهاشر نعز  و حرورت  دراینوفادار باشرند و 

مقنای اعطای مشرروعی  دینی ب  قدرت سریاسری ن ود. ا  سروی دیگر، کلی رای کانولی  بر ث ات و همیشرگی بودنش 

پاپی، کلی ررای کانولی    1 کرد و در بحران رابط  دول  و کلی ررا و ملالی  با آنوری و بدان اف لار می  داشرر   دینأک 

باید ا  درون خودش شررروع شررود و مردم و حاکمان ح    ،مق قد بود ک  هرگون  ن ییر و احررین ضررروری در کلی ررا

 صهمان، )گی  باید نلریب شرود ای بود ک  لونر میگان دخال  در کلی را را ندارند و این خود ییی ا  دیوارهای سر 

12-11.) 

نقارض کلی را و حیوم  شردت گرف . گرگوریو«   ،هی ه ب  مقام پاپ  2یا دهه همراه با ان لاب گرگوریو« هدر سرد

هی ه مداف  مداخل  کلی را در امور دینی و دنیوی هر دو بود. این نییر در میان روحانیان م ریحی پیدا شرد ک  درسر  

 ،رون اسرر  و این دو معل رون و ب رره میمل ییدیگرند؛ اما  منزلب  و  ب رره و کلی ررا  منزلب اسرر  ک  امررانوری 

هی ه در سررا  بر مقام دنیایی اشررراف دارد. گرگوریو«   ،رون بر ب رره اشررراف دارد، مقام روحانی نیزک     ورهمان

نوانید مقام امررانوری را ب  می  اسر ، در دسر  شرما هاآسرمانب  حاضرران گی  ک  اگر امور  ،در شرورای اسرقیان .م1076

 (.1392،نیویض کنید )پوالدی ،دانیدهر کس ک  شای    می

خدمات مهه ی را در انحصرار خود گرف       عرضر  ننهان احریحات، کلی را    در آسر ان  ژهیوب و   یوسرط قروندر اواخر  

 یفرمرانرد  ،عیوه بر اینیر    نیز بود. پراپ  هو رفرا   یر بوروکراناحرررلی خردمرات آمو شررری، حقوقی،    دهنردهاراکر بود، بلیر   

  ، و کلی رراها دادی  قدرت سرریاسرری را نیز نشررییل می  ،خودیخودب داشرر ؛   بر عهدهرا   هینوبقابلنیروهای نوامی 

 (Arrunada, 2010, p. 4)مقامات سیاسی احلی در سراسر اروپا بودند 

و هه بر   هیقردرت الهرا نوان ررر نرد هه بر اق ردار مطل  پراپ ا  حرالر  نوری بر  حرالر  عملی درآمرد و پراپنرنیرب،   بردین 

شرد های اروپایی  یر نور پاپ و نمایندگان وی اداره میدیگر نمام امور سرر مین ، مان این  قدرت  مینی ن رلط یابند. ا 

 پاپ در آن حرف آخر را نزند.چ نصمیه مهمی ن ود ک   یهو 

 بازوهای نظامی پاپ عنوانبه اهالفئود 
 یرا کلی را و م ریحی  نیز براسرا« نوه فئودالی  ؛ آمدمی  ح رابب   ییوسرطا  قرونارکان بامق   نینرمهها    3فئودالی ره

عامل گی مانی و هم  ر گی   یوسرط قروناب ماعی   – یرسراخ  مناسر ات اق صرادی   عنوانب شرد. فئودالی ره اداره می

 بود. شدههیننو    الگوهای فئودالی     ،سیاسی و ح ی مهه ی نیز –فرهنگی    یهاداردوببامق  بود و در 

ب  م ریحی  گروید    .م496بود. کلوویس در سرا     5کلوویس،  4، قدرنمندنرین رکیس ق ایل فرانییم500در حدود سرا   

دیگر روسرای ق ایل    بر هم  اًینقر،  نوامشسروارهسریاسری اروپا کم  کرد. کلوویس، با کم    هآیند  گیریشریل  و این ب 

را اخ یار کرد و    یا پادشراه  6م ریحی شروند. کلوویس لقب النینی رکس  ،و ان اعشران را مج ور کرد هاآنبل   و  ،فرانیی

 
1 Authority 
2 Gregory 
3 Feudalism 
4 Gens Franco 
5 Clovis 
6 Rex 



را ب  م حد کلی رای روم ن دیل  هاآن  هافران شردن (. م ریحی16 ، ص1384بیل،  خواند )لوی  هافران خود را پادشراه  

 (.17 صکرد )همان،  

ا  فرامین و   هب  با وی نوامی پاپ در اروپا ن دیل شرردند. با وهایی ک  در هر سررر مین و پادشررا  هافران نرنیب،  بدین

، یوسرطقرونبا پاپ وارد انحاد نشرده بودند، هرگز دوران  هافران نوان گی  اگر  یم کردند.دسر ورات پاپ ا اع  می

 رف .نوان   نا این حد  والنی شود و در برابر امررانوران اروپا، ا  بین مییقنی حاکمی  پاپ در اروپا، نمی

 اولین رویارویی یک امپراتور با پاپ
ای بود کر  بر  »نوبر  یی خرارج شرررود حرادثر آنچر  موبرب گردیرد فیر نقرابرل و رویرارویی برا پراپ ا  سرررر امررانوران اروپرا 

اق دار و نیوب پاپ را در اروپا برای همگان ب  نمایش گهاش  و قدرت و اق دار مطل    ،کانوسا  مشهور اس . این حادث 

 پاپ را نع ی  نمود.

ای بر ضرد رف  مناسرب من شرر کرد. پاپ اعیم کرد نق ریه و نقیین مناسرب کلی را در حدود پاپ بیانی   .م1075در سرا   

هر اسرقیی ک  انگشر ر و   ،بنابراین .ها را نقیین کنندکشریشها و و امررانوران ح  ندارند اسرقی  ه ر  اخ یارات پاپ 

پاپ نی ر  و نیییر خواهد شرد. پاپ  دیینأعصرای حرلیب را ک  نشران  شر ل اسرقیی بود، ا  دسر  امررانور بگیرد مورد 

ک  در    مقاوم  و ممانق  امررانور، او را نیز نیییر خواهد کرد؛  یرا نمام ک رانیدرحرورت  ،گریگوار هی ه اضراف  کرد

 باشند.خدم  کلی ا می ؛ک وت روحانی ه  ند

دهارم و پاپ رخ داد و باالخره ب  فحاشری خ ه شرد، مقدمات بنگ نیز فراهه گردید.   1بقد ا  میان انی ک  میان هانری

ب  قدرت نوامی خود   حرررفاًامررانور   ک یحال درآلمان علی  امررانور  د.   یاها فئودپاپ دسرر  ب  نحرییانی در میان 

خود شررد. هانری برای حیظ امررانوری   یاها فئودبالید، اما هانری ق ل ا  اینی  ب  بنگ پاپ برود، اسرریر بنگ با  می

کند. این همان سررالی   یهخود ب  دیدار پاپ برود و عهرخوا  خود نادار شررد با پای پیاده ب  همراه خانواده ونل  ناج

ب  »نوب  کانوسرا  شرهرت پیدا کرد. هانری دهارم در پیشرگاه پاپ اظهار ندام  و نقهر   یوسرطقروناسر  ک  در ناریخ  

او را بر     گریبرار دآلمران خواسررر  کر     یاهر ا فئودای ا   حقیرانر  کرد و پراپ پس ا  گرهشررر ن ا  خطراهرای او  ی نرامر 

 2.امررانوری برهیرند

ب    اها فئودنوانایی مقابل  با پاپ را ب  دلیل واب رر گی    ک فهمیدند  داران  دون امررانوران، نجار و سرررمای نرنیب،  بدین

وانییان را ا    نصرمیه گرف ند سرلط ج ین  درو اینی  اعیم بنگ ب  پاپ موبب بنگ داخلی خواهد شرد، ندارند  پاپ 

میان بردارند و ب  ایجاد کلی ررای م رر قل و ملصرروص کشررورهای خود روی بیاورند؛ ک  ب وانند آن را  یر نیوب خود 

و نقل  مهه ی مردم ب  بیرون ا    یواب رر گههنا هه مطاب  امیا  امررانوران و نجار ف وا حررادر نمایند و  داشرر   باشررند

را میان پرن ا  و   هاآنهای اک شرافی ک  پاپ  ی ی  ف وا  نند سرهمی ا  سرر مینهمچنین ب وا .مر های کشرورشران ن اشرد

 داش   باشند.  ؛اسرانیا نق یه کرده بود

 سؤا پاپ را  یر   دیینأ  و بوهر اساسی کلی ا و م یحی  مورد  یههایی بودیه ک  ماشاهد ظهور اندیش نرنیب،  بدین

ها سررانجام نوان ر ند ب  هدف خود دسر  یابند و با پاپ بودند. این اندیشر هایی بر ضرد قدرت  برد و خواسر ار نقدیلمی

 مهه ی ک  نیا  ب  پاپ ندارد، یقنی پرون  ان ب  هدف خود نیز ناکل شود. سینأس

 پاپ هیعلاراسموس فکری جنبش  
  3پاپ آبا  نمود، ییی ا  فر ندان فداکار کلی ا ب  نام د ی دریو« اراسمو«   یعلک ی ک  ن رد را  اس   نیاآور  نقجب 

در آنجا ماند و در همان رو ها ک اب    هب  انگل  ان رف  و مدت کونا 4برای دیدن نوما« مور  .م1500. وی در سا  بود

مزبور در قرن شرانزدهه بیشر ر ا  نمام    ک اب  آوری ب  نام »در مدن دیوانگی  در نق یر کشریشران نوشر .کود  خنده

 
1 Henry 
2 WWW.tarikhema.org/ancient/rum 
3 Desi Darius Erasmus 

4 Thomas moor 

http://www.tarikhema.org/ancient/rum
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ای ک  نوب  مردم را ب  سایر آثار نوی نده بلب  گون دیگر ب  فروش رف  و ب  دندین  بان نربم  گردید؛ ب   یهاک اب

ههب کرد ک  در احرین منمود. اراسرمو« در ک اب مزبور احرین کلی را را پیشرنهاد و ا  همیاران خود درخواسر  می

 .(181 ، ص1334ری نمایند )وان لون، م یر او را یا

عقیده  ب  رای ؛  دشر ک می  نقدب   را های سرنّدر سر ایش دیوانگی خود ب ریاری ا  رسروم، عرف و دیدگاه  ال ،وی در رسر  

اسر  ک  باید »دیوانگی  را بنیان هم  این مناسر ات دان ر  و اگر   اف  ی  هرادنان در ارکان مناسر ات اب ماعی    یهوی ن ا

 نوان   پایدار بماند.چ اب ماعی نمیهشد، داشنی دیوانگی ب  آن مناس ات افزوده نمی

اح یاج ب  پیشرروایی    هاآنولی ن وان رر  کمیی ب  دشررمنان بدی کلی ررا نماید.   ،بود  یباانصررافاراسررمو« مرد م ین و 

 (.181 ص، همانپیدا شد و مارنین لونر نام داش  ) ی ودب مرد  نر و نندنری داش ند. آننر، خشنقوی

 قیام مارتین لوتر علیه پاپ
کرد.    یزیانگشگی  پیشرگویی    1اعیم دارد، ماکیاولیدر حدود دهار سرالی پیش ا  آنی  لونر ایرادات خود را علی  کلی را  

حیوم  و اشرر را    نور ا   کردند؛ بهان م رریحی  »اگر دین م رریحی  را مطاب  احیام بانی آن حیظ می  وی گی :

نوان یاف  ک  ا  این حقیق  برای ف رراد کلی ررای روم نمی نربزرگ بود. دلیلیمناف ، م حدنر و سررقادنمندنر ا  این می

عویه  کند و اخ یف  می بررسری  ،فاسردنرند؛ و هرکس احرولی را ک  م نای این مههب اسر    ،نرندب  آن نزدی  ک آنان

 ،1378)دوران ،    ک  نابودی یا نن ی  آن نزدی  اسرر    شررودبیند، مق قد میرا با شررقاکر و آداب و اعما  فقلی می هاآن

 (.14-15ص

رنگ کردن دین در  ندگی اب ماعی مردم و ه، در حقیق  کهی ر عنوان پیشررو نهفر  پرون ر ان... ب  کار مارنین لونر  

برداشرر  این   کاهش قدرت کلی ررا در اداره بامق  بود. دین ا  حال  اب ماعی )گرد  با ل( ب  حال  انیرادی درآمد.

مردم شرما  و برب اروپا   موردق و   سررع  ب م اسر . نهفر ی ک  نوسرط لونر ب  راه اف اد  بود ک  دین، مان  حرک  مرد

ک   یوسرط  قرون ال هزارسر خواسر ند ک  ا  قیود سرنگین کلی را رها شروند، دون وضرقی  در دوران واق  گردید. مردم می

داد ک  شرریطان در ب ررد این فرد حلو   می  هاند،  وری بود ک  اگر هم ررای  ک رری در محیم ، گوانامیده  2دوره ناری 

کافی بود ک  او را ب و انند نا شیطان ا  ب ه او خارج شود. دنین نوحشی بود و در دنین شرایطی مقلوم  نیهم ،کرده

 کنند.اس  ک  مردم ا  این قید فرار  

 لوتر بنیادهای رفورم دینی 
بود ک  قدرت و نیوب کلی ررا و پاپ را در بامق  م رریحی آن  مان نفررقیی   شررده هنای  گون لونر ب  بنیادهای رفورم 

نیا  نمود و نوعی ارن اط م رر قیه بین ان رران و خدا را بدون مردم م رریحی را ا  پاپ و کلی ررا بی یکل   ورب نماید و 

 ا :  این بنیادها ع ارنند دخال  پاپ و کلی ا ن لیغ نمود.

یی ررران ب  او نزدی  ه ررر نرد، پس کشررریشررران یا روحانیون  ب  ،همر  بنردگان خود را برابر آفریده و همر  ،خداوند .1

 نوان  ند مدعی شوند ک  ب  خداوند نزدی  ه  ند یا ا   رف او نمایندگی دارند.نمی

ادان  اسر ، حاحرل پیوند روحانی و م ر قیه میان خداوند و قلب ان ران اسر . پس امری وبدانی و آ  ،. ایمان دینی2

 چ ار شی ندارد.هیقنی اگر ا  روی بهل یا با فشار باشد  

 
1 Machiavelli 
2 Dark age 



گیرد ک  در ک اب مقد« منقو  اسرر  و در  انجام می  یهم رر قیه ا  راه در  کیم ال   ورب پیوند ان رران با خداوند . 3

دسر ر« همگان قرار دارد. این رابط  ب  میانجی یا واسرط  نیا  ندارد، پس روحانیون ح  ندارند خود را واسرط  ارن اط 

 بدانند و این را ام یا ی برای خود بشمارند. خدا بابشر  

 52  هود برا آن پراپ و کلی رررا را نفرررقیی نمرایرد، مرادای خود نیش نممراده  95  ای کر  لونر در اعیمیر نرین مراده. مهه4

 نام آمر شانصرا  مردم و کلی را، یقنی فروش    نرین حلقنرین من   درآمد کلی را و مههک  حمل  ب  مهه  اسر   اعیمی 

یا  نام آمر ش  هکنند ینو ب  امید رسر گاری بود، ح ی اگر  هانام آمر ش»بیهوده اسر  ک  با   آمده بود: 52بود. در ماده 

 (.47ص ، 1396خود را ضامن آن قرار دهد  )سامرویل،  رون  ،ح ی پاپ

 

گویند من پروایی ندارم ک  در  »امرو  گناهیاران می ( نیز شرریای  کرد ک :م1450رکیس وق  دانشررگاه آک رریورد )   

ا  نمرام گنراهران پرا     پراپ   نرامر آمر ش یرا برا اع راف و  لرب آمر ش و خریرد    ؛کنهبرابر خرداونرد دقردر کرار  شررر  می

 1.شوم می

کند. هرد  باشررد اگر او قدرنش را داشرر  ک  . لونر همچنین نقجب کرده بود ا  اینی  درا پاپ بر خ را خالی نمی5

»درا پاپ بر خ را ب   این بود: 82ماده موضرروع بحگ در کرد؟ ها را آ اد کند، درا این کار را برای همگان نمیبقفرری

شرماری ا  اروان را گناهان گروه بی  ک یحال در کند،خا ر عشر  مقد« و نیا  م رم ارواحی ک  آنجا ه ر ند خالی نمی

 (.47-48: 1398بلشد  )سامرویل،  سا ند میمی فقط ب  خا ر پو  نادیزی ک  با آن یی ان

بمقی بود. در اینجا عشر  نهانی لونر گهاشر ، خواندن سررودهای دسر    یباب هایی ک  لونر در کلی را  . ییی ا  بدع  6

 ،کلی را بود. لونر  سررودخوانانو گروه    خاص کشریش ،گر شرد. در کلی رای کانولی  خواندن سررودب  موسریقی بلوه

مهه ی وبود   سررود  وسر  ر  یبمردم ب وانند آن سررودها را بلوانند. در این ک اب     نا هم  ک اب سررودی من شرر سراخ  

و هنو  هه در کلی راهایشران   ها همیشر  دوسر دار موسریقی و سررود بودندخود لونر بود. آلمانی هاآنک  سرراینده  داشر  

»سررررودهای لونر، بیش ا    سررررودهای او گیر :  هخواندند. کشررریشررری ک  ا  لونر نیرت داشررر ، دربارسررررود می

 (.107 ، ص1371هایش، رون مردمان را کش   )فاسدی ،  سلنرانی

 قیام لوتر و حمایت شاهزادگان
اش را آنش  د. پاپ نیرویی فرسر اد نا او را دسر گیر کنند، اما مقاوم   لونر اب دا ا  سروی کلی را نیییر شرد ولی نیییرنام 

شاهزادگان آلمانی    دراک ای ا  شاهزادگان آلمانی ب  دفاع و حمای  ا  او برخاس ند  ساک ونی و عدهکرد و حاکه ایال  

قریب ب  ا مینان  ای اسر  ک  ظنّاین همان نی   انیاقاًمق رض بودند.  داًیشردبریان ب  خروج پو  ا  کشرور  نیا اشیپ

اش، با یچ  دسرر  کند ک  مارنین لونر و نهفرر  احررین دینیانگیزد نا این اح ما  و نحلیل را نقوی  ان رران را برمی

 (.1388  بواهری،بود و برای م یحیان دیزی ب  ارم ان نیاورد ) شده  واق   ،دارسرمای   هگرو

بینیه پس ا  امداد شراهزادگان آلمانی ب  لونر، او ف وا داد ک  ال م نی ر   گیرد ک  میقوت می ا حدشیبظن فوش، آنگاه  

 ها اموا  کلی ا را نصرف کنند )همان(.کلی ا، نزکینات و مل  و موقوفات داش   باشد. این ف وا موبب شد شاهزاده

  .م 1525بانب شرراهزادگان را گرف . در بنگ  نیز، شرراهزادگان قیام نمودند لونر    یعلدهقانان    ک  ی مان ،این  برعیوه 

اعما  خشرون  ب   ا بمل دهقانان، لونر اسر دال  کرد ک  اربابان فئودا  برای فرونشراندن شرورش دهقانان ا  هر حقی، 

 یا  برخوردارند.هنگام ن

  هاآنشرد. عدال ی میظله، سر ه و بی هاآنا  هر  رف ب   ک  مردم بینوایی بودند ،روسر اکیان، خاحر  کشراور ان و دهقانان

  هاآنشررد، دگرگون شررود. لونر در آبا  ا  می هاآنای ک  با گرف   نا رف ار رو ان ، ا  کلی ررا  زیدهم خواسرر ند ک   می

اما دون شرراهزادگان  ؛ های آنان ب  نور ال یات بنگرندو شرراهزادگان را بر آن داشرر  ک  ب  درخواسرر   هواداری کرد

سرربا   دند    ،سررانجام ا  ا اع    .شردند  نرخشرمنا  خود بنشرانند، دهقانان   یباب را  هاآن ،و خواسر ند با  ور نرهیرف ند

 
1 https://www.hawzahnews.com/news/858863 
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،  ن ینشر یآلمان  ملالیان خود را کشر ند. ننها در ی  منطق  .ها و دیرها را سرو اندندو بنگ خونینی ب  راه انداخ ند. قلق 

  ،آنش  دنرد. لونر ا  این بلوا و شرررورشخرانر  و دیر را  راه ر   دو  و پنجراهدوی ررر  و هی راد قلقر  و    1،یقنی در فرانیونیرا

درند.  ا  این گهش  ،  بان دشمنان در ح   د دند و میمی سگ هار ده شرد. وی گی : »دون  سرل  هراسران و وحشر  

شراهزادگان را بر آن دارد ک  با وی  ای ندید بز آنی   ، لونر دارهرونیا ادان ر ند. را گناه او می هانیااو درا  شرد؛ نمام 

، ال دهقانان برانگیل . در این رسر   عامق لو هم  را ب    باری نوشر  نیرت  انقیب دهقانان را درهه بشرینند. وی رسرال

نواند ک  می ایآید، پنهان و آشیار ا  این سگان درنده، ب  هر وسیل »... بنابراین، هر ک  ا  دس ش برمی دنین نوش   بود:

ماند. اگر نی ر . انقیب ب  سرگ هار می  نر ا  انقیببارنر یا اهریمنیو  یان  نرکنندهرانیودر بهان    زیدچهبیشرد،  یرا  

   (.99-101ص ، 1352را ب  هیک  خواهد کشید  )فاسدی ،   و دنیایی آن را نیشی، خی  نینی، او بر نو خواهد پرید

اخیش »داری در ک اب  در راسر ای نیش برای نشران دادن ناثیرات پرون ر ان بر سررمای  ،ماکس وبر  ،بر همین اسرا«  

داری ک  ب  نور او ب یار  در مورد رشرد سرمای  ،ضرمن رد نگرش مانریالی ر ی مارکس ...   داریپرون ر انی و رون سررمای 

آن نشرران دهد ک  ی  عامل مهه و موثر  کوشررد نا الگویی عقینی و هدفمند را اراک  کند و در لوحان  اسرر ، میسرراده

کالونی ر ی آن ب  »نیروی کار  اسر   شراخ   ویژه  داری بدید، نگرش اخیش آیین پرون ر ان، ب مقنوی در رشرد سررمای 

 (.8 ، ص1395)نیفلی، 

. این ای اسرر  ک  پروردگار در هر فرد پرون رر ان برای پرداخ ن ب  کار آفریده اسرر  دک رین آمو ة »اخیش کار  انگیزه

گیرد و برح ررب  ننها گویای فقالی  مادی یا کار نی رر ، بلی  فرانر ا  آن، میهومی دینی و اخیقی ب  خود می ،میهوم

شرد، برای شر ل اهمی  بیش ری  »رسرال  لونر  ی  نوع ع ادت مهه ی اسر . لونر هرد  بیشر ر در امور دنیوی درگیر می

همچون فرمان خاص خداوند برای انجام نیالیی   ،رد را ا  پیشباعگ شرد ک  شر ل مشرل  ف  ،شرد. همین امرقاکل می

 (.8 صبردوش وی قرار داده اس  نلقی کند )همان،  یهای ک  ارادة الویژه

ب  دو مقنای خرد و   3 احررین »راسرریونالیزاسرریون  )خردور ی( ا  ریشرر  النین »راسرریو   2قو  الی رراندر موری ب 

بلشریده نزد اندیشرمندان م ریحی را ا  قرون سریزدهه بان می ،بوده و پندار کاررایج   13و  12گری در قرون  ح راب

اسر . دنانی  در مجادالت دانشرگاه پاریس بین اسر ادان دینور دومنیین و فران ری رین ا  یی رو و مقلمان بیردینی نویر  

خا ر کار نیردن و ب  گداکی پرداخ ن  کرد و گروه اخیر، دینوران را ب ا  سروی دیگر خودنماکی می 4گیوم دوسرن  آمور

بلی  در    ،خاص اندیشررمندان محدود ن وده  ای ب  ی  الیروحی   دنین ،کردند. برخیف نور مارکس وبرسررر نش می

شررناسرری و پندار مربوط ب  من  برخی ا  موان  روان ،وران رواج داشرر   اسرر . ا  قرن سرریزدهه ب  بقدپیشرر   میان هم

بز   ،ا  این اسر  ک  امیان م ادالت مالی می رر بوده و این کارآنش بهنه، ا   ری  خرید گناهان، حاکیخواران ا   نزو 

نوین »وق   یسررر   در میران    اندیشررر  ،برخیف نور ماکس وبر  ،داری دیز دیگری ن وده اسررر . باالخرهسررررمای 

 (.6-7 ، ص1373، ا  سده سیزدهه ب  بقد رایج بوده اس  )لوگی،  یوسط »بور وا های قرون

دادن    یژه وارون  بلوهکاسر ی ا یعات بو شرود ک  ماکس وبر در اراک  شرواهد ناریلی و با این نوضریحات آشریار می

های رمان ی  ا  سروی دیگر ددار اشر  اه شرده اسر . در قرن پردا ی دگی پو ی یوی ر ی و خیا سرو و علهها ا  ی آن

نیز بوده اسر      وبر. گیر ماکس  وبود داشر   و این نقط  ضرقیی اسر  ک  دامنوسرطی نو دهه نصرویر نادرسر ی ا  قرون

 (.7ص)همان، 

 
1 Franconia 
2 Alexander Murray 
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 قیام مارتین لوتر در اروپا ریتأث
های مل لی اروپا دارای آمد، در سررر مین  ب  وبودپاپ    یعلها  و شرراهزاده  پادشرراهانقیام مارنین لونر ک  با حمای     

پیامدها و آثار مل لیی بود. ب  هر میزان ک  سررر مینی دارای ان ررجام و ییراردگی بیشرر ری بود قیام پرون رر ان در آن  

نیز ک  دارای ان رجام کافی ن وده   ییهانیسرر مدر کشرور ب  پیرو ی رسرید و حاکمی  پاپ در آن سرر مین بردیده شرد. 

ط خود را نداشر  نیز، این قیام یا شری ر  خورد یا های نح  ن رلّب کافی بر سرر مینو یا شراه آن کشرور دارای نیو 

 گر شد.های مهه ی ب  پرون  ان بلوهآ ادی  حورتب 

 قیام مارتین لوتر در آلمان ریتأث 
شروند ا  حیوم  پاپ بدا شروند،  ها موف  میموضروع برای آینده مل  آلمان این بود ک  آیا آلمانی نینرمههدر آلمان   

ای این  ر  وحشریان ، ناریخ ب م1523دو سرا  بقد، در سرا    اًینقربدون اینی  دول  و فرهنگ آلمان را ب  خطر بیندا د. 

»پیش ا  آنی  ب وان هر نوع قانون اسرراسرری بدید ب  مقنای  نوی ررد:رانی  می امید را برای با سررا ی ملی ا  بین برد.

را برای  اهمی   نینرمههما شاهد ظهور ی  سا مان ملالی ب  نی  قدرت کانولی  ه  یه ک   پرون  انی را نصور کرد،

انجام احریحات  ک  پشر  آن روم ای ر اده بود، مان  ا    ها، مقاوم  کانولی آن ا   بقد  .سررنوشر  کشرور ما داشر   اسر  

سررریراسررری و مرهه ی محروم کرد را ا  انحراد ملی در هر دو میهوم   هراآلمران  جر ین   درملی شرررد و     عنوان یر  وظییر بر 

(Brady, 2009, p.15). 

ها را مورد ابی  قرار دادند.  سرراسرر آلمان را فراگرف . دند نیر ا  شراهزادگان پرون ر ان شردند و کانولی  ومرجهرج

نشرییل بل ر  داد  2،ناحی   1دی    ،ها را ب  دار  دند. برای حل این اخ یفات باری دیگران کانولی  ماندند و پرون ر ان

نرنیب، بدین.  ه ر  هد بود ک  شراهزادگان حاکه آن ناحی  ناب  آن  و اعین نمود ک  رعایای هر ناحی  ناب  کلی رایی خوا

 (.184-185 ، ص1334آ ادی مهه ی در آلمان حاکه شد )وان لون، 

نیی اد و شرری رر  احرریحات در   پیرو ی پرون رر ان در آلمان به رین انیاش برای نوسررق  ملی آلمان بود، اما این انیاش

این شررری ررر   برآلمان، موبب شرررد، آلمان ن واند ی  قدرت اروپایی شرررود و در درون مر های خود بماند. عیوه

سرا  آینده گردید  300پهیری آلمان در برابر دشرمنان خاربی خود، برای احریحات پرون ر انی موبب نق ریه و آسریب 

(Brady, 2009, p.15). 

بود بیاید و شراهد حفرور همزمان منا   بو عدم پیرو ی پرون ر ان در آلمان موبب گردید نا ی  دودسر گی در آلمان  

ماندگی این کشرور ن ر   ب  سرایر  نشرین در این کشرور باشریه. همین موضروع باعگ عقب نشرین و پرون ر انکانولی 

مل  آلمانی خارج ا  ن رلط و نیوب پاپ و  –کشرورهای اروپایی گردید و مانقی بزرگ بر سرر راه نشرییل ی  دول  

های داخلی مقطوف و ا  نحوالت  های آن ب  بنگنشرینانیاقی ک  موبب شرد نمرکز شراهزاده  .کلی رای کانولی  گردید

سررر  قرن بقد ا  بن ش   نحوالت بهانی   کشرررور در عرحررر  المللی عقب بمانند و شررراهد حفرررور دیرهنگام اینبین

 بی مار  باشیه.دوره  دینی، یقنی در احین

  

 
1 Diet 
2 Spire 



 
 

11 
 

 

 قیام لوتر در انگلستان ریتأث
احرین دینی در انگل ر ان در  مان هنری هشر ه بود. هنری هشر ه پادشراه انگل ر ان نصرمیه ب   یش هم رر خود و  

نیرد. در مقابل، پادشراه، کلی رای انگل ر ان را ا  حاکمی  پاپ خارج   دیینأا دواج مجدد گرف ، ولی پاپ این عمل را 

نرین مرب  ره ری کلی رای  خود را پاپ انگل ر ان و »عالی ،هنری هشر ه .م1543سراخ  و آن را م ر قل کرد. در سرا  

کردن مربقی  پاپ، ب ریاری ا  نقالیه کانولییی را در    من روخ  وبود بااما هنری  ؛  کرد    اعیمانگل ر ان بر روی  مین

نیا  شرد )نجاتمح روب می  1کانولی   –کلی رای انگل ر ان حیظ کرد و این کلی را در قرن شرانزدهه ی  کلی رای »آنگلو 

 (.10ص ،1392و قن ری،  

 :ب  موارد  یر اشاره کردنوان اقدامات هنری هش ه برای قط  ارن اط با پاپ می  ا بمل  

قانون »عدم حیحی  پارلمان در مورد رسیدگی   2نیز مانند کاردینا  ولزی  هاآنها دس ور داده شد ک  دون کشیش ب   .1

 ،باشنددو میلیون لیره می  بربالغ  یام یبراند، محیوم ب  پرداخ  نقض نموده را ب  م اکل قفایی انگل  ان 

 ،. اعطای عنوان »حامی و رکیس کلی ا  ب  شاه2

 ،م وقی کردن پرداخ  عواید سالیان  ب  پاپ. 3

 ،درخواس  پژوهش ا  کلی ای روم در پارلمان انگل  ان. نصویب قانون من   4

آمد و شرمار میاین قانون، شراه سررور و ریاسر  عالی  کلی را ب   موبب ب   :. نصرویب قانون سرروری در پارلمان انگل ر ان5

  سرقه و   حرحّح  نشرلی  ، نمحاکه قفرایی کشرور را هه ا  کلی رایی نا دادگ ر ری ریاسر  داشر   و همچنی   کلی

 (.225 ، ص1366احیام مهه ی را داش  )موروا،  

این ک اب براسرا« احرو  آیین من شرر گردید.  ،نل ر ین ک اب دعای دوران  مامداری پادشراه ادوارد  .م1549در سرا  

بود کر  نرا حرد امیران موبرب آ ردگی خرا ر   شرررده  نینردوای  گونر پرون ررر ران و بر   بران انگلی ررری برا دقر  فراوان بر 

من شرر شرد. این ک اب    ،دومین ک اب دعای دوران  مامداری پادشراه ادوارد  .م1552های رومی نگردد. در سرا  کانولی 

بود. سررانجام بن ش احرین  شردهنیندوای براسرا« احرو  آیین پرون ر ان  چ میحو یهدعا ب  شریلی حرریر و بدون 

ک  در  ؛  شروده مح روب میا  پرون ر انی ر ای خاص  ک  شراخ  ،گیری انگلییانی ره شردمنجر ب  شریلدینی در انگل ر ان  

یا کالوینی ر ی و ح ی کلی راهای لونری پهیرش بیشر ری ن ر   ب  نقالیه کانولی  دارد   شردهاحرینمقای ر  با کلی راهای  

و مشرایلی ن دیل   شردهاحرینکند. کلی رای اسریانلند در مقابل کلی راهای  و با ن رامر بیشر ری با این نقالیه برخورد می

ا  سروی کلی رای انگل ر ان برای   آمدهعملب های انی خود پافشراری کردند. نیشیهشردند و سررسرل ان  بر مواضر  ال

هایی ب  این کلی راها یا نحمیل »ک اب دعای بمقی  ننها موبب نقوی  اع قادات مشرایلی و کالونی ر ی  اسرقینحمیل 

های پرون ر ان با ن رامر بیشر ری با مههب کانولی   ن ر   ب  سرایر شراخ  ب کلی راهای اسریانلند شرد. در این مهه

کلی ررای    پسآن ا نرین مقام دینی، سررراسررقی بود،  آمد ک  در آن عالی  ب  وبودشررود. کلی ررای انگل رر ان  برخورد می

 (.10-12ص ،1392نیا و قن ری،  انگل  ان مههب ملی انگلیس شد و نح  نوارت پادشاه قرار گرف  )نجات

ف ر سررایر  بهانی شررود و ب   وارد عرحرر پیما آماده بود نا های اقیانو«انگل رر ان ک  با سرراخ  کشرر ی ،نرنیب  بدین

دید، با اسر یاده ا  ها برردا د و حمای  پاپ ا  دو امررانوری اسررانیا و پرن ا  را مانقی بزرگ بر سرر راه خود میسرر مین

وبود آورده بود، نوان رر  در ی  بنگ دریایی با  بشرررایطی ک  قیام مارنین لونر بر علی  پاپ و کلی ررای کانولی   

 
1 Anglo-Catholic 
2 Wales 



این   -های  یادی ب  ناوگان اسرررانیا وارد سرراخ  های دریایی خ ررارتک  شرررایط بوی و  وفان-نوری اسرررانیا  امررا

 نرین با وی نوامی پاپ را نابود سا د.بزرگدر عمل  امررانوری را شی   دهد و 

نیوب مقنوی پاپ در  بردن قدرت و نرین قدرت نوامی پاپ، انگل ر ان برای ا بینا  این بنگ و ا  بین رف ن بزرگ پس

پاپ ن اشد و نح  اخ یار  سیطره سیس کلی ای ملی پرون  ان نمود. کلی ایی ک  نح  نیوب و أسر مین خود، اقدام ب  ن

سلط  های خارج ا  های مقنوی مردم انگل  ان در نیوب سر مینای ک  نیا گون  ب .پادشاه انگل  ان فقالی  نمایداراده  و 

  ان ا  پاپ لای انگها با ناسریس کلی رای م ر قل انگل ر ان )آنگلیین( مردم و فئود ،نرنیب  بدین  پادشراه انگ ر ان ن اشرد.

ای انگل ر ان را بر ها نوان ر  مردم و فئودنیا  شردند و دیگر پاپ نمیدینی و مهه ی بی مین  و کلی رای کانولی  در 

 پرداخ ، بشوراند.های پاپ و کلی ای کانولی  میک  ب  ملالی  با فرمان  علی  پادشاه انگل  ان

 قیام لوتر در فرانسه ریتأث
 بان  جیندرب سررلطن  شررار  هی ه    هبن ش احررین دینی در فران رر ، در دوره شررار  هی ه نمایان شررد. در دور رینأث 

فران ر ، ا   بان النین در اسرناد نشریییت اداری پیشری گرف . شرار  هی ه کلی رای فران ر  را نشروی  ب  بیان آ ادی خود 

  -می  ی مهه ی    ،شرریل گرف . گالییانی رره  1مقام پاپ نمود. بدین نرنیب، بن ش گالییانی ررههای  و رهایی ا  نقدی

کلی رای کانولی  فران ر  و حیظ اسر قی  آن ا  روم برآمد. این بن ش برنری   یهدسرا مانسریاسری بود ک  درحردد  

اما خواسرر ار بلوگیری ا  هرگون  دخال  پاپ در امور کلی ررای    .شررناخ  روحانی و قفررایی پاپ را ب  رسررمی  می

(، 198 ، ص1390،  رب  نصرمیه پاپ اربحی  داشر  )ریوی  ،فران ر های  ، نصرمیه شرورای اسرقیج ین  درفران ر  بود. 

 ،1383 اده، فرمان نان ، م نی بر آ ادی مهه ی در فران ر  را حرادر کرد )نقیب  ،هانری ناوار .م1598همچنین در سرا  

 (.11ص

  ،دان ر  ک  بدون آن شردن نیعرگرایی دینی نوان، پهیرش و نهادین ه در فران ر  را میدسر اورد پرون ر انی ر  نینربزرگ

ه ب  فران ر  امیان داد  ود. این دسر اورد بزرگ پرون ر انی ر پهیر نامیان  ،بدایی دول  ا  مههب و کلی راها در این کشرور

این کشرور راه همزی ر ی با دیگر   ب یپرفرا ونشر مهه ی پایان دهد؛ و در ناریخ   مدتی والنهای  ک  ب  خشرون  بنگ

 ادیان و مهاهب را هموار سا د.

 وستفالی معاهدات
مقاهدات وسر یالی  سریاسری پاپ در اروپا دان ر .   –نوان آخرین نیر بر پییر حاکمی  مهه ی را می 2وسر یالیمقاهدات 

مهه ی در منطق  وسر یالی آلمان ب   ال سر یسر   یهابنگک  در پایان   4و »اوسرنابرو    3»مون ر ر  همقاهدع ارت بود ا  دو  

 بدینمهه ی موبب ان قا  قدرت، ا  اسررانیا و پرن ا  ب  انگل ر ان و هلند گردید.   ال سر یسر   یهابنگامفراء رسرید. 

 کرده بود، پایان یاف . هینق  هاآنک  پاپ بهان را بین   اسرانیا و پرن ا انحصاری دو امررانوری   سلطنرنیب، 

هرای بردیرد بود. این انیراش مردیون قیرام مرارنین لونر ملر   –آمردن دولر    وبودبر نرین پیرامرد مقراهردات وسررر یرالی، امرا مهه

  ی باب ک  بر بانشرینی پاپ -های دینی م داو  م ریحی   نوان ر  با احریحات خود، نزلزلی اسراسری در بنیان ک   بود

مل  ا   –مل  م ر قل، اعیم اسر قی  مهه ی آن دول   –آمدن دول     وبودب   آورد. ال م  وبودب   -م ریر اسر وار بود

ها در آن دوره ها ب  مقنی اسر قی  مهه ی سرر مینمل   –آمدن دول     وبودب ، گرید  انیبب کلی رای روم و پاپ بود.  

آمدن    وبودب شررناخ ند و م رریحی ، مردم اروپا هوی  خود را با م رریحی  میبود؛ دراک  ا   مان دول ی شرردن دین 

مل  واققی بود،  –آمدن ی  دول     وبودب نرین احررل در  ک  مهه  کلی رراهای ملی، ب  مقنی هوی  م رر قل و بداگان 

خود ک     یهااس  یسر کلی رای روم ن ودند و آ ادان  ب  ابرای    های بدید نح  سرلطدول  نرنیب، بدینگردید. نلقی می

و نصرف قلمروهای دو امررانوری نح  حمای  پاپ، یقنی اسرانیا و پرن ا  بود،  هانیسر ماندا ی ب  سایر  همانا دنگ
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بود ک  سررآمدان  های اسر قماری اروپایی بدیدی آمدن امررانوری  ب  وبودپرداخ ند. ا  این  مان ب  بقد، بهان شراهد 

 آن، دو کشور انگل  ان و فران   بودند.

 گیرینتیجه
شرود، ی  بن ش مهه ی برای احیای دین و بلوگیری ا  سروءاسر یاده ا  برخیف آنچ  نصرور می ینیاحرین دبن ش   

آن بود. حاکمی      پاپ و حاکمی  مطلق   یعلبلی  خود ی  بن ش سریاسری    ؛دین م ریحی  نوسرط کشریشران و پاپ ن ود

نق ریه بهان میان دو امررانوری اسررانیا و   یعلهای نوظهور آن  مان ن وانند  ها  پادشرا   یچهشرد  مطلقی ک  موبب می

های نوظهور درحردد نفرقیی موققی  و این قدرتنرنیب،  بدینبود اقدامی نماید.   گرف  انجامک  نوسرط پاپ   پرن ا 

 برآمدند.نیوب پاپ 

این بن ش در اروپا در کشرررورها و منا   گوناگون م یاوت بود، یقنی در منا قی ک  پادشررراهان آن ملالی پاپ  رینأث

بهانی، این بن ش با موفقی  همراه گردید؛ اما در منا قی ک  خواسر ار    حرحن  دربودند و خواسر ار حفرور قدرنمند 

در مقابل پاپ و هوادارانش را نداشر  این بن ش آن قدرت ال م برای بنگ    ،بهانی ن ودند و پادشراه  حرحن درحفرور 

 ن وان   موفقی  دندانی ک ب نماید.

نیاوت مردم    ،بن ش نیا اشیپبهانی گردید.   حرررحن درها  مل   –موبب م ولد شررردن دول   ،این بن ش همچنین 

  وبود ب سریاسری   حرحن درها  مل   –های مهه ی، دول  نمود. ولی پس ا  بنگها مشرل  میمل لی را مههب آن

ها با کلی رای  کلی راهای ملی نمودند. کلی راهایی ک  نیاوت اسراسری آن سینأسر آمدند و این واحدهای سریاسری، اقدام ب  

شرد و در این راه کلی راهای ملی نیز ک  ها ننویه میآنها     مناف   مواضر  آننرنیب،  بدینکانولی  نداشر ن پاپ بود. 

دیگر پادشرراهان ا  نرنیب، بدینکردند. ها حمای  میکردند ا  اقدامات دول  ها فقالی  میمل   –دول     نور ری خود  

 کردند.کردند، بلی  این کلی اهای ملی بودند ک  ا  پادشاهان ا اع  میکلی ا ا اع  نمی
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