
����� �������		�


�� � ��
�� �����������



����������	���
��������
�������������
������������

�����������������������

���
�

���
�

	�����
��



�

	���
�

�����
���

��	�����������	�������������

��
��������
��

�������������������
���

���������	�

�������
������
��

������� ���������

���������
��������������

������������� ���������

�
��������������������� !��"#"�$"%&'()* $#+,$#-�

 !�"#$%&��'(")��*+��,-%.�

/001�222131/4

5'
�06%7822��*'$�����9
�22:��;���<)=�(�>22�?	*�@��22��$����

A�-%BC3//18DE/F/1221081E1F0221081E1FG22H�I�C1081E1FE

�.)/*! �##�/ �����01)�%%$2%.



������������������
���

����� �������		�


�� � ��
�� �����������

�
�

�������

��	�����������	�������������
����9JK22�L9��M��?I�%�NOPHQ��9�?
�������R�����S!
������	��?��9�K�����	T��

##-1��/)($�/ �%'/2)*����0-.)/*$2%.

�����������������

��������

�����



����	���������	����

N���N	!PHQ��9�?22�������,�	�
N���N#!?UI�	V���+VWX
N���N#!?��+Y�W6Z�*Z���[V�Y?

N��� !�\�]
̂%V_:̂$W�̂�
N���`̂̂a�(?��
b����!��c
���,!V?H%Uc�̂#Z�d229��A�����,�	�

��
�

����������� 
�
����
���������������	����

�
�

N���R6�������$̂��Z�c6%AW+Z�ef��!̂2gW�Z�h

N���N#!?�̂ ̂i�,!?��f��2�h
N���R9W,̂�&A�)̂jW�])>�Z(Z�?f��2�h
N���N:W�̂=�,!V?�]QW@Z�f��2�h
N���A]�WIZ�6PĤ�W?k\9̂
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٦٣ نشأة جامعة كمربيدج يف العصور الوسطى

 
 

  نشأة جامعة كمربيدج ىف العصور الوسطى
  

  *بو املجدأطارق شمس الدين زاكر 
  

 ملخص
 جامعة كمربيدج يف العصور الوسطى, نشأة يتناول هذا البحث

ًيف أوائل القرن الثالث عرش امليالدي, وحتديدا ة اجلامعحيث تأسست 
م بعد أحداث الشغب التي حدثت يف نفس العام يف جامعة ١٢٠٩عام 
مرت جامعة . ةسفورد وانتقل الطالب عىل أثرها إىل اجلامعة اجلديدأك

كمربيدج بثالث مراحل أثناء نشأهتا حتى تبلورت وأخذت مكاهنا 
الالئق بني جامعات العرص الوسيط, جاءت املرحلة األوىل يف القرن 
الثالث عرش وهى مرحلة النشأة والتأسيس, وشهدت هذه املرحلة وضع 

ً بناء اجلامعة ماديا وبرشيا; أي بناء أماكن التعليم اللبنات األوىل يف ً
أما املرحلة الثانية فهى . والدراسة, وبناء هيكلها التدرييس واإلداري

مرحلة تطور اجلامعة يف القرن الرابع عرش, وشهدت تأسيس كليات 
اجلامعة التي بلغ عددها اثنى عرش كلية وقاعة بنهاية القرن اخلامس 

داري وتنظيمي قوي للجامعة, مع وجود عرش, ووجود هيكل إ
أما . الترشيعات والقوانني التي كانت بمثابة اإلطار احلاكم هلذه املؤسسة

املرحلة الثالثة واألخرية فهى مرحلة النضج والتي بلغتها اجلامعة يف 
القرن اخلامس عرش, ففيها حصلت اجلامعة عىل استقالهلا الكنيس 

 . أحداث املجتمع املختلفةواألسقفي, كام شاركت بفاعلية يف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .جامعة عني شمس – كلية الرتبية −التاريخ معيد بقسم  *

 ٩٦ــ٦٣ )٢٠٢٠ (٥٤املجلة التارخيية املرصية 



  
٦٤ بو املجدأطارق شمس الدين زاكر 

  

Abstract 

This study traces the rise of Cambridge University in 
the Middle Ages. The study tackles the founding of the 
university, which was founded in the early thirteenth 
century AD, specifically in 1209, after the riots, which 
have occurred in the same year at the University of 
Oxford – an event that has forced the students to move 
on to the new university. Cambridge University has 
undergone three main stages until it has taken its 
proper place among the universities of the Middle 
Ages. Occurring in the thirteenth century, the first 
stage of foundation and establishment has witnessed 
the placement of the first building blocks regarding the 
material construction of the university and the staffing, 
i.e. the construction of the university’s educational 
facilities and its educational and administrative 
structures. Taking place in the fourteenth century, the 
second stage of evolution has witnessed the 
establishment of the twelve faculties of the university 
and a hall at the end of the fifteenth century, as well as 
the establishment of a firm administrative and 
organizational structure supported by regulations and 
laws that serve as a governing framework for this 
institution. The third and last stage focuses on the 
status of accomplishment attained by the university in 
the fifteenth century. At that time, the university has 
obtained its independence from the Church and has 

actively participated in various social events.  
 



    
٦٥ نشأة جامعة كمربيدج يف العصور الوسطى

* 
*        * 

 
 اخلرافية التى ارتبطت نشأة جامعة كمربيدج بمجموعة من األساطري أو القصص

دارت حوهلا, إلثبات أقدميتها عىل جامعة أكسفورد, والتغلب عىل أسطورة تأسيس 
 كل من جامعتى أكسفورد تعددت الكتابات حول موضوع أقدميةو. امللك ألفريد هلا

ُوكمربيدج من قبل مريد اجلامعتني ىف القرنني السادس عرش والسابع عرش 
ُن احتكم إىل التاريخ املبكر لكمربيدج ىف نزاعات وىف كثري من األحيا. امليالديني

 .)١(اًأكسفورد وكمربيدج, لذا بعض اإلشارات هلذه األساطري يبدو رضوري
ُ, الذ نفى من وطنه Cantaberيعود أصل كمربيدج إىل األمري األسبانى كانتابر 

 ٣٦٩−٣٧٤( ملك بريطانيا Gurguntiusاألصىل, وكان ىف ضيافة امللك جورجانت 
وقد .  ومعها القسم الرشقى من بريطانياGuenolenaالذ قدم له يد ابنته جونيلينا ) م.ق

, حيث أقام Cantabrigia وسامها كانتابرجيا Canteبنى كانتابر مدينة كبرية عىل هنر كانتى 
هناك وحافظ عىل عهدته اخلاصة, وأحرض جمموعة من علامء الفلك والفالسفة من أثينا, 

وبمراعاة زمن تواجد كانتابر توجد بعض . )٢( هو نفسه تعلم فيهاىف املدينة التى
, وغريهم .A.M ٤٣٤٨, وآخرين عام )∗(.A.M ٤٣٢١االختالفات; فحدد البعض تاريخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار النهضة  −القاهرة تاريخ انجلرتا وحضارهتا ىف العصور القديمة واحلديثة,  : حسان سعداونظري )١(
 ;١٢١م, ١٩٦٨العربية 

COOPER, C.H., Annals of Cambridge, vol.I, Cambridge University Press, Cambridge, 
1852, p.1; GRAY, A., Cambridge and Its Story, London, 1902, p.10. 

 :وعن أسطورة تأسيس امللك ألفريد جلامعة أكسفورد انظر
DENIFLE, H., Die Universitäten Des Mittelalters Bis 1400, Berlin, 1885, pp.237-41. 

)٢( DYER, G., History of the University and Colleges of Cambridge, vol.I, London, 1814, 
p.40; COMPAYRE, G., Abelard and the Origin and Early History of Universities, London, 

1893, p.56; Cooper, p.1 
 Barbtruc_Gurguit/wiki/org.wikipedia.nl://https: انظر أيضا

(*) A.M. :صار للكلمة الالتينية اختAnno Mundi ,وهو ويقصد هبا يوم العامل عرص التقويم الذ 
  .يبدأ من خلق العامل حسب الكتاب املقدس



  
٦٦ بو املجدأطارق شمس الدين زاكر 

 ٣٧٥ً وتشري هذه التواريخ إىل القرن الرابع قبل امليالد وحتديدا عام .)١(.A.M ٣٥٨٨عام 
أن كمربيدج بنيت ألول مرة بواسطة  Holinshedم; بينام يشري املؤرخ هولينشيد .ق

Gorbonianus كان ملك بريطانيا من ٢(م. ق٣٢٠ إىل ٣٣٦ الذ(. 
وال داعى لرسد مجيع األحداث التى يقال أهنا حدثت ىف هذه اجلامعة أو مدينة 

عقب تأسيس كانتابر, حيث أكد فالسفة اإلغريق البارزين ) ُكام يطلق عليها(العلامء 
 أهنام كانا معلمني Anaxagoras وأناكسجوراس Anaximanderأمثال أناكسيمندر 

 منح امتيازات للعلامء, ونزح العديد Cassibelanهناك, ويقال أن امللك كاسيبالن 
وتستهل قائمة رؤساء هذه اجلامعة بأمفيبليوس . منهم إىل روما بواسطة يوليوس قيرص

, قامت جمموعة من م٣٠٣ويذكر أن حواىل عام . م٢٨٩ ىف عام Amphibalusالشهيد 
الربيطانيني بذبح مجيع الطالب املسيحيني ىف اجلامعة بقسوة ووحشية, ووقع دمار 

 الذ لقى معارضة Pelagius بواسطة بيالجيوس اًوخراب تام بعد ذلك بقرن تقريب
 .)٣( هنا من قبل علامء الالهوتاًشديدة بسبب هرطقاته عندما كان طالب

, فإهنم ينسبون أصل اًاألساطري السابقة متاموىف حني يتجاهل بعض املؤرخني 
ملك ) م٦٣٣−٦٥٦( Sigberct أو ثجربكت Sigebertاجلامعة إىل امللك ثجربت 

وكيف وجدت اجلامعة رعاية . م٦٣٧إيست أنجليا, التى تأسست عىل يديه عام 
ملكية من قبله, وكان منها أول أساتذة الالهوت علامء السكسون العظامء بيده 

 اً كلياًوتعتمد الفئة املؤيدة بفرضية تأسيس ثجربت جلامعة كمربيدج اعتامد. وألكوين
عىل إدعاء بيده املوقر, بأن هذا امللك ىف الفرتة املشار إليها, أسس مدرسة ىف مملكته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, والراهب جون الدجيت .A.M ٤٣٢١تاريخ  Nicolas Cantaupeحدد الراهب نيكوالس كانتيوب  )١(
John Lydgate   ٤٣٤٨سنة A.M. ودكتور كيوس ,Dr.Caius ٣٥٨٨ سنة A.M. .انظر :COOPER, p.2 

)٢( COOPER, p.2; DYER, p.39.  
https://www.alternatehistory.com/forum/threads/fake-king-list-for-british-monarch-
claiming-arthurian-descent.261169/ 

)٣( COOPER, p.2. 



    
٦٧ نشأة جامعة كمربيدج يف العصور الوسطى

ومع ذلك ال يوجد شئ عىل اإلطالق يبني أن هذه املدرسة أسست ىف . لتعليم الصبيه
عة حتتفل بذكر امللك ثجربت كمؤسسها حتى وعىل الرغم من أن اجلام. كمربيدج

 .)١(اآلن, فإن حقه ىف التميز يبدو أقو من مثال كانتابر
َّدعم إدعاء عودة اجلامعة ملؤسس ملكى وأصول سحقية باملواثيق امللكية  ُ

وأول هذه املواثيق, مؤرخ ىف . والرباءات البابوية, غري أن مجيعها مزيفة عىل ما يبدو
 علامء Arthurم, وفيه أعفى امللك آرثر ٥٣١بع من إبريل عام لندن بتاريخ السا

كمربيدج من الرضائب العامة وعبء بعض األعامل, لكى يواصل األساتذة والعلامء 
 الذ اعتنق Luciusكام صدر مرسوم من قبل امللك . دراسة األدب دون عائق

ثانى فهو مؤرخ ىف أما امليثاق ال. )٢(املسيحية من خالل وعظ وتبشري أساتذة كمربيدج
, Almericus ألملريكيوس Cadwaldم, وفيه منح امللك كادولد ٦٨١كمربيدج سنة 

 إىل اًعميد مدارس كمربيدج, السلطة ملعاقبة مجيع اجلرائم, ماعدا اخليانة العظمى, جنب
, Asclepiodorusُجنب مع كل االمتيازات التى منحت من قبل أسالفه أسلبيدورس 

, آرثر, ومن قبل والده Uterpendragon, أوتربيندراجون Constantineقنسطنطني 
 سنة Grantchesterوجاء امليثاق الثالث الذ منح ىف جرينشسرت . Ceadwalكادول 
, وفيه أكد امللك إدوارد Frithstanusم, لرئيس جامعة كمربيدج فريثتانوس ٩١٥

ساتذة وطالب ُ, عىل مجيع االمتيازات التى منحت ألEdward the Elderالكبري 
 .)٣(كمربيدج من قبل أسالفه

, Honorius Iكام حظرت الرباءات البابوية املنسوبة إىل هونوريوس األول 
م, عىل التواىل, عىل ٦٨٩م و٦٢٤ واملؤرختني ىف عامى Sergius Iورسجيوس األول 

مجيع رؤساء األساقفة واألساقفة ورؤساء الشاممسة وموظفى الكنيسة اآلخرين من 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( COOPER, p.2; Dyer, p.46-56; Stubbs, C.W., Cambridge and Its Story, London, 1903, p.4. 

)٢( COOPER, p.3; KNOWLES, D., The Evolution of Medieval Thought, 2nd Edition, 
London, 1988, p.152; Denfile, p.367. 

)٣( COOPER, p.3; Denifle, p.367. 



  
٦٨ بو املجدأطارق شمس الدين زاكر 

ىف شئون اجلامعة, وخاصة ىف اإليقاف عن العمل أو حرمان كنسى من قبل التدخل 
وقد كان ملرسوم البابا هونريوس األول صد كبري ألنه . رئيس اجلامعة أو العمداء

 .)١(ً ىف كمربيدج, وفيه منح اجلامعة إعفاء من السلطة األسقفيةاًأكد فيه أنه كان طالب
رباءات املزعومة فقدت منذ ما يزيد عن ُم, أعلن أن أصول هذه ال١٤٣٠وىف عام 

, ولكن نسخ منها وردت كدليل ىف التحقيق القضائى الذ حدث بعد اً عامنيسبع
ذلك بالنسبة للقضاء الكنسى للجامعة, واعرتف مندوب البابا بصحة رشعيتهم وأكد 

−٩٢٨( ُوقد نسبت الرباءة البابوية للجامعة للبابا يوحنا العارش. حكمه ىف روما
ُ, ولكنها ىف حقيقة األمر منحت من قبل البابا يوحنا الثانى والعرشون )م٩١٤

 .)٢(م١٣١٨ىف عام  )م١٣١٦−١٣٣٤(
م القصة الوحيدة ألصل جامعة كمربيدج اجلديرة بالتصديق ١١١٠ترجع لعام 

واألقرب للواقع, وحتمل قليل من املصداقية, والتى جاءت ىف إضافات بيرت بلوا 
Petrus Blasensis) ∗( رئيس دير كروالند ,Croyland لتاريخ إنجلوفس ,History of 

Ingulphusعن جوفريد اً متحدث Joffridبلوا بأن ٣(: رئيس هذا الدير, وخيربنا د(  
 بالقرب من كمربيدج, السري Cotenhamكام أرسل إىل مزرعته ىف كوتنهام «

ان آخرين الذين  تلميذه الراهب وأستاذ الالهوت مع ثالث رهبGislebertجيسلربت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( GRAY, p.10; COOPER, p.3. 

)٢( COOPER, p.3. 

م, درس القانون ىف بولونيا والالهوت ١١٣٠رجل دولة والهوتى ولد ىف بلوا بفرنسا عام :  بيرت بلوا(*)
م امللكى, وأحد املستشارين بح معلم امللك هناك, وراعى اخلتم وأص١١٦٧ىف باريس, ذهب إىل صقلية ىف عام 

بعد عدة سنوات ذهب إىل . م بسبب غرية النبالء١١٦٩الرئيسيني للملكة, ولكن اضطر ملغادرة صقلية عام 
الثانى ومستشار رئيس أساقفة كانرتبر كتب العديد من املؤلفات . انجلرتا وأصبح من دبلوماسى امللك هنر

 : انظر .م١٢٠٣م وتوىف حواىل عام ١١٣٥ إىل م٩٠١وأكمل تاريخ دير كروالند من 
http://www.newadvent.org/cathen/11765a.htm 

)٣( HUMPHRY, G.M., "Cambridge: Its University and Its Colleges", BMJ, vol.2, No.187 
(Jul.30, 1864), p.122; MALDEN, H., On the Origin of Universities and Academical degrees, 

London, 1835, p.92; COOPER, p.22-3. 
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ً إىل إنجلرتا, وتلقوا تعليام جيدا ىف القضايا والنظريات Orleansرافقوه من أورليانز  ً
ًالفلسفية وبعض العلوم البسيطة األخر, وحرضوا يوميا إىل كمربيدج, ىف ساحة عامة 
ًمؤجرة ىف الغالب, ودرس علومه علنا, وىف فرتة زمنية قصرية مجع عدد كبري من الطالب َّ .

ولكن ىف السنة الثانية من جميئهم, ازداد عدد الطالب إىل حد كبري من مجيع أنحاء الدولة 
ًواملدينة أيضا, فلم يكن حتى أكرب منزل أو ساحة أو كنيسة كافيا إلستقباهلم ً...«)١(. 

إن تاريخ وطريقة بدء جامعة كمربيدج غري حمددة عىل وجه الدقة, هل كانت 
−١١٠٠ (Henry Iى, أم ذاع صيتها ىف عهد هنر األول موجودة قبل الغزو النورمان

, أنه ال يوجد ذكر ىف Mr. Cooper آلراء السيد كوبر اً? ولكن من املؤكد وفق)م١١٣٥
 أل جامعة أو جمتمع أكاديمى, وال يوجد أ شئ حيث عىل اإلحصاء امللكيكتاب 

ء العلامء  ورغم اختالف آرا.)٢(االعتقاد بوجود هذه املؤسسة ىف تلك الفرتة
ًواملؤرخني حول هذه القصص واألساطري التى عدت درب  من اخليال, وحول البداية اُ

م هو البداية ١٢٠٩احلقيقية جلامعة كمربيدج, إال أن اإلمجاع جاء ليؤكد أن عام 
 .احلقيقية واملؤكدة لنشأة هذه اجلامعة

ارها املكان م بإعتب١٢٠٩ظهر النشاط التعليمى ألول مرة ىف جامعة كمربيدج عام 
الذ جلأ إليه عدد كبري من طالب أكسفورد بعد واحدة من املعارك الدامية وأحداث 

 وىف حماولة إلضعاف قوة .)٣(الشغب التى وقعت هناك بني أهاىل املدينة والطالب
اجلامعة وىف جتاهل تام إلحرتام جامعة أكسفورد أمر امللك جون بإعدام اثنني من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( Ingulph’s Chronicle of the Abbey of Croyland: with the Continuations by Peter of 
Blois and Anonymous Writers, trans. from the Latin with notes by Henry T. Riley, London, 

1908, p.237. 
)٢( HUMPHRY, p.122. 

)٣( LEADER, D.R., A History of the University of Cambridge, vol.I: The University to 
1546, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, p.17; VAUGHN, E.V., The origin and 
early development of the English universities to the close of the thirteenth century; A 
study in institutional history, University of Missouri, 1908, p.41; LEACH, A.F., The Schools 
of Medieval England, London, 1915, p.157; BATESON, M., Mediaeval England 1066-1350, 

London, 1903, p.237; Denifle, p.368; Malden, p.93. 
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 حيث فر .)١(حلادثة تشتت طالب أكسفورد وعمت الفوىضوعىل أثر هذه ا. الطالب
فذهب : الطالب هاربني نجاة بأرواحهم, وتناثر برسعة كل من األساتذة والطالب

, Readingالبعض إىل اجلامعة األم باريس, وآخرين إىل كمربيدج, والبعض إىل ريدنج 
 .)٢(Maidstoneوميدستون 

 :وخيربنا روجر وندوفر ىف هذا الشأن فيقول
م كان هناك طالب يدرس الفنون السبعة احلرة ىف أكسفورد, وقتل ١٢٠٩ىف عام «

عن طريق اخلطأ امرأة من املدينة, وعندما وجد أهنا فارقت احلياة أثر سالمة نفسه والذ 
لكن عمدة املدينة وبعض األهاىل, وجدوا املرأة ميتة, وبدأوا بالبحث عن . بالفرار

ره مع ثالثة آخرين من زمالئه, لكنهم مل جيدوا القاتل, القاتل ىف مسكنه, الذ استأج
وألقوا القبض عىل زمالئه الثالثة, الذين مل يكونوا عىل دراية بعملية القتل, وزجوا هبم 

وبعد بضعة أيام قاموا, بأمر من امللك, وىف انتهاك حلقوق الكنيسة, بأخذ . ىف السجن
آالف, أساتذة وطالب, غادروا وعىل هذا ثالثة . الطالب خارج املدينة وشنقهم

أكسفورد, بحيث مل يبق واحد من اجلامعة بأكملها; بعض منهم ذهب إىل كمربيدج, 
 .)٣(»وآخرون إىل ريدنج ملتابعة دراستهم, وتركوا مدينة أكسفورد فارغة
كام أن التكهن بأن . ُيعد طابع ونظام مدارس كمربيدج قبل هذه الفرتة أمر غامض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( MATTHEW of WESTMINSTER, The Flowers of History: Especially such as relate 
to the Affairs of Britain The beginning of the world to the year 1307, vol.II, trans. from the 
original by C.D.Young, London, 1853, p.110; HUBER, V.A., The English Universities, vol.I, 
trans. from German and ed. by Francis W.Newman, London, 1843, p.88; PATTON, C.P., 
"The Origins and Diffusion of the European Universities", Yearbook of the Association of 

Pacific Coast Geographers, vol.31, 1969, p.12; LEADER, p.17. 
)٢( LAURIE, S.S., The Rise and Early Constitution of Universities, With a Survey of 

Medieval Education, New York, 1887, p.241; RASHDALL, H., The Universities of Europe in 
the Middle Ages, vol.II, part.II, The Clarendon Press, Oxford, 1895, p.349; VAUGHN, p.68; 
DENIFLE, p.242; PARRY, A.W., Education in England in the Middle Ages, London, 1920, 

p.140. 
)٣( ROGER of WENDOVER, Flowers of History, vol.II, trans. from the Latin by 

J.A.Giles, London, 1849, p.249-50. 
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, غري واضح, ألن بارنويل Barnwellيرجع إىل دير بارنويل أصل جامعة كمربيدج 
 عن موقع اجلامعة, ومل يسمع أ شئ عن وجود مدارس سواء ىف بارنويل ًتبعد ميال

وهو نفس األمر من . م١٢٠٩أو ىف مكان آخر ىف كمربيدج قبل اهلجرة التارخيية عام 
. St.Frideswyde جعل جامعة أكسفورد التطور الطبيعى ملدارس سانت فرايدزوايد

وال يوجد أدنى شك بوجود مدرسة ىف دير بارنويل, وكانت هناك بالتأكيد مدارس 
 التى كانت موجودة ىف القرن الثانى عرش ىف كل مدينة Grammar Schoolsالقواعد 

 للجامعة فيام بعد »نواة«كبرية مثل كمربيدج; ولكن البحث ىف أن هذه املدارس كانت 
 .)١(ًسوف يكون مضلال

ًوإذا كانت جامعة كمربيدج تدين ىف نشأهتا متاما إىل هذا اإلنشقاق من جامعة 
. )٢(أكسفورد, فإن هذا األمر موضع شك, ولكن هناك إجتاه من الباحثني لإلمجاع عليه

ومن ثم يمكن القول أن جامعة كمربيدج نشأت من أكسفورد, مثلام نشأت أكسفورد من 
جية ىف ظروف نشأة كل جامعة إىل حد كبري منذ لقد حتكمت البيئة اخلار. )٣(باريس
ًحيث كانت أكسفورد ممرا للملوك واجليوش, وطريقا إىل لندن; بينام كانت . والدهتا ً

 .)٤(كمربيدج بعيدة عن حركة البالط امللكى واجليوش, إىل جانب أهنا كانت ريفية
م, ١٢٠٩ورغم إمجاع املؤرخني عىل عدم معرفة أ مدارس ىف كمربيدج قبل عام 

إال أننى اختلف معهم ىف هذا األمر, ففى القرن العارش قام أثيلولد بتأسيس مدرسة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  RASHDALL, vol.II, part.II, p.545-6. 
ير نشأت فيه جامعة أكسفورد, ففى عام  أن جامعة كمربيدج نشأتهناك رأ ىف نفس القرن الذ 

 هنر كام وأقاموا ىف الدير اجلديد ىف بارنويل, وحظى عملهم ىف St.Gilesم عرب رهبان سانت جيلس ١١١٢
 :عن ذلك انظر. التعليم أمهية كرب إضافة لعملهم الرهبانى

.https://library.eb.co.uk/levels/adult/article/education/105951 
)٢( LEACH, A.F., Educational Charters and Documents 598 to 1909, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1911, p.XXV. 
)٣( PATTON, p.14. 

)٤( GRAY, p.10. 
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 له أشار ىف مقدمته أنه حصل عىل موافقة امللك اًونشسرت, وكان الطالب يدرسون كتاب
 بالالتينية فقد أمره اً ألنه كان مكتوباًعىل هذا الكتاب, ونظر) م٩٧٥−٩٤٣(إدجر 

َّنجليزية والسيام أن هذا الكتاب كان يدرس ىف مدارس أخر ىف امللك برتمجته إىل اإل ُ
 من ًابتداء كمربيدج ىف اإلبتدائى  كام حدث التعليم.)١(إيىل بكمربيدج وأبنجدون

 أن املرجح ومن املدينة, سكان ألطفال رئيسى وبشكل ,اًفصاعد عرش الثانى القرن
 ىف تعليمى أعىل بمستو الذين ألتحقوا السكان من أكرب عدد إىل وصل قد يكون
 هذه مثل أن يعنى اخلاصة والكنائس املنازل ىف موقعها وكان. الالتينية اللغة قواعد
 هذا عىل تظهر أن املحتمل غري من وبالتاىل ,»املدارس« باسم ُتعرف تكن مل األماكن
 التعليم بتنظيم ًعادة البلدية معنية أو الكنسية السلطات تكن ومل الوثائق, ىف النحو

 من القليل وأدر مراقبته, الصعب من واسع, نطاق عىل منترش كان األوىل, ألنه
 وبالتاىل فهذا دليل قاطع عىل وجود مدارس ىف كمربيدج قبل اجلامعة, قد .)٢(املال

تكون ليست بنفس الشهرة التى حازت عليها مدن أخر مثل أكسفورد, ولكن هذا 
 هذا اجلامعة الناشئة ىف تدعيم أركاهنا عىل أية حال, استمرت. ال يعنى عدم وجودها

وتوطيد جذورها ىف املجتمع اإلنجليز بعد هذا اإلنقسام من جامعة أكسفورد 
 .والذ صاحبه قيام اجلامعة

م, وعىل غرار تشتت طالب جامعة أكسفورد, اندلعت ىف باريس ١٢٢٩ىف عام 
 املخمورين حيث قامت جمموعة من الطالب. أحداث شغب بني الطالب واملواطنني

ببعض أعامل العنف للمواطنني, وتعرض أعضاء اجلامعة الذين مل تثبت إدانتهم 
لذا علق أساتذة اجلامعة فصوهلم . هلجوم عنيف وسوء معاملة من قبل رشطة املدينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسة ) م١٣٥٠−١٢٠٠( جامعة أكسفورد ىف انجلرتا ىف العصور الوسطى :سناء مندور طرفاية )١(
 .٣٠−٢٩م, ٢٠١١جامعة اإلسكندرية, , تارخيية, رسالة ماجستري, كلية اآلداب

)٢( ORME, N., "The Medieval Schools of Cambridge, 1200-1550", PCAS, vol.104, 
2015, p.125-6. 

 Ibid., pp.126-34:  انظر وأستاذ القواعدمن التفاصيل عن املدارس النحوية ىف كمربيدجوللمزيد 
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ولكن الطلب رفض, . وقدموا شكو إىل أسقف باريس وطالبوا بالتعويضات
ضاع املضطربة ىف جامعة باريس, وجد  ونتيجة لألو.)١(وتشتت األساتذة والطالب

 دعى اًامللك هنر الثالث الفرصة سانحة إلذالل امللكية الفرنسية, حيث وجه خطاب
فيه الطالب بأن يأتوا إىل إنجلرتا ويسكنوا ىف أ املدن واألحياء التى خيتاروهنا 

حيثام  وقد استفادت أعداد كبرية من دعوة امللك لتستقر .)٢(ومنحهم امتيازات كثرية
تشاء ىف هذا البلد, وهاجرت إىل شواطئ إنجلرتا, والسيام كمربيدج, ربام بسبب قرهبا 

ُ ويعد هذا .)٣(من الساحل الرشقى, ويبدو أهنا جذبت غالبية كبرية من الطالب
احلدث خطوة مميزة ىف تطور جامعة كمربيدج, ألن امللك هنر الثالث قدم املالذ إىل 

 املشتتني, وبعد هجرة طالب جامعة باريس ىف عام طالب وأساتذة جامعة باريس
 ىف هذه اًم, أصبح أ اعرتاف ملكى أو أ تنظيم أكاديمى بارز واضح١٢٢٩
 .)٤(املدينة

م, تطورت جامعة كمربيدج وازدهرت كجامعة وأصبح هلا ١٢٣١وبحلول عام 
ره وىف نفس العام أصدر امللك هنر الثالث أوام. رئيسها اخلاص من تلقاء نفسها

 كمربيدج بأن يلقى القبض عىل الطالب املخالفني, والذين مل خيضعوا اكم مقاطعةحل
وىف . لتأديب رئيس اجلامعة واألساتذة, ووضعهم ىف السجن أو طردهم من املدينة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( MULLINGER, J.B., The University of Cambridge, vol.I: From the earliest times to the 
Royal Injunctions of 1535, Cambridge University Press, Cambridge, 1873, p.106; STUBBS, 

p.59; LAURIE, p.242; DENIFLE, p.246-7. 
 HUBER, pp.90-3 : بني مدينة وجامعة أكسفورد وأسباب التشتت انظر وأحداثهالرصاع لتفاصيل

, حولية التاريخ اإلسالمى والوسيط, كلية »جامعة أكسفورد ىف العصور الوسطى« :زينب عبد املجيد )٢(
 جامعة أكسفورد خالل القرنني : إبراهيم منصور; سهى٤٥م, ص٢٠٠٣, ٣اآلداب, جامعة عني شمس, مج

; ٥٦م, ٢٠٠٥جامعة عني شمس, , الثانى عرش والثالث عرش امليالديني, رسالة ماجستري, كلية البنات
Mullinger, p.107 

)٣( KIBRE, P., Scholarly Privileges in the Middle Ages, Cambridge: Massachusetts, 
1962, p.270; Stubbs, p.59; VAUGHN, p.70. 

)٤( RASHDALL, vol.II, part.II, p.546-7; MULLINGER, p.123. 
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َّ بأن يؤجروا منازهلم للطالب Bailiffs والنواب حاكم املقاطعةنفس الوقت أمر  ُ
َّبإجيارات مناسبة وأن تقدر بواس والفرق . طة اثنني من األساتذة واثنني من املواطننيُ

الوحيد الذ يمكن مالحظته بني أكسفورد وكمربيدج, أن ىف أكسفورد ينفذ الرشيف 
األوامر الصادرة له من رئيس اجلامعة, بينام ىف كمربيدج كان عىل رئيس اجلامعة أن 

 .)١(حاكم املقاطعةيبلغ أسقف إيىل, الذ بدروه يعطى األمر إىل 
وكان اهلدف من وراء هذا اخلطاب امللكى هو حتسني تنظيم اجلامعة, بسبب العدد 

 بعد اهلجرة الكبرية التى »من وراء البحار«الكبري للطالب, سواء من داخل اململكة أو 
ُوربام يعد هذا أوىل الوثائق للتنظيم التأديبى ملجموعة متعددة ومتمردة . جاءت إليها

 ورغم أن ىف ذلك العام, جلأت أعداد كبرية .)٢(ىف ذلك العرصمتثل املجتمع الطالبى 
من الطالب إىل كمربيدج من أجل الدراسة, إال أن هذا يدعو للتفكري عن موطن 

يبدو أن معظمهم جاء من املقاطعات الرشقية, وخاصة إيست . الطالب األوائل
 اًنطقة األكثر إزدحامأنجليا, ىف القرنني الثالث عرش والرابع عرش امليالديني, ألهنا امل

 .)٣(بالسكان ىف إنجلرتا, كام أن سكاهنا أثرياء ومغامرين
م, حدثت أعامل شغب ىف أكسفورد, حيث نشب خالف ١٢٤٠ىف إبريل من عام 

ًشديد بني طالب جامعة أكسفورد ومواطنى املدينة, وبناء عليه ترك العديد من 
ىل منحة من بعض احلريات ضد الطالب املدينة وذهبوا إىل كمربيدج, حيث حصلوا ع

 وىف الصوم الكبري عام .)٤(سلطات البلدية, وحصلوا عىل امتياز ملكى هبذا األمر
ونشبت معارك . م, ىف حالة مشاهبة, حدث تراجع من كمربيدج إىل أكسفورد١٢٤٩

ُعنيفة بني الطالب وأهاىل املدينة, وقتل وأصيب العديد من األشخاص, كام دمرت  ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( LEACH, Educational Charters, p.XXV-XXVI; Parry, p.141. 

)٢( STUBBS, p.60; MULLINGER, p.123. 

)٣( GRAY, p.19-20. 

)٤( MATTHEW PARIS, English History from the Year 1235 to 1273, trans. from the 
Latin by J.A. Giles, vol.I, London, 1852, p.260. 



    
٧٥ نشأة جامعة كمربيدج يف العصور الوسطى

ونتيجة هلذه اإلضطرابات ذهب عدد كبري من الطالب إىل .  من املنازلُوخربت العديد
وقد شكلت جلنة لإلستامع والبت ىف الشكاو بني الطالب واملواطنني بعد . أكسفورد

:  عن هذا األمرMatthew Paris  فيقول لنا متى الباريسى.)١(ذلك بأمر من امللك
ني مواطنى وطالب كمربيدج, أثناء الصوم الكبري, وبسبب بسيط, اندلع شجار ب«

وقد وصلت رصخات . وحدث سلب وتدمري للمنازل, ووقع جرحى وقتىل
الشكاو الثقيلة آلذان امللك, وانترشت الفضيحة ىف كل األنحاء, وسببت اخلسائر 

 بني الطالب اًلقد كان الشجار املثار دموي. التى تكبدها كال اجلانبني معاناة مؤسفة
 .)٢(»والعامة

م, نشبت نزاعات عنيفة بني أهاىل ١٢٥٩ ىف عام اًة سنوات, وحتديدوبعد عرش
 املدينة والطالب ىف كمربيدج, بعد أن حرر الطالب واحد منهم من السجن, والذ

 وقد شهد هذا .)٣( للحاميةاً بتهمة القتل, وجلأ الطالب إىل الكنيسة طلباًكان مسجون
م, ١٢٦١ وىف عام .)٤(ريسالعام أعامل شغب ىف كل من كمربيدج وأكسفورد وبا

حدث شجار بني طالب اجلامعة, بدأ بشجار عام بني الطالب, ثم انضم إليه أهاىل 
املدينة, فعمت الفوىض الكرب وهنبت منازل كال الطرفني, وحرقت سجالت 

وحني وصلت أخبار هذا الشغب للمك, أمر بتشكيل جلنة . وحمفوظات اجلامعة
 .)٥( جاءت كلها ىف صالح الطالب واجلامعةولكن األحكام. ملحاكمة املذنبني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( COOPER, p.45; VAUGHN, p.111; Gray, p.17; Kibre, p.274-5. 

)٢( MATTHEW PARIS, English History from the Year 1235 to 1273, trans. from the 
Latin by J.A. Giles, vol.II, London, 1853, p.304. 

)٣( COOPER, p.47-8; Vaughn, p.112. 

احه بالقوة رسطلق ُ بتهمة القتل, حيث أطالباندلع شجار شديد اخلطورة ىف كمربيدج نتيجة إلدانة  )٤(
تى كام شهدت جامع. ً طلبا للحامية الذين ساعدوه عىل اهلرب من السجن, ومحلوه إىل الكنيسة زمالئهبواسطة

 :انظر. لك الوقتىف ذ ًباريس أيضا اضطراب كبريأكسفورد و
MATTHEW PARIS, English History from the Year 1235 to 1273, trans. from the Latin by 
J.A. Giles, vol.III, London, 1854, p.326. 

)٥( HUBER, pp.413-9; Cooper, p.48; MULLINGER, p.135; VAUGHN, p.112-3. 



  
٧٦ بو املجدأطارق شمس الدين زاكر 

 ما بني الدراسة – ىف فرتهتا األوىل –وعىل هذا املنوال, استمرت جامعة كمربيدج 
وأعامل الشغب من الطالب واملواطنني, حتى استطاعت بعد ذلك من فرض سيطرهتا 
د وتنظيم شئوهنا وسن القوانني التى من شأهنا املساعدة ىف ذلك, كام استطاعت بع

, ومن )امللوك( إكتساب بعض االمتيازات من قبل السلطة احلاكمة اً رويداًذلك رويد
 .اًأيض) البابوية(السلطة الكنسية 

   الدعم امللكى ىف نشأة اجلامعةأثر
ًىف الواقع, تدين جامعتى كمربيدج وأكسفورد كثريا إلزدهارمها إىل امللوك 

ًالغا ىف العديد من النواحى الرضورية, حيث ًاإلنجليز املتعاقبني الذين أظهروا اهتامما ب
قاموا بحاميتهم من أعدائهم, وطالبوا اهليئات الدينية املختلفة ىف البالد باإلبقاء عىل 
عدد معني من الطالب هبام, ومنعوا حماوالت تأسيس جامعات ىف أ مكان آخر, كام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًم عراكا دمويا ىف شوارع كمربي١٢٦١شهد عام =  دج بني األمم الشاملية واجلنوبية للجامعة, مما دفع ً
وشكلت مثل هذه احلوادث حالة مشرتكة . جمموعة من األساتذة الذين ينتمون إىل األمة الشاملية إىل ترك املدينة

وبسبب عدم رغبة املهاجرين ىف . ًللحياة اجلامعية ىف القرن الثالث عرش, لكن هذه املرة كانت خمتلفة قليال
.  عن أنشطتهم األكاديمية, ذهبوا إىل نورثامبتون, حيث توجد املدارس بالفعل واستأنفوا تعليمهم هناكالتخىل

ُوكون أن بعضهم كان لديه أصدقاء ىف البالط, حصلوا عىل خطابات ملكية تلزم سلطات البلدية بالرتحيب  ّ
وار املدينة أد إىل إنشاء مؤسسة ويبدو أن هذا التوسع املفاجئ للنشاط التعليمى داخل أس. بالقادمني اجلدد

وعىل الرغم من تشجيع امللك هلا . جامعية, ألن الرسائل امللكية الالحقة تشري إىل تعليم جامعى ىف نورثامبتون
لقد جتسد قرار أساتذة أكسفورد برتسيخ إحتكار . م١٢٦٥ىف البداية, إال أنه تم قمعها بالقوة من قبل التاج عام 

لن تستأنف «: سهم وزمالئهم ىف جامعة كمربيدج ىف القسم الذ يدار لقبول األساتذةالتعليم العاىل ألنف
ُحمارضاتك بشكل رسمى ىف اجلامعة, أو تقبل ىف أ كلية ىف اجلامعة, أو ىف أ مكان آخر ىف إنجلرتا إال هنا أو 

رج فيها ىف مكان أخر ىف كمربيدج, ولن توافق عىل االعرتاف بأ شخص عىل أنه أستاذ ىف هذه الكلية التى خت
 :انظر. »ىف إنجلرتا

LAWRENCE, C.H., "The University of Oxford and the Chronicle of the Barons' wars", 
EHR, vol.95, No.374 (Jan., 1980), p.99, 112-3; VAUGHN, pp.76-8; LAURIE, p.242; LEACH, 

Educational Charters, p.XXVI. 
 :نورثامبتون انظروللمزيد عن انشقاق 

RICHARDSON, H.G., "The Schools of Northampton in the Twelfth Century", EHR, 
vol.56, No.224 (Oct., 1941), pp. 595-605. 
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وا الطالب م, وأجرب١٣٣٤م, وستامفورد عام ١٢٦١هو احلال ىف نورثامبتون عام 
وقد حصلت جامعة كمربيدج عىل احلامية من . عىل العودة إىل أكسفورد وكمربيدج

خالل الرباءة البابوية, التى أكدت مجيع االمتيازات والتسهيالت, وأعطت رخصة 
ُوقد منحت هذه الرباءة البابوبة ىف . للخرجيني للتدريس ىف أ جزء من العامل املسيحى

) م١٣٣٤−١٣١٦ (John XXIIبا جون الثانى والعرشين م, من قبل البا١٣١٨عام 
 وسوف يتم .)١()م١٣٢٧−١٣٠٧( Edward IIًبناء عىل طلب امللك إدوارد الثانى 

 .تناول هذه الرباءة بشئ من التفصيل عند احلديث عن الدعم البابو للجامعة
حظيت جامعة كمربيدج بأول اهتامم ملكى من قبل امللك هنر الثالث ىف عام 

م, حينام سمح للطلبة النازحني من جامعة باريس باإلقامة ىف كمربيدج ١٢٢٩
م, ووضع ١٢٣١ ثم منح امللك هنر الثالث امتياز للجامعة عام .)٢(والدراسة هبا

 ويرجع هذا االمتياز امللكى إىل .)٣(قواعد خاصة حلامية الطالب وتنظيم شئون اجلامعة
ومن أجل . ني واملخالفني للنظام اجلامعىانزعاج جامعة كمربيدج من الطالب املشاغب

مزيد من األمان واالستقرار لتعقب ممارساهتم اخلاطئة, باإلضافة إىل املبالغ الباهظة 
أصدر امللك أربعة . التى طالب هبا أهاىل املدن مقابل إجيار النزل التى يسكنها الطالب

أمر امللك : أوهلا. م١٢٣١أوامر, كتبت مجيعها ىف أكسفورد ىف الثالث من مايو عام 
بمعاقبة وقاحة الطالب, برشط أن يتم ذلك ىف وجود ) الرشيف( املقاطعة حاكم

ًأسقف إيىل, وبناء عىل تقدير رئيس وأساتذة اجلامعة, إما بحبسهم أو طردهم من 
أمر امللك العمدة بالتوجه إىل كمربيدج بصحبة صفوة الرجال : ثانيها. اجلامعة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( HUMPHRY, p.122; HUBER, pp.415-7; Denifle, p.368-9. 
 :وللمزيد عن إنشقاق ستامفورد انظر

SALTER, H.E., "The Stamford Schism", EHR, vol.37, No.146 (Apr., 1922), pp.249-53. 
, م١٩٥٩ مكتبة النهضة املرصية −القاهرة  اجلامعات األوروبية ىف العصور الوسطى, :سعيد عاشور )٢(
١٢٧ ;DYER, p.45 

)٣( HUGHES, p.226; Vaughn, p.110-1. 
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 وأن يعلن هناك باسم امللك جيب عىل الطالب غري املنتظمني والقانونيني من مقاطعته,
ىف دروس األساتذة والذين ال ينتسبون أل أستاذ مغادرة املدينة خالل مخسة عرش 
. ًيوما, وعقب انتهاء هذه املدة, أمر العمدة بإلقاء القبض عىل كل من مل يغادر وسجنه

مساعدة العمدة, كلام استنجد به أمر امللك أسقف إيىل أنه ينبغى عليه طلب : ثالثها
أمر امللك أن تقدر : رابعها. رئيس اجلامعة واألساتذة ملعاقبة شغب ومترد الطالب

إجيارات النزل التى يسكنها الطالب بواسطة اثنني من األساتذة واثنني من خرية رجال 
 .)٢(ً, عىل أن يتم ذلك وفقا لتقاليد اجلامعة)١(املدينة األكفاء خصصوا هلذا الغرض

وىف حماولة من امللك هنر الثالث للحفاظ عىل سالم وهدوء اجلامعة بسبب 
م بأن ١٢٤٢النزاعات املتكررة بني الطالب والعامة, أمر امللك عمدة املقاطعة ىف عام 

ًحيتجز ىف السجن أ طالب يزج بنفسه ىف األفعال الرشيرة بدال من مواصلة دراسته, 
م وجه ١٢٤٩وىف عام .  رئيس اجلامعة من السجنويبقى بأمان بداخله حتى يتسلمه

ً واستمرارا .)٣(امللك أوامره إىل عمدة كمربيدج متنعه من إلقاء القبض عىل أ طالب
المتيازات امللك هنر الثالث ودعمه جلامعة كمربيدج, عمل امللك عىل منع قيام 

االقتصاد الذ جامعة ىف نورثامبتون ألن قيام جامعة هناك من شأنه اإلرضار بالنمو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( Cooper, p.41-2, Malden, p.94-5; Leader, p.25-6; Kibre, p.271; Bateson, p.237. 
وجدت لد جامعة أكسفورد مثل هذه الرسائل موجهة إىل عمدة ونواب أكسفورد; ألن تاريخ امتيازات 
جامعة كمربيدج تتبع نفس مسار التطور ىف جامعة أكسفورد, لكن االمتيازات واحلريات األكاديمية ىف 

 :انظر. أكسفوردكمربيدج كانت ابطأ ىف نموها إىل حد ما مما كان عليه احلال ىف 
Leach, Educational Charters, p.153; Rashdall, vol.II, part.II, p.547-8. 

 أن امللك يشري إىل اجلامعات األخر مثل جامعة باريس, والتى »ًوفقا لتقاليد اجلامعة«قصد بجملة ُي )٢(
; Cooper, p.42 :حلاشية انظر ا.ًتقاليدها معروفة جيدا بالنسبة للملك, حيث تسود هناك هذه املامرسات

ويشري البند الرابع اخلاص برسوم وإجيارات النزل إىل كثرة الطالب من خمتلف املناطق التى جلأت إىل كمربيدج 
سواء من هذا اجلانب أو من وراء البحر, والتى تبني بال شك تأثري الدعوة امللكية إىل  من أجل الدراسة والتعلم

 Rashdall, vol.II, Part.II, p.547:  انظر.نجلرتاإقامة ىف طالب جامعة باريس املهاجرين باإل

)٣( Cooper, Annals, p.44-5. 
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 بسبب النشاط – أكسفورد وكمربيدج –حدث ىف املدينتني اجلامعيتني اإلنجليزيتني 
 هجرة من هذه املدن من شأنه التسبب ىف ركود اقتصاد للطالب وأن أ التجار

ًم مرسوما ملكيا بقمع هذه ١٢٦٥لذا أصدر امللك ىف األول من فرباير عام . هلذه املدن ً
 :خطاب امللك ىف هذا الشأن عىل ونص .)١(اجلامعة

 حتية امللك إىل عمدة مواطنى نورثامبتون,
بسبب اخلالف الكبري الذ نشأ ىف مدينة كمربيدج منذ سنوات, غادر بعض «

الطالب الذين يدرسون هناك باإلمجاع إىل مدينة نورثامبتون ونقلوا أنفسهم إىل 
ونحن, .... ة جديدة هناكمدينتكم وأرادوا, هبدف إستكامل دراستهم, إنشاء جامع

ًبناء عىل نصيحة رجالنا العظامء, نأمر بحزم بأال يكون من اآلن فصاعدا جامعة ىف  ً
مدينتنا املذكورة, وجيب أال تسمح أل طالب بالبقاء هناك خالف ما كان عليه العرف 

شاهد امللك ىف وستمنسرت, األول من فرباير ىف العام . »قبل إنشاء اجلامعة املذكورة
 .)٢(لتاسع واألربعني من حكم امللك هنر الثالثا

وىف أعقاب الرصاع بني امللك والبارونات, ومن أجل االستقرار واهلدوء 
ُم منحت اجلامعة عىل إثره بعض ١٢٦٨ومصلحة اجلامعة, أصدر امللك ميثاق ىف عام 

يثاق وهيمنا من هذا امل. االمتيازات اخلاصة بموازين اخلبز والبرية ونظافة املدينة
إذا قام أ شخص من العامة بإحلاق أ أذ أو رضر : البند الرابع: األحكام التالية

ًلطالب, جيب أن يتم القبض عليه فورا, وإذا كانت اإلصابة بالغة يسجن حتى يدفع 
وإذا أحلق أ طالب أذ أو رضر لشخص من العامة, . تعويض مناسب للطالب

جيب بيع النبيذ عىل قدم : أما البند الثامن. ُجيب أن يسجن حتى يطلبه رئيس اجلامعة
منح امللك مستشار اجلامعة أو : وىف البند التاسع. املساواة وبال حتيز للطلبة مثل العامة

منح امللك : البند العارش. من ينوب عنه حق اإلرشاف عىل فحص اخلبز والشعري
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 .٥٨ مرجع سابق, :سناء مندور طرفاية )١(

)٢( Leach, Educational Charters, p.163. 
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 .)١(دة والنوابرئيس اجلامعة واألساتذة حق اإلرشاف عىل نظافة املدينة مع العم
م, رافق امللك هنر الثالث ىف زيارته إىل مدينة كمربيدج ١٢٧٠ىف إبريل من عام 

, وأطلعه عىل اخلالفات والنزاعات )امللك إدوارد األول فيام بعد(ابنه األمري إدوارد 
التى حتدث باستمرار بني املواطنني والطالب, وقد تعهد األمري بالعمل كوسيط سالم 

خالل تدخله بمعاهدة أو تسوية, والتى كانت خمتومة بأختام مشرتكة بينهام, من 
ونصت هذه التسوية عىل حفظ سالم اجلامعة . ًللجامعة واملدينة, وأيضا بختم امللك

 .)٢(واملدينة وأخذت تعهدات الطالب واألعيان بالعمل عىل ذلك
 طلب أساتذة ًوىف الرابع والعرشين من يوليو من نفس العام, أصدر امللك بناء عىل

 أو Tiltingsوطالب كمربيدج, خطابات منعت قيام مباريات املبارزة بالرماح 
Justings)∗( أو غريها من األلعاب احلربية ىف مدينة كمربيدج أو ىف حدود مخسة ,
 وقد حصلت جامعة كمربيدج عىل هذا االمتياز مرة أخر ىف عامى .)٣(أميال منها
ن عن قيام مبارزات سوف حتدث ىف اجلوار, لذا م, عندما تم اإلعال١٣٠٩ و ١٣٠٥

أعلن عمدة املدينة بحظر انتهاك امليثاق املمنوح للجامعة من قبل امللك هنر الثالث 
ُهبذا الشأن, وأن أ شخص سيتجاهل هذا احلظر, ويعىص امللك, أو حيدث إزعاج 

بالسجن لألساتذة والطالب بعقد هذه املباريات, سوف يتم القبض عليه واحتجازه 
 .)٤(حتى يأمر امللك بخالف ذلك
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)١( Tait, J., "The Origin of town councils in England", EHR, vol.44, No.174, (Apr., 1929), 
p.187; Cooper, p.50-1; Huber, p.117. 

 .م١٢٥٥ًنحت جامعة أكسفورد ميثاق مشابه جدا ملا سبق ىف عام ُوقد م 

 Cooper, p.52-3; Huber, pp.421-3 :لإلطالع عىل بنود هذه املعاهدة انظر )٢(

(*) Tiltings : هى املبارزة بالرماح من عىل ظهر اخليول; أماJustings :من الرجال هى مبارزة بني اثنني 
 justing/com.thefreedictionary.www://http: انظر. باستخدام الرماح وهى ضمن سلسلة من املباريات

)٣( Cooper, p.53; Smith, J.J., ed., The Cambridge Portfolio, vol.I, London, 1840, p.99-100. 

)٤( Cooper, p.71-2; Vaughn, p.114-5. 
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−١٢٧٢ (Edward Iاستمرت امتيازات اجلامعة ىف عهد امللك إدوارد األول 
م, تم التأكيد عىل املواثيق املمنوحة ١٢٩٢ففى السادس من فرباير عام ). م١٣٠٧

 للجامعة من قبل امللك هنر الثالث, وكذلك اإلتفاقية املربمة بني اجلامعة واملدينة ىف
, )∗(Charter of Inspeximusًم, وقد أكدوا مجيعا بموجب ميثاق التعزيز ١٢٧٠عام 

ً وىف نفس العام أيضا, قدمت .)١(وهو ما يوضح اهتامم امللوك املتعاقبني باجلامعة
اجلامعة عريضة إىل امللك ىف الربملان, رجت فيها أن يمتلك رئيس اجلامعة 

وقد أجاب . ات بني الطالب وأهاىل املدينةاالختصاصات املتعلقة بالعقود واالتفاقي
امللك أنه جيب أن يكون هلم ما جلامعة أكسفورد, حيث منح لرئيس اجلامعة احلق ىف أن 

 .)٢(يدعو املواطنني إلجابة الطالب ىف مجيع اإلجراءات الشخصية
ًاهتم امللوك بتعبيد الطرق ورصف مدينة كمربيدج لتكون مكانا الئقا ألساتذة  ً

امعة, حيث وافق امللك إدوارد األول ىف الرابع عرش من يناير عام وطالب اجل
 رئيس اجلامعة Geoffery de Pakenhamً بناء عىل اقرتاح جيفر بكينهام –م ١٢٨٩

 عىل حتصيل عمدة املدينة والنواب بعض الرسوم واجلامرك ملدة ست سنوات عىل –
وهو .  تعبيد ورصف املدينةخمتلف السلع والبضائع التى جلبت للمدينة للمساعدة ىف

م, عندما منح امللك لعمدة املدينة ١٣٢٠نفس ما حدث ىف السادس من يونيو عام 
ًرسوم ملدة ثالث سنوات للمساعدة ىف تعبيد املدينة, بناء عىل طلب أسقف ريتشموند 

وىف الثامن والعرشين من نوفمرب عام . ومسئول اخلزانة امللكية ورئيس اجلامعة
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(*) Inspeximus :يقره ويؤكده املانح من ميثاق سابق انظر. كلمة التينية األصل تعنى امليثاق الذ: 
https://www.merriam-webster.com/dictionary/inspeximus 

 أسقف Anthony, أنتونى Wells وويلز Bath أسقف باث Robertمن روبرت كل ع هذا امليثاق وق )١(
 شقيق امللك, وليم د فالنسيا Edmund, إديموند Ely أسقف إيىل William, وليم Durhamدورهام 

William de Valenciaكلري عم امللك, جيلرت د  Gilbert de Clare إيرل جلوسرت Gloucester 
 Humphrey de, مهفر بون Lincoln إيرل لينكولن Henry de Lacy, هنر السى Hertfordورد وهريتف

Bohun إيرل هريفورد Hereford وإسكس Essexانظر. , وغريهم: Cooper, p.64 

)٢( Cooper, p.70-1. 
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ًمللك تقديرا لرئيس وأساتذة اجلامعة, عمدة املدينة رسوم حمددة عىل م, منح ا١٣٢١
السلع الرائجة التى جلبت للمدينة, عىل أن تستخدم هذه الرسوم ىف إصالح وحتسني 

 .)١(رصف الطرق, حتت إرشاف رئيس اجلامعة وأساتذهتا, أو من يتم انتداهبم
 Edward IIالثانى َّم, صدق امللك إدوارد ١٣٠٩وىف اخلامس من يونيو عام 

 وىف .)٢(عىل املواثيق الرئيسية للجامعة من خالل ميثاق التعزيز) م١٣٢٧−١٣٠٧(
خطاب امللك الصادر ملواطنى كمربيدج بتاريخ السابع والعرشين من نوفمرب 

١٣١٣ م, أكد امللك ىف البند الرابع أنه جيب أال ترض جتاوزات بعض املواطنني بأ
الب اجلامعة, أو متس أ امتيازات منحت هلم من قبل حال من األحوال أساتذة وط

وىف خطاب له مؤرخ ىف يورك ىف الثالث من أكتوبر من نفس العام, أمر مجيع . أسالفه
النواب واألهاىل املخلصني باحلفاظ والدفاع عن امتيازات اجلامعة ومساعدة رئيس 

 .)٣(اجلامعة واألساتذة والطالب ىف احلفاظ عىل السالم واهلدوء
ومن ناحية أخر, منح امللك إدوارد الثانى اجلامعة بعض االمتيازت اهلامة التى 
من شأهنا املسامهة ىف رفعة اجلامعة, وجاءت االمتيازات املؤرخة ىف كالرندون 

Clarendon م ممثلة ىف١٣١٦ ىف فرباير عام: 
نوحة  جيب أن يتمتع رئيس اجلامعة واألساتذة والطالب بجميع احلريات املم:ًأوال

 .هلم أو أل من أسالفهم السابقني بال استثناء
 املفروضة عىل التجار Amerciaments باإلضافة إىل الغرامات والعقوبات :ًثانيا

 .الغشاشني بواسطة ميثاق امللك هنر الثالث, جيب مصادرة السلع املباعة
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)١( Ibid., p.62-78-80. 

 Simonر امللك, سيمون  ومستشاChichesterأسقف شيسرت  John ع امليثاق من قبل جونَّقُو )٢(
 Hugh, هنر السى إيرل لينكولن, مهفر بون إيرل هرفورد وإسكس, هيو ديسبنرس Sarumأسقف رسوم 

Le Despencerانظر ., وغريهم :Cooper, p.72 

)٣( Ibid., p.74. 
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 ُ جيب أن يمتد احلكم اخلاص بحبس األشخاص الذين يلحقون رضر جسيم:ًثالثا
 .بالطالب إىل اإلصابات اخلفيفة

 إذا اشتبه رئيس اجلامعة ىف حبس بعض الطالب عن طريق اخلطأ, جيب عىل :ًرابعا
 –ًبناء عىل طلب رئيس اجلامعة أو أحد األساتذة املفوضني من قبله   –مسئوىل السجن 

 السامح له بتفقد هؤالء السجناء وأسلوب معاملتهم والتحفظ عليهم, حسب ما ير
 تصحيح كل هذه العيوب – حسب حتذير رئيس اجلامعة –ًا مالئمة, وجيب أيضا أهن

 .والتجاوزات عىل ما يرام
 إذا سدد رجال الدين رسوم الدراسة, وأصبحوا طالب باجلامعة, وطاملا :ًخامسا

أهنم يواصلون دراستهم فيها كام ينبغى, جيب أال يعرضوا عىل أ جلسات قضائية, أو 
 . االعرتافاتهيئة املحلفني, أو

ُ إذا قتل أحد الطالب أو تعرض ألذ كبري ىف املدينة أو ضواحيها, وأمهل :ًسادسا
 .ًالنواب ىف القيام بواجباهتم, جيب معاقبة النواب املذكورين آنفا وكذلك طبقة العامة

 عىل جملس البلدية إخطار رئيس اجلامعة باليوم الذ يؤد فيه العمدة :ًسابعا
والء ىف قاعتهم العمومية, هذا القسم بقدر ما حيرتم الطالب, ينبغى والنواب يمني ال

أنه, سيحافظ عىل مكانتهم وحريات وأعراف اجلامعة فيام يتعلق باحلفاظ عىل سالم 
امللك وقانون اخلبز والبرية واألطعمة األخر; ومن ناحية أخر فإن يمني الوالء 

 .ًإخطاره, حارضا بنفسه أو مراقبهسيكون دون جدو إذا مل يكن رئيس اجلامعة, بعد 
 إذا استقبل أحد املواطنني ىف منزله, وهو عىل دراية, أولئك الذين يرتكبون :ًثامنا

اعتداءات كبرية ضد الطالب وأخفاهم لكى حيميهم من العقاب, فإن هذا املواطن 
 .ُمسئول عن منزله ويعاقب بشدة

س البلدية, جيب أن يكون  عند فحص اخلبز والبرية من قبل أعضاء جمل:ًتاسعا
ًرئيس اجلامعة, أو القائم بأعامله, عىل علم مسبق رسا ىف اليوم السابق, لكى يكون 
ًمتواجدا إذا رغب ىف ذلك, وإذا انتدب رئيس اجلامعة من ينوب عنه, جيب أن يقسم 
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أمام الذين خيطرون رئيس اجلامعة, بعدم البوح هبذا الفحص قبل أن يتم, وعليهم أن 
 .)١( بجد وإخالص ىف هذه املهمةيعملوا

وىف العرشين من فرباير من نفس العام, أ بعد أربعة أيام من االمتيازات السابقة, قرر 
امللك أن مجيع قضايا الطالب املتعلقة بالقروض, وفرض الرضائب, وتأجري املنازل, 

ل رئيس وسوم بيع أو تأجري اخليول, وأسعار القامش, أو األطعمة, جيب أن تقرر من قب
جاء األول بتاريخ . م أصدر امللك ميثاقني ىف غاية األمهية١٣١٧وىف عام . اجلامعة فقط

الثالث من يونيو, وفيه قرر امللك أنه إذا أحلق أحد العامة رضر جسيم بطالب, أو طالب 
ًبأحد العامة, جيب القبض عليه فورا وسجنه بالقلعة حتى يطلق رساحه بتعويض مناسب, 

وأ حتقيقات ستحدث عىل إثر جتاوزات كبرية .  طلب من رئيس اجلامعةًأو بناء عىل
وشنيعة يرتكبها العامة ضد الكتبة, أو الكتبة ضد العامة, داخل مدينة كمربيدج 

أما الثانى فكان ىف . )٢(وضواحيها, سوف تأخذ من األجانب وكذلك من املواطنني
رأة عاهرة ىف املدينة أو ضواحيها, م, وفيه منع امللك إقامة أ ام١٣١٧السادس من يونيو 

ًوأمر عمدة املدينة والنواب, بعد حتذير رئيس اجلامعة أربعة مرات سنويا أو أكثر, أن يعلنوا 
باسم امللك, إلزام كل هؤالء النساء, حتت طائلة السجن, بمغادرة املدينة خالل فرتة زمنية 

رد الثانى عدة رسائل للبابا م, أرسل امللك إدوا١٣١٨وىف الثامن عرش من مارس . معينة
جون الثانى والعرشين, يلتمس منه تأكيد وزيادة امتيازات اجلامعة, وهو ما فعله البابا بعد 

وسوف يتم احلديث عن تلك الرسائل عند احلديث عن . )٣(ذلك بوقت قصري
 .االمتيازات البابوبة للجامعة

العرش, منح ) م١٣٧٧−١٣٢٦ (Edward IIIوعندما أعتىل امللك إدوارد الثالث 
. اجلامعة ستة مواثيق متنوعة, تأكد االمتيازات املمنوحة هلذه اجلامعة من قبل أسالفه
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)١( Ibid., p.75-6. 

)٢( Ibid., p.76. 

)٣( Cooper, p76-8; Denifle, p.375. 
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م, أكد امللك من خالل مياق مؤرخ ىف ١٣٢٧وىف الثانى والعرشين من أكتوبر 
 :نوتنجهام, االمتيازات الرئيسية املمنوحة للجامعة كام يىل

إدوارد الثانى نصت عىل إذا أحلق أحد العامة  ملا كانت مواثيق هنر الثالث و:ًأوال
ًأذ بكاتب, أو كاتب بأحد العامة, جيب القبض عليه فورا, لكنها مل تذكر ما حل 

لذلك أمر امللك أنه جيب عىل العمدة أو النواب, عند : بالشخص من قبل معتقليه
رائم, إخطار رئيس اجلامعة أو نائبه, استالم األشخاص املدانني بإرتكاب هذه اجل

وإيداعهم بالسجن من قبل رئيس اجلامعة أو نائبه, وإذا لزم األمر جيب القبض عىل 
هؤالء األشخاص بمساعدة قوة املدينة, وقيادهتم إىل السجن والتحفظ عليهم حتى 

 .إطالق رساحهم من هذا املكان
ب أن  ملا قد احتو ميثاق هنر الثالث, أن صانعى البرية وخبازين املدينة, جي:ًثانيا

يغرموا عىل جريمتهم ىف املرة األوىل; وأن يفقدوا خبزهم وبريهتم ىف املرة الثانية; أما ىف 
لذلك أمر ).... ∗(Tumbrel أو العربة Pilloryاملرة الثالثة جيب أن حياكموا باملشهرة 

ًامللك أن رئيس اجلامعة أو نائبه أو من ينوب عنه, جيب أن يكون موجودا مع العمدة 
ُىف كل مرة يفحص فيها اخلبز والبرية ومها يصنعان, وجيب معاقبة املخالفني والنواب  ُ

ًوفقا لنص امليثاق املذكور أعاله, كام أن اسامء هؤالء املخالفني جيب أن تسلم إىل رئيس 
 .)١(اجلامعة بمقتىض وثيقة أو عقد لكى يتضح له أن هؤالء املذنبني عوقبوا بالفعل

وبر من نفس العام, وافق امللك بعدم إقامة أ امرأة وىف الثالث والعرشين من أكت
عاهرة ىف مدينة كمربيدج أو إحد ضواحيها, وأن يعلن عمدة املدينة أنه إذا عثر عىل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) Pillory : بية للتعذيب وهى عبارة عن إطار خشبى مع فتحات للرأس واليدين تدخل فيها يدا خشآلة
عربة تستخدم لنقل : Tumbrelا  أم;املجرم ورأسه ابتغاء التشهري به ويتعرض لألذ اجلسد أمام الناس

 :انظر. السجناء املحكوم عليهم باإلعدام إىل املقصلة
https://en.oxforddictionaries.com/definition/pillory 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/tumbril 

)١( Cooper, p.82-3. 
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أ امرأة تسكن املدينة أو ضواحيها ىف وقت يتجاوز الثالثة أيام بعد اإلعالن, سيتم 
 رئيس اجلامعة أو القبض عليهن وحبسهن ىف سجن املدينة, حتى حيررن بواسطة

 .)١(نائبه
م, غادر بعض الطالب جامعة أكسفورد وأسسوا جامعة ىف ١٣٣٤ىف عام 
وقد سبب ذلك استياء كبري ىف جامعة أكسفورد, ولكن هذه اجلامعة . ستامفورد

َّوعرب امللك عن . ُاجلديدة رسعان ما قمعت بعد ذلك من قبل السلطة امللكية احلاكمة
الل خطاب أرسله إىل رشيف لينكولنشاير بتاريخ الثامن من رأيه ىف هذا الشأن من خ

م يأمره فيه بالذهاب إىل ستامفورد وإصدار إعالن بعدم السامح ١٣٣٤أغسطس 
 وىف األول من نوفمرب وجه امللك .)٢(بوجود أ جامعات إال ىف أكسفورد وكمربيدج

الن امللك, خطاب آخر إىل عمدة لينكولنشاير بسبب عصيان األساتذة والطالب إلع
وأمر الرشيف بالذهاب مرة أخر ومصادرة مجيع الكتب وغريها من األدوات من 

وعىل الرغم من تفاقم املشكلة وعدم حلها, إال أن الواقعة . الذين أعلنوا العصيان
انتهت بخطاب من أكسفورد إىل كمربيدج تطلب فيه عدم اإلعرتاف بزعيم العصيان 

كام . )٣(William of Barnbyهناك وهو وليم بارنبى  كأستاذ »احلانث بيمينه وقسمه«
ًأصدرت جامعة كمربيدج ترشيعا, من أجل معارضة تأسيس جامعة جديدة, نص 

 .)٤(ًعىل أن يصبح خرجييها الذ أكمل دراسته ىف أ كلية أستاذا ىف هذه الكلية
واعتقد أن جامعة كمربيدج هدفت من وراء هذا الترشيع إىل عدم انسحاب هؤالء 

 .اخلرجيني إىل هذه اجلامعة اجلديدة
ُم منحت اجلامعة امتيازات متعلقة بقضايا الطالب مثل القروض ١٣٤٣وىف عام 

واهلبات والعائدات والرضائب واإلجيارات وبيع وإقراض اخليول, وأصبحت مجيعها 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( Ibid., p.83. 

)٢( Leach, Educational Charters, p.287. 

)٣( Ibid., p.288-9. 

)٤( Cooper, p.87. 
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م, أمر امللك قضاة مقاطعة كمربيدج بالسامح ١٣٥٢وىف عام . من حق رئيس اجلامعة
امعة بمعاقبة مجيع التجاوزات واالنتهاكات التى يرتكبها الطالب, بإستثناء لرئيس اجل

وقد اعتربت . لولكن تم إلغاء هذا االمتياز ىف العام املقب. جرائم العنف والفوىض
, ولكن امللك أعلن أن إلغاء .ُاجلامعة أن إلغاء هذا االمتياز يعد انتقاص المتيازاهتا

امليثاق ينبغى أال يؤثر بأ حال من األحوال عىل االمتيازات, واحلريات, والعادات 
م حتى عادت جامعة كمربيدج ١٣٨٣ ومل يكن حتى عام .)١(التى تتمتع هبا اجلامعة

االمتياز مرة أخر, حيث أمتد اإلختصاص القضائى ليشمل كل واكتسبت هذا 
 .)٢(القضايا باستثناء اجلرائم وإحداث الفوىض

ويمكننا القول مما سبق, أن االمتيازات امللكية والدعم امللكى جلامعة كمربيدج مل 
يتوقف طوال فرتة العصور الوسطى, ومل يقترص عىل مرحلة النشأة فقط, ولكنه استمر 

ىل جنب مع تطور اجلامعة وكلياهتا وأنظمتها, وكلام وقعت أحداث جديدة ًجنبا إ
اكتسبت اجلامعة امتيازات أخر, حتى حصلت اجلامعة عىل امتيازات وسلطات 

 .ًكبرية مل تتنازل عنها أبدا ومل تسمح ألحد بانتقاصها
  الدعم البابوى ىف نشأة اجلامعةأثر 

دج, حدث أول اعرتاف بابو بجامعة أما الدعم البابو والكنسى جلامعة كمربي
−١٢٢٧ (Gregory IXم عىل يد البابا جرجيور التاسع ١٢٣٣كمربيدج ىف عام 

بعد عريضة قدمها له رئيس اجلامعة والطالب, حيث سمح البابا ألسقف ) م١٢٤١
إيىل بتربئة طالب جامعة كمربيدج, ومنح امتياز لطالب كمربيدج, باالستجواب أمام 

 ومنذ ذلك الوقت .)٣(س اجلامعة, وعدم االستدعاء خارج األسقفيةاألسقف أو رئي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( Ibid., pp.95-108. 

)٢( Rashdall, vol.II, Part.II, p.548; Cooper, p.126. 

)٣(  Denifle, p.369-70; Rashdall, vol.II, part.II, p.547; Leader, p.26. 
 =مجيع األساقفة ورجال الدين اآلخرين من التعدم, منع امللك إدوارد الثالث ١٢٦٣ مايو عام ٢٢وىف 
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أخذت جامعة كمربيدج تعمل عىل استقالهلا الكنسى حتى تم ذلك ىف أواخر القرن 
 .)١(الثالث عرش وبداية القرن الرابع عرش

وبحلول منتصف القرن الثالث عرش, كانت هناك أحكام مالية وفرية من قبل 
. مكني رجال الدين من احلصول عىل تعليم أكاديمى متقدمالبابوات واألساقفة لت

ًمعلام ) م١٢٢٧−١٢١٦ (Honorius IIIُوتعد ترشيعات البابا هونريوس الثالث 
ًرئيسيا ىف الترشيع البابو هلذا األمر, كام كان األساقفة وعمداء الكاتدرائيات مهتمني 

 الثالث ىف التعليم, احتل وباإلضافة إىل دور البابا هونريوس. ًأيضا بتشجيع الطالب
والبابا أنوسنت الرابع ) م١٢١٦−١١٩٨ (Innocent IIIكل من البابا أنوسنت الثالث 

Innocent IV) ومل تكن . مكانة كبرية ىف تعليم العصور الوسطى) م١٢٥٤−١٢٤٣
ًهذه األحكام رضورية فقط لنمو اجلامعة; بل كانت مسئولة أيضا إىل حد كبري عن 

ة ىف عدد رجال الدين الذين ساعدوا عىل جعل املجتمع األوروبى الزيادة الكبري
 .)٢(والثقافة األوروبية أقرب إىل عتبة العامل احلديث

ًوانطالقا من عاملية جامعة العصور الوسطى, أ أن اجلامعة ىف جوهرها مل تكن 
حملية أو حتى قومية, فطالهبا كانوا من مجيع األمم وحقها ىف التعليم شمل مجيع 

ومن ثم فالبابا وحده من يستطيع أن يسمح للمدرسة املحلية . راىض العامل املسيحىأ
برفعها إىل مكانة اجلامعة, وذلك بسبب قدرة البابا عىل تنظيم العالقة بني الطالب 
واألسقف أو رئيس الشاممسة, ولكن السبب الرئيسى أنه كان السلطة الدولية 

ربت جامعة كمربيدج للمرة األوىل بأهنا مدرسة ُ ومن ثم, اعت.)٣(الوحيدة املعرتف هبا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عىل حريات وامتيازات اجلامعة, أو إزعاج الطالب باستدعائهم إىل املحاكم الكنسية, ىف القضايا املحددة من =
 Cooper, p.106: انظر. ًقبل رئيس اجلامعة وفقا المتيازاته وصالحياته

 .١٢٨  اجلامعات األوروبية:سعيد عاشور )١(

)٢(  Pegues, F., "Ecclesiastical Provisions for the Support of the Students in the 

Thirteenth Century", Ch H, vol.26, No.4 (Dec., 1957), p.316-7. 
)٣( Gray, p.11. 
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 من خالل براءة البابا جون الثانى والعرشين ىف عام Studium Generaleعامة 
م, التى صيغت بكل تأكيد كمرسوم تأسيس خلق مدرسة عامة جديدة مع ١٣١٨

 .)١( Jus ubique docendi " امتياز حق التدريس ىف كل مكان«
ًم, أرسل امللك إدوارد الثانى خطابا إىل البابا ١٣١٧ام ىف الثامن عرش من مارس ع

 جامعة كمربيدج, وتأكيد »ختليد«جون الثانى والعرشين, يطلب منه دعم وتعزيز و
م أرسل بعثة ملكية إىل البابا ىف أفينيون ١٣١٦وكان امللك ىف ديسمرب . وزيادة امتيازاهتا

Avignon – قبل خطابه بثالثة أشهر عثة من إيرل بيمربوك,  وتكونت الب– أ
وبدأوا رحلة العودة إىل إنجلرتا ىف إبريل عام . وأسقف إيىل, وأسقف نورويتش

 كان اهلدف املعلن هلذه الرحلة هو كسب تأييد البابا اجلديد للملك .)٢(م١٣١٧
اإلنجليز; أما األهداف اخلاصة, فهى احلصول عىل إذن إلدوارد لفرض رضائب 

ومسائل . ً, فضال عن املساعدة البابوية ضد االسكتلندينيعىل رجال الدين اإلنجليز
أخر ذات طبيعة أكثر رسية, وعىل األغلب تطرقت البعثة لفتح مناقشات حول 

ونتيجة مبارشة هلذا اخلطاب أو هذه . ًكمربيدج متهيدا للوصول إىل خطاب امللك
 ىف يونيو العريضة, تلقت كمربيدج القرار الرسوىل للبابا جون الثانى والعرشين

 وافق البابا عىل تنفيذ طلب امللك ىف السنة الثانية من توليه منصب .)٣(م١٣١٨
ًالبابوية, حيث أصدر مرسوما أن كمربيدج ينبغى أن تكون مقرا للدراسة العامة وأن . ً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( Rait, R.S., Life in the Medieval University, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1918, p.10; Rashdall, vol.II, part.II, p.551; Mullinger, p.144-5; Laurie, p.242. 

م من البابا نيقوالس الرابع, وهو االمتياز الذ يعطى ١٢٩٢حصلت جامعة باريس عىل هذا االمتياز عام 
 إال  ومل حتصل جامعة أكسفورد عىل هذا االمتياز.أساتذة اجلامعة حق التدريس ىف أ جامعة دون اختبار مسبق

: انظر. م بمنح هذا االمتياز للجامعة١٢٩٦بعد أن أرسل أسقف لينكولن رسالة إىل البابا بونيفاس التاسع عام 
وعىل الرغم من ذلك فقد تم االعرتاف بامتيازات جامعة أكسفورد . ٦١سناء مندور طرفاية, مرجع سابق, ص

 Gray, p.12; Kibre, p.274 :انظر. م١٢٥٤وتأكيدها من قبل البابا أنوسنت الرابع ىف عام 

)٢( Cobban, A.B., "Edward II, Pope John XXII and the University of Cambridge", BJRL, 
vol.47, Issue 1, 1964, p.67-8. 

)٣( Ibid., p.68. 
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جامعة األساتذة والطالب جيب أن تتمتع بجميع احلقوق التى تتمتع هبا جامعة 
ً أيضا مجيع االمتيازات والتسهيالت التى منحت للجامعة من كام أكد البابا. معرتف هبا

 .)١(قبل ملوك انجلرتا أو البابوات السابقني
. ً ىف كمربيدج خاطئ متاما»مدرسة«إن اعتبار هذا املرسوم مرسوم تأسيس انشأ 

فالتدقيق ىف مدرسة كمربيدج ىف القرن الثالث عرش يظهر أهنا امتلكت بالفعل السامت 
 بمعنى وجود طالب من أقاليم ومناطق بعيدة, »املدرسة العامة«تى ميزت الرئيسية ال

الالهوت, (وتعدد األساتذة, والتدريس ىف واحدة عىل األقل من الكليات العليا 
كام أن أعىل درجة وشهادة للجامعة تضمنت ىف قانون السابع عرش ). القانون, الطب

فرتة طويلة اكتسبت مكانة م ب١٣١٨كام أن كمربيدج قبل عام . م١٢٧٥من مارس 
"Studium generale respect regni". ومن ثم فإن هذا اخلطاب كان خطاب تأكيد 

عزز فقط مدرسة عامة قائمة بالفعل دون أ حتسني بأ حال من األحوال عىل 
 وقد أكد دكتور راشدال هذه احلقيقة, عىل الرغم من انتقاصه الدائم ىف .)٢(مكانتها

امعة كمربيدج ىف العصور الوسطى, أن جامعة كمربيدج امتلكت كل كتاباته ملكانة ج
اخلصائص التى أدرجت ىف التصور املبهم للمدرسة العامة السائد آنذاك, وأن 
ًشهادات كمربيدج كان معرتف هبا كليا, ومن ثم فإن االعرتاف بكمربيدج كمدرسة 

 .)٣(م١٣١٨عامة تم قبل مرسوم عام 
لثانى والعرشين جلامعة كمربيدج, ىف أنه مل اون وتكمن أمهية خطاب البابا ج

املدرسة « مكانة – بصورة رسمية –جيرؤ بابا ىف أ وقت من األوقات عىل منح 
وبالتاىل مل .  جلامعة كمربيدج; ولكن دعمها فقط بواسطة التأكيد الرسوىل»العامة

ها  من قبل السلطة البابوية, ولكن تم التعامل مع»كمدرسة عامة«يعرتف هبا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( Cooper, p.77. 

)٢( Cobban, "Edward II, Pope John XXII", p.68-9. 

)٣( Rashdall, vol.II, part.II, p.551. 
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كام أن أحد االمتيازات التى اكتسبت من هذا  .)١( من قبل العرف»عامة«باعتبارها 
املرسوم البابو, كان أولئك الذين كانوا أساتذة ىف جامعة كمربيدج يستطيعون 
اآلن إلقاء حمارضاهتم ىف أ مكان ىف العامل املسيحى, حيث كان األمر من قبل 

ُمقترصا عىل مدارسهم اخلاصة, ويعد  ًهذا جزءا صغريا من املزايا املستمدة من ً ً
كام اكتسبت اجلامعة إعفاء كامل من السلطة الكنسية والروحية . التأييد البابو

ألسقف األبرشية, ورئيس أساقفة املقاطعة, وهذه السلطات بسبب تعلقها 
ومع ذلك ظل هذا االمتياز حمل . ُبأعضاء اجلامعة فقد خولت إىل رئيس هذه اهليئة

 .)٢(»ع باستمرارتناز
إذا يمكن القول, أن االعرتاف الرسمى بجامعات العصور الوسطى جاء بعد 

ًالوجود الفعىل للجامعة, مما يعنى أن اجلامعة كانت أمرا واقعا فعىل سبيل املثال ىف . ً
م حصلت جامعتى باريس وبولونيا األقدم ىف النشأة عىل ١٢٩٢−١٢٩١عامى 

 عام Paduaم, وجامعة بادوا ١٢٣١نو عام االعرتاف البابو, وجامعة سالر
 .ًوبالتاىل فإن االعرتاف البابو كان تتوجيا جلهود اجلامعة. م١٣٤٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( Cobban, "Edward II, Pope John XXII", p.74. 

)٢(  Cooper, p.77. 
ًم, حيث كان اخلطاب مدرجا ١٤٢٠كان خطاب البابا جون الثانى والعرشين ىف حوزة اجلامعة حتى عام 

ولسوء احلظ . William Rysleىف قائمة مفصلة بمحتويات اخلزانة التى صنفت بواسطة األستاذ وليم راسىل 
 مأخوذ من نسخة مصورة ًحالياوالنص املوجود .  تاريخ الحق غري معروف اختفى اخلطاب منذ ذلك احلنيىف

وقد تطابق نص اخلطاب مع نص اخلطاب الوارد ىف وثيقة . من سجل الفاتيكان للبابا جون الثانى والعرشين
 Processus Barnwellensis ex mandato Martini Papae V, cum bullis Johannis XXII et"معنونة بـ

Bonifacii IX" وحمفوظة ىف أرشيف جامعة كمربيدج,م١٤٣٠ أكتوبر ١٠ وهذه الوثيقة النفيسة مؤرخة ىف  .
 بعض املحققني – وهو راعى عظيم للجامعات  – Martin Vم أوفد البابا مارتن اخلامس ١٤٣٠ففى عام 

من السلطة الكنسية باملنح أم بالعرف, وهو ما للبحث والتقىص إذا كانت اجلامعة اكتسبت إعفاء مستشارهيا 
 ىف عام Eugenius IVلذا أصدر البابا أجيني الرابع . أسفر عنه التحقيق بحق اجلامعة ىف اإلعفاء الكنسى

 :وللمزيد من التفاصيل انظر. م براءة بتأكيد أحكام املفوضني١٤٣٣
Cobban, "Edward II, Pope John XXII", pp.69-73; Malden, p.104. 



  
٩٢ بو املجدأطارق شمس الدين زاكر 

والسؤال الذ يتبادر إىل األذهان اآلن هل اقترص دعم جامعة كمربيدج ىف 
العصور الوسطى عىل الدعم امللكى والبابو فقط أم كان هناك دعم من جهات 

ع ال, فلم يقترص الدعم اجلامعى عىل امللكية اإلنجليزية أخر? واإلجابة بالطب
والبابوية فقط, بل كان هناك دعم من قبل النبالء والطبقة األرستقراطية, ورجال 

وعىل الرغم من اختالف درجات . الدين والكنسيني, وخرجيى الكليات, والتجار
ومل يقترص . امعةالدعم من كل جهة, إال أنه كان ىف هناية األمر يصب ىف مصلحة اجل

دعم اجلامعة عىل االمتيازات واملواثيق واملراسيم, بل امتد إىل الدعم املاىل ىف شكل 
هبات ومنح وقروض, وتأسيس كليات, وإنشاء مكتبات, وإعانة الطالب الفقراء, 

ًومن ثم, فالدعم كان معنويا وماديا. وغريها من أشكال الدعم األخر ً. 
ًة كمربيدج, وأكسفورد أيضا, ىف العصور الوسطى ىف حقيقة األمر, تدين جامع

. بدين كبري إىل سخاء عدد وافر من املتربعني واملحسنني من أصول اجتامعية خمتلفة
 وبالنظر إىل إيرادات اجلامعة املحدودة, فلم يكن بوسع اجلامعات أن تعمل بمستو

لكية اإلنجليزية عىل الرغم من أن امل. ناجح دون مساعدة مادية كبرية من املتربعني
َّقدمت مسامهة قيمة ىف العديد من جماالت احلياة اجلامعية, إال أنه يبدو أن هذا 

 .)١(اإلحسان امللكى كان أقل من املفرتض
وقد أعطى النبالء اإلنجليز الذكور هبات متقطعة من املمتلكات وقدموا تربعات 

لطبقة األرستقراطية ليربزن وقد فتح هذا الطريق أمام امللكات ونساء ا. خلزانة القروض
ويمكن القول أن النساء من . كمتربعات ذو أمهية ىف كل من اجلامعة وجمال الكليات

 من حيث األمهية كمتربعات للجامعة –الطبقة العليا من املجتمع جاءوا ىف مرتبة 
 أقل من الكنسيني والفرسان واألعيان والتجار واألعضاء احلاليني –والكليات 
ُومع ذلك, تعد تربعات األساقفة اإلنجليز .  للكليات وموظفى اجلامعةوالسابقني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  Cobban, A. B., “English University Benefactors in the Middle Ages”, History, vol. 
86, No.283 (Jul., 2001), p.288. 



    
٩٣ نشأة جامعة كمربيدج يف العصور الوسطى

 .)١(وإسهاماهتم أكثر أمهية نحو تطور اجلامعة والكليات من أ مجاعة ىف املجتمع
وبإعتبارها إحتادات ذات متويل خاص, فإن جامعتى أكسفورد وكمربيدج ىف 

فكانت مالية . تربعنيالعصور الوسطى وكلياهتام اعتمدت بشكل أساسى عىل كرم امل
اجلامعات اإلنجليزية مستمدة ىف املقام األول من رسوم التدريس والدرجات العلمية, 

ومل . ومن أموال اهلبات أو اإلعفاءات من متطلبات قانونية, ومن إجيارات املمتلكات
 كانت مدخرات رأس املال .)٢(تسفر مصادر الدخل هذه إال عن عائدات متواضعة

وكانت هذه العقارات, واملمتلكات, . كل أوقاف وقروض جامعيةالكبرية ىف ش
ًوالكنائس املخصصة التى تراكمت من قبل الكليات جزءا أساسيا من تطورها  ً

وعالوة عىل ذلك, ثبت أن جذب التمويل اخلارجى, سواء ىف شكل . املؤسسى العام
ة, ورواتب نقد أو أوقاف, رشط أساسى ال غنى عنه ملشاريع البناء, وتوفري مكتب
وبدون الدور . املحارضين, والعديد من املشاريع املكلفة التى تدعم اجلامعة ونموها

اجلوهر واهلام للمتربعني ما كانت ازدهرت اجلامعات اإلنجليزية ىف العصور 
الوسطى أكثر من حالتها األولية ىف أوائل القرن الثالث عرش امليالد حيث عاشت 

يدرسون ويتعلمون ىف أماكن مزدمحة وغري مالئمة ىف مجاعات األساتذة والطالب, 
 .)٣(كثري من األحيان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١(  Ibid., p.288. 
 زوجة امللك إدوارد ,Eleanor of Castileة إليانور القشتالية لككالرك بمعلومة عن املجون انفرد دكتور 

 مارك للجامعة إلعالة ١٠٠, بأهنا تربعت ىف وصيتها بمبلغ م١٢٩٠ نوفمرب ٢٨يت ىف  والتى توف,األول
 مارك ٥٠م وتم دفع مبلغ ١٢٩٢ً وحتديدا عام ً ىف وصيتها إال مؤخرايفصح عن ذلكالطالب الفقراء ولكن مل 

ربعة من وإذا صحت هذه املعلومة فسوف تكون امللكة إليانور هى أول مت.  حسب الوصية١٠٠ًفقط بدال من 
  :انظر. النساء للجامعة

Clark, C.W., Endowments of University of Cambridge, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1904, p.553-4. 

)٢( Ibid., p.288. 

)٣( Ibid., p.289. 



  
٩٤ بو املجدأطارق شمس الدين زاكر 

ُوعىل إثر هذا الدعم كتب جلامعة كمربيدج البقاء واالستمرارية عىل مدار هذه 
. القرون الطويلة, فالعديد من جامعات العصور الوسطى اندثرت ومل يكتب هلا البقاء

بل الدولة والكنيسة سامهت ىف ولكن هذه االمتيازات املمنوحة للجامعة من ق
. وجودها واستمرارها, حيث رأ كل منهام فائدة ىف دعم وتعزيز مؤسسة اجلامعة

وعالوة عىل ذلك, فإذا كان القرن الثالث عرش هو القرن الذ ولدت فيه جامعة 
كمربيدج وهو طور النشأة, فإن القرن الرابع عرش هو طور تطور اجلامعة, أما القرن 

 . فهو طور نضج اجلامعة وتألقهااخلامس عرش
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