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اخمفلماحي!وِ!م!إلتهُألى

تخ!يم!السلسلة

!ائدةوا!ككرهاقدراوأعلاهاالإلساليةالعلوماحَلمىعلمالخمار!ح

وبُغدالكلمةوصدقالحكمبأمانةالتحلىيمارسهليهصاكريخعلمثيحطلب

الحاضرصعابلمواجهةالماصىدروسصالإلادةعلىوالقدرةالظر

اوعقاتأخطارمناستقبهلعهشمخققدلمافالا!عداد

لاالاريحولكن،الدهورمدىعلىأجرأشهالعصثىتثابهقدالتاريخيةاياتالرةإن

الإ!دهوفالإلانوآحر.حدثبسالمسا!ةبعدمعأحداثهلظابقأدبمعنى،لفسهيعيدأديمكن

المحيصةاالطروفونكى،العصورمرعلى.وط!وحاتهتطلعاتهةالنمسيةفماعرهالحمدىلكياله

تيممختلمة!سيرةأوحديدةاقت!والخعيرءيذايتحدماوغالبالآخرعصر!نوتتبدلتتجرل!

تحار!م!الإنسالىلهمرماعلىالوقوثيمكرالتاريحولدرا!هَ.الحياةإلىالاسنطرةيلتحو!ى

عهعَرماوححدا.والمستقبلالحاص!دىيجبهاويم!أخطاء،منشيهوجمعقديكونأديمكنوما

(1.عمرهإلىعمراأضا!،صدرهكأالتاريحوعى"مربقولهْالحكماءلعص

الاهخعاممرحتهللاريح!حعلوا،الختا!ةالهيئاتم!كيرالحقيهتةهدهأدركوقد

.اللافتم!نهكأوأحلوهوحصاد!جمعهرعايةعلىثحرصوا،والرعاية

التىمحمدمحمودالخضرىعالا!سكاد/ألسهاالخىالحرب!النهحزر15!ؤسةوتأتى

الاريحية،للخقا!ةمرثعاوصعتواق.بيهةالعو!الثقالةخدمة!جال!ىملموسلدورتمثص

الجامعاتداخلالخارئاتمحصصيرأساتذةصموةمنلعدداتمرشعلهثداالخحطيهطفىواستعات

المراجعةوكذلك،والكصميماتالثخىالإخراحالللةلثذهالداروفرتكاححاوخارحثا.العربية

أطمكمتحدولهاانلالصورةاللسلةهدهلخروحاللعوية

ا!صار5عنيصدرالدىالكتا!هذاتقدمأدليسدهاالتهاريحيةالدراساتأسرةوان

بالا"مالةوالنفوصالرسالةخدمة!ىالويقدواملهاسائلير،السلسلةهذهضصالحربد

عانتمورالفتاحعبدسعيدأ.د.
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..فا؟!حتجمعت

وحصمانصهطالعهعصرلككعصو!،سسةلتنجده،للماربحالرميةة51تخع!ى

التاريحللسل!سحيهآديم!سمايحققة،لالا!حهتالسابقيرلطر،طوحود!ع،وصفاته

مكرأبطة،الحلتهاتمتتالكةسللةالاريحيكولىأريمك!المسيرةمدهصرءو!ى،واستمرارلة

لمسكأعمسيرتهيتابعو،ال!سحملفساسةأرحَاد!ض!الخل!يواصللحيت،توالصطالكيار

الاريح،عحلةتيرشبدلكاحاصر،واادضىيرتحمعحديدةلطافىتعالمسيرةتمثدالدلىالوقت

سرتطاعص!كلويف،الحتوتكعاتبالاريحعحلةبىالمتتالعةالصورةححدهصوءو!ى

والحديدالنديموالحاصهـويرتطالماصى!يتداخل،ولاحقهصسابقه

عمورتلاتةإلىمنحةالىِابهـةت!تيهمعلىالمؤرحوداصطلحالواقغدلدالصعودوفى

،جةومن،الاريغسلسلة!ىحلشةعصوك!!يتكلحيث،حديخةةووسطىقديمة"كبرى

يتحدومماوتعيرا!،تقلحاتسعليهايطرأكلاغيرطصتت!يزعصرأوحلقةكل!إد،أخرى

وطابعهاحصانصهالنهاكحلقهالوسطىالعصورسرتالأجواءهد!صوءودى،أوصاعم!حولها

كأجد!دةص!محةصيعرلمسخقبلالطريقوتمهدوحديد؟قديميرتربطفإلهَاالوقتنف!و!ى

يخع-رالتا

وانَتارالميهحيهةالصارحو!الا!وروبىالعر!دىالوسيطالعصربهتميرلاألرزولكل

للدي!الا!دةالا"ولىال!طمةصارتوهكذارجالها،نثودتضحمةمؤلساتهاوالنعاشرتعاليمها

صارتكما،ودرجتهموقعهثىكل،وقاوسةوآساقفةأساقمةورؤساءلالواتم!،الدينورحال

الدليويةالعلومأما.الا!ديرةلمقدمىوال!والألر،الدينورجالالدينع!إلاتعبرلاالمدارس

بعضحب!شيخ!-صادفتقدوالكاتدرائياتالأديرةكاتوادالها،موصعولامكادفلا

الإنهاكأعرأصأحذتهـامماطويلايسخمرالوصبمدلئادإدشارلمار،ملواحترأ!ثم-الحكام

الغربأفاقوعدئدعترالكانىالقرنS31ماإداحتى،التاسعالقرد!ذتدريجباإليهاتمتد

وشملتوالحقا!يةالفكريةالحياةعمت،شاملهَدهصةمعالماَ!اقهفىوطوتغفتهمنالأوروى



ا!!ح!كاشعحيااقءممدهـالحهصةو؟وا!ألسا!تعدإتثقد،والعحإفطالعلإماخأ!

الرأى!ىحريةمن)الجامعة(مصطيحيحخويه!اكلالحاصعاتطهو!رمركالى

لولولياجامعةكاتهدهـالحا!عاترأسوعلى،والتقا!ةالمكرحقولفى!توع

ص!العديدتفرعالجامعخيىححاتيىوعن!رلسا،!ى،ريروحامعةإيطالا!ى

ألخاإلاالحام!يكلخا!ىالحاسا!هدهلعصاحخلنتولرأوروسا،!ىالحاسا!

يعرحديدمحن!عوحلقالقائمالمجتجعتطويروححو،الهـئبىححددخا!ىاتمتت

العاكمعيتحديدةلاحرةويمهد،والفكرالرأىقحريئاحداحرسة.الحريةص

هداكأحوالهلعصعلىالصوءإلماءل!حد!لحاوهدا،الوسطىالعص!ركمولدكبه!خدريججا

الكخا!

المؤلف
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الفضلكاا

االجامعاتةنشأ

س!

تِ،احادىالقررمدالكعلمعلىالإقبالواشكدأوروباعرلا!ىالمعر!ةلطاقاتسع

العصوركأعرهاباأورةتعر!لمالتى-المألوفةالقديمةالمدارسأدالتالىالقردفىاتصححيث

تجمعتوححكدا.الجديدةالعلميةوالروحالحديدةللعلومتخسعأدم!آصيقأصححتالمطلمة

منألاليا3عالاعدتحقىوأنتثهارهاحاممو3،العرلةالحا!عاتلدموإلىأدتانالعوامل

احديتةللهالوسطىالعصورمرالاجرالتطركأالا!ثروليةالحياةكيفتالشال!واكحلأقوف

كأالوسطىالعصوردىأورولافىالشمالهكثر"Universitas"حامعةلثظإدوالواشع

لايمسرالدى!لوللفطالحققىالمعىأرج!فى،الا!صلىمعاهعنلعيدةحسخعددةأعراص

وأرالطةمرأكشالا!مرمبدأدىيعىلاحا!عةدلعط،الجامعاتلطامالاريحىالأصلطيعة

الخحارلتماباتكنكيرعلىالوسطىال!صور!ىاللفطهداأطلىولدااد،أؤعدةلناتحاد

وبدايةعرالتانىالتردطنثايةعندتحورحاسةلمطأرعير،المدنللدياتع!فصالا،والصاع

الطلا!ص:النعليمطلعلمالشتعليناتحادا!علىيطلقأحسححنىعرالنالتالقرلى

الطلة،اتحادكلعى"الطلبة"بمعةصاجامعيهةاليثاتسحد!لدأتاوبذلك،والاساتذة

اليكةأواهلكادالعصردلكفىلهابقصدلى!احا!عة،الا"ساتدةاتحادممعحىالاشاتذة""وحاسة

كليكولهالذفالاتحادبنهاقصد!أمما،ومتعلميىسلمي!م!العلمرحالشيهايلتقىالىالعلم!

.أمورهوتنطجممصالحهلرعايةالمريقيهىححديرمرفريق

روبأةكأعليههاأطلقفقد""بمعةلالممالومعخنهالعرالىالعلميةالميهئةآوالمكادأما

nStudiumالعامة"المدرسةاسمسطىالِالعصور!ى Generalطا،!يتقيهلالدىالمكالىممدى

العضم!!رهصما-الموادجميهع!يهتدرص!الدىالمكالىلا،الحهاتحححيع!الوا!دينالعلم

مىشائعا-الحديتمعا،صا!ىالجامعةعنيعسالذى-!العالة"المدرسةلمطأصحوعدماحطأ،

المدرتأوالمكادهذاألىأولاهامميزةخصائص!ثلاتلهعدتعر،القالتالقردستبثل

!سحدد،للدأ!معيهنةحثةسلاواليلادالجهادتححيعمىالواشدي!العلمطلا!تستق!!صارت



علىعلملدريساشتثرتآلهاممعىالعليا،للدراساتامر!كاتآلهاوتانيتها

اللاهوتأوالقالودمتلالتخصصم!قسطادراستهاتنطلبالتىالعلوممرالأقل

بعصلدريسهاقامالعلومهدهأدوثالثتهاعيرها،آوال!آوالسلسمةآشا.

أهمثاكانتالاكاولىالصتةأرالواصحومرالمخحصصيه!الكفاءةلإاتالا!ساتدة

ليريصمحعلفالخىالحامعةصمةالمكاددلكأعطتالتىهىلأنهاححيعا،4

المحليهالمدارسسعرهعداحتلوروبدلكومصر،صحيهدكللرطلالاحواله

المطلمةالعصورفىأوهـولاعركتهاالقىالأشقالمحدوده

مراء!تا،ثة-عرالَالتالقررست!كَلعد-رولاأة!ىوحدت!اولالا"مر،3كازمخما

وتحصص،الا!وروبىالعر!!ىاسعةةعالميةبشثهرةحميهعاتمتصَ،الوعححدامنجا!عةعلييهة

،لا!ححوتواشخكلت،ري!!ى!كانتالا!ولىألا.المعرفةا!حومرآ!صآوجابفىلسنهحياكل

واتت!الرلوثىالتالَةوحدتجنكأبالكالورواشننرإتلولوناكأالاليةوقامت،والآدا!

الص!لا

لا"ر!را"بالخكلصجلرلاريس!لرلاجامعتىعرالكلام!ممواعصا!اهداكأيعحياالأول؟

عرالخانىالقرلىكأالا!ورويةاليهصةعخاتمحصتالحىال!ماتالنتائحإحدىحاءتلثأتيهما

؟:-!ا!ب!!!اجمبم-
-كا--يم-

تصىعتأخا!االتهردصلةالآ!رثاالحجهةط-ضِتض!ا""ن!!حوحاصع!لا-كأعرآ!حاأ

أ!-!فالحةالتماتالبصهححدهلولالهدررشستهضعمتط!اضاساووشاعهإيفالاكألاثاححبِلض!جا

شحعاأهـاحاسة!ةا-أسااسالداكطا،!-غحس!سثساثاسأشرحرش-
!-ص!َسرلرَهـخ.!ى!!

الالحتياراهـبعصرخصستكأاءد؟!ا-!-د!سكفاطر!ا(لإررِآصدتعحدلما،11د8تإلىاباإبا

!عايةشخرالرا"غححدءد!حسححوآسا،لوسا"س11لمححجامما،يهالاحححالا!؟المدركأاخطا،إ-خم!ع

يطلبأد!ىالحارأءصإرطالصصا-فديإظ!أتحاثكأ،!إ-أ!ااكأاأساذساندبرالإهـهـاطو!

كأعراحةيردلملالدا!"لولولا"اسمآروجمعأ-الاليمالاتأألاأةأساتلىةأكحامهـحاك!حته

شكتمةل!أنهإلا-شيهنهاالا!ساتدةأةرسميههشاطةأياعلىآيصاتصرلماقى-تيهتةأصاححده

دلا!اكأنمو!3طكلرعلىيدلممااa:لو"ءكأالتها!ر!حاللمصلحةصدر-الراءذخداآركأ

علىللحصوللعيلورالإلطالةالمدرسحلفكأالعلم2-طالأآحا-كعار-!عان،ادِشت
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ا-عالىحسدهعد!حتىلمارديا،كأ!اطصاأ،الابتةالراءةحولسهااقالالمحيارات

للطمعا!اخ!صما!!مخحتباقالامياراتلحمغالا!سالسمةالقاعدةممخات

العاشعئة.الإيطالية

!ات,وإ،51سةقللولولادىللألاتذةرالطةروديامالتاصتومر

توانصِإصدار!رتمكهاانالدرجةإلىعدئدتتطورأوت!قلىالرايطةححذه

إلىالوتائقكأإشارةأولوترجععمومير،موظميىا!شحدامأولةميهوولوافي

!ص!قراءةع!!ةإلىبولولا!ىالرالطةهدهمكلقإم

الدىالعلحيةالدرحاتملصااكادوإدهذا،والكى"المدلىالقالودأساتذةرالطة"أمامالقالون

وحودلهاكارالاكاساتدةرالطةألىعلىيدل9121سنةحلولتجل"بولوسا"فىصمورتهاكخملت

تثتالتىعرالالىالقرراًواحرمخذإتالإشارأتكاترتماوسرعاريمرالنةهدهقل!على

بولولالحامعةجميهعاوالبا!يةالإصراطوراعرا!ا

كأتجمعأناشطاعت!يثاالطلكةاتحاداتلا!دطلة"؟"حمامعةلألهالولولاحامعةوتوصص

الا!ساتدةرالطةاحخطص!!طلتاقالمسائلعلىولرث،الحامعةعلىالا!ةالسيطرةقصخها

عيثايشط!وربولولاأطتدةطلواحدةلاحيةوهاكالحخماليةالحامعاتكل!وعرهالاريىفى

وأسالدريرلهموالسماحالطافى!لامخحانيحخصرماكلحىمطلقا،تحكماشيهثمايخحكمودة

اطهاالواقعشتمل!إشهالولو!اشالطلحةاتحادلأةع!أماالتدري!،ئة!الطةكألالدخول

لطروثعلماأحطغاإداالحديد!الهحخةهدهلدمرشرحالصح!ص!وليهس،الخعليمتاريجع!ىجديدا

لا-أضأدسقكمما-طلتإيطالاكأوالافىءافالا!شأسأردلك،ي!ثانسأتاقىالة

منلوعاوالكخابةال!هـاءهسر!ةضساسلاءاعكرالدىالونت!ىالتديمالتعليهمىبالترا!تمسك

الى-يحةالقانوالدراساتطيهعةأدإلىهدا،الدينرحالعامةإلالثايصيحلاالتىالخ!ماهات

وة،اكِةوالمكالةالحييهةدوفمرالاصحيناستبضت-إيطاباشمالكألهاصالحةيثوحدت

الا!لاووهيكرلىلدلثا،والسبا!الا؟حدا!عياآتلاقلاريركأالا"دسةالدراسمات!كص

الالعةيرأعمار-تراوحتالديرالطلابالسادةاصأحرهـلعضمحاصرصأكرلولولا!ى

تقرياوالأرلعج!عسرة

هولولو!ا،!ىالطلمةاتحادلشأةالحاصالخطورعداكأكحيرأترلهكارآخرعاملوهاك

دلككأدأبتالإيطالجةثالمدد،الحاسةكحذهشيثالؤتالتىالإيطالةللعديةالشاسىالوصع

ءطسالوحكى،الحخوقححدهسالمغخربيىلزلاثهاوحرمادلا!لنائهاالمواطةحقوق!حعلىالحصر

محرومينألمسهمالولولعلىالوافدودالعلمطلابوحدلدلك،المحاورةالأحرىالمدرأهالىس

لثمتسمحصشىكانواألهمم!الرغمعر،الجديدةالعلميهةتحتثم!ىالمدنيةالحاقوقكا!ةم!



داحليتدركواآلىالطلا!لاءههأرادأد!كادوحقوقهثا،الاسةالجاةمممارسة

عرسيهطرتثهرافمرصحه!ا،المديةمجطداحللقص!صولي!عرورمااحامعةقلصاا

أسالدكا

لمأ"9ستىكار،نبو!ينورىلىلكلوحةصحزء/بطليرنطلت

http://al-maktabeh.com



الصلح!!حخيعصداتهالوأ!لا!حديةفىالحاكمةتالسلطموفع!أما

وصدعلىترن!لماالجديدالوصعقملتالسلطاتهذهأر!يبدو،ثاتحاداض

عاملضهاكأرعلى،المديةفىاقغصادىرواحسالعلمطلا!!ىعمكرةأعداد

التىالمددم!وعيرهاسلوناحعلتالشالا!لسا!دهمعلىيساعدالىأساسيين

الوصعهذاتقل-الوسطىالعصورإيطاليا!ى-مثالهةحامعاتسهاقامت

ألىلعد،الدولةداخلدولةممتاطلتكودللطلحة""جا!عاتأواتحاداتبظمالحاص

لاالحاصةلقوانينهاتحصعوصارت!امعتر!لحقوقالاتحاداتهدهتمتعت

رآوحوالتحصى""التهالولى!كرةالمعاصري!تمكدىلميدوالا"ولالعاملأ!ما،المديةلقواير

لقالولها!ئةكلتحصحألىعلىواحدلمحلدكأأوواحدةمديشةأسوارداحلالعاصرمحكلصتعيش

حصوعمعحاإلىجاقرونعدةإيطاليا!ىعاشواقدوالروماراللمبارديوركادbهـا،الحاص

داحلالرياءالطلبهةمنحموعتعيشأدالمسخعربم!فليس،الحاصةلشواليهمهم!ريقكل

ولطمهاالحاسةلسلطةممتثلينالجامعجةقوايحخهمطل!ى-بولونامخل-إيطالةمدينة

الحامعاتلةةطيعةلمهمالأساسىالممتاحتعترالتىالحقيقةكأ!ححدوالالىالعاولأما

إلاتكىلمالجامعةأدامىالحقيهقةهذهوتتلخص،الجامعيةاليئاتمنيخرهاأولولونافىسواء

أحرىشسارة،الوسطىالعصورأوروباعرفتمااتالاتحاداتأوالخقاباتآنواعم!جديدالوعا

المدلىكأتترأخدتالتىالضحمهالعقالةالحركةمطاهرم!!ظكلاكالتالحامعاتشأة!إد

أحررتقدوالتحاريةالمهيةالحقالاتوكاتعثر،الحادىالقرنمذوامعنطاقعلىالاورولة

للالمديةحكامعننهـودهم!ىمكقليىالقا،تهذهممثلوأصبحلحيثبولوطدىشرعةمكاول

صرورياأمراالقالةعصويةصارتالا!وصماعهدهمكلو!ىوالسلطار،الخمود!ىيقلودلا

سيتعرضولىألهميولونافىالمعخربولىالطلا!أدركولذلك؟وحقوقهبسلامهالثر!لاحخماظ

هدهألىالواصحوص،حقو!همترعىنقاباتآونقالةهئة!ىيتكلوالمإلىحسيمةلا!حطار

هدااسخبدولذلك،والا!لطقذةالطلحةم!!سهابولولامدينةمواطىعلىتطجىلىالاعتارات

وحدمم.المقريرعلىالاتحادات*لدهواقتصرتلولونا،جامعةاتحاداتمنالفريق

والتعاولىالترأطإلىسحاحخهمأحسوام!أولكانواLلولولفىالألمادالطلمةأنالمرححوم!

إلى-تلقائيةولطريقة-تدريجياتمدالروحهذهأحدتتممصالحهمعنوالدفاعآنمسهملحماية

فرصدىوبححتالطلةبهؤلاءالحاصةالنقاباتاردادتوهكذا.المغخرينالطلةئاتمنغير!

يقسمودلاالجامعةنقاباتحارحطلواالذينوهمداتها،بولوناأباء!نالطلةعلىحتىسيطرتها

وطيهمة!يتولودولااجخماعاتها!ىرغباشهمع!يعبربصوتيتيتعودولاالطاعةيميىلمديرها



ات!رآوائا!كأحص!ا!لولاحاسةطلحةأرعلى3كدالحضواتدلة،احاسةئ!صاا

اللصاضديي!الطلحةتصمالا-ولى)حاسات(،اتحاداتأولقاطتع!هـأكأيعأكالت

تس!طلا،طلحةتتحملهـالالتذالآهـ،!شاء!ما،فىدمسألىاحديرا!ةان!ة

اتلآةشالارلعةالاتحاداتححدهوحودأ!علىوصميالا،رو!ماطلىتصم!الراسعة

آلىإلىالأدلةتيرإذواحد،قت5ِكأشأتألبهايعىلاعرالاشتال-هـد

سضكماة،الراطةالاتحادإلىضلىك!!حاجةحصمت-!شهآوقا!كأحاءحاكاا

حتىتتطورآحدتآدتلتلملولولاطلبهالخاصةالاتحاداتحدهنإرالا!س!ىد

الاكاوليصمبميري!،انحا!ي!أوخيئجن!ىبكداحلثاعثرالكالتالنردأواسط!ىالامرالهى

الواحديرالطلحةالتالىيصحمج!دىالا!ل!،حالسمالىالواقعةد3حييمإلحامرالوا!دينالطلة

لكة.الإيمااليهم!حتمن

دودوحد،كاالمضهـلن3!الطاصمتلولولا!ىالطلبهةاتحاداتسأداحاصةاحتجقةأ-على

الحاسعاتمر3كاويمرالحامعةكثدهلخاا!حتار!آحرف3-هـةطالاتنححرالمديؤ،آلاءم!حبهـححم

شئودإدارةعرنلىبة،أحا!عيةاالنتهالاتح!ذهعضوية!والا!!اتدةإقصاءححى5آلا،الإيطالية

خاسةالشأةالا"هـلىسافىهـاحلش-لولولاألاتذةآددلك!ىالصآرالواسحوص-،اخا!عة

الطلبهةتكتافىتصدالحاكمةالسلطاتحابلىاٍيصحورحعلهممما،المديةمواطىمنكاسا-

الا"سحاتدةساورالطلةمصالحلمع!حصالإلمديحةاصطدمتعتدماخ!لهأص!فوبعمارةالعخو!بير،

سولدسرعةإلىوطلمتفمالاشاتدةشاوهـالمصالئن!أدىحكداة،الآحالطالطليةصدثحديتهم

الطلبهعرتاعدححمةالديةثىالحاكحةسالسلطا!لولوطآلاتدةارتاطآر!حا،الطلةاتحادات

الطلهسيهطرةتحتالهايةثىأوقعهمممااحامعةلإدارة!ةرله!ماكلعرا!خبعادححمإلىأدىَ

التنطيهماتفى!لالحةمرا!كأالاحخلو،المديخةعرآغراساوائلالا!ل!لولاآساتدةكادولو،سرريةلصورة

احاسةشخورإ!ارة!!سموعصوتلئميكولىآرلازرَشو،الحاسية

لحيتتدريحياتموأحدتأدالمعتمهـ!رالطلةكولخااقاحاشةالاتحاداتححدهتلتراكا

الحطوةومى،لاتحاد*صمرلًيسأو!دلرتعجج!!ىاتحادكلأعصاءينكرأد!فالصهـةص!آحسح

الحامعيةالاتحاداتأديحدووحاعرالكالتولدايةعضرالكالىالثررآواحركأ!عا!تمتالخى

رئي!أومديرلقابهلكلكالىجتالمدد،!ىالمعا!رةالقالاتلمنarector"لمديرلفاسخعارت

العصور!ىالمدلىعرسهاالكىالخقالاتو!لدهسيهاسخها،ويديرآعصائهامصالحويرعىأ!ورححايوجه

دوا،أومصعرةدولةصورة!ى-اقخصاديةأوسياكميةأوعلميةكانتسواء-داتعالدتالوسطى

الدولةداحل
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سد3طحدهـالصورهعلى!الطلحةحاصةاتداتهِهـU1لتاكيامآرريدو

خاتاقاللحمارديةالمددمرعرححاآولولوور!احاكمةالسلطاتمرمعارصه

لدتأسحالىكسشكانتإتالأتحادااححدعليتهاالخىالمعارصةأما،متالنهةطلعات

LLاالوصئأ!ِححداعلىالطلمهلقالا!قيامااعفهـةالديرأسحح!حمالتالولى

كألنخهكالىإداسآ!إلثالوداأساتذةلادىلدلك،قهموصولحراكر،صمكرامتيم

دمداشإدطاحميعلتبهعهاو!واليرلطححاشتصعشئيهححالحتارأد!ىحقالعليىاللحيهط

خط،ا!احاكاركما،وحددصملاذ!ماتدةلىيكلأرأغاسيحةاالاجةلنلععىالحة!

لا!يرلا-طتدةلالسة

الطلحة،امحطا!اتتطعررثةشىلئلح!لولولاأساتدةآطلئيهاالتى2تالصرحاءكدهأدعلى

الآلالمحدةوحه!ىتتوالىم!!حكخثهاال!لوة!ردشحةعلىأخاالاتحاداتححدهأتتتماو!رعار

كأالماطعةلسا،حإشهارتسخطيهعكاتأل!كايكمىة،أحرىلاجةم!المديةوسلطاتلاجهلر

لولولاآساتدةآصححأدلعدلاسجما،عليهيعيشالدىدحلهم!ف!مهعحدتدةأسخاد،أىوحه

المديةحكامتهثديدعلىإصهدأالطلةاتحادأرإلىححدا،الاتحادات3كذهم!معيةروافيخقاصود

اقتصادىَرواحمرلولوساتحه!ساعلىقصاءدلكو!ى،محاورةأحرى!مديهأيةإلىلالثحرة

آسوارحداداحلوالمتعلمشالمعلميمسرالعكليرهالاعدادححدهلوحودلتيهحة

علىتامةةسطوالوقتركلرة-حققتأدبوأوط!ىالطلةاتحاداتتلتلموكحكدا

الجا!عاتأساقدةإحوا-عاصخعاقوالحقوقالسلطاتمركثبرمرحر!خثحمكما،الا"!اتدة

حمايةكاد!لو!اكأالطلجةاتحاداتقيامسالاسالعىالعرصأرداثمايلاحطآلهعلى،ال!مالية

العخرير.مصالح

مثاليأعرالالتالقردأتاءبولولاطسةلطلةالا"رلعةا!إالاتحااول!حتأددولع

لطلةواحد!تحادووةالتامالالد!ساح4تِالراحالقرلىدىالتاليةةالحطوحاءإص،كميرالىاتحادار

طلإدالأتحاد،لحنهذاواحدمديرأ؟رئي!حودةعدممرعمالعلىة،الموحدةلطمهله!لولا

تدمغ،واحدمحاتلهكالىالاتحادشإد،غيالهحالةكأالآخرعرآحدهطيخو!رئشارماك

الامرلهأة!لستمدا-الحاسةمديروححو-الاتحادمديراختصاص!وكار،الرسميهةوقراراتهأوراقه

وقد؟أعصائهص!المحالميىعلىالاتحادضصثاالىالعتهوبا!يطبقأدوله،الاتحادقوالي!!ر

الحراءاتتوقبهعكأوحقهالطلحةعلىالجامعةمديربسلطةسولولامىالحاكمةتالسلطاعخرت

صطرالمخظالطر!الى!يهنايكودالىلاتلاروصماiالاعراهـحاءهدااًرصالمثرهِكادة،علحِهم

يصخلكلاأد!ىأى-دلكم!أكرهويخماطمعتالأتحاداتهذهولكىالطد،اتحاد!ىأعصاء

دأالواصحوم!.عيهمبأوحالاكارلواءالاتحادكأطرشيهاأحدقصيةأية!ىالفصلحق



حعلمما،الوضعهداملعلىتوا!قألىتستطعلمالمدية!ىالحاكمةالسلطا!

والجامعة.المدينةيحندائملزاعموصعالا!مر

الجامعة،لائحةم!نفودهاستحد-الجاسةمديرأو-الاتحادرئي!أدويدو

علىاللائحةفرضتهاالكىالعقوباتفيطجقبحخةتمثيديةكالتسلطتهأدممعى

طلبةعلىتقتصرلىالجامعةمديرسلطةألىعلىالاتحاد،أعضاءم!المحال!ين

علاقاتربطتهمالذينلولوناأهل!نكبيرةلبةإلىامتدتسل،فحسبالحامعة

الجامعى.بالولط-مباشرةعيرأو-مباشرة

المباشر،عيرالانتخا!طريقعنيحخار-طلبتهااتحادرلْي!وححو-بولولاحامعةمديروىلى

حمةمهاقضىعاماوعشرينآرجعنسنهيقلولاآعر!يكودوآدطالتدينديهيراعىأنعلى

يظهروأنلالدكالىهدهـالوطيمةصاحبأنالواضحوص،القالوندراسةفىالأقلعلىاًعوام

عرأحرايتقاصىيكىلمألهج!فى،معينمتوى!ىيعيشوأنوأهحيتها،لالبمطهرفى

عنكيرونأعرصلدلك،المحالفيىالطل!ة!نيحصلهاالتىالغرالماتقيمة!كسفسوىوظيمته

لهايةقربتلالسْتحتىتدريجياأهمتهاتاقصإلىأدىممابولونا،حامعةمديروظينةقبولما

بلديةحالص!نمقاومة!نبولوناجامعةمديروصطد!ه!اإلىبالإصامةهداعر،الحاصالقرد

شرنإدارةفىواسة!سلطةتتمغطلتالتىالعلياالهيئةأما،وسطوتهمنمودكحم!ىللحدالمدية

كافةصمالدىاحا!عةمحلىفظلتلولونا،حامعة

طلابها.

جاولتج!!لا

*ك!

رلمانفسا

لمابامعاتعرتمحصتالكىالحركةكانتوإذا

هذه!مار،روساأةوحمو!إيطاليا!ىديياطالعاتخحد

سماللا،د!ىواصحادياطالعااتحذتذاتهااحركة

الجاسات-آم،ري!حاسةألىحساة،أورو،

ومدرستها،لاري!أسقنيةلطاقداحلولد!الحممالية-

والدرا!اتاللا"مو!نحودراستها!ىأتحختألهاكما

المدارسط!النولنكرروها،الملستةوالمتاكلالتأملجة

المدأرسصتقللىالوسطىالعصورأورولافىالأسقيهة
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القصوىأهميتهلهكالتالدىالا!مر،الدييةوأهدافهاالكسىطابعها!ىالديرية

لتضولالخالى،لاريسحامعةعهالأتالكىالخقافةالحركةصورةتحديدلى

أوروبا.شمالفىالحامعات

إلىلار!سلحامعةولىألاًلالا!صولالرحوعتحا!لقديمةأسطورةوهاك

ئارلعهد.الأقلعلىأو(،n)لسةشارلمانعهدفىالقصرمدرسة

دإ،التكذبتحنملأنمنأصعفيجعلهاالا!سطورةهذهبطلادأرعلى،الا!صلع

وشارلشارلمادعصرعلىلاريىلىمدرسةصإطلاقاسسمعلمألعايكفى

لاريساسميطوأدقلالعصردلكمدارسأشهرهىوفولداتوروريمسكانتور!ا،الأصلع

والخعلجم.العلم!دادفى

وهى،المديغةتلكفىالكاتدراتيةالمدرلتمنلتأتلاري!حا!عةأدأالاتمنأ،إلىهذا

الكفاطالتقالأدوالواقع،عرالحادىالقردآواحرححىالثهرة!قسطلأدنىتحطلمالتىالمدر!ة

ارقباطاوالأكثرأفقاالاكاولع-الكاتدرائيةالمدارسإلىالديريةالمدارسمنأوروباغر!!الخعليمى

نألستطيعالذىالوقتكأأىعتر،الحادىالقردشهدهاتعليميةرةثوأ!كاد-الدسويةبالحياة

-!!-.؟!ىالحامعيةللحركةألا!ولىالذورلتخع
inس!كح!لا!أممبم"لا

9!!-9،لاريس

3،عر!!ىالائدالاتجاهوكان

!--حصعترفصاعدا!لحادىالاقردكنذاأورهـ،

فىلالتدري!القائيوريحَودأدححو

ى!ظامييىأعضاءالدييةالمدارس

جعلطريقص!دلك،الكسبهةال!ثيئة

!مالاءسقمةالمدارسعلىالإشرا!

!Chancel-الكاتدرائةأميىاحخصاص
أميه!احتصاصتركروقد53)

1"لأالاخماطقىالا!مرأوللىالكاتدرائيما

لوحةفى-الديريةللمكتبةممونرج

لما64شةجيرومسان



الحاتم،لدلثحتهاالا!ريدعىالخىوالوتائة!الحطالاتوتدوضأمحيسةالحاتم

آصحصقد،المعر!ةصكاثلقد.الإلماملثا3القاستخطدالمهام*عذهكاتالمء

والعنايةالأسقمية!ثدارسعلىالإشراثكحدهـالوظيعةلصاحصيناطأرصحيهعبا

المدرسج!شيم!يتهومالعَاتدرايةأميىآحدوخكداأرشجتبهها!ال!تدرانحةبمححة

إلاالتدرير!ىبخسطححو!أردورإشراحهتخاسخنهاممَدللخدريرالا!ر!مير

لعيرهسوالحدلالححوتدريريكركألىعلى،الحالات!ص!ىالا!ححوتتدشي!

.تدغالاءط

الديرالآساتدةأعدادارديادت!الكألىالترلىكأسريعاالاراالعيمالختارتطلصوقد

العلجم،آحورد!ععلىالظدريراللصلحةلالكدقي!لنهمالماحطايىالثَسيةالمداهـسحولالتثوا

مدارلرلتحالاساتدةل!هؤلاءقهـاخيصرالحَاتد!ائيةآصبيمحجعأر!حآلوخاأيمالوقتدلكولد

هذهمح!شاب!!معيهحةضريةيتقاصىكادلاش-!كاتدكأائيماأ!!آدبدوةشة31حوارخاصة

!دارسلكلخحاحاصةااحجحراكيعاernسة!هـمالدينيهةادحا!ثعأحدأربدليل،اك!احيهص

ات!اخجمرسيعلوفاءاتالإص!مرإسكما-هـالخالتالا،اتحدكدلاثالكماتر،ارلص

فاصحيمتحسهـ3لاص!يحاثهـاشا9171سحةالالتالىالا،قيسحمعأصدرخى،يالدرير

المدارسرعدات!ب!بتآيصالل،!حصلالكدريرللأثهـادالترجص!تماصلرسومآو

حيةالصا3المخ!دميركأاستتودالت!حايطلا!سامملىضرااكهـاححمم!-لدهمحعلى31صسيهة

أداةاف!احيصر3لدءساحخكارلتيخعلاريركاقدكأا!ةأ!ريعدلمححكذا؟،الخدري!مهةلةلمراة

عاساث!ثاأصىفولعاكأةللتدرير،ال!حصصا!حيةعلىحكم!مجردآصحإمماة،الماللجمع

لا"ساقخجة.احدودداحلالكعليمشخودعلى

،رير!كأسالطسةالاعخرا!هلحزكخرالثالىلىالفكسالا!النص!دىالاتجاهوارداد

علي!هاحصلالتىالامتاراتآدعلىلخا،العخرفوالحتياراتهااحاصراوصعخالثابداتهبهاقانمةكهجئة

فالطرة،الإيطالةاحاسات!ىلثاتمتعواانتلكعراحتلتآور!باشمالحا!عات!ىالطلة

وع!لاحيةمرالدي!!جالعرسفصلةطبهتهةاعتارححملحواتحثتالإيطاليةالمدرفىالطلبةإلى

يحالاتثاقطريقص!الكخياراتثمعلىحصلواتمومر،آحرىَناحيةسالعلماييرالمواطِ!عامة

وسواطخيها.اللدلطللديات

ر!آصعلى-الالاتدةض!صافى-الطلةحميعإلىالطرةاتحهت!قدمرلسافىأ!ا

!بشخعالخىوالاميارأت،لحصا،تمكعواولدلك"كليهةممدارسمرتحطي!!داسواالمالديىرجال

بالكخيسة.المرتجطج!الا"مرادم!غيرحسم
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سصم!اعداءلص12لسةطأ!ير3!طابكنهاثامالخىالمورهىلت3

ممالنديدا،تحكجالألالفلةعدئدلارسهـحاشضل!وقد؟علبهنمالمديةأححالى

-ى/ا؟طا،!عرل!وإتأ!عطرشيهب!ِلاكللكيستحدولىالألاتدهحعلى

جمج!هـواثلىآإلا"ساتدذعصصاقيدفد!ىأحرشحطمر!حي!أد!ويىهـأالحلها

قأسصا!ء-111ءآ!ولدلكعشادحهلحححارةعليجادجعومما،كية،!ب!
هـ-!ر-!هـ!

31آثعفم!فيالحوَرلك-!ا،ةلدةالمعحدلنوعقاللاي!لاض!سحاحصأحس!

المدقيالسلطا!عليهتئحصرطائاآىَأدعلىلصت12سحةللحأ!عة!!اءه

،ريحر!واطحىسطلص!ا،!محاكيغهعىلتخولىللكيهححةتساجححهي!لحا،ييذصآوليهمه!ى

دأعيهاسهـطصنداحديدالاهـي!!محاشطآ!ا،سا!حلتخماشيحسوالفلةحقرثاشهـاطيتعضكدراأد

وطجتة،ياتهـ!حفاعأدقلالطلحةحموعأمامدلكعلىيتمأدعلى،الحاسييناكحتيهاراتايحتر

مد-ط!-!حاسةمولدعلىدلافىاتحادهاإلىالبعصيحيهلالش-دلدهـالراءةآناضجعالووص!

حقوقلمالعلمرحال!حخهـ!نلتيامصحيهااعترت!الى،!عهL،الاكأهـاثهعلىرسجاتصر

س!اعاتهاب

الا!اأصدرعدلسا،لمارسمىالاعكراثعدلاريرجاسةحصلتالرشتثلك!حوالى

ى!يقلهاسدو!أوعحهالاتصاحيهاركأافيالائححاتدةخاسةيحول!رسولحاالخالتآلوص!ا

،حاسةالاعكراتالمالوليهالاحيةم!يعىالالولَىالخرارححداأراصاصحاوسن،الالوىالا!!

دلكدىالصرورىسيكنلمألهفهـإلى!ححخا،الهيهحاتمرعيرحاسعالخححيلتخادلكبهجخة

لآطضصالهمعجة،ودلثيئةأ!الا!حةعلىاهـالكصوالىساتالملوكم!د!اءا!صدورالعصر

حتهوقلإررتتصدرالراءةكالتوإمما"تدريحةحاءتوالمقاباتالثيخاتهده!حترشأه

ألوس!ااعترثوهكدا،الحراءةصدورقلولالحرتافعلاالخقالةأوالهيهئةلهاتمتعتوامخيارات

الدىمالمرسوضضمياالاعرافهذاوحاء،تضمهمنقابةتكوي!كأالأساتدهيحتىأثل!ا

الالوىَ.الالأط!ىعخهم!دولاتعييرحقيعطجيم

ى!حقهعلىيقتصرلمالجامعةلمولدالأولىالسمواتكأالكاتدرائةأميرلمو!ألىعلى

بثمالمعتر!الأساتدهم!ياءمرحرمادإلىامدإكلا،الدريسمثة!!اولةيتحاءلمرالخرحيص

هـاصدارالمذنبيرالحلمرحالعلىالحراءاتتوقيع!ىحمهع!ثصافى،المثةهدهمراولةم!

الكاتدرايةلا"مين!!ادمابقدرولك!حميهعا،والطلا!الأساقدةشئودشطيهمالحاصةالتعليهمات

يها،عصوايكىلملا!لهلقالخهمفىممركريتمتعلمأ،إلاكأدراد،الأساتذةعلىواسعنمودم!

الأساتدة!إنالتدري!ع!هة!راولةللمردالسماح*لوقوياسلاحاامتلكالكاتدرائيةأمي!كالىوإدا

حديدعصوأىرفصأوقعول!ىحقهم،عو-قوةيقللاالاكاقلعلىأو-أقوىسا،حاامتلكوا



يقسمأرمرالحديدالعصوعلىيح!عما!صلا،لقالتهمإلىالالصماميريد

أمينلحققيمةأيةهاكتكنلملذلكإليها،سي!صمالحىللسقالةلاءالويحيى

نقابةبموافقةرهاسيصجحالحقهداداممابالتدريىلفردالسماح!ىالكاتدرائية

نقاولقياممنالغرضأنالواضحومنشيها،الجديدالعصوهداقمولعلىا،"!حاتدة1

ولك!،الكاتدراثحةأميناستبهدادمىأعصائهاحمايةكانالأمرأولفىساتدة4الا

اخكارتمتهد!هةإلى-المهنيهةالمقا!اتم!غيرهامل-تحولتأرتلبهتلم

وهكداآعصانها،منصيقةدائرةعلىوقفاالحقهداوجعلالتدريسمفة!راولة

الأخرىعنمفصحلةسلطةلاري!!ىيمحلكالىالأساتدةوعاسةالكاتدرائيةأمي!م!كلاأديدو

ولومحثا.الحدأوالآحرالحانبحقوقإبطاللحوجهودهيوحه!ريقكلأخذلل،الانمصالتمام

ماحكم-الكاتدرائيماأميرلاستطاعخارجةتالتةسلطةتدحلدورالمودلارعانالفريقادترك

تدحل!لكىالمثد،فىوهىالكاشئهالجامعيةالييئةعلىيقصىألى-شرعةأصالةمرلمركره

لاري!حامعةأخرىبسارةأو-الاْلساتدةراطةلاشطاتالجراد،كمتىإحدىرححالابوية

ألمجىتحكممرإلصادكياطالبةوآحرجىليىلاليابويةألشحاركالثضلالكثيرتكسصأر-الاشخة

الكاتدراتيةء

حالاتثىإلاالطلمةعلىالسجنعقولةفرص!لاري!كاتدراتيةأمي!علىالا،حرًموقد

صامن،صمهإداالبهسيهطةلاتاط!ىالمدتعىينهرحوأركبيرا،الدرريكودعدماحاصة

الملالات.كانتمثماالطا،!علىمالةعراماتص!آيضاعليهحرمالوتتسسكأو

الثالثالتردمرالا"ولالحص!كأ-ح!هـححاة-المما!ةالثتراراتححد،جميعلطمتأدوكار

رالطةأى-لاريسحامعةتمتعتالدىالوقت!ى،احديدةللحاسةمدولةلاثحةصو!ةشعثر

مصحوبةالخطوةهدهوحاءتلتئونها،تنطمالكىاللوأ-عةالتتحريعاتوصعسش!-خيحاالاكاساتدة

الموطفيىلعصتعبشآيضادلكصحح!كما،الرسيبهةأوراختالحخمللحاسةرسمىحاتملعم!

العلميةلمجا!همالا"ساتدةيتثرعحتى،الإداريةلالثورللتام

العادية،بالطرقت!هدمآن!آقوى،الحديدةأحاسيةالخيئةآلىباريرألفوحداوأص

الاكاسفعلىاًنكرتالبابويةولكى،2؟12سة"،صيئتطالكاكل1الحاسةعلىاحرمالىا!قيقعفو

وإنلاري!،جامعةتماصرالالو،طلتوححكدا!عها،حاصإدددودالز!ارححدا!حنلإصدار

وأصحت،الكىالخظامدائرة!ىدخلتادعالا،المساعدةكعدهتصدحتقداحاسةكات

الكحيةللحظمتامايكوريكادخصوعاحاصعة

لثأةححوعترالثالثالقررم!الا"ولالص!ثىطريسحاسةشهدتهدمامآحرتطورتمةة

وحدهم،الاَدا!أساتدةسملت،ريسحامعهَآرو!ةأرالكابتوم!،الجامعيةالاكاروقةلطام
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العحاص!اًوالقوكحيهاتإحدفاسميحملكاكلأتحامآر!ةإلى!الثسحوا

ف!عىالىالأمورولسقيامخا،عدباري!حامعةممهاتأل!التىالرئشه

صلتياصار-الآدا!كليةالحاصة!ةالا!رةوهى-،رب!حامعةأرفقهَأداشاها

أصهـىَكلياتتلات!اكاتلاريرحامعةلأدالعلميم،الحا!عةمديراحيهار

أعلىكالتالكا،ثالكلياتمدهأدومع،ثالطصالكمسىوالاتا!لىللاَ!وت

الطلا!إعدادصارتالأجرهالكليه!ثهيةلأد-الآدا!كيهمن!ستوى

إلىأسقكا!الادا!كلجةأرإلا،الكليها!لتهيةبهاتقومانالعلياللدراسات

ى!الكليهات!يةعلىالرعامةلرلوعاولأساتدتهالهاحققمماأكورها،تيم

لععيدالرئاسةتكولىأدالأرلع،ري!كلياتيراجخحاععقدعديحدتكارو!كداباري!،

كعيةماقةأيةم!لحلوهاالأ!ممةعديمةالعاعةالاحتماعاتهذهكالتهـادالاَدالا،

بأنهوص!اكىالبهابوىالمر!ومهوانوقتدلك!ىالجامعةعليهحصلتامخيازأححموكاد

ترصتإداالعملىصلالإصرا!للحاسةالالاصرحوممقتصاه،للجامحةلالشبةالأعطم"العهدا1

!سهالوقتوكأنطامها،علىالحارج!وعقا!اللوائحوصجعفىالحامعةحقعنفصلا،لإهانة

لملوسطىالعوركأرب!بقىضالكناهمأالقديمةنؤسرام،،لملم

ء!بم؟بر8!

س،،*/7

*!ا!لمخه



شعحد،،رسأشهف!سلطهالكالدرالحهأمي!!حلطهكسلححدشكودعدهوصع!

لعيداعادلايكولىأدعلىيقسمأدعليهواحما2آصجعلل!تدرائهحديدآكير!لة

كأمعخدلايكورألىالأسفم!طد!كأ،الاكحتحالاتكأالكيوكأعر!ا

علجنهمأهـبمرصالأبهـياء،الطلةعلىاكسمصريلصلىوآلاالثكصانةللط!مالسره

ادصمائهالوا،يةتحطكماسخيَد!تالتطماتخدءالواصبند!!ر،!حالةعقولات16

1245لسةو!ى؟اخاسةطلةعلىكاخدراتيخثاوأم!طري!أصفعهاتمعان

لعدميئصىحديدحة!علىارهـاحستألوالالامرطكأيرحاسةحصلت

دلكيزدىلاخىلارير،ع!لحيداقتعالتىالحَجةادحاكمآ!مام3واسخجواالطلحةمحاكمة

داتلالقصا.ايحعلق!مااخ!!حداالحاسه!ححشدالالاىرثادا،ا!رشا!سةحصش!ئنإد

المدية،لالشصيايحتصيمادلكلعدللحامعةحول!آريلآلمالملكلمحإد؟الديةالصحغة

كلطعلىلمحاتالخىالحامعاتحج!!بتمتعتاقىاتالمياًكحممرالحة!3مداأصحلدلكر

لاريمرحاهمعة

الالصالؤهـدلهَايةعدبلتلاري!حاسةلطم!أرالتوليححكيمحإلهالاش!!!ار؟سيمما

حكدأصالا"ص!ةااتالسواوالكارت،الولسىالعصوقلهايئحخىعيجثااصلتالىتهـالصورة

الكاتدرائة.وأمنالحامعةبيرالصراعحلهـاتص!ححاكةحلقةساصالترد

تقاومكأحد!حثموقتهاوتمحكاامكيارأتهاعلىشدلداحرصالاىي!حاسهأطهرتوححكدا

الفهـرآشاحر!ىط!نر!لددلكومع،المالجةهـاىساءاتخاالقضائةشلوقياس!للاشاصرلة!حا"كل

الكسحيهالحلطحيرمعتمقطعلمالخىاهلارعا!!ىطاقتهااسكخندتلارس!حامعةأدعشراحا!س!

علىوساعد،الا!ولىامتياراتهاةحتوتثالكلالاحتكاطعلىتقوىَاحاسةتعدلملحجت،المديخةة

لقالةأوححيخةأيةعلىالصعب!حعلتطوراالعصرشوحتطور:الا!اراتأحتهوثححدهالكماش

والتالتعترالثالىالنرصيىدىلثاتمتعتالكىلحتهوقثاتحخمظعفهـآداحاصرا%هـالزآةكأ

مرسهعص!لالقدرتممطاًرباريسحامعةاستطاعة!ىكادأسهيد!ة،كا!لهسليهمةعمر

الرالاأكشاًسالبحقوفهاعرالد!اع!ىراسخحدمتاعخدالاأكثرط!يتهالهجتألبهالوامخياراتنها

عشراحامسالقررع!تليهتاصاتعدلمأقالاليةالممديمةالاسلىحة!!

ل!لودمطاهرك!الا!حيرهالقيهةروال1482(ا-)461عتراحادفيرلوعثدشثهدرقد

عا!الحاص!مجلسه!ىالحامعةآساتذةس!شةالملكححداآتهـكآلىشجعدالستا!لخا،واحاسة

وأطلسياسةالاشتعالورجالهاالحامعةعلىألحر1467!سهقراراوأصدر،،لخيالهواتثحض

دويثم"،إلىلهايحعخولىاتا!صةرسائلثهمكأ"خىستاكلثاكأالحوص
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يحص!آرعدهـيصلا!،المجحلةالقوا-"أحدسطيهقالملكأمركدلك

لات+-حالحعةلسمطع!أ-اخامعةمدير2-انححاعمليةالملكصحلم!لحدت!

إلاالإحارلةيةالعسكلااخدمها!مقطلحخهاإعنهاء-الحرو-لكخردلتجحة-عدئد

التحئو-دشائقكأتد!يحياتدح!!أحدتآدالدثلهتلتولم،سالعةممححعة

اكخستأل!حالو5حياتعصر!رليرسلحواطلتألىلعد،للحاسةاحليهةlا

!هـحنهاسلخرلآ!!اكات-حامعةأشاقتتححكدا"إليهى"حالوركلثخحىحقوقما

نأآيصاللملكيمكرسةللحطالملك!حهاالشإتالالمخيهاهـاآرثتد!،العاحى

إياححا.يسل!

حاصعالار-!حامعةلكديريكودد!عشرالحادىَيرلإأ!!عدلما1474سخةدلكوكاد

امارالخاحميعساحاسة!!!!تطنةةسأخلالا!رالمدر!عصى!ليا،الدوامعلىهاحمود

حاءدلكولك!لهاكمدبهـحديداخيارعدالامياراررعذهاسخردتالحاسهإرحتيضة،الال!

آواحر!ىتسكعملهاعدتالى!تلك،عرالحادىَلويسحكمأشائلكألاكأيرولرلمادالملكلخا

!كقإلهتلحألهاإداشعمًولثا،!ى،ت-!لرلمادتدخلتقاومالحاسةكالتأرو!د،الحكمدلك

البلحمداكأحنهدك!يمدلوصهلطعلىالشكرالأعصائهوتقدم!شماكلبهالمصوآحرحير

)1483الام!شارئاعهدفىالعط!!نضءتمتعتقدباري!حامعهحطلىوادا

عحدماا(010ا-)894عرالخالىلوي!عثهد!ىالا"حيرةالصربهسلقتألنهاإلا89114،

فزالتتا!حا،حصوعاالملكىللتاجلاريسحا!عةخصوعتموححكداالإهـوا!حقم!حر!ت

الو!مطى،العصورطأورثشخثها!الكىالكثيغات3آمنحشِةدهاتمكعتالشالا!حتحارات!اياآحر

السادسالقرنلهالمتارالدىَهLمظاهـهـالام!مطثراإلاالأمرحقيهتةكأالتطوردلكيكرودم

أسسطىارالعصهِآورولاكأالإشطاعىالعصرالحتيهاراتم!تقىطعلىالقصاءلحوعتر

£كا-3--جا!يهها-ص*-

حامعحىلاا*قدالوسطىالعصور!ىالا!هـروبيةالحا!عا!لشأةع!الحديت!ىكاصاوإدا

دىاجامعخيناأ!هـهاتيىإلى-يرحعدلككأالسجح!فإرعنايخا،الايهـم!نالشطوباريسصواحونا

لاثالتةحطمعةحساكأرعلىعرالالىالقرر!مندأوروباعر!هااقالحا!عاتلقيةوتطورلتأه

هاتنطهورقلماإلىترجعأصولطإلىبلباري!،حامعةأولولولاحاسةصعيراتتل



تكصخعقرلمج!ر*هماءطلتالىسال!!وحالحر!لهاولقصد،يلوولوقتاخاسخيه!!

ى!باري!وشثرةالقالور!ى!لولاشلاهـةتبتما،الطصميداركأواسعةححبره

ى!الطبهيهةأطرا!حاتابإحياءامتازعرالحادىالقردأدلئاi،المدرليةالدراسات

يمك!لل،والحدلةواللاهوتة!لمجةالظالدراساتجاءبامخاركما،لمكمطآفهـ!لا

عرحا،عرمحكلاهالطيةالدراساتإحياءحركةطءتالرم!لاجةمرطئهالئول

سماءفىلولوطمحميرعأدقلللطروحسمدرسةسالرلوسخرةداعتحكى

الخأ!ليةالدراساتمداد!ىلاري!3والقالويةالد!اسات

آلىالتابتومن!يها،ال!دراسةوأصوطسالرلولحدرسةلشأةالريدالعحوصرويحوط

مكررم!!دلأتةالاإلى!رحمت-ليهخوسضحطاطهوقمل-الطص!ىاليولالىعلماءكابات

الإفريقى،قسططينيدعلىسالرلوإلىوألحاتثمالعر!الخقلتكطالادلر،أعرداإلىيرحع

توحمةقامألهالتاتمنأسهإلاهدا،الأهـهـيتىقحطحطيىشحصيهةيحجطالحموصركاروإدا

نأإلىهدا،العبهاسولىعلىمؤلعاتوآشثرها،الا،تييةإلىالط!!ىالعر!مؤلثاتلعض

طلبىوصفصدنلمرصىستسمىحعلظمما،المعدلة3سهاوطالصحىلحوحط!اشكهثرتلعخاصالرس

راكأهاعدماال!كأش!رتهاأوحالمديةعدهبلتوقد،الوسطىرالعم!أوروط(!ىالاشتماء

الزر!مالىشودرت
991سحةسحتشماء3طا

دى!حص!احأصصأرإحد

الصلجحيهةافى!ودلا

الآلركادومهيا

دقحامالتهوا!يمكمحالاشإط

ىالمعر"ثإ،لمعىحا!عش

وررحَالاا!ط-لا،سمارَلإ

ححدهـ!معرخمحيهتا

دىاطدلوي!"لملكلم

*طه.عتر
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!!ةكللآ*أبن!لئَ!صال!ش

العصحوأرسآدلاأفىألطب!لم!...ة3ََ،(ء

ناجةمنتأثرلمالوسطىمئنىه!بِم.ءيَ.ءَْ..َدص

سالرنو،بمدرسةوالتأةالنطم!دَالهها!،!شَبَوبَىالثفنتطَلَنكجَ!ب!ثيَض

1231ورإلاذ!فيولى!بر+-!ييمتضعيبفششنمشيلأمبَت!ص

91-رساسمى،-عندماحطبا!عد!ا!،"ا!لَ!ئ!

فردريكالإمبراطوراصدر.

امتحانم-الطهـايرخحصهداسطىألخاا+.كماشء!!*!0،4!

داحلالمهمههدهاصوللدري!اوالطبدحمهه

علىملكىتريخصعلىالحصولدوندولته-

أصمروال!؟لحىالطاشولبساماتد!ىلْحدلسالرسهألالإ!را!صهاطورح!"خم!،*هـ؟

أسء.ءلا---ألأإ؟.ا
لم!طر،را!المزَلز؟يماإ!يمَ!أ3،11الملذىلملعربىلترياق"لملمكاب

)أ-صاءجاليوسصلرجم

61!-قدالالى!ردريكالإميراطوركانوإدا

--"--=--*طلتدسالر!ألىإلا،داللى!ىحامعةأدأ

ل!أ/ب!عِبما/م!-أ-ي9أالا.31

،/سه1/ء/ء"/اصمحلتحتى،الطيةالدراساتمركز

/ءِا!/"ئميبرصيرإ؟س!إ/-سالقرد!ىصامخالطيخا!وتاتموتوأخدت

ص!نر/إةيرني"إكا+المطمفىأتراتخركأددونعثرالرايع

لى-لا!مبر-َ-حؤكاالا-اااَالوسطىالعصوركأالحاسية

فزلسافىالثريع..دراصةلداياترصم

4111



يمخلاداحامعتيرهاير!أدولاريسلولوناحاسخىثةدراسةلرلااتصح

قاكتالشىابمطتتم!!فالأولى،الحا!عاتأدواعد!كحشلني!نوعينأوكلطين

dعهـى اتحادأ!ساسعلىقامتالتىالحامعاتتمثلوالتاسةانطلمةاتحاد!ساس

مركبيرعد!شأةعمترالخالثالخرلى!دشورتأرأورولاعر!،،دتلبثولم؟الآساتدة

صعةلفسهاعلىحلتسالقةقديمحةمدارسآصل!كارماالحامعاتحمدهوحن،المتفرقةالجاسات

والذىعوررأ،الائدمالحامعاتأساتذةأواالمددأوالحكاملعصبتهأسيهقامماومها،ابلعة

لولولا،حاسة!ىكاالمعمولالطمو!قسار!صعاأدكحوانق!الجا!طتححدهأحر!!ي!صا

كيرصهـىالصعبمركادوإد،لاري!سكأبثماالمسرلالحطموشقالآصِالعمم!ساكأحيىكأ

الاشخةاحاساتساكثيمِلأد،احامعطتثىالنوعيرحذيرقيدوويئ!اصلحطصعةالا!جار

و،صماحميعا،مم!هماظعياوالمحعدت!عا،وباريسلبرلر،تأفى!تاشسطىارالعصوأثاحرث!

كحيهئةعلىتامةةسع!إم!لولولاحاسة!الطلةكلالةحَالىمماارهـ3علىأسهشدكرأريحص

اولرحاتالححرحدححااحخمترأطةلهمكالتاجاهمع!كحدهلىالا"ساترةآنإلاالدري!،

الهيحةراطة!ىلالدحولجديدعصولآىوبالإددالعلمبة

Studium!)قىاحامعةآفالعالحةالمدرلةلقطكارإدا Gener!!دكرلاأدسقكما-ي

مستوفعلىحدالدرالةتكوثآرعلى،للدراسةاجهاتاحيجعم!الطلةإليهيفدالدقالمكاد

!سالاحيرالمف!ىترافرلمالروطححدهفإد،الأقلعلىالعالةالكلياتإحدشويحورَعال

أساتدةلعصدفعصعوالحلعدةطكلتحاكو!!عارسحدودةتليلةأكزص!ىإلاعرالَالىنالرو

ا!وظمها،الأماجامعةتقايىسهمحامليىىأص!ددإلىالهجرهإلىوطا،لثااحامعا!ححده

!مدهألما،الحلخافىيالكاترالكتا!مسشثهاألىالعمليةوححىالجاساتتكاترإلىأدى

إلىأدىَمما-ولارلربولوط!لحا!ة-الا!ولىاحاسات!ىالداخليهةاحالأشاتشآهمبهاالعواكل

دأ!حماولتالمجاورةالا!خرىالمدربهأحتالدقالحيرةوشعورالعاضير،ا،!!انذةلعصرهجرة

عددارديادنم!يثا،حامعىكحمعيامم!وأدباقخماديالخخثيدإليهاالجامعاتألاتدةتعرىَ

!يهيحدودجديدسكانصتالمحثإلىد!عكهممماجاشةيتةكألالدريرلهمالمرحصرالأساتدة

حطهاو!قدارميم،!ادىتماوتتالحديدةالجاسات!إدالأمركادومدهما،للعملمع1آ!جالا

الأساليبونطيقالحماءاشطاع!اوسهاالسريعلوالدسللمشلتعرعرما!محها،الخجماحص!

الأمأحامعةادىبهاالمعمول!سنها
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كأتحددتآدلاتلتكاالحاسةالمعادلدححددملتمسي!حريةرلكن

!ىأالعاتمادالقوكادحأتعدكسامحث!الخالتال!سلاهـناالأ!هـلسالحصص

يدحا.وترشالمإعكحدا!عالبةمهطساحدإلتاءإلى-الاسبه؟الإيساطوريةوححما

وإ!لو،دوىسال،ريرموفكأتحعلجالسلطة

12سة!دى،لاللىكأسةبىأولضدرياثالإلمراطورألعتمأ122؟لسةءصى

اولطأل!آصتكأ،لررتهكأستالمةالكالشجامعهحرلحورىَالالاأش!9122

----ولا1245(أ-)244فَىاولليماالالا!اكأالوخ،صداك!حاسةالرالعألوست

دأححىحديدة!!ةأضحدحامعيةسماتلمؤلإلساءإ!يةوالىإالإسراطوريةشيامآدكأشك

هـ!عة،صنةلكسغهاالىلاآةالإ!هـاطو!لرسحيصم!علىتحطآديح!الاش!الحاسات

لخسمواإسراطو!يةأويةباءمرا!معلىحصلتأرأورو،5هـ!كأالمدد!ضتلت3هـحححَدا

اسخصدرت_وصولو،با!س!مكل-الا!ولىالحامعا!يعصإدلى،الحالسعطتموىإلىسداكأل!ا

لكى،2912(أ-)192عالجةضعهصشةواكالماد!هااتلافىكأالرالعلجنرلاالالام!!!اميم

مراسيمعلىحصلتالوسطىوالعصودىأورو،عر!تهاالىالحامعاتحميهعأددلكسىليى

يؤسناآرددة-او،دةردأكسولمخل-اجاساتلعصقالت!تد،إمبراطوريةآو،لوية

ومع،العالليتجىالحلطخيرئحاتج!إحد!لسلشرعيخثا!ىسومعلىتحلأدنو*و،لاباأورإسرالى

دأإلىحدا،"العرهـوالعادةحكمالمشرعةحامعاتبأن!اعحترالعالىالتهرلىخقماءاشِثدلك

إ!راطورآولالااسس!اتةدوداللادحملوكأسسخا-أ!سالياكأصةرب-خرىَالا!اجاساتلعصم

تولااكخستدلكمعةالعالميتيهر،السلطتيرهاتيىإحدىم!اعتراهـئهاعلىالححكولودور

الحامعاتا!تارباستعراصرعير،هماةالحامعاتلثدهعديدةأمثلة!د!إ!األا"مركارصثماة،شريما

الومطىالعصورثىأورولابلدالىلححخلتكأ

لطايهالحامغات

ي!ص-!ء-ض!صك!--ر

فىالجامعاتةلةشثهدتالتىالأوروبيةالا،دأولىم!-رأياأدسجىكما-إيطالاكانت

ماالطلبةلقابةمخحعلى-حاطرطيبع!-وافقتقدبولونامديةكانتوا!ا،الوسطىالعمور

!موطلجتالقدرلهذاتكفلمالحامعة!إر،حقوقمنوالتحاريةالمهيةالقاباتلبهقجةحولَه



وحامعتها،حيةسصولو،مديةي!لزاعإلىأدىمما،الا!تياراتمرمريداالمدية

.أخرىناحيةمنالاشئة

الجامعاتمنككيرقيامعرالتالىالقرنأواخر!ذإيطالاشهدتوقد

الأفى،محدودةمدارسلسوىتكنلمالجامعاتهذهلعضإدحقيقة.ايخخافسة

طلالاتضممادامتحامعةاسمنفسهاعلىتطلقآنا!ستطاعتهافىكانولكن

حقيقةفىل!تالوحداتهدهكانتوان،أخرىسياسيةوحداتإلىينتمود

الأحيرالشطردىطهرتالتىالإيطاليةالجامعاتوأشهر،مستقلةمددسوىأمر*لا

المدينهة،تلكفىوالنحولللاغةقديمةمدرسةم!لشأتالكىرجيوحامعةالوسطىالعصورص

فيثنزأحامعةأما،121سنهَرسميابهاالاعترأ!قبمحكىللقانود،حامعةإلىتطورتثم

كاتولكن،4012مسةالمديةتلكإلىصلوناجا!عةرجاللهاقامهجرةإلىبفغآشهافتدين

أرروحامعةقامتوكذلك،قليهلةسنواتبعددللتأرتلت!لم،العمرقميرةالحامعةمذه

القرلىمنتصفعدالحامعةتلكأصحتحتىبولونا،سعلميةلهجرةنتيحة1215سةحوالى

لسةترجعإلىهدهأرزولجامعةلائحةوصلتاوقد،الإيطالةالحامحاتأ!!عرانلث

الجامعاتححدهتاريخدراسةفىعليهالعتمدالىالإيطاليةالجاساتلوائعأولى!منوهى،1255

هدهأمر!ىوالعرب،الوسطىالعصورفى

اللواثحعنواصحااخخلا!ااحخلمتألهاالا،ثحة.-لم
الجامحةبولوسا،!ىعمدنؤ!امعمولاكارألىع!،ة!ء"*س!3

صعهاأرزجامعةلاثحهألكالا!5،"؟14،884صهه.ل!ي!ههاله!كلى

قامتلثحبهاأرروحامعةلان،رلطلهلاالا!ساتدةىلأول،"3"ء،83*""384ْْ

صوطلتها،لالولرلاأساتدةلعصلهحرهشيهحة"

شئورتصري!!ىولىالا!31طمةكالتتم3--ض

1حصل355وثىسحة،مالحامعةلاذلطتذة--لررَ

الإمبراطورسرسميةدراءةعلىأرروجامعةء،ر
-أَحم\.

أرهـايح.شارل

التىالإيطالةالحامعاتأ!أنعلىىلأِ!حع،!.:ىءِ-ع!كئنئم،3+،لأ

لادواجامعةقكبدودكاثتلولولاصتمرعا-لم3سفىشع-/*ء3َ+ء"+ْ/

شاصصورة!ىتبدوأحذتالَى1222()سة"حِهر*لم-*12ررله

جميع!ىحاقشهاخىداتهالولولالحامعةحطير3؟1فلكج(

7!،فىء

-.تٍكألم--:نر"

هـ11لملقرنإلىتعوربأكسفورد!حفوطةمخطوطةكلأ-ء!-س!.يمَولا!-

لهح!ص!لأ-!كل8!.،
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الطلحة،لحوتشيهااتحاطأطثر!ألىالأض!ق3كى،دواسديحةتلتو!الليهادير

ة!ِم!تدحمسطالطلةتمجعأطعلى!ركيلىمديةوافقتالدىَالوقت!ى

إلىالعرعرهداأدىوقدمواماراتسإيىيخاحورعمافصا،سارلخا،

مدهكالتوالى،1228هـةصكيلىإلىلادواحطمعذطلةم!حَيرعددهحرة

حصلتأدوكادرلححح!سل!ا،لاد!اجامعةمصجم!!ىحالط!تؤقر-الحره

سحةالمحادسكلمتالالاص!وامخياراتكلالحقوقهااعزا!علىلادواحامعة

لثحراتلتحجةعرالرايع!اكلرلىأوائلدىطلمتثاأعداداردادررألىلعد،1346

ن!الادحامعةأثادتكدلاث،1322لسةة613سحةلولولامرإلجهاو!دت

9913لسةوكأ،عترالرايعالترد!ىوأساتدتهالولولالممعةأصا!دىالالخدريحىالد!ور

ى!الصراث!صحصصتكيالثا،حاصمىعلىالديحةح!ظممنلمجادواحامعةحصلت

تخأنرلى441سحةالححدقيههلسيهفرهلادوالديةحضعتوعدماندتها،أطهـىت"تورحالملىقي

دإشالحقأساتدتا،!رتاتورادت!ادراجاسةتشحيععلىالبدقيةحكومةدأتلاىاحامعة

عدتحكى،اسدتيةالسحطرهالمديه!يهحصعتالذىَالعصر!ى!محدحادرشةطعتسادواحامعة

حرمألهدلكأورولا،شىالاولىالا!ثاحاساتإحدئعشروالسادسعشرالحامسالقري!!ى

إلىالدقة!عاياححرعولدلكلادوا"جا!عةعرأصهـىحا!عة!ىيدرسواألىالححدقيةرطياعلى

الدفالديىالامحأدإلىححدا،العامةالماصصلىلةتو،صل!ثمالخىلالمعرسةليهكرودواسادواحامعة

آ!الىسكيراد!عالمحدقيئرحمكايالهتمخع

دراسخثم!واصلةإلىالروتالتبةالالأد

الاصط!دحرحَةسلحقيهدخيملادواكأ

ثحصكدا؟ليهكتيماال!طلهاشامالتىالمصادة

،ظاررقة!مطا!كأطد؟اعدت

علإ!-عدتلل،كرىحا!عجةمديئ

الا،يم"احى-الكتا!بعصقول

11للدقية

خحاءهـ؟ليد3لاللىحاسهأط

دإوالإهـهـاطوريد،الالويةي!الصلاهـاع

العصورفىالحمدقية!ىلمحكهملمقصر

والنهصةلملوسطى



حداخاهكا!ةا-واتحادالحامعا!تأيخا-كاسصعلىالقو-!ساسيرححركلس!صت

المصطشكحداكأالسقوشَالىحصو!حمكا،صدهـ!اعهحاكألجاسعداص-يده61-ص

نحعملأ!الاعرا!صلىآةحدلدحامحاتإظمهإلىآسرعتالضىء/!هـ!اووورية-ر4ء"7

حامعا"ت!7!،لر)كااتسحثاجقطع!-طلحيهاإل!وكحم!ثاحعالأالقاثمةاشإ!حطتلإعءئن

با-رةأةثىلل-إيطالساكأامعةحأشد!صاتالتىساللىحا!عةالادضلسث

آصدر!اسدىامالمرسوححو،معيهن!رسرمأهِاكاذرِمم!مخصىمحدد،قحس!كأآلست24

ح!ءتلاسدحاسهألىالوامحوص،1224لسةالثاممادريكصاطورالإبِ-،-ء3--ص

العمموشهـىدريداما3تعخرإسيَالحجث،تاماحمموعالياحصعتشمسة،الإهصراطوريةمحيهعة

آمورحاألسطكأحتى،العلماليةأحللطةحصتلحا!ع!الوس!

العصوش!ىساآ!تةعرشتهماالتىاخالعاللالقيه!سصةياالعرلوحعجا-شاظجام!كماك؟

الغراكذولثصدر121245-؟؟شةحا!تاقفالالراحالاطاحامعهعى،احديخةالدالوسطى

؟رر،لىو!رطصا!الابىتمحلج!،مطَدكأنالةعحركسحلةحَاتألهَاح!واشامعهححدهكأ

لسحعولحَعاوحدححا،ليةافئلوإ!،لدراساأحمالةابقصدأهـالع1آ!ستالمالااجا!عةححدهأ-ء

علميةدرحا!عشراحماس!داصاكأمححتألغمانحتككلاخكجاطال،ححوتكليهأكيماعردلكلحد

لما،ولت!ةآوالطلةثبحنوا!صةالديححتمراطةالمادكَأآدالواصيعوكس،الخلسثة"الطبكأ

رأتلتولممحاشرأ،ضالحاحصوعايةلنحالهِحصعتإد،اخا!حةححددكأإطالأقاوحودلهايكر

اوللاكادامحاععآد،المديةعدهعداولدلك-313لسهروماكلديهحاصةآ!!شحاسةقاثت

حا!عةتعخهآرعصهـالاْسهـلمالطللىكأآثيهخورإلىالاطالختهالعدحدثهـلكن1روما!ىححتيه!حا

المديةحاسهىَصلطفةيمقشلماحديد!م!سرإلىالمالوق،طالا

ورحد!،!ظ13لح,المعامر؟اليماطوحهثكأ-و-للأهaِيمhِد؟9خثدسماحامحهأ!ما

ثبه!درعحلأد4612

ص-الطلهسععكالالى

لرلى!ابحا!عةالالكحاش

الحماهحعةه*طأيىشيجة

فا!حكعلت،جمةالالولحو

بطرساتجدب!تدراتيةكما

ى!رو!افىبويةلملالتهر

الرسطىالعمحور
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الا!ش!،الجيا،!حمئتالمعخمِب!الصلتالمححالسعدادحا!آداعصاكهـصهحمحيهحا

لعكم!كأطلمتخاسجحاحاسةأ"ىائآ!اتدةاآليماستالا،سح1253سحةو!ى

"!س-سبهحااشنا!!أدكالىآثحمالحنا31حيهسهرهـعايةشحملمكمحَياالمايىالاعثاءات

لكحدد-حة1338سةتم1321سةإليبالولولاحاسةأ!ضحا!حرمحى!د

لخثجعالإ!حامإلىحوا!ساض!توعحدئد،واللدلحةلولالوجاسذ-!الراع

133702توكأف!،ال!اتاف!ضكأالكرىَالإيطالبءالحاسا!عداد!

كاء.وسحغهالبماال!اباعر:لمارا!الإ!هـاطورص-!هـ!معلىساحصلت

ححدهحصلصألىتل!ولىااحاسا-،صعر!اعدندلنهاتمخعتانالا!كارا!

عكرالثا!ص!لحو!ىَالحالا-!الالثخيهارا!م!ىأصِ!ححموع!علىقليللعدالجاسة

وكحى،الوسطىالعصورمىايطلياكأءت!هأمتلةمهتوجدأحامعاتاسآحرسعححخاكة

لأشكأكاتوإممالولولا،حاسةسخ!تلتاثيات!ولموالالاطرةالالواتيتيهالىالتىالحاسات

شصناتنهااط!عةا!تيا!ا!علىالحصول!ىأحلدلا!اساعدسثاحخىالمدلى!ىحطصةلداكأصأمرححا

لهتأستالتىبيا!هـاحاصعةالوخلهداملوآوصح،إسراطوريةآريةيالو!راءاتبمقتصى

الالظراتحميعوطلابنهاأساتدتنهاعلىيصسىالرايعآلولستاالال,سهـسومصدرعدلثا1248

ير.دالأِحامعةرحالس!اتمخعالكى

وطرقيلطحح!ها9صثاتهادىتحرحدلمالوسطىالعصوركأالايطالعهاحامعا!لتهيهةأما

ترضهـ)سةرحاسة(،813)سمةوحيارِحا!عةساتاطهذهوص!،الالقةالأ!حتلةع!تهالة

9134()!سة!لوردطوحاسة1343()دسةب!اوحاسة9133()تثو!!اوحاص8113

وحامعة14(د)سحةتوريووحامعة1913()سحة!راراوحامعة1361()سحةلا!اوحىامعهَ

للحامعا!العاككةالمميهراتمحملأدستطيهعدإلاالا!مركادومهما1444()سنةلصقلحِة-قطالمجا

يلىةديحاالومطىالعصوتدىالإيطالة

ممطعلى-الالوىوالا!طولاللىأررولاستخاء-لةالإيصااالحامعاتحمجغتاشاأولا

لولولاحا!عةممطموواحد،

العصورشالإيطلةاحا!عاتكأالا!ولىالمكا،السانوليةالدراساتاحتتتانياْ

الحامعاتخإرأحرلىولعارة،الخالةالمكاسةالطصاخلدلكوبعد،الوسطى

الطيعجةوالعلومالقا!لىلدراسةمراكرالعصورتلككىأصحتيطليةالاٍ

لعديها،الحاكمةللسلطاتودالتوللدياتهاالمدلىعلىالإيطاليةالجاساتاعتمدتتالثا

معيشهمفىيعخدودط-الأقلعلى-عترالكالثالقرد!ايهمدأساتدشهاأيمأد



تد15راخالاتهـخات
!كا-ءهـ!

حاد!ىَسيماالخاعدةوو؟!-

ثصراخ!ىطا!اضسساس

الىسهكأاحاشمةاأسس!!

اللوائحا-رتصبولأيىا،طوأ!دا

!9حلاِ!لمجراسة!صاش

اللا--طئىَبسيط!ةا-ددتاحَ!

اذهـاءا&وس!احاثث!هـكأاضخو!على

را!احمكت!او-!،عراحطص!كأاتَ

ش!اخكدر-ححيهكذعا!ا"ا!لةسيهطر!

خ!-سحتحؤضارطح!الالفماتاضامعاهـا

آصحتشل!أظ-ذ،الا-طاق9آركأالضأح!

ئا،!ق-ثخدلعالخى!ىتالل!ب

أححلاشطلهلبدكأال!هـتاشهم

ور"-ىِاورسحةكأصاكحهالححلطا-دلحىِ

اخاحَه!-وائسلىاتطلدرإتاكأالصص

ءفأحر!ليههالإ!ااالمددآرححىخيهيا،

الا!حاأبداحلىخححح!حدطحساممى

!صاطلم!تلحعآ؟،أغ!دطات

خ!لاعالمريهت!ىالموحردهان!يَرهـهالمالى

اعم!!احهالإلطا)ازردألىثىتحكولا

الأحماسيههىاط؟لداسهـان!كلراتاظ!عأ

كأحشما-لاا!ث!سهب!كمححلكب

ئحسفاللدياتسالىع!طضاث
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الدىالعام،لطالعارتبطتالا!ةالحصائصجمغأربحدوأخيرارابعا

!الجامعات،كنيةتكىلمألهاوهو،الإيطاليةاطمعاتبهاتصفت

رابطةترلطهالم-الالوىاللاطجا!عةباسخثخاء-كلهاالإيطالة

اعتيادأو!صهاقاميقرالدىالالوىالمرسوممنأكثربالكية

كاتهـادا،الجامعة!حتهاالىالعلميةللإحاراتالمديةأسقف

لأةالأولالدورفىسيعاولا-أحيالاتدخلتقدالبابوية

لاسإلياطالعااتحدالدحلححدا!إد،الداحليةشخولثادى-الإيطالهالحامعات

اصوريةللإمبراالماصالرعيم!صفهالإيطاليةالحامعاتمعيخصرفكاندالالادينجا،

الروحىوأداححاالعرديةالكسسهرأسلوصمهلاإدطالحا،علىالشطر،حول

!لورلارياماساْتنيةكاكدرلم



وِالِبزلغال!أله!بانياجامعاقعَلإبئن

73-سصي!3-

لأ-ءي!!--

صماتلعدهالولسطىالعصور!ىفاكتارتوالبرتعالأسحالاجاساتأما

تلكفىل!تهاوتاريخالجامعاتهذهأهمالشعراضمنلناتكفبعأسايمة

قثهتالة!لكالتالمئألمولىألمسهاالتىطكسيهةحامعةهىقتهتاكحامعاتأولىوكات،العمور

رإويقالى،ملحوظبنشاطقالتللسية!ىأسنعية!سدرلةوحدت!الصروهـأء912لسة

!هَوالاسعألمونسalesماأما،A11£كمخةالحرةوالمكوداللاححوت!يهثادرسدومحيهكالقدس

بلشةمدرسةفىللتدري!-و!لولاباريىمكل-الشنهيرةالعلمجةالمراكرمرالأساتدةدعاأنه

منأوللوصمهالجطمعاتتاريع!ىالاليعألعونسآهييهةتبدومداومن.معريةمرتباتل!ظ

البتاءتستطغلىطيةحامعةطنألا!!ركارمثماة،للأطتدةثاشةمرتباتثصمدأقرر

بعد125سنةدورهافانتغىطويلا،

اعتمد!التىالمعولةعخهاال!طعتأد

!متحتمدكحاكاتوالتىعلحها،

للخحمجةحامعةآلىإلىححدا،ان!سسححة

حامقىحاتمرقويهَلماورةحرصست

تسخطيهعأددورالوليدوللدسلسقة

الما!سة،لدهعلىاحعلصا

برحعالوليدبلدحامعةأما

عرالئالثالفردمتصصإلى،كأجحثما

قخخالةملوكلتحل!اوتدالا"قل،على

لمحأصحوالعطمهمالقرددلكأوأخردحد

مححثاكما،الامتيهاراتلعضعليحا

!الةإعاسةقشتالةملكالرابعثردلاصد

آواخروفى413كةكيرةسوية

إنجلترلم!لك-لميالتحنرىتمال
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حتى،تاتس!تماسثهااح!!كراحىسعةالحاسةلهدهوحدعكرإ!ايعاالترلى

الملحعةولالأححوتأحرىكراسىتلاتة14(9136-)الالتححرىإلجهااًصا!

والطص

مد،ذلمتهةحاسةلرلىملكالتاسعآلنوصألحس!1237تشكأ

ة!الامتيازاتلعصرحولهاالالثولفردطمسلراءهعلىالحامعه،لدهحصلت

الملقبالعاشرألموسعهددىإلاتردهرلمشلم!سةحامعهآرعلى،1343

،ومرطومؤ!خاو!اعراوكياويا!لكياكالىالدى(1284-)1252سالحكيم

لصيرحيرشلمحقةحا!عةيه!وحدت

علجكثاأصمىكما،الحا!عةعلينهاحصلتاقالا!حتيارأتالرابغإ!صكدشالاباأيدألىكالىتم

اجاساتكا!ةشالدرص!مىلتلمقةخريحىحقأ،هميها،1255لسةحديدةاميارات

دإلحبشلممةوحا!عةالابويةيرشديداالظر!كالماو*صكداولاري!،لولولاعدا،الا"حرى

العريحة،الكيسةاستقلاللمكرةمقاومغهاآتاءالا!وروليةالحمامعاتلشنمجرالاتحدلمأحالويةا

صامعةفإدالداحلىالسيملاحةمرأماشلصتةحامعةمرأقوىرتستالتالىمعالراعأتاءتم

تمتعطلة""حامحة!!اتألهادلكلاربر،حامعةإلىمجالولز،حالتإلىاًقرا-كان!شلمشة

ثالويةة!وثعدةحاككالتإرححدا،الحامعة!ديرلاحخياروقاكواالأعلىلال!ممودالطلا!يكها

دإطالنتيهاتسعص!سمتشليمقةحاسةآدثيدوال!امالتطيمكأوشلمقهبولولاحاسخى-!

علمتهَاصءالحا!عةحكدهصاحخحصرت4.13()31474صيةال!شELIإب!الملكةإديقال

لةالمحاة*لذهآرالمعروثة،يحةوال!الا،ييةدراتتحصد!خامتككلدآتسيليةحاسةأسا

خىالعريحةلد!الةfroس!مكدألنهسجملىيعدةاأحدهِالديرمخيهكارالدةئحادالىلحضدلتيحة

أقا!نهاثمدرسةأولألى!ير!حالمححلييهر!نتهـاللسيحجةكحدتكاررىيهلحبهودالسيامسريتمعَحوا

ححدهـكأالخوسععرالحكيمآللوصعملتتد،أشيهلجةدىكاتال!هـقياللعةلدراسة!يهكالىالدة

لل!حس!،يهمالمسيهحيهةلثرأةالمحلميى!حعالخارفالتجادلتسنهيا!!صدلااحرسةاالدرالات

دكأاسةكأالكوسعمريخحد3Tآراد-الحلكيهةلالدراسا!!هـااهتماماا!الذى-ألثوصلا"لى

إلىالخقلقشخالةلالأطألىلبمالا،وحصارننهمالعر!علومعلىللوقو!أداهالعرلمجةاللعة

الامتياراتحولكيها!لكيةلراءة5491!خةأشبجليةص(معةحطتومكدا،صةم!اكثرأشية

يهيعخرث126سة!سسوماالراحإمعَدرالبالاأصدشكما،شلممقةجامعةبهاتمتعتالش

الحقوقلعصعليماويضمىأشبيلجةلحامعة



إلىأدياقدألاستقلاللحوالقوميةوالرعةلتعليمالحماسةكات!ادا

الشعورهذا!إن،عرالتالثالقردفىثظلةمملكةفىجام!تثلاثسي!ط

أحامعاتاإنوالحق!قثكالةلمحلكةالمادةأرعولةمملكةإلىامدماعالىس

الحصورتحتهىتكدلمحيت،وطعيهةمؤلسحاتشىءكلقيكانتالآ!حاسة

أولىوكانتأككر،أوجامعةالأما!ةالممالكم!مملكةلكلوكالطإلاالو!مطى

وحدهاالملكيةإلىيخشأتهاتدينلااقى،لاردهحامعة*لىأركولةمملكةحامعات

التاىحيص!أ!سماالحامعة!هدهمعاالطرفيإلىهـاكاعيرها،دودالبالويةأو

للاده!ىالحامعةهدهإقامة!ارعبتهعرفيهاعرالغىالوثيقةولك!013!سةأرغونةملك

لجامعةلراءةصدرتوكحكدا،اثمروععرمرا!قتهطالباالا،إلىوحههارسالةصعبارة

الدىالمرسرموكالىوالملكإ،للالويةالمشتركةالإرادهَوليدةجاءتالحام!هدهيأرتثهدلارده

تولورحاسةلثهاتمخعتالكىل!س!االامخياراتلاردهلحامعةلطيخوانكن!نيكليرلاLulأصدره

مرلاللىحاسةسإلشماءا!صالكالىضدريئاالإسراطور!سمومالمرسوم!دايبهكذلك

لطاقحارحالمحلكةأحراءم!آحرحرءآىكأوالنملعةوالططالتا!دتدر-!مصألهلاحية

الريصةالحطوطل!سىتطيماتخاثىاتمعتآنهاعلىلاردهحامعةلاتحةفتدل،احديدةاالحماسة

!مبالتدريسالخرخحصحعدلاردهحاسةأد*لو!احدثارقمعلوسابوحاسةاتمعكنهاالتى

المدية،أسفحقمىالسرحيص،لداجعلتلولوناآدححنكأ،الملكيحددهأميناخخصاص

حقحولالمديةكىالحاكمةالسلطةحابم!سديدةلمعارصة!لولاجاسةتعرضتكدللث

احاسةسديرحىعلىلاردهحامعةلائحهلصتحي!!ىآعصاثها،محاكحة!ىالثَضائىاحاسها

المحالميرالطلا!محاكمةدى!آساتدتيا

للديةجحلمما،قشالةمملكه!ىسثاأرعونةمملكةكأىَأقوكاتالمددتللدبآدويحدو

كراسىلإلشاءالا!رمةلالاسوالإ!مدادححا!ىسيمالاحامعتيها،تآشس!ىححاملدورت!توملارده

لدشعمتتوأرعلىلاردهطديةاورمتة1311سنهودى،والصالصصواوالكللسثهالقالولىلا!لماتذة

لرلاردهجامعةلثصاريصيقسمالملكحعلالدىالآص!،حاصهَبشروطالحاسةأساتدة!رتات

ط!3!آسسرإد؟أرعولةمىالوجدةالحاسةكحىلاردهحاسذتحَ!لىةوكي!ثا،المديةللدية

إلى*ثعا،حانمةلثاتقملمالجامعةحذهكانت!اد،133لشةلريححادحا!عةأرعولهملكالهـايع

حمخال!صإتلإلكاءلرسولما-الابعكلمىوهو-آشيهولىلابواتأحدآصد!عدلساأ`4vسخة

لارده،حا!عةللواتحبعبدحدإلىاحا!عةهدهلوائجعتآد!توقد،اللاححوتكليهَعداماشجتا،

تولو!حامعةصرصلاالى2تالمؤترالعصع!حصافى
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لراءةعلىوحصلت1432!ةالمديةللدي!آ!امك!هاوولرشلولةجامعهأما

*عدهولكر؟الخاصليهفولاالبابامنبالوىمرسومعلىتمالخالس!،ألموص!ى

متص!قر!اواصلاحثاتحديدهاتمأرلعدإلاخاصةبأهميةتخيخعلمالحامعة

عتر.الادسالقرد

حامعهلإسناءكرسو!االراحسكتوسالالاآصدر1474سهوكأ

سمةميورقة()حرب!ءبالما!ىحامعةالكاثوليكى!ردناندأظمكدلك،سرقسطة

المدرسةأحررتهاالتىالشوةألاسعلىقامتالجامعةكعدهأدويرحح،1483

الحريرةدكادلنالمسيحيةنثروباقالىالعرليما،اللعةلخعليهم1276سمة!دسالما!ىالمؤلسمة

حامعة*عىعترالحاصالقردخظ/مقر!أسجايمافىقامتأحرىحامعاتثلاتوهاك،السلمين

(0015)!سةبلنسجةوحامعة9914()سةالقالةوجا!عة9148()سنةسجولرا

يتمآرقلشيهاالسياسيةالوحداتلخعددلخيجةحاءتأ!سانيا!ىالحا!عاتكرةكانتوادا

وحدةعلىظهدحير!إلى1558(،أ-3161الحاصشارلعثددىلهاسًاالمملكةتوحيد

)أشبونة(لشبونةحا!عةهى!يها،وطيةواحدةحامعةوجودهوقيالهامدالسياسيةالرتغال

التحقلكثرةأنصفتألالاإلاالمستمر،المتصلستاريحهاامتازتالبرتعالجامعةألىم!3الروعلى

سةصدرالدىالالوىالرسومممقتصىلشونةمدينةلىنشأتالجامعة!هدهموضعها،وتغيهير

لملثوطمديكةلىأولولك!،الخاصةالامتيازاتلعصوحولهابثااعخر!والدى،0912

لسةكويمرامديةإلى-الحاسةالقالولالكالى-هحرتهمإلىأدىمما،الطلةمعاصلةيحسنوا

13 A،لكديةأدعلىبها،الاعرا!تصمتحديدةو!لكيةبابويةبمراسيمالجا!عةحطيتجث

أحرىمرةفي،إلىالحامعةفعادت،الصاحةالحامعيهةالةتلاتملمالهاد!تالصعيرةكويححرا

تنتقلالرتغالحامعةأحدتو!كدا،الأ،كالىجاص!م!ححةلمكاع!تعرص!ب1338!سة

لرحللرنةإلى1377!سةوعادتكويمرا،إلى1355!سةفالخملتوكويمبرا،لشبوسهلير

.اليومحتىقائمةطلتحيت،1537سنةكويمبراإلىأحرىمرة

كات!ادا!الداحلىتنظيمهافىبولوناحا!عةحذوالرتغاليةالحامعةهدهحدتوقد

كاتهدهـالظاهرة!إر،الملكيةلنفودحصوعهاجميهعهاامازتقدأيبرياجزيرةلشه!ىالجامعات

كأالا!ماتدةتعيىصارعرالخام!القرنمتصفومذ،ابىتغالحا!عةفىتكونماأوصح

حرمتكذلك،لفسهالملكأوالأمراءأحدوهوالجامثة""راعىبموافقةلااٍقيلاالبرتحالىحامعة

وتمتار،الحاصةأملاكهاإدارةحقمنخىللبها،حاصةلوائحتثريعحقم!الجامعةهده

ورمما،الوسطىالعصورمظهرمنبكثيرتحتعطاليومحتىرالتمابأنهاالرتغالةكويمراحامعة



الريطالة-احاساتلعكحم!لا!خاكاآى-ا!ارهاصلص!ىال!جدةالحاسةظَات

ألىإلى،عدا،الحاسىر!سَلديرالمديخةارع-كأاليومحىطلتثايسرالى

العصحورطلةرداءإلىألىهـ!الومكويصراطرعبهـتديهالدفاحامعىاال!ثاء

أحَس!لو!دطلح!يلسحهالدىَالتو!!نصص!11

ى!!اضتعالآسالياحا!عاتمميرات!ملأدشيهعألاوالحا!صة

يلىثيماالوسفىالعصور

للملىكتهلةدارمعطكثي*الأر؟،لعرضناطالاششمديدةأخامعاتكحدهكاتلاأو

إدارةكأ!اصحاحلبالملكىداتِطيهروشد،اللا!ارليبةحعلنهامما،احكام!ا

كحده!حديرىيعيرالد!حرح!ادالملكآدحتى،تعالجةضادالا!!ساسيةاخامعاتتد

اخالات.مرت!كأالحامعات

لولولا،حاسةممطعلىشكاداحةواد!تعاالآ!سالةللحاسعاتالداخلىالخحطيهمآ!اتاليا

خاسذىلمدحَاسسا!!تبلحطمتلكاخا!عات!اهـلصعدتظ؟إد

ى!الاشحاباحاساا!ولأكحارتلحالحعتعاكأص-لأالسالكلةاخحيهفخدهآرعلىتالا

كخحأتالأساسيةاالحا!عاتمرثكتير،لالكخيسةاصهاارتاسددسمممطىالي!العصه

ورحالساقكلةالاحححلالدقالاكاسر،!حلمرحودة!حوصَاتشيسةمدا!7!كأتطوس

نالةحاسةلحاصة"،اخاساتمحدهدىوا-سمر!-يتيخرالكنية

مرالوعهداهَ،3جةلااىتحاطاآقلكاتالا!الةاالحاساتلعفرحححاكة:رابعا

طسات!ىلزصوحدلكيد؟كما،تأته!ىكرلصبهبالمددأ-الحامعات

عولةآر

كححيهةو!عداتبلعا!اتتمتعصآل!هاالأ!يةاحاساتاعلىيا!حصأوآجراخامسا

الملكيه!!ساطةالابريةكلواثقةعاجاحصد،صحححة
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فرنم!هاجامثالط

إلىهـالوسطىأ!صادى!دبهصالآوااحمالعاتاضألىالحَكا؟-اعما:

اللرحسية-احاساتيصعودوكدند،طلحة!طساتساتدهحاسات!سمير

دآكأسكلاآلهوالواشع،الا!!التسسمصحير-باري!حامعهرآسهاعلىة!حكهاالنليهدعدا

لحاسذ3شلحاإلاتتأقولم-أورول!!ل،!-!!رالثلأ!يةتلكحمى-العديووالرلسيةأحاسماإ!

الحاسةلئ!دهكادتاعاثحساالعسيرص!كارتم!س؟طريمس

قاتيال!عاتملىاحا!عاتحسددآرسطىالِالعصور!ىالثريحة2تاحا!عادشأسهم!ويا-و

حديدكإحرا"يخشآىلمشعا!،قاتمةقديمة!مدارسرقطوشجحةشأآفجآ،ولمقأ،طاته

3!أوىَسابرمص!سوضص!

لولولا؟حاسةا-تطورححاأثحاء-كحيرحدإلىتأثرتالرلسيةالجاسا!آنإلى،لدا

لطا،عرخاهـتمطتاحنحقةكحدءأديدووآ!ماتدة"؟"حاساتس!باآ!!"طلحة"حاساتآصحصحى

ت!سلمالنالدِلىدرالمة!ىاذوعةلا!القا!لىبدراسةاححخمتاكلر!مةالحامعاتآرمحىححالة!أ-

ص!عديدةآ!!اءتححودطلتالرو!الحِةالنقالدآدإلكإيطانا؟كأسثاأقلفرناحخوصكأ

أصشا!إداسهلاررأمراليصكاالرو!الىالقالوردكأاسةحعلمما-احولةاءالأ-او!حماص!-ضسسا

ى!المالوردرالةكأقويةرعبةأثارلاري!حامعهسالرومالىالقالوددراسةاشعادأردلكإلى

ثىالروكحالى،لقالولىالاهخماملبصأدشكا-لفهاباري!م!المريةتلكحخى-ضلساألحاءلقيهة

القمالفرسيةالأقالىلعصوحدت،و،صكذاالولمطىالعصورطوالى!رساحامعاتم!كر

المدرس!،الدراساتلتلقىلاري!إلىأحدهماده!،متعادلجىقسمينإلىكجهاالعلمطا،ب

العالةحذتقدلاريرجامعةكاتهـاذاالقالود،لدراسةوكولمليهبها!روةأورليادإلىوالآحر

أيصابلالجوللاكأكتهطلي!-القالودماحاسعات!إدووسطها،آوروطأطشماطلا!م!العطمى

الخىالا"جزاءو!ى،اللوارحوبىالواقعةالاطقم!طلابهاغالةاسخمدت-وامحررأورلاد!ى

عير،سام!ديهاأقوىالروماىوالتراتالرومالةالروحظلت

الصثصائلأةخىظلتالخى،موديهجامعةلرساحمو!لىالحامعاتأولىوكالت

وقد.ضلاوشمالساريىمها!ايطالياأرغوصةمممك!ةارتاطاأكثرعرالرايعالقرلى!الاكاولى

احتاحالذىالهرطخةلاروسطوالابويةالكاتوليكجةللكيسةإحلاصهاعلىمولبلجيههحديةطلت



حا!عةارتباطكأحدفيماأترهطثرمماعضر،ارماتىالقررفىضلساحو!

حامحةأية!ى!رلخاليرلصورةالمديخةلا!سفوحصوعها،لكيسةمولملييه

تموقهاإلىمولييهلحامحةالأسامةالت!هَرةرترحع،الأورويةالحامعاتصآحرى

تا!سآصبحتاطمعةهدهع!وقتحاكاحش،القالولىلاالطبمجدالىكأ

التدهورطريق!ىسارتسالرلوجامعةأد!افىحطةمعشهرشبها،ثىسالرلو

أكاوالارتثتاء،الصعود!ىمولبححهحامعهأحدتالدىالوشت!ىوالاصمحا!ل

واسمه-بولولامدرسةرحالأحدإلىمقؤ*كا!يريمموسلييهه!ىالقالولىكليهة

إلامونبليهه!ىيكاتروالمالقا!دطلا!ولكى،1166!ةموللجهإلىحأالذى-للاكوس

حكاممعللحا،!انتيحةعندئدلولوسا!ىلياتعرصواالتىالمتاعبصسب123ستحوالى

علىوكدلكهـالمد!الكسىالقالولىتدري!علىلملطانهمولبييههأسق!لطماولرعار،المدية

كدلك،الط!تدري!علىسيطرة!تتحئبهمماأسوةالمرعنححدي!!ىتمحاتالإجارات

مكاتاحتلتالا!خيرةأدالالتسنكادواد،لا،!ا!وآخرىلا،ححوتكليةمولليهيهكأثجدت

الوسطىالعصوركأالقالونشدري!اشتهرتالىحمجعالحامعات!ىاحال3صوء!عا-ثالوية

ىأأورولا،حامعاتأعطمم!خشروالكالتعرالكا!القريىلى!وسلييههحامعةوكات

محتخطةالحامعة*لذهوطلتوسالرلو،ولاكأيرلا!كحامعا!*المساواةشدمعلىكالتأكا

سةوكأ-يعا،اصمحلالاتحمحلأحدتعدما؟عسرالرالعداتستص!حخى!طلخب!

/لولماسالعصور!ىللواطتةالنتيىلمحاكممموزج

بز؟؟!*!طمص!كلثير.!ه!ىير--بر،-!.ءد،طأغ!م

-ءلأ؟!4وتَ+.بفتءَمء+-/----/1-71؟

المااإأاأ،ا+،،!اؤ!فىكا،،كهابم.7ءلم.أ6!"لاس02مم!،!2/"111أ ،1(11،ا"3ا(الاإا+إ1أإإ!!لأر؟!،ء-،الأ+ء-،

(ألى!اا"ارا،11،ب3أ1

)".!!!

!هيخ!،أ؟،يخ!؟+أ5!-1\1 بخةألم.:.-!+.--صء،؟برٍ!.لا-لايأ.لىبرس

طو31"حلال!

!-!-1لما!!به!ظبزإكم

،!أQحصؤلأط؟،!لأ!؟!/ضبمو.

!--!حبر--

-/ئم،-هـ

ممرفي/كث!3
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ححدبِلحكرواحامعها،حجاجةألدرش!صاححوللححهطلحح!تاخر913

"9113سحةاكرلحىالاح.لىشهاسوللبد!دل!صمصر-كأالاصحححالالا

الاساتدةألطأرإ!ححدا،الماشسةالترلهاحامعاتايهـسعددطحَورعن!صار

حاثخرحدجيههكأايحيرلم-سلوككة!ةظتهـفصودفا!ي!ا-هـلىالمأحو

احامعا!اكأا!الاشخعاديكلصدساتدتنالا!حعلع!،سحصيإالىالعصرريهايةحتى

س!هـالأ-سهـشإثاء!ادلحيمطادِ،5إلات!اكأالححا-ص!أوض!شححصليخمكعواحرلَىالأ!ا

ضا!!تهـوإ!العاضاكنر!حهاحني-الكلاحو!الا-واسا!ثيهدالىثىكرلليحه

أطصا!داركأثركحدامم!ولئررهورح

ا!،كهرالححركجادى!كأصاتعةسخحجر!ف!اظ!ااث!ثاكأتخحخعصحَاتآ"ينئياثآ!!ا

ضنى"احسصاتاثكأداخاسويرلاثِالصالاِالحىالدرا!اترحى،اعصا!حححَىاالأءت!كأا

المححمهـضصن!إوطاكا!لحاصذد-!هـلعلد!بهما!اطاادِ!ا؟لاءصرَر،شهـحاطآهِ

-،!آهـريىكأضعلجححجمانلبأتالا!يوصءزدِاحتاشكاااس!حدكأأصا،اسرَ!،!لذطىد؟ح!ت!آر

المد!لالشا!راححمتعد!حاحسم!،أكأاحسااالشَ!كألحمانا،ش!-جدا!!صا!أ؟رأبسة!ما-)لا-آت

كأأ؟ربرت!ؤسانصلىءشىحعلا!ثات!حدالاآسدلسالِكم!عا!!اح-ا!أخطبى

و!!آطالأإ!هـ.الما!لىا-اكأتا"حا!كةدحركأهـ-!خني!صكصاظلىا!صاظصا!ا

ىاس؟ضخ!-3آ!حمب،حتحماضا!،!ب-لىكأحعثأسطآكأكأكأجة!اثاا!ا-ال-ش"صاثاسا!ا

رأالىحدا،9131تاتاخااكابحو)-الاطاسرحزملمحنتصى؟ِطلإطسذعىاحمدلىاالشاص!

ررآكأررإطار!ا!-!اححم!؟عدحماأثهـاثابأديناحاهـرا-!لاشىحدأكمابا!ديزأثس!بَ!

أسانا-هأرالى؟!لحاالدلانا!سءهـ*عحاك،39122

!ضاحاور-اا؟نهعطصةشالة!اباير!اور!غى

اسدأدتبىعِت!،الخاتاتهـ!اوح!كا3-ر-لأ،!!!،؟ء-!3--كأ

شا!اثا"احث-دافدالكا!آ،كأاءاءاسد-

!-س!!َ-،(ج!ص)لأثمملا

حسحد-ا!صَور!الا!حعافكدحالم!ا-طْا!!طلمحهىأ"7كا7*لأ-*

حكأ--3!ء؟.،؟،لىصد!؟*

!!حت-اثاهـحدش613هـ؟؟كأ

يىالى-اِ-؟لحاد!طئاط!!!كأ؟!طد-احا!

لوصلىالكسح!ءوالعلومححوتاللادراسد-1

!!
كالئرا"تصور



ديمااعتر!آمراعدة

رأعلىأورلالىلحامعة

حأمعةممطع!خ!حود

جا!عةأرعلىنو!،حهِ

تعرهـماسرعادأورلالى

كاشحد،المديةأهللعداء

لير913سةمداضاع

وأهل،ناحية!طلتبثاةاحامحةأساتذة

ادهـاخححداومما،أخرىناجةسأورلاد

سةيقفألىضنساملكالرالعديلجباختار

مرالحامحة!حرمالمديخةجانبإلى1312

روسا-ماءالقرنرسمالخاصكلمتالاباحرمكط،الالاإياحاممحدهاالتىالحقوضا

عتدحقلنوطافىلهاالجامعة؟ساتدة

لقرزإلىالثجرةإلىأورلالىجامعةرحالاصطروأخيرا،للحامعةمديرانتخابوصألاحتماعا!

ألا!ر!ة،حل!ىالباباتوسطأنبعد21r-سنةإلاآورليادإلىالجامعهَتعدولم،1316لمة

رها.عصوأر،عىبمخلحديددورفىالحاسةهذهدحلتعدئدة

تدريجياتطورتأنتلبتلمقديحةكاتدرائيةلمدرسةصقراىألاضهىابحررحامعةكانتة

باري!جا!عةمنكرلىلثحرهنخيحةجاء!امماتلظئايأتلمالتطورءلدااًرعلى،حامعةإلى

مرسومعلىتحصللمانالقيلةالأوروبيةالجامعاتمنكالتا!ررأدويلاحظ،9122سخة

حولخهاالخامىلتارلصسا"ةعلىحصلتعدما1364سحةإلاذلكيكىلمةبشيهامخا،

أورلياد.حامعةبثاتمتعتالتىلثسهاالامَارات

الوسطى!الحصوردىالأوروليةالحامعاتتاريحفىخاصةأهحيهَدغحتلتولورجا!عةأما

آما،بالابويةخاصةأهدا!شلتحسيهقسالوى!رسومبمقتضىاًلسستالإطلاقعلىجا!عةأوللا"ن!ا

لدراسةمركراالحامعةهذهحعلمكانتولوزجاكعةإنثاءفىالتثيهرإلىالابويةدبعالزىَالب

الثالىالقررمذفرنانجوبفىانتهرتالتىالهرطقيهةالمذاهبمقاومةيمكنحتى؟الا،هوت

قالونيالتكلايتحذلمالكأسيسهذاكاروار،9122!سةتولورجامعةتأسيستمو!كدا،عر

لهاتمتعتاقوالحقوقالامتيهازاتتولورلجامعةيحوللابوىمرلحومصدرعدما1233لسةإلا

ئأتهامذضمتاقالتهلائلالحاساتم!بألهاتولورحامعةالحخازتكدلكباري!،جامعة
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احا!عه،ححدهدىخاصةلمكا،تحت!!طلتالقالوددراسةأرعلى،الكلجاتحميع

وكعوسليهجهداريرحا!عةداسخخاءالفردسيةاحامعاأ!مرعرححاشأرشةصثعا

أيورجامعةشحامقلودلكلدطلورلمدر!ةأ!وركأوحدتكدلك

،عدهالواصخآدومر,)3rسةالكاسلوسنيحسالاط!رسومممتكصىرسعجا

))1377الاللىالأسر!رةفىالاقيراتمنلكيرتمتعتالجامعة r)oعمدما

عادتعدمابوصرحدلكأثرطثرةلثا،مر!انحسهالىأحيهموسدلمحةأحابويةااختار!

الرسعلىة،سريعااصمحا!لائصعحلأ!يودحالح!آحدتإدكأو!اإلىال!الوية

لاقحتهااعترا!دىعخ!ااخلستأن!إلا،لاريسحامعةمنلطيثااست!تأ!يورحاسةأدمن

لتًودإدارةكأقطعلىالحصولكىيجحلمالاتحاد،صداكاروإر،للطلة!رعىأتحادبقيام

احامعة-

كامورحامعةأ!عمثا،الوسطىالعصور!ىفرلسا!ىظهراحامعاتمنآحرعددوهاك

)لسةاكروجامتى1365()شةأورالحوحامعة(،9133)سةحرينوبلوحامعة1332(،)!سة

(4521)سةدال!وحامعة144(1)سنةبوردووحا!عة(1422)سنةدولوحامعة14(90

(1485)لمكةسالودوجامعة(4641)سنةلورحوحامعة(0164)لسةلالتوحمامعات

يأقىثيما-لاريسجامعةباستتناء-الثرلسيةالحامعاتاتفيبحملألىويمكى

مدارسإلى-وا!ررأورليانجامعتىمثل-العرسيةالجامعاتأقدمأصولترجعأولا:

الحامعاتأما،جامعاتباعتمادهابابويةمراسيمعلىحصلتثم،كاتدرائية

تنطيموكار،بابويةمراسيهمبمقتضىقا!ت!قد،دلكبعدلشاْتالتىالفرسمية

يتأثر!لم-بالأروقةيتعلق!يماشماالا-بداتهقائماالقديحةال!رلسيةالحامعات

لاري!.أولولونا!ىالائدةلالكطم

هـان،لحامعاتهمالداحيةالكونإدارةعريهمنونالفرلشةالحامعاتأساتذةطلتانيا.

مل-القديمةالجامعاتلتهدتوقد،الطلبهةساتحا!اتالأحيادصعضفىاعزدوا

الأروقةهدهطريقوص،أروقةهيفةعلىللطبةتنطيهما-و!ون!لييهوانحرزأورليار

ولا،الجامعةشئودإدارةفىتدريجاالمسا،كمةمرعرالرالعالقرلىلحندالطلحةتمكن

الا!!اتدةفيهأصبعلطامشوءكلههذاعنولتج،ساشحاهـالمديريتعلىَلحيماسيما

الحامعاتصارتوهكذا،معةابشئودتوجهفىلنركودجميعاوالطلا!

إدارةثىالعلياالكلمةيعطىالذىلاريرجامعةلطامليىوسطالظا!ماتملالمرنشة



تالئا

شتراشالدير

يحشردالحهاية

للدياتأدر!يعرأبعا

ورطاخاسات

عثاتتهلطلت

سسيطرةاعحر!الدىلولولاحامعهثلطام،لاذ!اتدةالحامعةشئور

دي!الأمورر!مامعلىالطلبة

ى!بفوقلمودالفرل!ةاحاساتححيع!ىالمديةلأسفكالى

أمورتوحيهفىلارصأولولو،أسفتمخعسهماوقوتهأهييهته

لواباحامعاثكالتالحالاتمركتيهرخمىاحاسكير،هاتب

الأساقسةلموذإدحتيهقةالمديةأس!إشرا!تحتنصدقالمرلي!

الاسالذة،لئودارديادآمامتدشيحيايخاقصرأخداجا!عيةالجابمثى

خىطواالآ!اقمةول!سالا،،أوالملكدحمايةالحالاتسرر

الوسيمااخامعات!ىكامدلصِ

لآسحيس-ضلاحو!كأسيهححالا-حاصااححتماكاأطبرتالمدر

الثرسحيةالحاساتشئودتصريى!ىائحلدياتسحلطةألىإلال!ما،

الإيطايئاولد!ى

آفبنونلديةفىويئ،لمبقصر
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كجرس!تسطالوسحةالحا!عات!عطم!ىالأسالدهتمتعخامساْ

مرت!علىالحموللثمكثلطءطل!ىوالطحأديةالاسخقرار

المرسيهة-الحامحاتكا!ة!ىالا"سميهَلحاالمالويةالدرا!اتكالتسادساْ

الطب-!مجدالىكأالأ!ولىتما!لتالتىمولحلييهجا!عةعدا!ا

الآدالاأححميهةتفطءلالتالوسةالدراساتتفوثَعلىفقيوقد

وكلياتها.

ححاملدورالستممراءالطلةعدة!أجل!رألسستالكى(Colleءes)قاهـال!طَيهاتمابعا

شلم،الإيطالةالحامعات!ى،قاص!الدىرالدةيعوق،الثرنسةالحاسعاتجاه!ى

ناالكليهات!ىإلا،العلمىالدراسىالميهداركأ!عالرلدةتالكلبهدهتسخم

دراسةلمحىالكلجاتورهإحدىتحصصتحيث،كايىجامحة!ىالرهانأمسمها

القديمةتدرأئيهاتدوك!لعيدمنبماج

!ميك!



ال!ايعاك!دسخصماقلأكأاصين!كأواحدهحامعةيخامألمالياتمتهدلم

التهرد!ىلةالاوكأواخخصةلا-ح!ليهتةلدرحةولو-تأترتألماياإدحقيتثةعشر

لاري!كاناالثصةتلا!عثاطحصتالىأحاسيةاللحركةلرحَري!أكبرولك!،كأالَالى

ألمالاآدإلى!لدا،احركةلهدهالرئيسيههالكيا!اتصلعيهدةآلمالياطلتجر!إيطاليا،وشمال

الصالحةالميخةتواضعدمإلىاًدىمماالإقطاعةرالالقساماتالمارعاتكأ!قبهاطويافىآمدابقحت

الرص!ىظثرإتالكىالحاسةلافىهـ!!ةمطلقانأ!لىألماياأردلكمعىويى!،الحاساتألتهيا

الحاسا!آرححوآحرطريقعرحاءالحركهلنهددتأقهـألمايخا!لكى،تِالالىالقردسدالأورولى

أ-اطىاالطيعلحعتمم!تمما؟الالماثالعلمفى!صااسكيرةأعداداإليبَحدتأجهوالإيطاالرلية

لطىالإشالعصوكىشولةالا؟اجاسعاتلها!ازتالدف

ساعحامعةحىأ؟ر؟لاوسطمرالملحط!تةححدهكأضل!تالخىالحامعاتآولى!ات؟

الروكحاليةالدثلهإصراطورال!العكنارلإلىتآلعيحها!ىا-لصلالرحعاق134(،"-)1347

الإسراطورىَ،كركرهالدعرةشل!ىحاححداالرالعشارتعمكوقد!ححيهحيها،وكثلاثالمقدسة

الإصاطإروواأدصدصالأ،فالع!عحر؟ىالث!الثاطو!!لمخ!هـكراعاصحخه

لاري!،جا!عةلنطميكأنرجعلهممالارلسكأطويلة!مدةأقامإلهيثالة،للعلمهـحاكارلته

مديةوىلتلاري!،حاسةممطعلى-بعدححامنالا!لماليةاجامعاتتحميةثم-ساعجاسة!حطءت

ع!!!ضا،،والمحطقالححوتدكأيسقاستعشرالكالتالقردكألشيطةكاتدراتيهةللدرسةمرحَرابراع

كحده!ىالعالىللخعليملواهصًشرالرالعالقردخىالمدرسةكمد!شطلت،الطحيعحةأرممطو!لسنة

آلحاءحمجغع!!ضلاولاداريا،وستيرياالنمسا!الطلةإليهاوحدت،فساآوشسالحخعة

مرسوملإصمدارالمادسكلمختالاباإلىملتحماالرألعشا!لقدم1346!سةو!ىحيهميها،لو

الإمراطورم!لراءهصدوروأعقهالالىالعامكأالابوىَالمر!وم!صدر،لراعحاسةلتأسيس

للحاسة.

والخقافى،الاحتماعىألماياتاريخع!ى،سامةخطوءحاءلراغحامعةتآسيرآر!ىشكلار

يكىولم،الململتلقىورايطاليهافرلساحامعاتإلىيرحونالالمالىالطلمةكارالوقتذلك!حكى

إشاءولك!الأترياء!نالمقتدري!ألاءسوىالعيدةاللادتلكإلىالسفركمصاريفعلىيتهدر
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رالصاالتحارألاءمرالحالمخوسطىأماماحامعىالععيم،!!تحبراعَحا!عه

لوف!اتر"ما!تحلضداآرإلىحاحةصىولسا،ايةالاءلمالا-مةمسفسح!كأأ!َمما

ولد؟!خا!-L-لإحدكاللالتحاواي!لاآةصلاإلىجاسأدعيهيخعدركاد

أطيىاالإصالأتحركةقامتاحااخا!عىالخعليهممرهـ!أ!ئاله,لولالهالدفالقدر

الححاخلثاوقدر

و!تكأحاءاخامعةخدهلأسححسأرو!ىآحرىَآححصيةشخطاحاسه!

الحصريمتلعرالرالعشالنرر!ريعا،احصارةطريقكأشحطوبو*صجميهاآحدت

عصر،كاص!ا،ولىالسةالمحي!!حا،للراعحامعةأدإلىدصدا!ححيمجا،!ىللادلىخالةالدهى

دآالواقع!والقومةالدبية،لحركا!تعلوحمماسيمالا،الأ!-!ولىالاريحشححاملدشرقامت

!كعصداءعهاتمحصعمجقةيةخ!حرحء!مصحوياحماءالا"شرويحةالا!مممرآمةكللصوح

لاحر!مصحو،حاءتكأىوالخال!عترالالىي!الللاكأالنرسيمالامةادأة،العربةالحَيسة

وإدوحَل!،حاحركهلحصحولةعرالرااحراك!ىحاء!الإمحيريئالأ!ةا؟صكأه،الا!ليحيهة

مىل!-تعمهـصتتدالإ!ليزيةاحاساتكأفهـريةآرأء!طارتطومااللولارديةكانت

تلتثلى،القوميةالحركةتيهاراشخدادعمثرالرايعالدلمحرر!ىخثدت!قدححي!بابرآ!حا،الكت

سعادياطالعااتخدتالىاحركة!،لى،وأتاعهحاحس!لحركةمرحَراأصحتأراخبِحامعة

المحليهةللتومبمايعاالعريحةللعَنيسة

المدلى،أخاسداكلجةعدا!االا!!،أولص!ساعحاسة!ىممتلةالحَياتحميعوحَا!

إلىالجالح!كليهاتمرحَلجةءلىرانقصمت

.-ولولدالوحججالألاءحاصةآروقةأ!بعة

1-ح!ح!!ا؟ء!ك!بممير!ت!*!ا-؟كا.!.؟..+"ك!--ح!جر2اداألهيضححسداومروسحَسوليا،وباحاريا

3.بر-.ع!!لم!لىحهحمغ؟3خ"--لم!.!؟بردولودامل-الاءولىالأوروصيةا!ا!عاتءطدت ج.7لاء-مم!*.كا!ء

ركاء3-بربمعير+لأ!قيءس7يمفينر!لم---دحيهت،الطلمىلعهاطاامتارت-ودارير

ىء-83*!حم!َلا/7-لأ

.كافي.-كا!!كاع!-!-3فيبرت؟ؤقيبر:كالميرلمحم!إللدادمرالطلة!لتقىاصححت

-+-ين؟.-لاإءجمص:شير.3بر-ء!،سحما!عةكأعكسياجاءالوضع!إر،الرية

ضِّ:!ثر!تأب!ِصمحزخث!!ل!الا-حير!الحامعة،يدهشالعلحةأ!دلك؟ساع

عرنج!يركبهى(/!لميصوربارزل!



و!عطمهـا!ع!حسودالادار!!وشةأ،!ىممتا3صارالدىالا!لمالىللعصرسات

أمرحعلىمعلولاالشحيهيهمثىممحا!السا،شالعخصرطلحي!!ىالولحدي!،

المطالحهشأ!عوتنهما!!!صساحاسةصالحمخححكرلىاتحدلدلك،احامعهاداحا!

أ!!ساغب!عةشإلىالآ!ركادومثمالعد،حجماسحيتصئرلك!صصا،حئوض

افىثآعضهـاًرلعةالحاه-!المردآوائلكأصلحخ!كاعد!للعحىيعا!سطوالممو

لحطصاا

لححمه!أفجصور-س!طسةو*لى-الالمايةاحماساتالىآوكات!ادا

قيا،شالا"لماجةالحاسماتثالىمولدإلىأدتان!ممىلكسنهاالا!حعداثهدهئجر!اميذ،آصا!

اما!عداأطىاالتوب،وللسوهـحستإلىلخ!خآتهاتدننالاءحيرغاحا!عةهدهأددلك

أصدشالدىالرالعدن!رةثالدةإلىشاسةطسأير!!ىاعصلالرحعةدصييبا،سلملوكحط!هـا

53رو!حارسلىالآسيمسوللكاءةير ، 1 riعلىلالمواصقةائحالوقالى!سومصدرأريئصلم

ساءدأيهص!ثيرهاالدىَالحاصرطا!ثاالسالتةاد!اءةهـاماكأت،لكلهال!م!ىالحا!عةتام

روما3!3آقيأ!!تما"و!ط!عةابأظ!لىلصتقد5حاتإر،ساطلةصامعية

مدىع!تدلاءهادِخدهكأ؟!لاشحامعةإلىالإشاهـغاآر!ىشك!سحمحاكلرة"لارصكأ

!عأ!اوروحكها،،رير-حا!عةطا!ثحةلاضحغثاطتر

آرلعِةشيثاوحدتنتهد،شياخاخعةالداحلى-الخيم!*عءممي!!!-،!جم!!ض،،ص

!-!ار-!ثىالحالىحَار!تلما!ء:،:?!!*لإ.سس!* اخا!عة!ديراحخيار-سدَكالار؟شه؟لثهد!)المحر(؟

لداتدلعرصتطسِعارثحاس!لمآرظ!*-3!-
*"تفيًيهكيئه!تنكا.----

و!اهآس!االخد،كأل!خعمتأدآوش!صَءعا-5

كأالماير!وظالى-!!الماكأط!هـقيئر!حؤسيال!

ص!،لعهح!2دالىاخاسذوصل!!دلمح!!داالصسا،،

حى!!،ال!العادوثس!السالعالحئد!ىالصفلأءْ

دقثأصا!اتآضسدعلىحدلدسا!ط"!ط-.-/)

حدبدلا.حمىائهارصعأطكأالا/313سحذئهدحا

أحنا"اانهاصسحصالىهالنو!طص+ءط-حات؟3!آ!!!

لزسبمارض!طالم
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حديةأهالىلفوسفىالغيرةروحأثارأنرقيابراعجامعتىقياميلبثولم

درجةبلغتعريقةقديمةمدارسمنمديتهملهامتازتمابحكموطلبتهاإر!رت

لإنتاءإرفرتأهالىسعىلدلك؟عثرالافىالقررأواحرفىالشيرةمنبميرة

سنةبدلكالسابعكلمتالبابامنمرلمومصدرحقى،كسدينتهمفىجامعة

تحتمظألىدودباريىحامعةممطعلىقامتالتىالجامعاتأولىإر!رتحامعةوكالت،9137

تربأوحهاللغتخى!ائقةسرعةكأممتأنالجمامعةهذهتلجثلمة.ألاكاربعةالأروتةبظام

الديى،الإصلاحلحركةالأولالروادأحدفيهالالكدري!قامعندماعسْر!الخاصنال!متصور

الممبهاأرتبطالتىالجامعة*عىإرفرتجامعةتكودأنغريبايكنلملدلك"؟ورا!"حناوكحو

بعدفجمالو!سمارت!

كأالجمامعيهةالحركةتدأتكدلموهكذا

يعة،!خطوأتتخطوأحدتحتىألماسا

دهـل!اًوولايةفىالجامعاتإحدفياملأر

شعورلإثارةكميهالأكالىالألمانيةلسنلدول

الوحداتبقيةعندةالمحاكا!ىوالرعبةالعيرة

الدنفىالحالكادحلما،لصط،ادحاررة

العصوركأالاءسالةوالدولىالإيطالة

الأمريكيةأتمحدةأسلاياتا!ىأو،الوسطى

الجامعاتتكاترتلذلك،أحدلةاالعصور!ى

حتى،الوسطىالعموشأواخركأألممانيافى

ذلكعلىوساعد،حامعتيإ!ارةلحَلأصبر!

ؤو!بابواتلاْن،الأكبرالديىالانشقاق

جدلدكأجامعاتبإلاءبراءاتمغم!اعنَر؟أ

سارو!التىباريرحامعةلفودص!ليحدوا

أفينولى.بالوية

كولو،ئيةتدرلمكا



علىالحرماد

وا!وحا!عة

حامعةالوسطىالعصور!الشطرحدافىالا؟لماليةالحامعاتآسوم!

ألسة!وضربرححامعةة(3881)سخةكولولاوحا!عة،(5381)سةححيدلرح

،ساعحامعهصه!ورليدةجاءتاق\(94)!سةليرجهـحامعة14(2

القرد!ىارد!اراالكالريةالعصةمدلىأعطمو،لى14(،)14رستوكطمعةر

لو!اروحامعة،الحلطيهقلا،دطلا!م!بالسموعبحعلهامماعشرالحامر

1436(،)سحةيثر!ولدبروحا!عة1454()سةتريروحامعة1425(،)سحة

قراروقعأدلعد،1428سخةإليهارستوكحا!عةمرلهحرةلتججةتاهمتاق

(9541)سة،شلوحامعة(5541)تدريبوهـحوحامعةةالايرالمديخةححده

)سحةتوبحم!و!امعة1476(صهـ)لسةوجامعة1474(،9145)!سةلثاد

فالقلتطري!حامعةممطعلىجييهعهاشامتأتكاالألمانيةالجامعات!ىالقولصة3وحا

فيههااحتلمتلواحبعضهاكأدعلىلارير،!ىطاالعمولالماليدةال!ظمصكثيرإليها

احامعاتلتك!تحلورتأدهدهالحالأثلواحىتبتولملارير،جامعةعرالا"لماليةالحامعات

لي!الحلا!أوجهمحملأدويمكو،بداتهقائماحاصاطالعاالوسطىالعصور!ىالألمالية

يأتىفيماعرالحامسالقرردىباري!وحامعةالالمالةالحامعات

رماميكركواثلماحامعةإدارهـكنشور!ىلمشِاالا"لمالةاحامعات!ىالطلحةاخمطأولأ

للطلةكادئاحامعة!فىلاري!،!ىاحالاكادكمالالأصاتدةكليةالأمور

ى!الطلحةعودأدصليهقةطالحامعهَمديراخيار!ىالآساتذةصوتيعادل!وت

الحامعةمديرولكنعر،الرابعالقردأواخرمديتضاءلأحدالألماسةالجامعات

الاحتيارهدايتملمهـادألثهمالطلةلشم!الحامعا!هدهمعظمكأيحخارطل

صمتالا!لماليةالحاساتأرإلىدلكفىالس!ويرحع،حدهم؟الطلةلواسطة

أميررأسهاعلىيحَودأرالحا!عةيرفمما!كاد،وألائ!همالا!!ىاءمركيهراعددا

الم!روصةالسندورطالاكالىهـادحتى،كونتأو

لمالصلةهدهفإر،الآدا!بكليةداتماارتبط!دباري!حا!عةمدير!صبBLSإداتاليا.

كلياتم!كيةأيةمىيخارودكانواالدي!الا!لما!هالحامعا!مديرىاختيار!ىتراع

!قط.بهاالحاصرعجدهاالآدا!لكيةأصححين!ى،الحامعة

الحالكانكماوحدها،الآدا!بكليةاجامعةأروفةارتاطألمافيجاساتلىيراعلمتالتا.

إليهاا!مممتأقساماكالتالألمانيةالجامعاتفى!الأروقةباري!،جامعةلى

الا!لماليةالجامحاتفىالاروقةلهدهيكرولموحدها،الآدا!كليةلابأكملهاالحامعة
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Uتاآردلحصلىمإسثادل،آححميشص!داريرحاسهكألسكاارك

اروكمطى،العصورأ؟احر!ىالأءلمايةاالحامعاتمرتمالسا

عىيتق!الا!للايحةوالحامعاتط!ي!حاسةب!أساسىدارقاثرححا

يخقا!ولىالا-هـ!أولمدكالواالاءحيرةاحاساتاشىساتدةالا!آر

ر!تاشةتدرب!ل!جسالالمايةاخاسةتمت!حح!!ا،تاسة!!تلأت

الجاسيةالمحالس!ىالعلةلهثمصاهـتالدي!الدانجرساتدةالا!

لالمعىالاىسخاديةتطوهـسص!لحوالا!لماليهالجاساتحطخكلاماكمةةحطوِتمةةخامسا

عا!الدراسةموادتوشيعلحواتحهتآلماياحاساتأددلك،!هحهالذىاحديت

مدرلسيقومأديخكفىوكالى،محهمكلتحصصيصيرحاصرترتجاو!قالاساتذة

الغد3الظامم!لدلاالمادةدصدهآسخادليهصح!خكالةسنوأتعدةسية;Aمالكدري!

حديداتوريعاالدراسةادموتوريعيقصىكاروالدى،الاحرىالحامطتثىالطتد

دراسىعامحللداية!ى



لسويلىواالفركللىواوهنغاريابولونياجامثات

إ!!!

ساحدجا!طتأ!لى)حخآت

ة!احا!عةاحذهثخإمساء!لداء

المدشةاء!اررِأصعترقدطسئها،السهكأإرزلك

ارسليحا!عتالجماتمختاكأالامتيارا-!اقا-

فئحَارا!(حةاآرممعحىحا،ضءحالحع!ممصاعلى

طحكاح!ارب!ىصدرأجت،ويمهـاىكأا

بلسالحاسرسَاأ!رهـ،رالاساأصحدر،تم1364

اكاقيمحاسةعلى1حط!بهـ1أصدرححاالى

قادتصَاءصاوحاسهأدلنبعدا،ز!سلادرا؟

احيارةاحاسة!صا!ارغكأا!الا-؟تالص

ه!أحطماححاكأ!سبافيوشادعفرا"لأووا!أ!أ!هـللدبخ!ا!وثصالحعها!كأيد!

خدلىإحاءكأالشس!!وب!حعالطلم!د،عح!لمحاسةصىضسركا؟ا!ححدهـااعت!خاط137

اخاسعاينيمم!ص!،ر؟،لا!سالمتمدرأعد!احاحاولأدورالاكأص!الملكإ!آ!هـ!سَخاحاسة

كبم؟تلا،ضحَيندتاءدي/\913سة!مرب

ةحد!ساكاذإجاصدار14سحتدلكآلحع

حاص!أحسيهعاك!أحيس!كملبا،ساًللبسه

تشعدأحدتا!سهاآ-!وتالإحكاءلبدا

علىالطلذ:حطِاتاشالدفالاثلى!جاخإ

ا،ءساندة-يحناهـسلمدوَ!رأصتدارلبها

العهَدكأ،ف!!االا-!(طدابرلىممعى!اشصكال!

إحر-نييمىاص)باالساطا-احدبد

ط،ر-!خدخاسط

حدلتظ"3-ىدسا!ه!ثهآحباررألىلعد!هـعد

!نداأحاءص!ضسطب!العلم!!صاااحني1

للرقد5رآلمالا،لاسد،حححعارساآ!اط
ء--هـص-!صلس

يدلملسر!لمل!حِتةئيةراتدلكماا
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تأسعرلدلمماكاصاكاو،حامعة!ى!ر!سحه-خاصر!حه-الهعاريودالطلة

الد!الا"سا!حىالعاملأرويرحجع،الوسطىالعصورحككغاريا!ىالحاسيةالحركة

لماشحدالحامعةهدهأدهوكراكاةحا!عةالاتجاهـلحوإلى3الاءلماالطلمةد!ع

حاسةأيةكأيتحققلمأمرو*لو،الملكيهةوالدراساتالرياصيهةللعلومكرسيالى

51سةقاالا!ل!شحالىأخرى

شودمكرضحامعة!كاتالوسطىالعصوركأالهمعاهـيةالحامعاتأولىأما

الا!ىالمرسومكاد!اد،136!سةهعطرياملكالا!وللوي!أسسهاالى

الحامعةهدها،متمتوقد،1367لسةإلاالحامىأورولارالالاع!يصدرلمبتأسجثاالحاص

به!دهالعنابة!طدإتتائهامنالاًطسىالعرصإديقاللل،الكسىالقانودبدراسةبالعاا*عخماما

ألمسهاالكىاحامعةوهىبودأ،!ىثاليةهنعاريةجامعةقامتأدكار3،لالداتالناحية

،5913سنةإلشا!امرسومالاسع!سميسالبالاوأصدر،9138لسةهغارياملكسيحموور

حتىالمعاصر،الأورولىالثاطمنوا!رلقسطوأسهثمتسرعةفىممتأنالحامعةهدهتلبتولم

شميرةكاتبوداجامعةأدعلى!حمثولستاس!ىللاشتراكأساتدنهام!حمسةأو!دتأنه

741!سةمؤلسهاو!اةلعدطويلاتسخيرلمألهاويرحح،العير

أيةححطرياكأتوجدلاألهيقرر1415لسةالالىلول!الكاباعنصدرمرسوموهناك

الحلالولكل،السةتلكفىتمامااسدثرتاكالاوبودا!ولثكرصحامعتىسوصئأرمما،حامعة

لثرعلىلرسورحجامعةهىحطريا!ىتالةحامعةيامإلىآدىماسرعادالحا!عخي!!هاتيى

الا!موتأساتدة!صاجتدورآدالحديدةالجامعة*مدهتلتولم،الممسويةالحدو!قر!الدالو!

الحاسةححذهامتارتكدلكوإيطاليا،وكرلساكيحامرإليهاوكدواالدي!والآدا!الكنسىوالشاس!

سابقيهها2سعمراآطولحعلثامماحاصربوحهالفلكيةالدراسات!ىلالتموق

أىمرصالراح!كسولرالا،أصدشالىأبالاحامعة!كالتالويدجاساتأولىأما

الكيةثرحالالسوبدألطقتةسهويرألالاأساقمةرئي!لوسا،تاسخحالة1477سنةلإلشائها

لحقوقبوتخمخعبولولاحامعةممطعلىالحديدةاحمامعةتكودأدعلىالمرسومححدالروقد!يثا

اتحلىعر!كرةتعطيهامعاصرةوثائقآوملموسةشواهدلدياتوجدلاأوههـالواحوا!جارالثا،

ملالا!لماسهالحامعا!سصطنر!المرحبنعاسكالطوإمما،الا!ولدورماثىاحاسههده

إلخاءكأالثصلطرهـلا،الوقتدلكخىالويدطلةيدرسألىاعادحيث،ورسخوككولوليا

مذهـالحامعة!إدالويد،كأالكيسةرحالمىورما!ثهألالاأساقفةرني!إلىبرحعألالاجا!عة

لالكميحة.الديدلارتاطهاامتاوت



عدمات!،الحاصاكلرركأحامعاتحهالىاوشيامالداممرثتححهدتكدلك

اسخحالة781؟سحةكولحهاج!حا!عةب"لشاء!ولماصالرالعسكتسوسالحاباآصدش

ا(لطموحقسار!ألخاالحامعةححدهأءا!عم!ويدة،الا!ولحص!تيالىالملكا!لصا

%اس!عىلدورححاءصولولا!حذننهااقالحطمحىهِكوئولا،حاسة!ىلنلاا،المعمول

طا!!قصدححااقىالمحفا!ةالحاسةالوشتدلكحخىشَولوقيحَالتةتيا،

حامعةأدعلى،ليا!ود!-تباسأطتححاقدمكولحهَاحرحعلكا،الداممرك

1سةألزاحمفاأعلقتآرتلتلمصَلحبهَاحر 5 rكأاللىيية،الا"ءلليةللحلا!!إ-ضحة

\39ْور!!ولسظ!آ-!عدتآسيسئاا&لت!!ستيادأطدخى

!لمٍااسكتلنلىنجامثاق!

ص!ءص!!--3---عّ

يرس-،--َحس

احصورا!الا"!!الحخحطرشى!اسكتلمداإبحلتراليرهـالككاشهالث!-هـيةالر!الطتفهـ-

الا!حيرة.لهاتحام!التىالاصحتسا،!تصلخحه!حصعااد

!ىشواآلهمعلىيدلمماشجخا،يكزلودلاريحسكألثمكلحةرألكخلدفيالطلةآضا!لدلك!

رأيلتوالمالاسكتلدييرالطلةآداعلى!القارةسحوواتحنهواالإبحليم!يةاايخاساتص-آطا!حم

للابلاءححاةا!خلداأعلتعد!سا،الديىالاست!تاىعصرإطإرطس-صكألتا-ععوتالمر

عدتطريسركديةأرإلىكحداالاسا،دلكمرت!تتهالاؤيرستصكأتهـ،اتالتاحدكت

يم!هـردالسكلديرحعلمما،714كسةرليادأةدوقمقتلعفإ-!الاصطهـالاأطكزصى!

طمااسخمدةالسكتنديةالحاساتمؤسسىأدطويرحع3،لا،دكأطصطة5حاسةإل!اء-ث

!س!-وإ!هـؤآ!رلياد!تل-ضساكأالثا!ةالدرجةحاسات!رأسوحاالفاخا!ثطت

حقوقيغتلآددولىلاجة!سالطلبهةدنجحمويعترثالدقلولولالحطامآحدتالىاحاسعاتا

أص!!طحيةص-المدبةوأستفتدةالأ!ا

)5لىآطروشسالصأش!واردرف!الاسكخلديهتالحالس!أش!-،-متشحد

حامعة!ىالمدلىدالناحوودرل!باريرحامعة!ىتحرحالدىَوححوافِقى(،أسكحلداضاطى

ال!س،هـالقالولىالا،هو!لكيىبدأت1413كسةألدرورحاتحاسة!امت!عدساآهينأجادط

عرأحا!سدأعفا!ىإلااحاصعةححدهكأت!سمكلمالطصكليةآثا

الماباأصدرعد!سا،0145لسةجا،سحو!ىقاستشتهداسثَتلداكأالخالهاحاهـعةآط

آلمفتورلبولووليماسكخلدا!لكالخالىحيمسلرحاءاستحالةلثا3بإعاس!سومااحا--لغوالا

اسكتلدام!الحمويحةالماطقطلا!حدهـإلجفاتدألدرورسالتحاسهكالتإداحا!سحو؟

شلمحا،سحوحاسةتحطيمأما،التماليةالأحراءطا،!سظمقصدهاحا،عمجوجا!عةخإر

اآلدرور!عاتحاسةفىلهاالمعيولالحطمصككيراسحل!
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الكاخخخ!احامعةالإى!،دس.!و!االادسإلسكدرالما،آصدر4914لسة!!ى

-!إلىاحاععةححدهقاىكأاشثصل+ب!حعالىهـدي!،حاسةكأعىإسكتلحدا!كأ

ضىالحَسىرثالفابالادا!ادكأ-أءبلالالدف،ديرارأحمحفنىإلمسحود

ليهدهحاصآكحيتءصاكويخت،أحاررأ؟كأإلمد!دواكلا!،ثطريرحالأسحو

الساتسس،اخاسنملالكطمسدلدهـالتهولوانحباطمىصاكاتإدا،احاسعة

يلىيماسطىالىالعصو!!الاسحَكلديةاخاسا!حصاتص-محملأروسحكطيهر

مخلط،لعصكأسعفنهمااسكخلداكأواخاسةالحَلياتالدسحتأولأ

الحَيةكىيدرصودالاساتدةأصبهعلحيتألمايا!شمالحاساتشاحالعيهكار

ا-جثرد،وآكستو،رصالسصخثى؟حكحر/ححذاوكمار،تنرقةدورهـاحامعة

احاسات.كأالدألوتلشحهالخدكاالطرجقال!طَجا!صىأحدراسةاخسلك

إخاسات!ىأطراسةالماحجعيةالصاخطوطدتكراحرهالحجعةإلتحودطلتثانيا

ليهدالىكأالاسكحلمديةالحامعاتكصعلودلكعلىترفوكد،الحَخلحدية

أعطمعصهـأصحبهحوالنامرهـوالسا"-التهرلبر!ى!قتحا-حنى،أدسلسحصه

سالجامعاهـالاممعكتلدصة."حطود،لإ!لربكواأررساادلا،سه

سمطىالوالعصورمطاسمرضسححطنحكظلمالاسحَحلديةالحامعا!آرعلىتالتا

المطاا!!حدهو!كتيهرأي!أطل!لل،ححسصالدراورر!حوأدالما،يحصىوطالعها

الماضىالتردشحخىالكا!ئكلرطاك!رحخىوطهحمباالحا!عاتتلكرر-كأ،قية

علىأتهلواالد-!الاحداثلسكحيراعددالصمالاسككلحديةالحامعاتلقجت

أشكأ!يةحامعةآيةكأرما،ءكحمسمصعر!احاقورالدي!الأضل!الدراسات

حلاسجوحاستا!بحاصة-اسيهلحداحا!عاتطلمةاسكىكذلك،ساصرة

احاسةمديرلالخحاصهشتومأروخةلىاٍالماصىاكهـدخىسنسييرثألردير-

كأبم!الالخليزية!بزنمءالحامثات

ى-!ءكاكبر)ض--حش------ص.

كأححامةصكالة-الودمطىالعصوركأالإبحليريةالحاساتلىأو-أكسمور*-حا!عةتحل

الظروثلسصأيصابل،!حمبالإ!يريةالحامعاتأملاكاصئهالا،الاورولةاخامعاتتمتار

لىالا!ةالأصوليرحعأرالعص!حاول!وقدعتر،الالىالتردثى!تهاأحاطتالتىالر!ية

A99)العظيمالمردإلىأكموردلحامحة -AEA)،باري!حامعةلنالىلطحاولواكاححاسالضمط



لعيدةالأ!كارهدهمكلأرالواصحمرولكىشارلماد،عصرعلىالقصر!!درلة

صحتهالإتاتالكا!ةالاْدلةوتقصهاالواقععن

المراحغفىيواتراسمهالدأ!رةقرية!وىتك!لىأكسموردأروالمعروف

منكثيراحيرالدىالسؤالكالىلدلك،العاشرالقرلى!دالمعاصرةوالوتائق

ألهاجمع،تأكسموردفىالإنحريةاحا!عاتأولىقامتهوالاحكجر

60،1*"حئ!"،-،*//+!؟!صصضكا

.-ولأنن3فيلأ+-؟\3هـصصصلألأ!

ك!)؟!!ضص

!!!غ

ىزولمتر،--لم!كا

!!للأ7

لاأ!-!أء+"!3

1!!صسءكا!لا

س-."بسي"

بَربر!!

ء+!،!-"ء!
-ح!-

--جب
ج!حر-*ف!!د3ً

سَحصص

!ش+بر

الهث!

مى!د-2!تاكأ-َ-!دَ

"ىالفاهرى"إمحتراللك
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محاجةمميراتأوتاريحيةأوكنشةشثرةسأيةتتمتعلا!جهاالحا!عة!امخىظلت

العصررشالإبحليزيةالمددأمنحاتمنحثايرددةالرثلهذازتثوتحعلكها

لالدراسهَلوتعإلظاهرةهـأضحالثدها3تببخدأنلسخطيهعلاها،الوسطى

العصورفىحعلكهـاموسطقعكهِامارتالؤيةحذهأددلئلا"الحعراالىآكسكلورد

وقوعهابحكمودلكإبحلخرا،دىالسيالميةالو!ودةالدييهةالمحاليمملخقىالوسطى

وأككرإنحتراثىالجنوبيةألا"قساماأبمروححمالمرسيا،5وسكسربيرالحدودعلى

أعظم-التحمزلهَر!حرىعروتوعك!هاإلىلالإ!افة*سداتتدما،المحلكةأحرأء

صلعيدهولشتلدرمىضيبةدلكثحعلها-الوسطىالعصوركأاشاٍ!ل!ىالماتيةالطرث

الثمالآقصىككنإليههاالوصولالعلمطلبةعلىسثلاالدىَالا"!رضلا،وهـحاصهالثمارةصعص

ءالعرب؟أطراث

والنمروالحر،المويختىيصورأ7!0سةأتءد!!سحطو!



أحطريةاحطآاخدلتةالا-لحاتأتخت!قدأحَححموشدحامعةأصلعرأحا

ى!وحدإتالتىيةالد؟المداهـص!سممتطرروليدةجاءتاحامعةححدهبأرالصاثلة

لحركرامتللقاترَلمكأدأشمحعإوأدشثاألا،الوسصيإائعصوردىآكس!وإد

!مأصحقدةلارير،ثىJAIكار!ا!يها،آاعلىثفلكاتدرائية

!!ر!ب!ت-تالزاعلحوادتترتطأكثوردحامعةلأةآرالاريحثىالات

الطدةعددلدعالذثتتالركأأفعرعالالىاكءسلىمحصفتر!الا!

اًصدرال-ختدلكو!ى،مئات!عثرساكأأقالحواالذينالإبحليروالاكاساتدة

ل!صاصورألىضإ!لهرالالتقالمرإطالااىيهعلىأيحصر!أهـاإ!لشاملكالانى*درى

تأ-ار!سه!ع!ويعتمدونالخارجلحىيدرسودالدي!الطلحةعلىحتمكما،الملكمنلإذدإلا

علىترتوقدا-،أمواصودرتهـالاأشهرتلاتةمدى!ىلا!د،3إلىيعودواأرإ!لترالن

عحايستآلمودوسيلةعنليهمحتواللادممإلىساصمنالإمحليهرالعلمطلبةكأكيرعودةدلك

العل!لاطهم

1\حوالىلثسهاآكموردوحدثومكدا "A - V1\\ألا"سائدةم!صخمة!حيزعةأ!ام

لآرالقولويم!سلشاطا،ةحويةيهـميصحامعىمجتمعقامعليهترفالذىألا!ر،والطلاب

لاريس،فىقاتماكادالدىالجامعىللمجتمعتقليداالأولىصورخافىحاء!أكمموردجاسة

كلراٍلحيثعتر،التالثالغرد!ىولاريسأكثوردحامعخىبي!العلاقاتقوة!ىدلكويدر

أكسعوردلجامعةآصح!اوسرعالىأكسثورد،!ىبرعة!داهطثرلاري!حاسة!ىجديدتطور

لسةأكسموردلحامعةمدونةلائحةأولصدوروكادإدأريود،وموطفودعامشخانممدوسةلواتح

ألالى.العامفىالرايعألولستالاطعليثاصدقالتىئحةالا3وححى،1253

لالحكم،دلكلعدتستأقى!ثمالمدينةحكمكأتشاركأدأكسموردجامعةاستطات!أ!ا

الملكلاكاالمديةعكمانوالسلطا!لاحيةمرالحامعةليرلراعد!ر3لىالحطزاتححده!إر

أكححفوردحامعةعلىالامكياراتيصمودأخدواأدإ!لخراملوكيلتولم،آصهـىناجةصت

و!ىتدريجيا،للحا!عةسلطاتهمعريخارلولى!يثاالملكا"-شلوالمديةعمدةحعلمماورجالها،

تحتالحامعةصارتإد،وتيهقةقوبةالكيهةبالسلطاتردآكسوحا!عةعا،قةكالتلمهشتألى

الجامعةلأماتذةالمخعلقةالقصائةالواحىعلىلكلودهياتتصصلمالدفلككول!آسفسيطرة

أكسفوردحامعةأدعلى،العلميةالواحىصإلىأيصاالموددلكا!كدلى،فحسبوطا!لها

الأساقمةدعضجمعدراعفىأوقعهاكاالكنيسةرجاللميطرةسالت!!ردحوحنحتأرخلبتلم

خلالحدتولحد،عشرال!ابعالقرد!ىالكيسةع!استقافىلهاتحتهقأرالجا!عةالتطاعتخى

الديىالمصلححركةظهرتأدالكحيةرحالسيطرةسأكسفوردجاسة!يهاتحررتاقاشمزة
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إمحلسا!ىثاسعاسريعاالتاراتحررأدمنتمكحتاقالحركةو،صى!وكل!حا

رر!ككالاتهوكلىتتعاليمتداوللتسِالتىالالويةالاوأثمرسالرغمشعلى

الارا"ححدهلتمايعصد9آ!سعوطل،م!وجدألهإلا،1382وسحه،1377

!رورلعدإلاأكسفإردحاسةثىكلميةالوكةابتحمدولمشحاعة!ىوأيد*لا

الحاس!القرد!ىحسدهـاحاسةاسخمرتهـالى!هدا،سهوكل!و!اةعلىحيل

وكلماأتاععلىأطلقالدىَالاسموكحوللولاشديير،وي!اعر

!حمل-الاخرىالجامعاتعرت!هااتالعاديةالدراساتإلىولالإصادة

ا*عحماماأكسكلوردحامعةاححخمت-تشالا!هإالكسى؟القالورالمد!والقانوروالطىالآدا!

درالماتأكنهور!!ىتا!تكدلئا،والكللكالمو!ميقىعلمىمربهاارتطوما،لرياصاثحاصا

طمعةعلىيلاحطوأحيرا،الحديتةال!رلةاللعةع!فضلا،والعريةالونانيةاللعخيى!ى

رسائل!ىدلكلداكما،المدرسجةدرالاتلالاححخمامهاارديادعرالخاصالقرلىكىأكسنورد

ورملائه.امسjار

على،913لسةأكسموردحامعةمنالطلا!ههجرهإلى!قأتها!ترحعكمردحجامعةاًما

،9122شهكالتحتىلكصردحأرمةسسى1214لسةجامعتهمإلىآك!وردطا،لاعودةأر

،كمردحدىلالإقامةلهموسبمبارصجا!عة!نالارحي!المطلةالثالتهرىحمعجر

جامعةسحدتتالىالهحرةلعدإلاحَمردجرسمبالاعزافتملمبآنهالقول!يمكنوه!حدا

الرسميةالوتائق!ىدجكبماسميكرددالوقتدلكمدلدأإد،السا!ةالسة!ىبارير

عهدعلى1233لسةإلاكمبردحلحامعةالالويهمررسمىا!اصأوليصدرولم،المعاصرة

علىوتعملحَيثاامموخموالحامعةهذهأحدتالوقتدلكومد،الخامعحريحورىالبابا

عكر،الرأيعوووايةعترالالثالقرلىأواحردىدلكلهاتمحتىالكميةعراستقلالهااستكحالْ

ما!سالتصع؟كرالحاصالقررأواثل!ىأهمةتردأدكممر!حجامعةأخدت!اوسرعاد

عدامالأكسموردمالهةصورةكمردححاءت!قدالتطيملاحيةع!أماأكسمورد،لحامعةخطيرا

السيطةالشكليةالاحكلا!ات!ص



لح؟آ!ألا،الم،،

%//\لأبرأ،36!ص.،ح!2ء.!!؟!

الما!!؟::7ءَكل+؟،3-،3لا؟؟1!م2(لم

81)!!!3،س-صبنإ!!اا(ل!

+\ا%،ا؟آ3-لى،كِ!صص-صص+--3--،.7بري!3لى،1،اِ.

11!ا-ءاأأ!أء،/أ!1!؟/لمص2لمءكا،ءَ--*لأ16\فيإلا0"-ا؟ا!أ%/أإ.*.اأاإ!إ

،.إ!

لأ!1!"1،11اإااءص،صو-!3-م*،إ!أا!(./،ئم

\أ،ي؟3!ثمهـ!َ--/"*!ى"*-ء.4:؟ا/1/

؟ا،أ9اأأ1،؟-ءضيصَس-7-!ل!لا111
\!إ؟2111!ىلم/-ص3ءيما!حر-!لم!.لا1ِ/1

الا.أاأ--اإ،لم02إا/أ3/--.----ك!إَجرزرأ!إبر.؟ا،،!%إ(أ-:ا،أ!)1أا7أ ا؟ا!،أ!،ءَ*سص*.!

ا!11،11اا1!/!!صبهىَ

لم11صسىكمعسءع-

ا-،..!،؟

i*----!!س!ر!

7031-!ة-هـ-خ؟لمخ*5!ي

ة!-!د!9:!ح!صبم-.حسآ.حي

3،،-ءبرم!*صص!
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لجا!!اارةكائن

الذىابمعةمديررأ!هعلىيأتىمحكمإدارىلجطزالوسطىالعصورجامعاتالكارت

نصأوممطها،علىقا!االتىوالجامعاتدولولادىاتحادهمرئ!أةالطلبةدقيهببمفاسةكان

مديراخياريتولىوكادشاكلتها،علىقامتالتىوالحامعاتساري!فىاتحادهمورئي!الأساتدة

نطاملا"نالآدالا،كليةيمثلودأدقلعارةأو،الا"رحةالجامعةأروقةيمخلورأربعةباريىجاسة

للمحكمكةرسم



سقكما،الكلياتم!عيرهادرطوحدهاالآدا!بكليةارقي،رير!ىالا!روقة

الاساتدةأتد!عالباو!وعحيهدكحاكلحهللك!حَادالكلجاتعيةآ!اأ!صحنا،آ!

يعقدها!راقالخاصةالاححطعات!ىالكيةعميدأهميةظرتوقدشيثا،

كا،رتاستهلىويوالاحتماعإلىبدعوالدفهوكارإدمحلبما،أوالكليهةاًسالدة

64؟ألمسةمدخاصرممركزشخعهإلىأدى

إلاالا!!ر،أوأ!!دلارهـةخاصه!مكالةاخلساتدةالا!حامعةلقبألىومع

لالدادلثيآ!علىآيخحىهـ!ولىمأخدهـاالكلياتعوراءآرايمالوسآله

سخةة،12ء!سةيرالمضهـةكألاربروحامعةالث!تراءالرحاربي!ادهـاعولك!،له!رءوسيى

!ودمرللحدل!إلمقبالمحتلمةالكلياتآساتدهلاتحدالتبأححجةاكأديادإلىأدى126َ

جدتة،المحكلمة،ريحركلإتيروح!الدىاخطررالعدطو،وجيتهم!ىالوتحو!ءالر،همما!

الحعود،كركيرهدرحهعلى!صحتحدالحا!عهلنيلاأر-اللاححوتوحط!مهـكليهه-الكلياتلكل!

حد!ا،ةالآدأ!كَليهةيحت!!أمرهح!لمحيه!تةكأآء!عمحميهعا،!ألماتدتنهالل!معةتمافىعداحكى

آحدتححا!و؟الخحالهكأتششكل!مديرةسيهص!إتحتوقعتآنيالكياتحدهأدرتَآد؟كاد

الرعمسعلىلثَرة،طحاصيرولوطثيهرلوائشآحتاملافدشحصيتبهاتعرردح!هاكليةكا!

تدريحىطصعودكأظلاكلبدطبأدإلا،كلياتئهمومكالةشمحصجاتهمالحَليهاتعمداءتمك

دلكرريلفلهإد،حتطالا"صماتدةلضالةقىهـارا!لخنهجدلحص1244لسهحتى!الىأرلعدة

وكحاك،سالمية!كالةعلبأصف!مما9125!سةاللتلنداالطلاشحاطهاخاسعة""مد!طقب

قةالارة!كأىهاءالكلاتعيدا-آسما!ق!!المدلراكاشيها!رد9128سةءلىلى!حيمونيخة

ححيعاالكلياتآساتدة5

لدير!صصاإلار-!كأألا"ساتذةانثتببهاوع!!الشاتاحطواآ-احايدوحححَداة

هـصلالدىَالوشتتحديدالصعىمنة،!بطةخدريحجةحاءإت-ساضياشهلاالذلَى-احاسة

وكادكأهـ،الكالتال!نررانلأ؟شحدتدلكآراخاتامركادإد"،المكالةكسدهإلىالمديرشه

صستلمحيههـقتأحاءحخى،1236شةمدلمدبهـاحامعةالولاءيميرلعييهحهعديتم!يدكل

كلياتكا!ةعلىرعامتهتحتتلدلثوللهـدير،التس!اخدااآقموقدالعلما-!الآساتدةعال!

،ريرجاسةلطام!ىالراويةحجرتمالةاحاسةمدسطاعةصارتحح!راة،اخاسة

عيداءعلىزعاسخهيحفق5ِاحامعةداحلسركرهإلىيطمخنالحاا!عة!ديريكدلملكن

الكيةرحال!ارمعالمارعاتمنسللةكأدحلخى-الا!ححوتكليةعحيد-مما-كليان!ا

يحققأدالحامعةمديراستطاعوقد،الحامةالحكللاتوالمالاتشىعليهمأسمتيخهحواباريرش

بأسلو!-سحلواتدالمديرينلعصحَالىوالىلاري!،أسقفلم!طلةبالفطيةساة!كالةلمسه
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شالاسا!تال!صَادلةدبخسدسإكا!االعاسةالماحمسا!قيهـ!سكأأليمكبهتالنسهـ-

ضدساوحا،-اءافي"لمالااسلولأِ

لستسعب9َ--ساحاسةلحدب!ثمكالةآدلا،حصآلىالمحلم!!ألبهمعلى

للحامعةطالادومئهأفطالمخيلجهآ،دميخهص!سحطرإمما،الئححصحهسكاف

حط!شاى،اخا!عةطادالهـسحمىالمخحا-تلكراللدبهـلمأرإلىححداوآ!حاولعما!

ررلطا!احدلى!اتجعلمحَدلك،!الالأدكوآساتد!أحدا،سودالمخححةضهدهيقرم

برواصحاالمارثبدوثحا،الحاسيهأطواثحاعلبهلص!كحاسرفواسةقصارر

لشوداحفسإد،أص!فساحجةسركصردحآ!ردأكسخوطسةومديرلاجهص!لاريىحاسهمدب!

العضلو،تسوفالمدسيهرعلىعثسولا!قعتهِيسطيعأر3دواحامعهاأعساءعلىال!تصاتىالاولط

تمغالدفالواسعالقصائىالاحخصاصم!آثحا،وال!مصلا!ملاصثالإيث!اثال!!ا!حةلخارالاكاديمية

!محاكم،أهـسا!كآ!صاتهححيخاتتافى!-"لا!+-كىل!ر!عا!كاد!!دحأوأكثوردمدلى"به

أ!مالاري!،كىفالباءالمد!-لمحكمةو،الملكىالافىطوسحكمة،الاتص!سححَمة!ى

القصاياحولتص!!ى،لالطلةأحاصةااخاتةاكسضايماحميغدىتطرحكالتالاسعَ!محكحة

الد!!آط،الملحَىاللاطهـححَمةإلىللحاسةالكلصرص!الممرحةاتلا!اراطيتعلىتولاالمدحة

الثصا!عرشحافى،للجاسةالاياحولنهااقالحقوقحما!ةعلىيسكهر!كادباش-!!ىالمالرف

،ري!حاسةلمديرتقلمثهكدا!يهَا،لالمصارحدهوالايوى31َ-ِسىاحخصرالتىالقضاياكأ

الحامعة،تستأحرححاالخىالدورإيحاراتحولالئائمةالد!كاوىَسماعسوىقصاثةاحتصاصات

شصالأ؟31تمخلالحامعةرقايةتحتتدح!الحَىاللعتجارصمدالمقدمةانحتكاوفلمحىوالثصل

وأ،والطلةالا!لماتدةيرالقائمةوالمارعاتالعلميهةالد!جاتبمجعالخاصةالخنطجماتعر

وأالطردعقولةعقوباتم!الحامعةمديريوقعهماأقصى3ركا،الحامعيةاللوايخحلحرقالمحالمات

حير!ىالككيسةسوالقطعافى!مارالالوىالمدو!محكمةقعهتوأريمكنماوأقصى،المصل

الدولة.فىالائدالمدنىالنالولىلآحكامو!قاالطلحةفكمالملكىاللاطمحكمةكات

دأسبهقمالكرشأدلث!هميا!ححىللحامعهالعامهلى!المبآوالحامعيةالمطل!صأما

للاكثوتعليادراسيةكلياتثلاتم!تألفاالحامعة!دهلاري!،حامحة!اءلحصوصدكرناه

أرسعةهدهـعلىالآدا!كليةالقسيتوقد،للا؟ا!درحةأقلرابعةوكليهةوالور،والتالود

اخامعةآصخمحلسوهكذا،رئيسواض)لكلكادج!!ىيرأسثاعحيدكليةلكلوكار،أروقة

أساتذةرأىعرعميدكليعبرلحيت،الأرلعةالا!رشقةرؤساءةالأرلعالكلياتعمداءمنيتأل!

يوحهالجامعة!سديركادالعرصءعداولتحهـتجق،رواقهأعصاءرأىصرواقرني!وكلكليته

ورماسهالاحخماعمكارالدعوةهده!ىيحددأرعلىالأروقةورؤلاءالكلياتعمداءإلىالدعوة



الدعوةلإللاعرواؤورئي!عييهدكليقوم3لليثسخ!هـصالتىهـالمسائلى!
محاضرةأتماءعلجهميطو!معاورطريقع!رواقهأعصاءأوكليتهلاساتدة

الدىالكقليدىمكانهاألا"ساتدةم!محموعةكلخذخالاخماعفعد،الصاح

الديرقيدأ،الاجتماع!يهيعقدالدىالديرأوالكحيسةداحلوِويحلسواأدعادوا

رنحصاًوالعيكدلموملم،حدهعلى!ريىكللا!شهاوعدئدمألهكل!رم!

رواقهاًوكليتهرأىعرمعراصوتهلجعطىرواقال

يعبهرصالدىالمهاثىالفراريعلنالمحتمعيىأصواتالمديريحمعأرو!د

الآغلبهةرآى

إدأرة!ىوالعمداءالمديرلمساعدةالموطفيىم!عددالوسطىالعصورجامعاتعملقدة

طلاب!اتمغالتىوالامخياراتبالحصانةالموطثورهؤلاءوتمغممالحهَا،ورعايةالحامعةشخود

الموطفي!!عؤلاءوأكحم،الحاسة

الجامعةبأرحاءوالطوا!اهلجالسفىالأعضاءأصواتجمغو!همكهمالمعاوتود،أولا.

يرعصالشال!وأسعحاءالمحاصراتممواعيدهـاحطار،لمالطلةعلىاللواتجعلقراءة

أسخادلكلوحدالعموميضالمعاويرهؤلاءإلىوطلإضافةليعثها،كأأصحاليا

مرتينششظيمهاو!سومألا"شادصيهايحصرانالححرةيرعىحاصرمعاور

الكهر

وحمطهاوالقرارا!اللواتجعتدوسع!لاتالموظ!!مموةاحاسةسحل.تانيا

لأععالال!يامومخمحهت!الخا!س!اكلرد!ىإلاوطيهعحهتطضىولم،احاسه!!ص-ثالا

تارية.31ير

مسخولاوآصحأيصا،عرالحماسرا&هـدكأرطينتهطهرتقد.،المالىالموطف

شاتهاولسصرةإب!اداياعلى!الإضهـاثاحاسذاالآ!ثكا-ض

ححناكصارلحت،دويهمسالطلحةإلىأ!اصالاص!!ضللاكحرلغز!الديماسسعاجاخالسا

عيهرهالحوالودهـهِححم!سأك!جمحعتساآلنانباإلىسحلص*حطتةكاأطا:حماع
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بر/لجامعةامبانى

طكأ

اكا!لاأءاْلةجورجيمواتصوبرللكلناالنثسنهرراسه
!!



مركليهةكلكالصاواكالا!مر؟آول!ىدخاخاصهسارللطم!أتيكرلم

نعقد!عيادساآوكسةتسحعيرنلحاسةالخالعهروقهالا!م!رواقهـكا!احطياتا

وقد،مرلهصى،حاصةدورلهاتشأحركاتالمحاصراتأما،يهاحخماعاتثافي!

لمحهللقودمكالىآوعرفةعلىالعخور!سيل!ىححةصعولاتالا!ساتدة!اح!

آماللمعيهدير،لالسةبالع!الصعولاتخدهكاتجنكأ،!محاهـاتخم06

المدية،كاتدرائية!ىتتمثكطلتالعلمهَالدكأحاتمعحمئلالكرىالاحخمالات

دوميكالقديىدير!ىاحخحاعاتهاتعقدأناعتادتلولولاحام!آلىسمعهكداة

كيسةدىاحتماعاتهاتعقدأكثوردحامعةكاستحينكأ،الجا!عةحاتميحثطكادحجت

لمارى.اتحديسةا

مواردلهاليست،فقيرةحياتثالدأتالوسطىالعصورفىالا"وروبيةالحامعاتأطوالوا!

لأعراصخصمتالتىالضحيهلةالمحصصاتلعضسوىاللهمعليها،تعتمدأوقاثأوحاصهَ

الدورهدافىالا"وروصةالحامعاتصترسأرالقوليمكىأنهعلىالمقراء،الطلبةماعدةمتلمعية

علىالجامعةمقدرة!ىتمثلتالتىالقوةوهىقو!ا،ممدرالامرحقيقة!ىكارتاريحكثامر

لقوىاصطدامهاحالةضأخرىإلىمديةم!والثجرةآحر،إلىمكانمنبسهولةالانتقالما

ممنلكاتهاحميعتحقلألىالحا!عةعلىالسهلمنكالىالحالة،لدهو!ى،علحاليهَأثكسية،معارصة

نأالهحرةحالة!ىاحامعةاعلىالمعب!نيكىولموحاتمها،الطلبهةولاتمم!ىلعدىلاالخى

وعلى،الدرأسةلأعراصت!أحرهاكا!يهغرفعلىعرتشحيتمالها،حديدمقرعلى!عخر

ى!إلاذلكيكنولم،الحامعةتقومأديمكنكارثيهااحتماعاتهاعقدفىتشأدعاوأديرةكاض

خاصةمدارساستخحار!ىالاشراكإلىلاري!!ىالا!روقةلجأتعد!اعرالرالعالقردبداية

الكخيسةمبالىم!حديئمىأكسموردحاسةاعصستأدالقرددلك!ىحدثدلككبها،

الأوروبيةالحامعاتأحذتعترالحامرالقردبدايةمذةثحجلها،لاحخاعات!قراواتحذته

الحامعاتلمودتدهوربدايةشهدتا!ىةهذهأرلالملاحظةيحدركادوإننجهاحاصةمآتتتيهم

القردفىالصر!االا!ورولةالحامعات!إرأحرىولعبارةتدريجا،استتالألهاتسقدأحدتأدلعد

رعايةأولاستقلالهالالاحخثاطألاهخيامدونحديدةحامعيةمبا!لإقامةالدايةلحوعرالحامى

فلحا،الوسطىالعصورفىالا!وروليةالحامعاتقوةصصدرالعقركاروهكدا،العلمىمكوا،لا

والوه!الصع!اعخراهاالحامعاتهدهآترت
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إلتدِريب!طريقةئر

3ص---صب!!-س-3---)"-

أتهدايحأصوثلاعرثالا!هـهـ!ىأشل3لمحاصرا!جلتيالا"ساتدة!الى

أستاديحاضرالتىالحالات!دى،لكلهلالا!لمظدالحاصرالمرتكأأة،العرص

المديةكألسيهحةقاعةأوعام!بىيستعاركارالككيهري!لمتحعيههالعاديةالغرثتخسش!لاممتو!

!مك!و!مكاد!ى!حاصراتهيلقىكارلفسهارلريوسإنويقال،!حاصراتهالا!ستاد!يهاليلقى

لولونا!ىالكات!إحدىلجوار

منكادذإلوسطى،الحصورلمحىجام!اتاهـلىيك!ححاكحدولثالتللمحاضرات

دأيبدوفإلهذلكومع،الكاضأجراسدقممواعدالدراسةلارتاطالحدولتحديدالصع!

منلحواوتسخمرالصباحكأاقأهمهايوما!حاصراتثلاتعلىاشنمليولوناحامعهحدول

كالتوادا،ولص!ساعةوالأحرىلاعتي!إحداهماتستمرالطثرلعدواتتان،ساعَين

والواحدةالاسعةلينالفترةأردلكمعىفإدصباحاعالتاسةحوالىتنخهىالصبهاحمحاعرات

أجاسايحدثكادهـاد،عذأءهويكاولالطابفيهايستحمرأحةضةكاتالطهر!دوالخص!

العترة.حده!ىإضافيةمحاضرةالطلبةيأحدأد

القالولى-كأأشادهعنروىإدبولونا،طلةأحدرواهمما!خمئلاالكدري!طريقةأما

قلضوعصلكلملحصاآولا"سأعطيكمخبقولهمحاصرتهيقخحكارأله-ضيدوسأودو

بقصدالصمعكمأقرأثمومعناها،مادةكلمدلوللكملمأوصحذلكولعد،للنصالترص

لماقتةأتعرصتم،قا!لةمادىْمنالمادةتشملهماأحرىمرةلكمأحمصدلئ!وبعد،تصحيهحه

الصمننستخلميمهاأنييك!التىالعامةالقانولةالمبادئإصالةمع،متاقصاتمن!بهايدوما

.عيوبأومزايامرفيهيكودقروما،لهالمميرةالصفاتوتوصيح

كسأعودصعولخهأوأهميهةساالرحإعادةيتطلاقانونيالصاهاكأراتصح!إدأ

11.المسائةالمحاصراتإحدىفىلهللخعرص

أساتدةحعلمما،المحاصراتثىالإما،ثيةالطريقةاتاعباتاتحريماالا!ساتذةعلىحرموقد

الا!ساقذةأرالسالقالصمنولضح،!حاصراتهمفىوالمحارثةالماقثةأسلو!يتسعودلولولا

صشبهلةتفشرأوطمموصوعثرحلإعا!ةالظهربعدإضافيةمحاضراتإعطاءفىالحقلهمكاد

لدلهالتعقدالظثربعددروستطل!كالتالكبيرالصوموقتفىأماصاحا،الوقتلهايتسعلى



يقطعهالاكانعرصةالآستادمحاضرات!كالت،الحامعةمديريرأسهاعامة!اظرات

ليقرأأوالمدير،لمقابلةالأستادلدعىالدرسرقاعةيدخللحطةأيةفىالمعاور

حديدا.بياناوالأساتدةالطلبهةلديععلىأوإعافىسا

اتاععلىمحبراكاروأممامحاصراتهفىالحصر!حرالأشاديكنولم

محرماكاركما،بعرامةعوف!صلاأوفقرةتحطىفإذا،عهيحيهدلادقيئلظام

التأحيل*لذايكودأنم!حوفاالمحاضهـةلثايةحتىعامصةمألةيؤحلأرعليه

-اليومهوكما-الوسطىالعصورجامعات!ىالوصعوكادلنها،الخصب!صد

شعايركلامما،المامجم!الا"ولىالأجزاءشالا!ساتذةلعصيولعأن

دآي!بحيثآحزأءإلىنو،س!ىالقانودكخبضصتالوضعهذاولكج!،ألا!يخرةللأحراء

العامووأيةفىألمتادكليصيعأدالمفروصروكالى،معينوقتفىحزءكلمنالأستاديتهى

الأليرحمذاردلعدمالصراىيتعهثدبحيثالجامعةتحددهصرافعدالمالمنللعاالمىالدش

الوقتفىالمطلوبالحر-يجزولمالدريرفىألتاذتأص!إدا،المد!سبإذدإلالالأستاد

التعليماتهذهتيدولصمادالصرا!،عندالمحفوط!سنلتأمينجزءباقخطاعكرمالمحدد،

صتيرتتاسوتلديمالا!ساتذة!لوكلمرأقةبولولاكأالطلمةسلجنةألعتدقيهتهاتفيذأثغير،سا

المحالفيى

جامعةصحاضرة
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خ!!?لم!طهلمن!لإ.ءِ-6*لم!غنا،لأالأوءِلمفكلم

ئمصدبئ3-،!لملم-س1:ور-ءس*ظ!ثئ!!

*!؟-/!؟!/ا
.-،.ء1(1؟و-9.1.*لم؟.-

*-+5-*حثغو.*ه

ءص-ء-،.

،.!بم"01لملم،؟لم؟.صلم----،/سؤ?!-!-د+3

إبمرفى،*ص/)،-هشلأ6

8.ج!ما-!"!-
"،لم*-ءإ،.لإء6

8،"1؟-"2،!--*

5*ء؟س،سما-/-

كل2بر!5َ-لم

ثئئء،لأ-3-لا!جمبم---كا*،َ-."!1ألا-أ!2-. صءحهـحبمِ%)-م!-لأ.-لأ

"37!لأ3--ءيهمء!!+

،!!ا؟؟اا،لمح!!م!ا

"-لأ"س:!أا،!1َاول+ا113!ا،"1("!لاكأ،ول(لأ*،،ما!انمإ
!(ءلأااولما*؟*"ءكل!!مْ،!!3؟أ"!ا!يم،!هم

وول-ة11--م1!آ3،+3ماا3*؟53ولص،ا3ب!!

!س.َر4

.،لار8،لاء!لا-.كاءف!تح؟؟ة!؟جملأز

-كل!،"لا3ءك!.5ر75ء8!7أإ،!-خث!بنح؟ء؟ل!

كا-1/+-3/-لى6أ1ء"/

كل!في!1ا1،كل--لم!ء؟برك!كأض!ه!!

!ءلمر-!*ص-9ء---3(،6-،-كإرزتط2لآَ،3لالم-في

اسلاء3!!شط"ص!"لأ!بما!،!لا!

"ء"-لى،(11)6-عا،لألإ،لملا'111لا،ء،لححمذخلأ(*.

-!!ر؟1،"لم؟ا"؟أ"1.!،--،حه!كلء3-2؟!-،-

في"،ءبملا46لاتز111)(لل0،ات!ا)،"اائلاأ!:هَي2َ؟ة.،د-8ء

وأكأسطو،آ!ارطورببدوالمر!صرشثزلسىدر/لحىأ-!ضاضسسحطرط



وتعيىالا!سرع!ىأيامتلاتةس-أكاضلحورملهـ!حاالطلصيحَرولم

يولساالحامعةعريتغبأريحخط!علالرلاله!ىالاستادكارحيرفى،الاكايامطكأ

دلكلعد3،أصلخهموا!تةعلىأولايحَصالىآدلحدالا،طارثَتخرىلعدراحدا

سححامحلعايورعأدعليه!ححاالمديةمعادرهلتهكأحَارشإدا،الملدسمواشقةعلى

LL-.سر o DUIعحرالمخملالاسخادع!يحلعواأرانطلحةعلىكالىو،دتهلص

حسمسةىلىا!دصلج!!لأالدكَاالأسشادآدإلىحمدا،عملهعلىاغواط!

حوهكدلك؟للعرامهريغعرصعافايعش!كارالأقلعلى!سمجرطلا!

هـحاهـ!ءيدآآدالاءشادعلى!كادالمواعيد.!حراعاهعلىصاركاد!قاLL-بولولا!ىالآلماتدة

عليهمحرساكادLSآشاد،إدادلكعرمبكروثت!ىآر،اليهةكأالمداسراص!أصدقعحد

الطلهعلىدلكلكيدلصيارو،المحاصرةطلخخاءدلهشِالاحراسد!بعد!ثحاصرتهكأيخمرآر

للعرامة.آبصاهمت!ىصواوالاالأحراسدثكد!وراالدراسرعرءسةيعادر!اآد

الصحاحكأللىلىآ!اسحها!!حاصإلىأيصاالدراسةالضسمتشتدلاري!حا!عة!ىآ!ا

آوشاتكأالاساتدةيلفيها!لماسيةالاالمحاهـ!اترحَاست،الطيجعدتكودآكميهأ!لوأحرف

وقاسأىكأإلشاؤ!اشييش?الاصاهلحاضراتآلحا،محددةأماك!و!ىالصحاحكأسلومة

اتالمحاصِأدالياحح!ل!،الآلاسيقللمحاصهـاتالمحددةالآوتاتعدا!يماالخنهاكأآهـصات

لطسك!ردا!ت!حاهـاحصصتحير!،ئيسيهةالالحصوصةالكتلدرالةحصصتالا!ساسيهة

ا&!عية.الكخ!لدراسة

الطلةشإر،الأساتدةقبهصة!ىأحححلطةاجع!!أساسعلىأقالاريرحامعةتخطبمكانثلا

دلكومع3،ألماتدعلىلابرل3!طا!رصثااقالحخعديدةدالدمر!يثايممهـصواآدالصيعوالم

وأمالة8دقةكألمهكا!ئهمالا"ساتدةتأديةحسىيكمللطاملاريرلحامعةوصعث!تد

الققكنرساثدعلىالمحاصرةأتاءيحلسودالوسطىالعصوشحامحات!ىاطلةاوكار

لحلسولىالحاسعاتطلةأحدعدكاعثرالحامرالفررحتىدلكراسخمر،الأرصعلىلسكلروكتة

،حرم!ىالدعةحمده!رم1لم52لسةالطدرهباري!لاتحةحعلمما،أدراحأودككعلى

11نفوكاإلىالكمرياءيتسرررلااحكى1الا!رصرعلىالمحاصرةآثاءالجلوسالطلةعلىونمرص!

علىيعخمدواحتىاللحاصرا!!ىالإ!ا،نيةالطريمةاتاخلاتافهـيماالأ!اتدةعلىحرمكدلك

الا"سشادلهايتكلمأدي!التىالسرعةتحديدإلىالجا!عيةاللرائحدححبتلل،والمحادثةأنماقثة

أصماثإدا،يقولماككابةسالطلبةيخمكىلاخىلرعةيحاصرأرإليه!طلص،المحاضرةأئاء

يقمدألىعيهطلىالعصورتلك!ىالطالمطأدأدركاالوسطىالعصور!ىالكخبلدرةذلكإلى

الاكاستاذ،يقولهماتدوي!فىالرعةلهماتدتالطلمةأرويعدوكير،حدإلىداكرتهقوةعلى
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رشد،اس/يجلحس/لمتدتو!ىرالإغري!فلاسفةخبهبململتى،،تيناآلملم!درلسةلوحة

/لدهبىالنهصةعصرلزيو،،سماْرفاكاليللماأعمالىمن

وأ"الصياحطريقص3ءالإماعلىالا"لتادإحاريحاول!م!كلحذرتاحامعةالائحةإلىحيت

11الاكاحجارإلقاءآوالزئيرأوالصثير

-بخرر!أالدراسةمناهجأ

الم---حص

رسكطولأتهظلى

العححورجامعا!!ىاممليا!اتوع!

خيها،تدرسكالتالتىالموادوكددك،الوسطى

الحامعات،!حخلففىالموادهدهتاعتواد

جامعةسكلألىذكرناأنسققدكا!ادا

الوسطىالعصورفىالا"ورودةالحا!عات

!ليم!العليا،الدراساتإحدى!ىلخصمت

فحا!عه،الدراسات!ةأهملتأنهادلكمعى

ولك!،المدنىالقانونفىتفوقتمتا!بولولا

القالود!ىدراساتجانه-إلى-لهاوحدت

ال!ء!ررز!!ح!

6"ا!ى!

7*،س!*مه!



تانيا

تالئا

أهمسريعااسخعراضالسخعرصأدوسحطيع.وعيرهاوال!والا،هوتالكخسى

العصورفىالأوروبيةالجامعاتفىبالعنايةحظيتالتىالدرالسة!واد

الوسطى:

الا"حرىوالجا!عاتبولولاحامعةدراشهمركروكاد،المدنىالقا!لىأولا

وقامتوغيرها،!رناوجحو!هـألسالياإيطاليافىعخهاتفرعتالكى

القالونفقهاءكتحخاالتىالتمروحأساسعلىالمدلىالقالوندرالة

أرلريوسعهدمد

اتساعفىوجدتلأنهاكحيهراعاهتماماالكنسِةبهاهتيتوقد،الكس!ىالقاتون

و!نهماوباري!لولونادراسخهمراكرآهموكانتلها،ودعامةهالمفوذاتاعادراسته

لمالكنىالقانودولكنعهما،تفرعتالتىالجمامعاتم!كثيرإلىدراشهانكقلت

الحامعات!ىأولولونا،!ىعادرسالشلفسهاالعلميةبالروحلاري!كأيدرس

نريوسهوالباباحاولوقدوتولوز،!امحرررليانأةملبولولاممطعلىقامتالكى

يدرىأردون،وحدهالكنسىالقانودعلىمقتصرةالقالولىدرالةيحعلأرالالا

الروماى،القالونفيهايدرسلأيخةفىتردح!رأريمكىلاالدرالحةهذهمثلأر

مل،والعيو!الماوئمنبكتيرالشخهرتباري!!ى31ضسىالقانودكليةأدويدو

مىكبهحرة!ةصمتالكليةحدهلا"لىوغيرها"العلييةالدرحاتض!اءةشوةارتثئى

الكنيسةص!ىعاليةماص!علىا!الحصهثىطمعواالذي!الراقيةالطمقاتأبناء

الكحسىالآنوددراسةعي!قاثمتالتىالمراحعأسا،31ضالقاتوردراسةطريق

جراشيارحمعاالكىالتوايرم!ححوعةأححيثهافكانالزسطىالعصههـرجاصعات!ى

جراشيارا."مراسيمباسمأوال!صالقالورمحموعة3با!!شتوالكى

رآكموردلاريرحامعاتكأالا"سابقالكليهاتإحدىكلجنهكانتةالا!حوهـ،

و!رلا،وأسبهانياإيطالاشربحاصةعديدةأخرىَحامعاتصشضالأ،وكسردج

الو!تتقدمكلمهالاختصارلحوتتجهالآدا!فىالدرالميةالمظححآحذتوبحما

الماحححأحدتحيهت؟الالأ*عوتكلية!ىيحدتلالعكسإد،الوسطىلالعصور

-طسةفىالصرورىسأصسحوححكدا،والإطالةالتفمللحوتتحهالدهـاسية

علىللحصولالالأ،صوتدراسذ!ىسواتحمصالطالحايقصىأدبىري!

أحرىسواتتا،ثيقصىأدعليهكانجن!ىمع!دا،ثيصحالكالوريوس

المراحعأ!ا،والثافىثيىالحا!حسة!وقعدئدسنهتكودلحيهتالدكخوراهعلىللحصول

شكانتالوسطىالعصورجامعاتفىاللاكحوتدراسةعليهماقامتالىالأساسة

لجارد.بطرسلواصعهالأحكامكتابتمالإبجل
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ضا!إقولىلالواتصجالا-البالواتدعضJASشإدا

الحامعات!ىالا،،لوتتدري!مدأاحارلوقد-الديىالاشقاث

ى!الرعبةلداشغودلك،شلممقةجامعةرأس!ثاوعلىالا!سبهاسة

الموق!!إد،الافىهولةاساتالد!،حخكار،ري!لحامعةالاحتماط

استقلال!دأتاصرلاري!جامعةورأتعدمادلكبعديخعيرأحد

عتر-الحاصالقردفىالبابواتاتحهتموم!،المرنسيةالكحيسة

اللاكحوتدراسةتشحغلحو-1431()1317-الحاصمارتنمحل

داري!.حامعةلاحسةشلمناقةفى

صامعاتكأهامةمكالةوالتأ!ليةالعلسفيةالدراساتاحخلتوقد،والمحطقالملسفة

ى!نجحلمالدراساتححدهاًلىجىفى،،ريمىحامعةولحاصةالوسحي!العصور

عصورأرهىعترالتالثاكسردوكاد،الإيطلةالحامعاتدىلمحثاالمكاولتحررأر

والولالهالإسلامة-الشرشة،لللسفةالعرلالاتصاللخجحةالمدرسيةالملسمة

دىوانجا!زيقهالطبهعيهةأرسطودلسعةإجاءم!دلئاعلىترتبوما-والإسراثيهليهة

تيكية3الاإلىوالولالةالعريةعنالرحيةحركةلاطعرشحهكذاةآورولا،عرللا

المحسوسةالطمجعةأداوير!آرسطوتعالممنالكتيرلمحرتأوشوساعرإ-أحذألى

.المحسوسعيراللاححوتصأوسعح!لا،البسرىللمكر!سدم

سياالنشروحطريقع!أوروباعر!وصلتكما-أرسطوفلسفةأدعلى

الطمعةوحدةتميهكخايمكىصورةاتحدت-3يرةليمورلر!!ثوسىرشدواس

الدسحودالخاصةالمجةلىتصمامجالاإلاتكركلمصورةوحىالوحود،أو

منكرىَآمامالحَبرىاثمكلةأصبحتثهكدا،رالحسا!الاحرىَوالحياةواحلق

معححصإلىحااحدبدةالآراء*لدهتدصيصيحوزطر،مى!كشرالكالتالقرلى

كأاع!سدتالكححسةإرح!تحفةلسنلجامعات؟وعرححا،ر-!حامعة!ىالا!حو!

صمت-داكأ-جاسه!دخاصة-الاشئةالحاساتعلىلإسراحخاآد!كاالادرآكأل

لثافويددمماا!يمرالدائرةححدءتخسعلالحيهتالغرلىالقكردائرةعلىأحيهطرجالمدها

!هـياالمجاراآحدتاًور!لاعر!إلىاحديدةآرسطوشلسثهوصولولحَر،الكحيهحت

لخعارع!هاحسالي!غيرسالحةرر!اححةححدهـالفلس!،علىالعلمطا،!شأقلتا،

آلىتحخطيع"إ!المعاصىيرقولالمألوشةالعاراتم!آصححتى،الحَيهةسادئ

11حانكثىآكأسطوأرآتتإداالسماثتك!



حاسةضرسا-ا!!.هـَوحءصهـإِاكااَ!!ور!صتء-لا)ترحم!!ا

،121سيس!الدرحط!هحس!يمضِاضاالحَححىلاطرب!ءحوحصدرظ،ؤص!

اط،يىو!!المئ!-هـ-صاِأسَ!حدتص!هـحلى-ال!حَ!وِ!لحرات7على3اكضِححلىاكأت!-!؟

لار-!،!حاايمحخم!رث13آآهـءحاد-!لىهـثرصلااولسثحخىشبثص

اتا-د!ثسضآ)!اكأقيححير!لى!

ظَرحيهر!ى،-اربركأأش!لت-لدلىتا"لأثلىيحَانحخلى-ا!هـصا

!رالمص3ِ-ضو!سيدِدِ!حدح!أوحمحص!!!صإ!علىحملقد!اسةكأ

حا!معالأتح-هـهـكأ!روَ!ا)ءالا*ب!أطعهااخات(افا!وعة!اححز)اأط/يوتكع-اد!ا،1حاما

ىاع!شإد،خخالى5،اخا!عا!سلكاصدر-الىدتالألجا"حطح!ابرالعصيم

اللعذىد!أ!عدطكخاسهةضهـا?ل!ثمليادي!صآلىعاحبكا!لالحاسةالاتىحالىا

ضحص،اكوسسىا!عصوضاحاسا!-!زر!هـاتلخيهم!!ىكألةتيما3اخا؟شيث

ف3!!اعسبنسالدزرطال!حطلباجمحغاعمارلحح!التىالأداداحطل!ءلباس!

!الدعاهـففثالتَطبدص7خصما!،ررر؟الا-؟ثاخا،داجبمالا-قاثححخلفس!اصدسالي

ء-اتحاسلصتا!لك،لية3اصالاحهطخكصظَلأسصاخا!حخ!-احلى:ع11َتالمعا!الاإت

ثأتإلىا!!إ--اضعدمعلىء!ادراكعصركأكأسيةالاءداِاخاسا!رر!

سَليحد!َالالاتيدكعحه

اف!هـ!حطىهـت!

كأا--!تتر3اساايهب

لوحاتس!-الثىارر--

ال!صهععر-رمرات
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حا!عرذ!!آص،ال!الةلاكا-هـ!اطد،ا!ات

الئلحف-ودالمحطقاحعاطلا!لار؟!

ورهلىاحد؟-داارط!ثلسخه!حاعة

مماطى!ايعاهـ3فطكلىدتاسحخحوألى

خ!إ!االاءدبسا!ائداِإحا!إلىفآث

ثدثيح!لىدأثألىعلى،عي3الالىلالحر

عرالمالىس!ا-َاكأالايود5اط!ا3-العا

د!!صوحبرلك!هرحَححا،تسالالت؟

الىحعساضالا-شعاكأعِالمزكأ!الهـحاتما!

ا-صِا؟ؤاتا!خط-!خديرطالعصِلإلك

عدآف!الدف!هـح!الىححآ!خا!اف،يم

دراسحهاعحمد!!!،احادساحزَ!صطلع

!حكأرشدبا!سع!!لالأا

لىطإ!يراءد،ءسوش!-ورلزسى؟

ئهIط3نعلبالمرسحتهى

س-ت!لرب/رسد

د/ليىردلر،لوحات



كمابعا

بدراسةالوسمطىالعصور!ىالإيطليةالعقليةشعنت،الط!سادسا

اهكحامهمصيقللاكبيرااهخحامالخاالإيطاليورداهتمال!

جامعةعلىالطبلدرا!ةالعنايةتقتصرولىالقالور،بدراسة

وعيرهالولو،جامعةإلىأيضاامتدتللإيطالا،جوللادىسالرنو

وغيرهاوباريسمولبلييههإلىالتقلتومنها،المخحالةاجامعاتام!

!هةممارسةأدمعألهيلاحظولكىوألساليا،فرساحامعاتص

يصلوالمالا!طاءأنإلالطحها،داثماالطاثلةالأرلاحتحل!الطب

القالود"رحالطعهالدىالرديعالمتوىإلىالوسطىالعصورجامعاتدىمطلقا

علحهاحصلتالحىنمسهاالامتيازاتعلىدولودا!ىالطبكليهةتحصللملذلك

الر!يعالعل!المسكوىإلىيصلوالمال!طلةمإنباريس!ىأماالظلور؟كليهة

51الدككور!رحةعلىللحصوليترطوكار،مونبلججهأولمالرنوطلجةبهاشتهرالدى

سواتححسقصىقديكوروأد،سةالشمرين!وقالطالبيكودأنالطصفى

اتترطتكدلك،الحرةبالعونكاشياإلماماوملحا،المقررةالط!كتدراسةثى

تمرين!ترةال!طالصيقصىأدالو!طىالعصوكأفىالا!ورثسةالجامعاتل!ص

احعأفىآما،الدكتوراهلدرحةلإحارتهالمعرويرالأساتدةأحدإشرا!تحتعملى

لادالهمؤلفاتأولاتمكملفكاتال!دراسةكأأحامعاتاطلةعليهااع!دالكى

وى،المالرلوليقولاكالملرواسحقالاضيتىقسططي!لماتموًثم،حيبوقرط!خل

تراحمالأوروبيةالحامعاتإلىوصلتعدماعثرانرابعالقرنحتىدلكواض

وعدثذ-العاسسوعلىوالرارىرشدوال!سياالرمتل-العر!لمؤلماتكا!ا!ملة

!صهاواستمر،الأورويحةالجامعاتدىالطرو!دري!عمادالمؤكصاتححدهآصبحت

عر-الامرالى!!حتى!ولبليهيههكأيدرس

الاوشوليهىالحاسات!!!خيرحاأكسحو!دحاصعةياقت،موالحدال!ياصيات

حثىحرىَعرية،طاهـ!هآهـحاك؟والى!ياصجاتمبالعلواحمتا!اكأسطىالى!العصو

لحاصهش،الدرالات!رافلهداالعحايهكأعموا(اروهـيىى)ا,L3الهـارالإصآ!

لى-لحكور!ص!ةوستسِمكل-علما"سسحبمطهـراحد-7اتداس!ححضوهـال!صاد5

سطىالوالعصزرصرالا!!الحرءشهد!حاالكىالعلمحةاحهصش4أسما!ساا!لف

أ!اس!علىظمتالعلمةاخصكصةاكحدهأركأشكص!كحا!وضأوشوبا!كأ

ترفوالتىعرالآلىالترركأساآوتهللاحوشيهدح!االىأ!طحمةاححةأ-احرحَة

!كتا،ت،المخلتات2-!حساواجرأحسا!كأاحوا!ر!ىسؤلناتدرالإصادةعاجها

http://al-maktabeh.com



تامنا

تاسعا

عاشرا

دىالصرىوالخاررالهيهخمدناصوآدحاتعالملك!ىالتا!

المكرأعلامصوعيرهمالكيمياء!ىجالىد!وحابر،الطيعة

العلممدأالا!وروليةالحامعاترحالاستقىوهكدا،العرلى

أبحاثثثمعلىالمدأهداوطقواالعرلاالا"علامهؤلاءلىالتجريس

الجامعاتسعصأدركت(العربيةووالعبريئ)اليوناسةالشرقيةاللغات

الولالية-التهرقيةاللعاتأهميةالوسطىالعصورفىالأوروبية

مدفيههااللعاتهذهدراسةمهاكثيردأدحل-والرليةوالعرية

!دهتدري!ثرر13111312-لسةتامحجعألىإلىهراعر،الالتالقرلى

دروماالالوىاللاطحامعةهى،حامعاتحص!فىاللاتالرقيةاللعات

منالرغموعلى،شلمنتةوبمعةلولولاوجاسةأكموردوحامعةلاري!وجامعة

كادهـامماعل!يايك!لمالدييةالمحايمأحدحاتم!المكيرمذاعلىالباعثأن

اللعاتمدهمعر!ةمنالكةرجالتميه!البالويةاستهدفتإدتثيريا،كسيا

الميحجةعرالعناصرصوعيرهمواليهودالمسلعشلينالمميجةلثرأداةليخخنروها

حامعات!ىتدريسخاأترإعماليمكنلاأنهإلا،الأوروبىوالئرقأماليالى

الوكمطىالعصورأورودا

لوادربطهورالأورويةالحاسات!يهلةًتالدىالعصرا!ار،الفرنةاللعة:

كأكبيركتمألىاللعاتلثذهيكىولم،والإيطاليةكالعرنسيةالحديثةالقوميةاللعات

ى!المستحدمةالعالجةاللعةهىاللاتييةاللغةظكإدالا"مر،أ!للىالحامعاتجاة

الاشئةاللعاتهدهأحدتأد!الرمنبكروريلحثلمولكى،والتعلجمالعلم

ى!اححخموام!-والمتحلمج!المعلميهىم!-أكسفوردحامعةكأوحدتنثر،حخى

8لدهأدفىشكولا،حاصبوحهالصنسيةاللغةبدراصة-الوسطىالعصورأواحر

حامعةأيةفىمثيللهايكنلمحديثةأورولةلعةنحواكسعوردأطهرتهاالىالطية

الوسطىالعصور!ىأوروداجامعات!أحرى

الوسطىالعصوركأالا!وروليةالحياةشكرنألىلهافكادالموسيقىأما،المولميقى

تحبهالأ"ورولةاالموليهقىطلتوحد،الدييةالطقولسوماشرةبالكيهمةلارتجاطها

الالسجامم!نوععرالثا!القرردىيظضلدأخى،المظلمةالعصورطواللدائية

مرالا!يخرالتمطر!ىتخقدمالا!ورويةالموسيقىأخدتوهكذاألحالها،لينواقىافق

تدوينالإمكا!كأوأصح،الموسيق!ةالنوقةكتالةفارتقت،الوسطىالعصور



ولم،المختلكلةالآلاتعلىالمو!عيهقىالوزيعومراعاةوالأدعامالأصواتلثخلص

شدريى!ضهااهتمإذ،الفنهداع!بمعرلألاشئةالأورولةالجامعاتحعَى

جامعاتالحامعاتهذهرأسعلىويأتىفيها،علميهةدرجاتومحسيقىالمو

هـاد؟الموسيقى.-صرةلأول-الدكوراهمنحتالىأكموردحامعةتمآمبانيا،

الدكخوراهحيلةصعرهمدولىالوسطىالعصور!ىطلواال!تهادةهذهحملةكالما

.الأخرىالمعر!ة!روعفى

حرو!-آلكتب-ص-ل!7

احخلتولدلك؟علمةبيئة،!يةأساسيةدعالمةتعتبروالمكتاتالكتأدالمعرو!وم!

دفرصت،الوسطىالعصورفىالجامعاتعايةم!كبيراحزءاوتادلهابالكتالمتعلقةالمسائل

الد!نالمزحردينوعلىالكتالةدىالا!مرأولا!تحدمتالتىالحلديةالرقائقصاععلىرقاشها

طريقص-الورقا!خخدامأورولاعر!تعدماالوروتحارعلىدلكبعدنمبخحليد*هما،قاموا

إلىبصاعحهميحصرواأدوكأرطالرقاثقصساععلىوكان-الوسطىالعصورأواحر-العرب

المحلوبةالرقائقأثمادتحديدوبعد،الحامعةمديرإشرافلجةلواسطةأتمالهالتحديدمعيهنمكار

ألاتدة!-الحا!عةأحليخمكىحكىساعةوعريرأربعمدةأحاسةاقربعاممكانفىتظل

سوقإلىالبضاعةمنتبهقىماحملذلكلحديحمح3،لالتسيرةحاحتهمشراءمن-وطلبة

تجارعلىمجنةضرية!رضفىالحامعةمديربجحباريىو!ىالمشتري!،عامةعلىلرصهالمدية

منهامامصدراالصريبةهدهأصبحتوقدباري!،فىرقائقمننهييعر!اكلتثملالرق

المدير.وطيفةدحلمصادر

عليهالالإشرا!دقيقاظا!االحاصعاتوصستفقد،العلميةوالمؤلماتالكفع!أ!ا

كاتالوسطىالعصورأوروبافىال!ألىالتاتجاوص،الاسكعارةأوالاتجارطرقيصوتبادلها

تجاركانهـادا،اليوممنهالقاكاًوأكثرعمراأطولكالتولكهاالعدد،وقليلةالأثماد،لاححطة

الوسطىالعصور.يسمعبهلمالوصعهدا!إلى،طائلةأرباحااليوميجمونالمسخعملةالكخب

الائعمننصمهايتقاصىمعينةعمولةمقابلىوالمئترىالبائعبي!وليطكا،الكتىعداعدثما

الوسيطلدوريقومالاجركادالجديدةالكتبسِعحالة!ىوكذلك،المشترىمنالاَحروالصص

هذهنظملأنبولو،؟!ىلهمظبقامورداوالسطحونالكخبجةوجدوقد،والماشخالمثترىلي!
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ى!اءيحللححطوط

حاسة!ركوا//

!سه؟حكىَ

يرمحلخراأأءلم

المحخصا!اكو!ثإلىطكح!ض!س!ادطفديسلمآر!ب!صةيلثىآ!دشلعا!ضِص!اثاسه

!!دصالىبلكح!دسدكأضأجمعطيئأاحاسعةط

ط!ح!رسعرول!حتالىختكأدطو،أصي!أحراهـىيحعرص-شإلهالاسَاحداأ!دثط!إدا

فلوإسصصآنيحخى،31ص!اراسعا*للىسالا!طتددرالطل!لحماد!دخجماإطالماسلر،



ألمتثتهدلاريس!ىأما،الكلية!سحلحصور!ىإلامعيناثحنايملعحخا!

وحدوادإدا،والساخينالكتحيةعلىالتنتشِىمكلممثماًعصاءستةم!لحةالحامعة

هـادا،ماليةعرامةدءعلىالكخىأجرواأحطاءدهاأومحردةكتا!مرلحة

يخطرألىعليههو!النسخ!ىأحطاءبهووحدأستأحرهأوكتالاطالباضسرى

لديهممايمدمواأدماوالطلمةالالاتدةعلىوكاد،الكتبىتطفحكىالجامعةإدارة

بهَماومظرشهاعليهاالمباعةالكتلمراجعةالطل!عنهدخاصةكتبم!

الحا!عةلرجالالكتتأجيركالتللكتبىالا!ولىالمهمةأدنفهمهداومن

ككىكلأدم!الرعموعلىوشرائها،الكبليععىشضلا،الحا!عةوصعتهافالتةتسعى!ة!قة

حولتدوركالتالوسطىالعصور!ىالكتتجارةاًدإلا،الكتبلسحألاجىسعضاحتمط

والالْعالاشربوطائ!العصورتلكفىالكحيةقامومكذا،الحديدةلاالمسخعيلةالكبوشراءلغ

إعادةعنديشردهللكتمىتأص!دفعمرللمسحتماحرلالدكادكتا!تأجيرحالةو.،المكتمةوأمن

تصحيحسدإلا-للؤاءةأوللخسخلسواء-كتا!شداوليسمحلمالحالأتجميعو!ى،الكخا!

وأرلعةأساتدةأربعةمنلجةبواسطةالإيجارقيمةتحددأنولعدأحطاء،مىيهيكورعىما

لالبيعلديهمعخمدةسخةم!يخحلصأنكتبىأىعلىمحظوراوكارسؤيا،الحامعةتجهمككه

الكتابيحرحأرم!خوفامواشقخهاعلىيحصلةالحا!عةيخطرأدبعدإلا؟أخرىطريقةأيةأة

قرضالمثخريراستغا،لبهيقصدالكفتجارلنتواطؤحدوثولمغ،احاسةرجالثشاولمن

أولا-للغعرضهلعدإلاالمحت!إلحامعىصغريبسخصإلىكتاباي!يعواألاالكخسيةعلى

وأساتدتها.الحامعةطلمةعلى-أيامأرلعةولمدة

دأحكى،الوسطىالعصورفىالحامعيةالمدن!ىكميهرااتاعاالكتتحارةاتستوقد

صغارعنفحلاالمعتمدي!عالكتتحاركبارم!وعترودتماسة1313سة!يهاأصح،رير

الأهمية،قليلةال!دىإلالالتعامللهميممعحلموالذيرحوانيتى!ك!لمالديرالتحار

إلىأحيالااضطرواالطلبةولكىواستخحارهاالكبَشراء!ىالطلبة!اقواالأساتدةأدفىشكولا

مهمكلومعالمحاضراتيحصرواأدعليهمكانالديناللاحواتطلةسجمالا،الكتبشراء

المطقطلةعلىي!كاركطلمبار!،لبطرس"الأحكام"كشا!م!أوالإبحيلم!لسخة

جامعةفرصتوقد،يدمرسولهالدىالخص!نلنسخةمرودينضراتثممطيحص!!اآنالقلممةة

.المطلوبالكخابدونالمحاضرةيحصرالدىالطالبعلىالطردعقولةقييا

هدأأرخىعتر،الحامىالقرد!ىإلاالمكتماتلظامالا!وروسةالحامعاتتعر!3و

بمفهشفردأنالعلمطالبيستطيعالمكمبهةد!ى"،المككاتإلاء"عمرأوروبادىيسمىالقرر

!معليهالحصولدىيطمعمماكيهراالكتصمحاتلينليحدوالماقتاتالجدلجوعنلعيدا
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لسةحوالىأكسفوردلحامعةمكتة-حلو!ترد!و-هموىآقامشقد،معلو!حات

العصوركأأوروداعرفخكلاالخر،المؤلفاتمنكيرا،عذهـالمكةواحخوت،1437

ولعص-واللاتييهةاليو!اس!-اكلالمجيةالكخصم!عددص!صلا،الوسطى

الأولىالهـةكالتهدهأدكأشكولا،صرضالمسالإيطاليرالمم!سير!ؤلانا!

ى!كيرأترلهBLSطأكسثورد،إلىالإيطالةاالنهصهشعاخثيههايملالتى

رولىالا!ةالعر!سلاددىالنثصةمستحل

صصا!جازاقبم7ءكا!متكانا7-

!لدكان،الوسطىالعصوردىآوروباجامعاتدىالعلميةوالإحاراتالامقحالاتع!أما

الامخحاناتلطمالحاصةالمراسيهم!ىاحتالأ!اتبعضهناكة،الحامعىالتخطيهم!ىكيرةأممية

الأ!هـالدى،العصورتلك!ىالجامعاتإليهماانقسحتاللخيرالكبهيهرتيىالكتلخي!ينوالإجطزات

.حدةعلىحامعةكلساري!،فىتملولولافىالا!تحالاتنطمعلىالكا،مممايتطب

لهيحمح،!سواتحص!اللدتىالقالولىلدراسةالطا!يقومبأ!العر!جرىبولونافمى

الطالص!يجعلالتصريحو!عدا،القانوليةالواصغصمعينموضوعمىيحاصرلأرلعدط

،الأسبوعكأمرتيى-الاستادألقاهاالتىالمحاصراتيجدأدهتبمعنىأويحاصرالمجدوكانمعيدأ!

يلقيهاالتىالمحاصراتمىالوعهداالمسخمعج!،الطلحةتعليم!صدلاالمرادب!تصدوذلك

علىالطلبةإعراءإلىالطموحي!المعيدينصعضلحأ!قد،الطلحةم!ككيراقوملأتصاد!هلاالمعيدور

امتحادوحو!عدملارحطوهكا،لهمقروصأورثوىأوهدايابتقديممحاصراتهمحصور

نا-البكالوشيوسدرجةإدبحيتيصئمعيدا،لكىلولولافىالطالبعلىيمرضرسمى

أكسعورد.أوباريىفىالحالكاركعاعلميةأهميهةلهاتك!لم-معيدابوصمهعليهايحصل

11و"دكتور"أستاد"لاقبىلينكيراكادالشطاكاأرالوسطىالعصورحامعاتدىويافىحظ

هو)دكتور(لفكالىج!دى،الكليات!حتلففىالطل!هوأسآذلقبكاد،ريىودى

يحرالطابىكادبولونا!ىالدرحةهدهعلىوللحصولبولولا،فىالقانودأساتذةعدالممضل

الطالبمقدرةللوقوهـعلىالحققىالاخمارهوالأول،عاموالآحرحاصأحدهمابامتحاليرْ

بالتقدميمفللطالبأروقل،شكلىحامعىحفلمحرداكنىكارحي!فى،العلميةوكمايته

بتهأديةلهليسمحالحا!عهلمديربتقديمهالطال!يتحعهالدىالرواقهـئي!يقومالا"ولللامحاد



سيهدشعوأصهالروطحميعمستودىألهعلىالط!يتموعدئدلامغحار،

الالقالاسوعخلالوفى،المديرلطاعةيخعهدكما،لفسهللمديرالمؤرةا!!وم

شمامةرئيىإلىشقد!مه-آخرأسخادأىأو-الطالبأ!تاديقوممخحالى1،3

-الا،م!لتهـويصالعلميهةالدرحاتيمتحالذىالديكىالرنيرلوصمه-سلولا

الا!تحادلدخولآملالطالبدعالمثمامسةرئيسأمامالا"شاديشهدشعدند

أماميخقدم3،الكيةفىقداساالطالبيحضرالامخحالىيومصباحولى

حسلاالمدلىأوالكسمىالقالودمنحزءانهيحددودالديرالممخحكين!يكة

لهالمحددالجرءدراسةعلىلعكصله!إلىالطالصلمر!دلكوبعد،شهليمخحن-تخصصه

يحتمعحيث-المديهَ!ىعامآخرمكالىأىأو-الكاتدرأنةإلىلفسهالكوم!ساءفىيعودتم

هدا!ىلسلبياالا!حيردوركالىوالى،الطال!لامخحالىالشمامسةرئي!لرناسهَالحامعةأساتدة

هنةأحزامعلىالأساتدةهشِةأمامالطالبيقمتمتلميهدهشقدلمالطال!أشادويداًالامخحالى

ى!أعدهالدىللحم!ءعلميهاعرصااًوملخصاالطال!يلتكلىدلكبعدةوقراراتا،الامحار

الطالبيحيهطالمأنهماعلىيقسمانالا"ساتدةمراتنيرلواسطةالحرءحعدادىيمخصتم،الصاح

الطال!يحتاحان،الصدقىالموات!مرالموق!،صداكارلماة،إليهسيوحثانهاالتىلالا!سخلةعليا

لعاملآلىالممتسمريطل!لولولالائحة!ىصوصعشقدوالرعايةالعط!م!قدرإلىيثا

السرف،الاقزاعطربقع!الممكحسرآىَيؤحذالالتحاد!اية!عد"،لدهةيحاملالطاهـ"كصا

الخيحةدلإعافىالشماصسةرئيىهـقاماتهـلاححاإتاالا!صآعلبيةالطالىأيدتثإدا

وأانرحصةعلى!حاثِآىسرحصا،يصحالحاصالامتحالىخذاالطاهـكأودحاح

دككوراآوآستادايصجعلاالرسعجةالاحيةص!لكمهة،الحاسىالتدري!حوتتعطيهاقالليساسى

كأيرعورالطلةلعصكانإدخدا،!حدهـقريبةلعديعثدالدىالعامالاستحاديخآدلعدإلا

هداف!صةإد،والواقع،مسهمالنهقراءيخحملالااق!شاتهكثرةببالعامالالمخحانححداتآجل

معرو!مدأم!مسحيدة-l.jJ.3أشمالحامعاتأوالإيطاليةاجاساتثىصواء-العامالامتحار

!لكصىعما!ضلا،طمحمل!ىاحديدةش!ستهمهامالشحصتقليدىححوشمالىالىالئالونش

العقلية!العامالامتحادححدا!ىتحلتلدلكاحديد"اال!ميللخداأخدريسأححيهتةاعتراثس!

المحدداليوم!قل،والثمحامةالا"!ةلمطاححر-حاص!سحهوالإيطالة-عامسحهالا!ثرثلة

لحصورال!خصيهجنوآصدقائهالعمومييهرالموطنهينلدعوةالمديةطئحاءالطالصيطوثلا،حككلال

رئي!معاولويخقدمهكيرلموكص!ىراكاالمهمةعدهمللقبطوا!همىالطمال!ويكررالحمل

الطبهولدثوسطآتادهـورلملاؤهيصحهالكاتدرائيةإلىالطال!يشهـحالحنليومو!ىال!ما!سة

نطرهوحهةصويدا!عتحصصهموصوخ!ىلحتاالطالىيخقىتدرالهال!طو!ىكحور،الِولكلخ
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هـو؟لاكاولالطهـ-يمرمولدلكصير"المعاشدوشيمخلولىرما،ئهمرلمحموعةأ!ام

يحخخو-كلمةالشمامسةرثيهمسيلقىدلكوحد،علميةمخاششة!ىالا"ستادلدور

حاد!،حسب-كليخطأو-الكسمىأوىالمدلالظلودتدري!الطاهـحقلإعطاء

!ثةشعارالطالوريتسلمشعدما،المقدسالالو!ولالممالالام!لمويصودلك

ممقرحكأمؤشحكا!هـيددالأتديةكرسىثىيحلسالجامعىالدري!

الألوة،شلةويقلهويصا!حهإصجه!ىدححجاأتدهـحاكأيصيعثمالقاسدع

رلحافىؤهسهيحطكرمو!!ىالحديدالدككو!!ينصرثالعاماحمليشخىوهكدا

الر!وروننهخالطولدقوسطوأصدقاؤه

مدىلالخصورالوسطىالعصوركأوالمهنيةالخاريةالحقاباتلطمع!نلتهيهاظرة!ان

شو!خا،حديدعصوقحولعمدالنقالاتهدهتحيهجهاكانتالىالحملاتيرالشديدال!سه

الأساتدة.نقلةأش-الدريس*ميخةدىجديدعصولقبهولالاشاحاسىاالحثل

المتعكالىة،الجديدةالهيثة!ىقولهتمريد!عحأراجديدالعصوعلىكاداحال!كلخا!كلى

وعيرهم!ثالعاونضتدءالا!!إلىوالثيها!الهدايالعص!الحديدالدككوريرسلأدالألرأول!ى

لقديهصعهدلكبعداتحدتححدهـالمدايارلكى،لهالاصصالثىأسثواالديىالرسمييراللوطكليه!

الرسومإلىولالإصاشة،الاسسلهـريقأيصاتثدم!عيه!!عم!الا"تيعتمةلعصكاتوإلى،لالية

-احلوىوسعص!وقلسوةقثارىمل-الخدايابعصيتدمألىالحديدالعصرعلىطر،المتهررة

الشمامسة!نيهسصشصا!كيثا،عصواقحلتهوالسأجباإالصمالىالهيخةآعصاءمرأك!حادلكل

الشالوليمهكحىالحديدالركيليخحملغهاكادالىىَالكحرالعرامةأر!ىشكلالكن

رآحتىالحثا،تسالوع*مدافىالعحفرعالىششد،وأصدقائهلرمالأتهلولليهاأدعليهه!رص

الحامعاتكأ!ميهميطلىكادكما،للمماررةحما!تالماسبهةلجدهيثجمولىكا!االاضياءالطلة

يحافىيخحملهاكالىالى!المفعصمألالصور!اوحير،التيرالىلمصارئحخ!!!حةإطالا!الكة

آلاكلاثة3ثاعلى!يهااحفلةشثاتتريدلاعقالولاأصدرقييهحامحمعآ!احفا،!حد.!

قللخقدجميا!مصطراالطالاكادانالعديدهالمبلإلركهاوىكحداكألدحلار،صلدى

الالمتحار

تحعلالشالدكأحةوهىالكالوريوسر،لدرحةالطالبامخحادمرلالد!كادبارير!ىأ!ا

*مذاالطالباجتار!إدا،الا!ساتدةيلقيههَاالتىإتاذحاصراإعادةكأسبىلتهسطيقوممعيدامه

لعدشواخهرثي!م!الطال!عليهايحصلأولةشهادة،ممىو،الحكالرريوسعلىحصلالال!حاد

هذهمحكأدورأفال!صاتدراتةلا!لسيريكودأددود،احامعةلمديرالطاعةيمي!يقسمأد

الدرحةء



!امهمقاللالمال!محلعاللأستاديديعدروسلإلقاءللمعيديسمجعوعد!حا

إيحارحمغم!الأخيريتمك!!ووللكالا!شاذ،مدرسة!ىمحاصراتهلقاءب

دإللمعيد،بالةحداحامةالملرحلةهدهوتقحر،الطريق،عداعنالسوىالمدرسة

دقطيىالمسخج!،م!ممكىعددأكيروحذبطيبةسمعةكس!علىيحصهـص

إعراءصحاولكما،،لطريقالمارةأرالديررحالمنأيصطلالطلحةلينم!

يواصلالا!ثاء،كدهو!ى،لثموالحلوىالدلئ!مديملسماعهالقا!علىالمخمعير

علىالقصىإذاحتىإحارهـالتدري!،أوالياسعدىللحصحولاسخعدادهالمعيد

يكونأربثرطالليسا-!لامتحانيتقدمأدلستطيهع!إلهلستآوسواتحصسلاحمامعةتحيهله

عمرهمرالعشريرللع

حا!عةثىطويلحما،!!حور-الندر-!إحازةأو-لالليهساس!الحاص!الاككححادهذاوكاد

عليههالإشرا!!ىحقهالط!!نم!كللخمسك،الاكاساتذةوكأالطةالكاتدتاثيةآسِ!لي!باريس

آمينبواسطةالأمرأولدىتمالامتحالىكالىالآدا!كليةيخعلقوديهما،لهصةbiاالش!هادة!مح

الشحصىالدورتصاءل!اسرعارولكى،المخخصيىالا!ساتدةسروأربعةمدوبهأةال!صاتدرائية

الكليةأساتدةمسلحةتقومألىيك!ىوأصححالامتحادحدا!ىالكاتدرايخةآمي!ءيتدمالدىَ

الومو!ى،لإجازتثمالكاتدرائيةأمينإلىالكاجحوديرللدلكو!د،الميساصطلةلاكحخحار

الأكاديمىريهمفىالطلابمؤلاءيتقدمالاحجنللطلةالليسانمىدكأجاتممحلا،حخمالالمحدد

يصح!ثم،نجيمي!القديسةديرإلىأوالكاتدرائةإلىلساتوري!ديرمنيتحهلحوكبكحيخهعلى

واحداالكا!درائيةأميرإلىيقدمونوهاكالكلياتمعاو!ويسمقثمالاروقهَورؤماءاجاسة!دير

الدرحةهذهعلىالحصولأنلىع،اللقدسالثالوتلاسمالليساسرإجارةمحهشيهشلمررآخرسعد

وكالتالدري!،هيكةرابطةفىقولهيخمأدبعدإلا!علاأستاداأصجعقدطحهاآديعىلا

الأولالحملسآشهرستةبعديعقدعامحملفىهدهـتتمالقمولىععلسِة

علىليهحصلإيىيتمىالدىالرواقمجلسأمامالليسان!!احبيحصرالمخرةحدهو!ى

يخرموأررواقهةوكليتهالمديرطاعةعلىالطاديقسموعدتد،احطوةاححدهعلىالرواق!وا!قة

ى!سواءبولولا،فىرأياهاالتىتلكدكبهالعامبالحقلاحطصةالإحراءاتآ!ا،الحامعةلطم

البا،كظة.نماقاتهاأومطاحرححا

الباهطةالمسائلم!كانتالعلميةالدرحاتعلىوالحصولالامتحالاتسأدسمىمماولخرج

وغيرهاوالرشاوىوالهداياالحملات!قاتكرةسي!،الوسطىالعصورجامعاتفىالت!ليص

للحامعة!يقدمهاألىالطا!علىكاداقالرسومقيمةارتماعإلى،لإصافةهذاالأعاء،لى
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العصورأواحر!ىالحامعيهاللوانححا!لتو!د،علمةدرحةعدللحصول

ولكى،علميةدرحةعلىللحصولالطال!يدكعهاالكىالى!ومتحديدالوسطى

الكثيرير،طادةتموقطححطةاجاسىالامتحارركسومطلتالتحديدهدامعحتى

الطابى!د!عثاالتىالر!مومتزيدألارض1311ِسةقيجماسحمعأروور

أالأحوالام!حالسأى!رشكآلاثثا،شةعلىاللجسا-!علىلللحصو

الطلةيرم!أ،اتصحالوسطىالعصور!ىالجا!عاتسحلاتوبمراجعة

تتعدىلالةإلاالمكالوريوسدرحةإلىيصللالالحامعةعامكليحلودالدي!

وم!،الليانى!رحةإلىالو!وليشطيعودالدين-الا!خيري!ححؤلاءونصف،الحص!

!متعليماتعدلاءالامسحالاتدحولم!الكسالىالطلبةحرمالىدلكصس!يكودأدالمحتمل

أساتدتهم

فىالشكوى!خاعم!آ!ةوهى-العلميهةالدرطتميح!ىافهلأرولحطةمعهدا

وجهاماوكثيراععترالحاصالقرردىالأورولةالحامعات.وصوحايردادأحد-عصركل

حوالىليبزححامعةأساتدةإلىالخهمةوحهتكماباري!،أ!اتدةإلىهدهالخاهلتهمة

النبلاءطقةكالتهـأذا،الامشحانقلللممت!نالأسحلةسربإ!اءعرالحاسسالقردمتصص

ى!الا!وروبىالمحتمعأركادمحتل!إلىامكدتواسعةوامكياراتكيربعوذتمعتقدوالأثرياء

الا،ءلا!باءفأصبح،الحامحةإلىتطرقتأدتلتلىراتالاقيهدهفإد،الوسطىالعصور

حامعةآحرهىكمردححاصعةوكالت،الجامعيةالامتحا،تلعضم!هـاعماءاتحاصةا!كيارات

الحديكةالعصور!ىهدهـالامياراتم!تحلصتأورولة

تصمتالوسطىالعصور!ىأورو،حامعات!ىالامتحاناتألىإلئالإشارةيغىوآخيرا

العلعيةالدرجةأنذلكالدراسةأتناء!سلكهوص،الحلقيةالاحيةم!الطابىلياقةع!حمامارككا

مهسةمماشرةلهتصريجعكتاسةكالتوإمما،مبامتحا،الطاهـاتجاربأنشهادةمحردتكنلم

رأ9144ورقياحامعة!ىحدتوهكداوسلوكهسيرهحسنم!التأكدتطلمامما،حديدة

لعصهمعر،سبعةكحخهعفا!شعدالليسان!،إجارةعلىللحصولطالاوأربعودتلاتةتقدم

و!صهم،الاكاديمىالزىأصولمراعاةلعدموبعصهم،أساتذتهممعالحديثأثاءالأد!لإساءة

بصلةالعلمىللمسخوىتمتلاالتىالألسا!مندلكوعيرالمسب!والتثاجربالمقامرةلاتهامهم



بم---لأ/"كاايةكاديى؟الزي

--س

غدحا!طأآ!ارل!بارياسحطىا؟اشأحصحثناكأسيةرعا،"ش1احاساتصتضِ

طيا!ر!س!لحاطالإش،ال-رر!حاورساتاصصااقل!ضآلىالم!!ضصشكا!لمحى!،!لت

العضكأسيماض)شاكأاثح

لع!سخمَبا-سرا

)!(هـطئمما-صؤ!صاء

كأالإحدي!اطهـاصحع!الألا-صحم،صفى

ائىاث،ضو!!كاِتَححا

حاسَيرiالم!!َرضهـش

2تثحىحاا.صا!اط

دآطبظ!تَدت

يحتااطأواححا!حعد

طوالطالبرى

كألوحه
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اط!،تااخليت!ثثاكا،إلطا،حخئاطلاش!كهبمسحإثش،س!رص!3آحد

ض!حتممللى!سديثاءآدلصللصاارييماضالمالاصئكمسالاشصىاخ!لحدلد

لنبرالمحاع!؟سكحد!!!اكوو!ضَ!ا!!ا!طاسس

كئيهسكمصَءحص،لبمهـاهـ!تآلأِآوعاءاتئهمخكاتا!-ساخد!ا.حا

هـحكآشىا!ص!!صررثَارع!!خ!3ساسةا؟-طسىحئلآفكألدرئهاالغرض

الا"ش!طةالعم!تىإهـاسعااد!د!ىحليهت!لكهحا-اكا،سِرح!ا-ث!الا!هـ؟ا

!!ولأكألصز!أ!أ-حالىااضا-اص!ظصه!ص!طَ،ت،كاحاتدترتقر3!أ!أاعطاءآ!ثا،ا"احث!و

شدإرحاررتر،ء!-عى!ءإَمثا-َافيءكدد"ال!طرر--الإ-!الد!روَثاحا!ثحص

خصلىتصا6-!دا،ث

كر-!!صاا

!وىلماتدةالأثَر

/لطجعيهذالطسمكى

3651لس!ر-!،



تسدأكاتطويلةصيقيةبعطلةالوسطىالعصوركألاريرجا!عةتمتعت

2ص Aاللاهوتكليهحىوض،آغسطس25حتىالاَدأ!كيةفىوتسخصيويحة

فىالصيهفيةالعطلةتريدبألاالاسعحريجورىالالاأمروقدسبتصر،15حتىالكسىوالتالود

الدىالاتحاهوفكأتملحلىالمتكررةالبالويةاحتجاحات3شوواحد،ش!رصساري!جامعة

يومتدأالدراسةفكانتلولولافىأما،طويلةصيمجةلعطلةالت!تعلحوالشماليةالجامعاتساد

تحظلملولوناحامعةألىدلكومعىسبهتعبهر،م!الأولالاكابرعلهايةخىوتخمرسأككو91

وأكموردلاريسرأسهاوعلىالشماليةالجامعاتبهاتمتعتا!الطويلةالسويةبالعطلة

الحامعاتجحيعفىالدراسة!يهاعطلتدييةأعيادوحدتالسويةالعطلةإلىولالإضا!ة

عيدوعطلة،أيامعثرهتستمروكانتالهَسأسالاحخمالعطلةالعطا،تهذهوأهم،العرلية

تمتعتكدلك،اساليعتلاثةتمتدوكانتالكارنمالأعيادعىلصلا،أسوعنوتخيرالقصح

لهاتمتعتالشالقصيرةالعطلةم!بدلاوذلكالعمصر،أسبوعبمنهالسةعطلةليولي!لولوناجامعة

العصورحامعاتمىكخيرفىتقررفقددلكعداو!ما!ايوأوائل!ىالإيطالِةالحامعاتبقية

حملالا!لبوعأثتاءيحدثلمإدماودلك،عطلةيومأسحوعكلمىالحميهسيوميكودأدالوسطى

الحميس.يومكيرآصيوم!ىالدراسةتعطيليسئدعىحا!عى
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صغيهرةأعدادأإلاتصملماوصطىالعصوركأالاكاوروبيةالحا!عاتآرالحعصتصورربما

!اليومالحديئةا!معاتتستوعسهاالتىلالآلا!الأعدا!ححذهقارناإداودلك،الطلةمىمحدودة

الماحةمحدودةالوسطىالعصورنهايةخىظلتنفسهاالا!ثرويةالمدنأدتذكرلاإداولك!

دألالضحفإتهالأ!راد،م!اَلافبفسة!وىالمتوسطفىتصملىالمدنهدهj31والسكاد،

استوعتهم.الذي!الطلةجيوعلفصلكبيرةقوةالوسطىالعصور!ىعدتالأوروبيةالجامعات

سخةالرسطىالعصور!ىويولونالاريىجامعخىمركلفىالطلا!عددمكوسطبلغثقد

آلا!تا،تةالوسطىالعصورمىطلالهاعددطغهماأقصىفكالىأكسموردأ!ا،طالبآلاف

طال!.وخمسمالْةألف-914سحةلمارالاًهجرةقل-لراغفىعدد*لمبلعحينفى،طالب

يقالدلكومخل،ثمانينعنيقلىولمألفعلىإحداهاطا!!يردللمالا!لماليةالجا!عاتبمهأما

والإيطالية.المرنسيةالجامعاتودقيةالأسبانيةالجامعاتعى

ممثا،تكورواحدةمطقة!ىالحامعيةالمدينة!ىالا!غرالاالطلةيتجمعلأنالعادةوجرت

ناحيةم!المديةفىالعامالامنوحماية،ساحيةم!الطلبةسلامةبقصدوذلك،للطبةحى

صو-اليومخىقائمارالماالدى-لاري!!ىاللاتيفىالحىعنسمعأحؤلاوهكدأ،أحرى

يحاطآنعلىفياجامعةبإلثاءالحاصةالراءةنصتوقد،الجامعيةالمدنبقيةفىمتابهةأحياء

الساسقة.الأعراصلتحقيققوىبورديهاالطلبةحى

العصورفىالأوروبيةالجامعاتلإحدىللالتحاقالطابىفيهايتقدماتالسناختلفت

والادسةعثرةالتالتةبينالأحيادمعظملىتراوحتالسنهذهأديبدوكانهـالى،الوسطى



!اخورثا،الإ؟9مرصخخثنل!ووالثاروالدواسالأتلا-ا!تح!ا،صَى1

س!حى11أك!صراكأالحا!عا!حل!!صعلىاس!طَلاماحرلدبمآدكأيهعى

سئىايراابضكألصأحطاا!ساث،اِققظوص!كأائحلالححثأ!إإ!-

ر"سسس!العكلىلراِتالسض
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وأمعي!بمرعالالخحاقعلىيحرلاكان!إ،لالحامعهالطالبقحل!إدأ

والأ!تاد،الدراسةلوعاحتيار!ىالحريةلهتتركوإنمامحدد،أسخا!علىالتخلمد

أعحهماإداحخى،يحتارهالدىالأستادلدىأيامثا،تةبالحصمورلهسمحكما

الطا!يكر!لمإقمامتهبحصوصأ!ا،الحامعيههالمصروداتدخوعلمهشرحه

أحدإشرا!تحتيرللأر-السىحديتكارمثحا-الأصأول!ىملرماالمعترب

وأ،المديةشيلائمهالدىالكناحكيارفىالخيارمطلقلهصارإمما،الاساتذة

يهحميعثميرلودلرلأودارا!شخحار!ىرما،ئهمعيتتركأر

طلبهةواحهتاكالا"ساسعِةالمشاكلمركاتالإبحاراتشأرنماعانمساكرمشكلةأدويدو

تقومأدعلىمكرر!مدالحامعيةالمدر!ىالوصعجرىحتى،الوسطىالعصوركىالجامعات

قيمةلخحديدأحرىلاحيةصالمديكةوأهالىناحيةمنوأساتدتهااجامعاتطلحة!نمخخركةلحة

يحطم!مرسوماالتالتكليتالباساأصدر9118لسةوفى،الطلةيثعلهااقالمساكرايحارات

لهمرملىيد!عهالأصهـالدىي!وقلمسكهأحرامالكأىعلىيعرصواأروالطلابالأساتدةعلى

محموعة!لرلت!إداالأيماء،صحيةالمقراءالطلةبد،ص!لاحىدعلا،المسكنيسحل

منلوعيخحخعأدعلىالداررناسةليخولىأحد!حميحتاروابأنحرفالعر!!إدلرل!ىالطا3!

نمالدار!ىالناريىالطلبهةآقدمالا!!رأول!ىالرثاسةل!دهيحخاروكار،ر!ا،ئحهعلىالملطاد

مىألهالحامعاتوحدتحخى-ال!طلوا-يوسحملةلىآى-سيدايكودأد!يهأصئيراعى

كلع!يرثأدثالتترطتالخاصةحاتبم!ىالطلةعلىاثالإثِمرلوعتحقيقالصرورى

الحامعة.أساتدةمنأستاذلزل

يرآسهالرلكأيرلواأدالمغخر-الطليةعلىالحامعاتقرصتحتىالا"مرتطورومكدا

لىيتللاأحدحسا!حقيطردالد!الطال!إدلحجتالخحطيهماتسصالرللهدهووصت،أساتذة

لا!لعلقوعمدئذساء،انسةآوالامةلعدالرلماحارحيتواأدالطلةعلىصىمكماآحر،

معواول!حخمالرلدىالحمورتاول!رالطلبهيحرمولمالصاحدىإلايعتحولاالحارحىالرل

لعدبسصلىمراتتافىثالطلةأحدس!دلكت!صر!إداالحرلداحلمتوءلاتلاءاصطط!ص

علىيصصمعطمثا!مجدالطلحةحياةلتطيموصتالخىالأساسيهةالقواعدأما

!ت!!قدالسالأححم!أما،الممامرة3تحروتاليهما،اللاححملتحريمأوللحمامو!عوعيى

!قد،الأخطارم!بكتيرميددةالعصورتلكشالطلمةحياةكاتالمولكى،الحا!يةا!جالسس

صريطل!أدصماحىعد!هجوملفسهعلىيحشىالدىَللطال!يحورأولعلىاللواثجعنصت

التىالمساثئأكخرفكالتوالمقاكرةوالسكرالتشاحرأما،استخائتلصمةسا!حححلاحاكعة



أطوانجعاضصتلدلك،الوسحىالعصور!ىالجامعاتشىالطلعةحياة!اخاصت

أيصا،المتفرجنعلىبل-!حبالتيارلاعىعلىلا،مددةعتوباتاحام!ية

قيودبثرص-عرالكالتالقردحتى-الا!مرآول!ىالاوروليةالحامعاتنعمأ!لم

هـلوهالكماوكل،عليهالحارجيىوتأدياالخطامحفطتحصدالطلةحريةعلى

لعقولةآو،لسحىيعاقوركالواوالكنسيةالمدسيةالقواني!علىالحارحي!الطلحةأد

بد!عأوالكنجسةم!لالحرماداحامعيةللوائحالمحالفودعوثحين!ىالحرماد،

سالحد-دلكلعد-تهتمالحامعيهةاللوانحأحدتأدتلبهثلمولثَن،مالةغرالات

صقصا،،عليهمالديةالعقو،تبعصوتوقعلالدةلمينالمكومؤاحدةالعالكي!عتمن

ا،ورويةلوائالحامعاتبعصفرصظاقللعراماتطريمةتعريثةوهاك،الجاسةم!الطرد

د!دا،الدتأهميهةحصالرامةقيمة!ي!ثاتماوتلمي!،الم!الطلبةعلىالوسطىالحصوركأ

الأ!ادعلىالححرألقىهـادا،بشطةلرامةعيهحكمبهأسخادهقد:شةححراالطالىآمك

!ادحة!نكو!العرامةفإدأصالهIC!أماطالعرامةقيةاردادتيصهلمونكهشعلا

فىيوحدلمألهيخلاحط،الوسطىالعصور!ىالجا!مةلطلةايىمىالرلاححعنأ!ا

!حولقلالكجةدىالصساحصلاةالطلةحضورعرورةعلىيحصماالجامعيةاللوائح

الكلباتلعصلوائحلصتعدماعرالخاصالقردفىإلادلكيكنولم،الاولىالمحاصرة

وأالصي!!صل!ىصباحاالاد!ةألاعةفىتدأالصباحاتمحاضآولىوكالت،دلكعلى

تشعرقكانتألهاحكىطويلةمدةتمركاتالمحاصرةهذهأرويدوالتكاء،فصلثىالسالعة

.ساعاتثلاثالا!جادحص!ى

يخاولودالطلا!كانولذلك"لهضرورةلاالر!اسنوعاالإفطاروجةاعرتوتد

العاشرةأوالكاسعةالساعةلىالاكاولىالوحةأوالعذاءوحعةإحدا!كماالواحد،الوم!ىوتج!

بي!المترةأددلكومعى!ساءالحا!سةفىكاتةالثايحةالوجةآوالشاءوجةوالأخرىصاحا

يقصودالغذاءوجعةالطلبةيماولأرولعد،الدراسة!راتألتطكانتصبهاحاوالعاشرةال!ادسة

ظهراعشرةالكايةثىأحرى!رةالحاصراتتستأنتتم،والراحةالحديت!ىالوقتبعض

عنويحوالشالاسكحمامفخرةتأتىالعشاءلعدهِ،ساءالحامة!ىالعتءوقتحخىلى!

ويشر!د،يمرحورماءالخاسةأوالثامةحتىالمديةشوارعثىالطلةيخا!وفها،الفى

العلجةالماقشاتويواصلوادروسهماستدكارليهسخأنثوالزلهمإلىالطلبةيعودالمحددالوقتوفى

بينهم.!يعا
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+ص*!لأ*سصلطَفّبةامثي!ث!هَمنه!تو!ا،كاكا!-

ا!!عاتطلحةمعيهشةمحوىالحماص!!ىالمالعةعلىال!سبعصحرى

صمهمالدي!الطلمةم!الويودلكسيممالا،الوسطىالروصور!ىأوروبا!ى

دىاطسبضالطلبةأدوالحقيقة،المكرليةالكلجاتآوالحيريةالمؤساتلعص

أحط*إسخثعاء،المجخمعطحتهاتحميعإلىأتتمواالوسطىالعصور!ىأوروبا

المر!هـلاخخلا!لتيهحةباحتافى!االطلة!ع!شةمستوىاخل!لدلكأ!قرها،لا-الطبقاتهده

الئةدىيعيشوداسخيرواوهؤلاءوالأمراء،اللاءأبتاءم!طائمة!هاك،للطال!الاحخماعى

لردىمثمالواحد!يزلحصولهمأوقصورهمدىاعخادوهاالتىالميثمةلمصالحديدةالجامية

!موهناك،بثكولهيعنودوالحراسالحدممنطائعةويمطقكهأباءم!!جموعةجمعأولهحاص

العرخدمةفىالعملإلىأوليعيشالالشحداءإلىاصطرالدلىالمعدمالفقيرلحاWJاأحرىلاحية

الحامحية.حياتهمواصلة!ىيساعده!اعلىلدحصول

معيمةأوقاتفىباتحطامسالوللزلاؤهايقومللطا،لانرللعصقجيما!ىوحدتوقد

ى!كذلكوحدتبلجميعا،علجهممهينمقعامصدوق!ىيحمعولهماحصيهلةتوصسحأنعر

مديرأوالكاتدرايخةأ!يسحهالالتسولتراحيصالوسطىالعصور!ىالاوروبيةالحامعاتلعص

الإشارةإلىثحاجةولسنا،الحياةمتهوطتعلىالحصول!ريتعكخواحتىالمتعرأءللطلمةالجامعة

الخولاحترا!حعلت(Mendicants)المقراءالرهباناكمخكهاالىوالحتحادةالتسولسةألىإلى

يأنثورروليةالا!ةالبلاددىالناسم!كتيرأصبححتىنسبيا،المقولةالمهنمنالعصورتلك!ى

ينهدياطابعااتحذالطلجةت!ولأنإلىهدا،الولم!يأعودولاحة3الماقىالعملم!

يقللالالثوا!للمحسنالدعاءمقابلطبىإلىالإحسانالمعاصروداعترحتى،الراه!تسول

الطلةهؤلاءتساعدحان!م!اطمعةوكالتورجالها،للكعجسةركاةتقديمعروأ،كميهةأثرأ

المحاصرأت،أجورع!فملا،عليهمالمستحقةالرسوم!نجرءم!إعفائهمطريقصالمعورير

دأو!صرو!اتثاالحامعةرسومم!بإعماكااتالمكمخعيىالطلبةسيطدكالىالأحادلعصومى

المسَقل".فىاحوالهمتيرت"إذاودلك،الجاصعةلهمد!سثاالىالأموالردعلىيقسموا

طلا!منصئيلةلةلسوىايكو!لىالفقراءالطلةهؤلاءآرجداندركأنيحم!ولكنما

أ!االأيخاء،الطلبهةكادأيصاالعددقلة!ىو!تلهم،الوسطىالعصور!ىالأورولةالجامط!

الفؤعن!يدةاجتماعةحالةفىفكانواالعصورتلك.الجامعاتطلمةمشالساحقةالأغلبيهة



،وداكهداليه!مئوسطاحخماعىصع؟!ىاكالإأى،الصاحقوالحىالمدخ

والمجسوريىوالتحاروالملوكأعرساداألاءصالجو!حطةالطمقةاهـ!يقبهداولقصدء

نبةوحدتكدلكالدكال!،رحالمىالعلمطافى!عرفصا،الحر!،أرسابس

أهلهم،عليهميخمىلمالوسطىالعصور!ىالا"وروديةالحا!عاتطلحةمركبهيرة

لماوالا"ساورصةالا!ديرةرؤ!اءبعفرتعليهمثمممصاري!وعصرلالرعايةتعهدممورامما

8 Aانمرلةالكلياتطلمةالفريىهداوم!عطةراستعا-اداتمواه!!ن!يههملمسوه

قلللعدعحهالسخكلمالتى

كالواولساالثؤواكاالطبةأحار!ىأ!"صتقدالمعاحرةالحولاتكاتإداأ،يدووححكدا

لاكالواالطلحةم!احدةةمحموعةإلىقيلحتى،ساتLاكأالعلمتحصحلسلكأءلمحعالر

حدالطقألىالمالغةصيدولهشاٍ،إتاالمحاصلحصوركمايتادلوواحدةعاءد!ولىيمكلحَولى

!يتمولةععهم!الركمشعلى،الومطىالعصورشيةالاورةاحامعاتطلحهحميععلىالوصع

ألاثآأ،دحكات!عضحاسبهخديهة

عرثالتىأرر!حوراتلكثه!الطلحة*س؟لأ--**-،-

آلىالىص3!ألهلاءب:.!!!كأ
الدحمرياواءكالوااحاسعاتاصلحةعايىقي-ص..

لى!اتحدخ!كأ-س!العص%الحيهدالحاحب%%:أآأزز!أ3

شحلطتآ!ح5ِسليهم!يرالرسحلى---!.كا--.ْ.---

كأ!!عسلاهـحش،!ا،اتير؟،*،-!ره:?4
هـ--،2!

هـمi؟

دأ-م!حهلهِ-!ا،حط،أ!شتادلاءم:أ:-1،1ا!لأثإ:،،

اخا!عاتكأالطلةسيتحةدحتيماف-زرد--

طلحة!لجهكارالدىَالستوىَداتالاسطالةاا-!!+!"لأَ

---!!3؟لاى-ر!هي.--خ

العصوركأالا!وروديةاحاسا!ت:جشع!برابر

سحلىاد-!!؟م?!لألأ-كااي-ص

لوترد/مكاتدرأئيةواج!
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إلىالجامعيةالمدددىوالثادالا!حداثالطلبههَمنكيرةأعداداحثادأدى

لاالطلةعلىرقالةفرضمنلالدألهنلحامعاتاتصححتىالمماسد،منكثهير

ألىيثحثلىة،دويهمعنبعيدي!ضيقمكاردىيعممخولىأغراباكانواإداسيما

طلبةامارجث،أحداتصالارير!ىالطلبةحياةعلىرقالةفرصبضرورةالشعورهذاازداد

اتزالا.وأكترساالا!بمربولولا!ىالقالودطلبةلحلا!،سنهمحداثةالآدا!

رسم،)لملوربونكلية



الأساسيةالمشاكلإحدىأطالسهاالمساك!تويرمشكلةكالتكيصرآياوقد

،لدهعلىتعلواألهمثيم!،الحامعيةالمدلىلىالمعخربي!الطلبةواجثتاك

اًوأكر!رئاسةتحتلهمخاصسلالستئحاردىمحموعةكلباشتراكالمشكلة

لمالحلهداولكر،الحامعهأكاتدةأحدإلىالرئاسةهدهالتقلتحكى،أور!حهم

دىعيرهممعالمحا*هممةيستطيعوالمالديرالمقراءللطلمة،لسبةلاحعايك!

الا!طاعأوالحولسوىأمامهمدكىلمودالالى،حاصدرلالإلامةمصارد!

وأعلاحىإثاءفىالخيريرلعص!كرالطلبهةم!المريقهداولماعدة،العلمعن

و!ساعدتهملإيوائهموحصصت(Colleges)مجمعاتاًوكليات31عليهاأطلقخاصةسل

علىجديدلخعديلتأتلمالكلياتأوالمؤلسساتهذهألىنلاحطوهنا،العلمحياة!واصلةعلى

أردهارصحتالتىالحديدةالتقايةلاليارات!ؤصسوحايعبأفلمالا"مر،أولدىالدرالةلطم

الصرودونالمحتاجورالطلةإلاديهاالإقامةدحقلغكعدألا!قطاهتمواورامما،الأوروسةالحاسات

الحلهت.وطصساجد

مرعدما،المرلةالكلياتهدهأولىعثرافانىالقرلىأواخر!ىباري!شهدتوقد

،المقدسلتم!عودتهطريقفى(jociusdelondoniis)اللمدنىجوكوس))Aسنةلكاري!

حصصهالوتردامسقربمرلى!ىححرة!واشترىالعقراء،العرلاءالعلمطلةعلىفأشكلئ

النوعهذامىمؤلساتباري!فىتطهرأخذتالوتتدلكوسشقيرا!طالاعترتمانيةلإيواء

كىظهرتالكىالكليهاتأوالمؤلساتهدهآنيلاحظألهعلى،الماكيئالطبةإيواءسهاالعرص!

طلةصالدي!لرحالخاصةكاتعشرالتالثوأوائلعترالكاىالقردآواحردىلاري!

منالفقرأءالرححادسطماتإقالىالمؤ!ساتمرالنوعححذاالتثهارعلىوساعد،الا!حوت

فىتقومالملمظماتهذهحعلمما،الحديدةالحاسعيةالحياةفىالماركةعلىوالسَرشيادالدوميهخكار

دأعلىالرهبار،للطبةالجاةألسا!لوفيرالوعهذامركلياتبإنشاءعثرالثالتالقرنآوائل

لهاالالعةالادبهـةمرإعاساتهاالكإتححدهشسَمد

،ط(3-!هالسورلودطكليةكالتلا!ي!لىأسستالىالكليهاتأححمأدعلى

(bonneولم،اللا،موتطلةم!طالاعركةلإيواء1257سنةالورلونىروبرتأقا!عهاالكى

تصمعدتحتىوترعاتمساعداتم!الحبرفدلهاقدمهمالفضلاتسعتأدالمؤسسةهذهتلت

ورولرتالكاسعلويسكَلالمعاصري!كار!صالكبرعات!حذهتحتديموقامطالا،وتا،لينستة

!ؤسسةإدارةأماالكحاثر،!ىالغرصلهداتجرعاتلجمعالالويةسمحتكما،جوفرى

وأمي!لاري!لتمامسةرئي!م!!ؤلمةهئةإلىلهاعهدقسدعليها،والإشرافالسوربود

أروقها،ورؤساءالجامعةكحديرعىفصلا،الكليهاتعمداءمنواثي!هوت3الاوأماتدةىتدرش!
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حصصتعشرالخالتالتهرردىأسستالخىالصرليةتالكلب!عطمألىويا،حط

ألهدلك،الا"حرىالدراساتطلمة!!عيرحعمدونوالآدا!الارموتطلبةلإيواء

القادرودعليههاأقلالىالمرلحةالمه!سوالقالولىالط!مثخ!ألىالمعرو!ام!

تؤسس!لىولدلكماعدهـ"إلىحاحةكأعالا!يكولوالموححؤلاء،الطلحةص

والآدا!الا!ححوتطلةأ!ساالادر،الفليلثىإلاالطصأوالثمانولىلطلجةكليات

مرحداتحكهملطراالمؤساتهده!ملمساعدةإلىماسةحاحةمىمعطمهم!كار

آحرى.لاجهم!وفقر،مم،جة

إيطالادىاحامعيهةالمدر!ية!ىالمتهراءالطلةلإيواءا&طيالاطاماشترأديلثولم

هدهمؤسسى!العطعىالعاليةأدويا!حصا،الشياليةاللادمنوعرححاواعلتراو!رنساوآتسايخا

درعةعلجهمعلتالزي!3!الحيرمنعير،صمأوالكيهةرجالوحَارالا!ساقمةمنكالواالكليات

!ثى،دروسهمتلتهىعلىالم!تراءالطلةمساعدةطريقصاللهإلىالتؤ!!ىوالرعةالتقوى

12سنةالكيا!أفلىأ!ستبولوصا IV،المشراءالطلا!م!ثحالةلإ!واءأفورأسفآسها

لسةوفى،الكسىالقانودطلا!من!خهمتا!تةيكودأدلرط،أسقفيفإلىيحخمولىالدي!

لولونا،كأيدرسودالدي!لرشياطلةشتهراءلإلواءبرشيهاكليةلولولاشمامسةريم!ألسى

دأعلىرحيو،طلبهةلإيواء1362!ةالولبوفىأحرىكليةالا!ثرياء!حيوأهالىأسصكدلك

كلجةكالتالمتعماليةاحاساتكأالمألودةللكلياتمتا!ممطعلىبولولا!ىأسستكليةأول

الأحرىالكلياتسللكثيهركلودحاالكليهة،سدهوكات،الاسارالكرأدلةأحدأسثاالتىآسباليا

العصوركأالجاسيهةالكإتلظامممودجااعتار،لايمك!كماوأسالا،ايطاليادىقامتالى

ا!لصل.سشىءشىنطاساعلىالكا،ممايخطلبالا!صهـالدىَ،الوسطى

الا!!مإتطا،للام!نعانية،LJL6ثلانيرتصمأدعلىلصتالكليهةهذهلائحةآددلك

لحنهالطالحايتيجعأراروهـص!كارة؟الكىرالقالوطلحةل!اساشواالطصطلحةمروآرلعه

الاس!تكلياتسحتلصص!لذلئاالصالحيرالصااحةيحتارأرعلى،سحوا!سيعللدسالكليةالإقامةثى

الطلحةكأححااثِترحىالىاس!طفأصت!وطوتيه،المؤ-!فصعضكاحاصةنسهردالاسالة

11الححوكأالاقل"على،محموشينفئاءاسيوَرِآدأححمناالكليهلهد!الإقاسذحهتيمححودالدي!

!كا"طدشإلهالمتتدمىلاخاريعضدالد!الا!حخحادكأتيحعاهـ!!طححدهلىالطأالصتودى!إدا

ثالمحكر،والكاءالعداءشملالالثخيهاهـا!ححدهآ!حا!كاملةلا!خكاضاتبهاويخمخعالمتررةالمدةلالكلية

،لالبضص!كاثقدشيحاجدالترفاحماللسرظ-يو!ياصالبل!سلجصرثح!ارالعذاءكمى

ىحة!ىالاكأحديئتمالعداء!حةقىالتعيهي!!حداص!!ىالاابِءالطا!ليتاةآدعلى

مديررأحَاأخدمالاحطة!ع،رعبخثم!حقللطنة!لصر!كأتهـاعروالملحالدآماالعشاكا،



فىللحمالمحص!لىاللبعمرحرءايدلأدوللمدبرصرهـالحيد،عدلعَلية

والأصا!يسخدلجر!ىالاكاعاد،أيام!ىاللحمكمجةوتصاع!،الفاكثةشراء

عططا!لكلبصرثنكادالملسىأط،الصيامأيامشوالسمكالميصالابقة

!صالأ،محصةأعيروأحرىالا"عامسحلدمطمةحماسجةعحاءةالحري!!صل!داية

إلى،لإصا!ةكلهذا،الععاءةمهالمصوعةواللودالوعل!سىمنقلسموةص

وعيركحاوآحديةوسراويلشموعم!يلركمهماطاهـلراءلكليعطى!سوىسبلع

الصرورياتم!

تلكتبهديمقراطةلطريقةتدارألهابحد!إننا،للكليةالداحلىالخيمإلىاشقلابدا

الحالكالىمخلحا،الخصويتحقم!مي!محرضكالواعرةالكامنةدود!الطلةلا،بولوكأالاندة

طتوكان،الرىالا!راعلطريقسخويايخ!فكارالكليةمديرأما،الجاساتمنكثير!ى

يعاولهوكاد،الدي!رحالو!عمرهم!والعشري!الرالحة!ىالا!قلع!يكورأدالآحرهو!ه

مواثقةعرالحصولم!لاولكادولكن!سها،لطريفة9Jيتحجوماعدي!لعصمهمنه!ى

داحلالطلمةوعاش،الكلية!مخلكاتالمتعلقةتلثاكتل،الهَامةالمسائلدىالكليهةأعصاءجميع

إشرا!تحتعر!ة!ىيقيهمورأكرأوتلاتةمنكحجموعةكلتاْلثتمحيوعاتهئةعلىالكلية

الحالات!مم!وفى،محهملككومحصدةومقعدا!هـاشايشعدىلالحيطا!كانالأتاتأما،أحدكصم

.عثرةالحا!سةدونلسهماكانإداطاليىلكلواحدفراشيحصصكاد

ملحقةصعحر!كميسةظك!كانت،والشدة،لصرامةامحارالكليهنظمسفاآدعلى

علىالكليةمؤكمس!اشكرطكمايوحميا،مرتين!يهالالصا!ةالكيةطلةقيمآلىلبعىبالكلة

وإلا!المحاصراتوحضورالتحصيلعلىثالمثابرةالدرسعلىالمواطةصرورة!يحاالازيىالطبة

!إلهانمالس!الوقتدىإلكهايعدلمةكليخهالطاهـخارحسثرطيىاالطرد،ولل!هـامةاتعرضو

تكررإداأيامتلاتةإلىالعقولةدكدهوترتيموالماء،اصِعلىيومبشضاءححداكهسلوعلىيعاحص

حارحلأكملهاليلةيقضىالدىالطالبوأ!اللطرد!الطاهـ!عرصايحَودأتالتاالمرةكأ5اخطأ،

!إداوالماء،الحرعلىأيامتا!تهقضاءعرسصلا،السوىَثشهثحصو!حىسيخمهـم!إلهالكليهه

الكلية،م!!ورالالطِدالحرييةكحدهعلىيعاتشإولالوا!دإحدىبق6عم!3لياالتسلللحاة

لمدةحديدى!يد!ىقدمهوضع!ىلهايعاتعضعوبةآقلشإدبالص!!رليهلهعلىتعدقإداأكحا

تعديهكانتإداالعقولةكحذهونضاع!ا!هـوالماء،إلامخاميو!ىيخماوللا،أيامحية

والاعمداءالشحارعلىا!يهرالكحريصقامإداأ!دلماءياراقةصصحولا

سةومساعدضالثفراءالطلهةلإيواءأكسضورد.كلبةأ؟لألشأ!ثتهدإ!لخمهـاكأآكا

القرلىثىكليهاتعترم!أكترللعتخىدلاثلعدتتكاتراد!ليةالكليهةححد!آحدتتم،12آ3
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الحشثالديىويذالمحطياتأقامخثثاالكىالديريةالكلياتعداكسدا،عشرالحاص

ج!أطرساالملمطماتهد؟و!!،بالحا!عةدراستجميواصلورالدسالرهارالطلةاءلإير

والرتالى.الديهودأكسمورد!ىلطلتهاكليها!أقامتالتى

الكليةعبسميهراندفالمطامحكالايحددودت،لذهـال!بمزلمووكالى

شكليهةكا،كل!هيتحصصالدىالم!هـفهَشضعقيثايقحلودالديرالثللحةوعدد

دعضعلي!ووق!1314سحةإكشرأسمماوالترأدسهاان-ما،إت

مقاطعةسطالاعراتاديهثاليرلحصصثا-الاتالإيرادذاتاهلمتلكات

اللاكثوت.آوالكسىالقا!دلدراسةواحدطالطةالآداصلدراسهإكخر

الشالكلياتأولىوكانت،ومساعدتهمأ!لبهةالإيواءالكلياتطامكصردحشهدتكدلك

المحرليةالكلياتتكاترتأدماتليثثلمع1284سخةلطهـس()بيهتتحرحاولسكليةكى!يههاقامت

كليةعرهاتىعلىعرالحاصالتهرلىلخايةعدعدرهارادحخىكحردحشى

لنحديدةصلةأوحدلاته؟الحامعيةالحياة!ىتورةأحدتأنالكلياتنظاميلثولم

ى!حرايعدلم،الكلياتإحدى!ىلييشمحةعلىحصلالدى!الطاب،وتلميذهالأستاد

دروسهليعيدالكليةداحلوقكهفيقصىولطمثاالكليةلتروطلقيداصارشإمماتصر!اته

إشراثتحتكالتالكليةأرإلىهدا،محددةقاتأة!ىإلابمغادرتهالهيسعحولاويدكرها،

!يه،للإقامةالطلةبعصيسخأحرهالذىالعادىالرلرئي!م!شخصيةوأقوىساامحبرمدير

عيهمالإشراثلصيادالكياتفىأساؤهميرلألىالقادريرالا"!لىلعصاخاراموسرعاد

لاريسححاركورتكيةلاثحةلصتعلىما1311لسةدلكوكان،دعالةرظبةتحتووصعهم

هدامigلكا-إليهيخمىالذىالبلدكارمثما-طالبأىقبولكىالحقالكليةلرئ!أنهعلى

الكلية.!ىثلهاانالغر!ةهـايطرإقامخهلمقاتبدثيتعهدالطال!

واحخماعيا،علمجا!يهااولزلينالطلجةيوحيودالكلياتعلىالمرفونالا!لساتدةثكالى

ماليدرسواماكاكليتهم!ىيحتمعونواحدةمحاضرةسوياالنهارآتاءوريحصوالديرفالطلبة

علىالمحاصرةلردلإعادةعرصاأحسدهمةداكرةأقواهميقوموعدثد،أساتدتهممنسيعوه

!إدعلميا،وتوحيههمالطلبةعلىالأساتدةلإشرا!اختارتقدباريىحَلياتكاتهـأدا،رملائه

كادثيهاالكليةرثي!لا!نالا!مر،أولفىالعلمىالإثراثهذأكستليقصثاكالىأكسكلوردكليهات

ولكر،العلحىالاطفىيتدحلأددودش!ح!المالةمصالحهاثرعايةشئونهابإدا!ةمكتثا

رأ9137سنةNewColleهeالحديدةالكلية-ولشسترأسقما-وكهاموليمأس!عدماحدت

بالتدري!الكليةرئيرتكليفطريقع!لاأكموردكيات!ىالقصححداا!مخكمالعلىحرص



أخد!يسلاالحللمهثدا!!تكليه!طريوتع!إممارلارير،كأالحال!دقما3أ!لحةلا

ال!سلجةطلةأجهايخ!إاق-7!الدروححد!كاتة،إصا!ةمححلثقالللصعار!

احعثحاراآتاءاجامعهاثىيخلتولهحاالىلكحاصهـات!مكملة-اهلححاءكأ

ال!صإت!ىTutors)المتقئبرأالِ!ادألطاآدحلتا-وكماميحَوربدلك؟

الإ!ليهمِبقإتاخاساشىي!اراد؟ياررأرلدقدرالد!أالحطاشعيماطالإبحايربة

جحا-لجط

ب!حإلاالحَليهاتدىحاص!عكات!مامإلىالحاحةدعتمماض!وعالى

لدآحكى،المرلةاطكليهةالعلصيههاخمصسةتودادأحدت!حعَدادض!-،اكدكارعحدأطلاصا

سآبوضحعكمتمكأهـ،ا!سسااغرلىا!ىكألورايىكلجة!ىجاصرولىاق،عوتأساتده

إلىالطلحةا-الإيرلرل!!دمرال!طجهتخحولأحدتكأسدلكتدريحجا،الاحرىاعاجاتاألماتدة

يحتاصكأ!وىَتورةيعحم!اولطمحا،رحا!!بهاأ!اتد!هالهاللحاسهلعة!علجاعكحيةساح!د

افاسات

قدال!طيا)تكاتإدار

د3الاعلىاخصرصعالىِحدا

اخا!عاتلآةحاءتحيت

كأاخالحسادكما،الخاسات

لحاحاتهاساتاحاسااإ!مداد

ال!ليةإلتا-آثسىواحد،

!إر،احا-يةاالعاحيهشصثخياتخحدأدصملالطرللةلغجدهـالاترواكأمرت

أداليا!ىأ!ا؟سكمِشفثىإحاسطات!يئالأثالخىالاو!!ليد

!ىأ!ر-حاآولكأمحخلةشطبِلمالكلإ!!إلى-مآ!وهـسسا

شتصا-آلماياشىالثَليها!ضالمصوا!اطآكسئوتدأهلالردآرلا!ب!

رشتكأاخا!ع!لعاطا!الاالكدتمرتَرلحتأتوقدالمدوطير،

اصلتلدلكضاسة،احاح!لإتءااحالم!ااح!اشَارحرءاص!

الا-لايةاالرَصلجات

الاتاخاسطبم!!

إدا)!إش!ا!محص

ا،ص!ءكأ!َت

ائها،د-،لكسكاآ

الطلةتسلذ

لر!اس!هـى
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ارر-كاوعدئد،المرلسحةالوكأدحخى!ائماطلالكلحا!لفامكإركالداتلارلركأ

السوريودملعلهتدل-أسماءأومالى-آئارلصعةحلثهليهترك-الحطام!دا

3!حمككَلبمويطالائلالتم!ليلأش

-،!----------!ء!ذ--

!ليستطجعسحليهةو!ائلص!الوسطىالعصورمىالاءو!وليةا!معاتحلت

التر!هوسائل!ريمعلى/الجامعيهةأنحاللودا"دتالع!صعلىلل،ألكلسخمس!يردواأرالطا،!

الحامحاتبعصرحر!حتوقدعليها،يعاخحاجريمةالخسليهةساتلومركيراواعرتالطلةعن

الأعياتكأإلاالثرلبنالمهرصأ!دعوهـالمقليىالطلةعلى-لاردةحامعةمل-الاوروية

لوربالتحيداتالاحخعالعدأو،العحصر!ألسوعالثصحعيهدةالميلادعمدمكلالها!ةالدية

3كمب!داديكخثواشأردالقوإليهميقدموا"لاالطلةعلىاصزطالماساتهدهدىوحتى،العلمية

علىالمعاصرةالوتائق.رالعتوالصعبم!أ!!دوهكداألعا!،مريؤدولهما!قاصل،لثعام

والعحا،،الطرءتفىالكرةلصسوىلطلالهاالحامعةدهاصرحتالسليهوسائلىسوسيلة

.العودعلىثالعرف

-الشماْ!سو!حطحهم-الطلةألىعلى

لثاءو!لةالعدسأ حى،المححثمعنخهو!س-!-كا

للطمصريحةمحاللةدلكدىكار!لو

طلحةلاشرهماالتىالخليهةوساثلوكمى،خاشة

المقامرةالوسطىالعصور!ىالاورويةاحامعات

ء لآاعلىاوالراهـهـالعر!إِشصا

حدهوحميع،الشطرجعلع!تم،سسبسيهةا

العصورخلككأالحامعةاللوائححرمتثاالىا"لأ"ل

!عالطلبهةوصرثالأحلاقالإدادآداةءإتجرتها

ىت!عوتمةا،طلحطاإحافىل!كاص!صلااحلما

العصيماردىلحا!عاتطلحةيرالخشرائه!عم!

أطسخمعرللترويحوسيلة!اتحدوه!سلسطى

العحائىال!عرله!لقصد،الحيلعاءس!

ومو(Goliardiحا)الحلجاضدى،سمالمعرر!

وحمةوالطرأشةلالث!!ححةيقارالدىَاععراردكارص-الشههـععلىالطىدرس

ال!حةعصرجِورأظكما



والرقصالخماءحولالاشعارهدهموصوعويدور،والتوعالالتكار!ع،الروح

وييىبينهموالمقارنةالأثرياءالدينرجالعلىالخهكمع!فضلاوالشرا!،والساء

المقراء.العلمطلمة

يقومونأب!عيةالكلياتطلا!بعضأخذعضرالحاصالؤدلهايةوقر!

كلفىالحديكةالدراطلأةواضح!ىآثرلماكارانالتمثيلياتوهى،لتمثيهلجات

أخذالدىالاتصالعنمجموعهافىالتعخيهلبتهذهوتعبرهـا!لخرا،فرلسام!

كيرفىالشعىوالا!دبالا"كاديميةالخقا!ةبينالوسطىالعصورأواخرلحىيحدتَ

الا"وروبى.العر!بلدانمن

!احإة!!

الوسطىالعصورفىالا!وروبيةالجامعاتطلا!وأحههاالتىالمصاع!ع!لخدتعد!ا

تلك!ىوجودلهايكىلماليومإخوالهمبهايعمالتىالراحةولائلم!كتيراأنندكرأديغى

كله،لهمالمحيطالمجتمععلىبلوحدهمالطلبةعلىلاصعةعندندالحاةجعلمماالعصور؟

تخثفاقوالمساعدةالحاصةالخايةمىشىءإلىحاجة!ىكانواأنفسهمالجامعاتطلبهةأدعلى

التىالصحابأولىأتتوقد،والتحصجلالدرسمواصلةمنوتمكنهمو!اعمها؟الغربةاَلامعنهم

بحيثالثتاء،!ىالتدفئةوسائللقصمنالوسطىالعصورفىالأورويةالجامعاتطلبةواجهت

أوالدراسةْغر!اذلكفىسواء-المواقدمنخلواالعصورتلكفىكانتالجامعاتأدلسمعإنا

مىالقيلإلايكسوهالاالدرسعردكانتالذىالوقتفى،الكياتدىالطلةمبيتعر!

وفرضتالصخاعةالتد!ة!سائلالاستعانةالطلبةعلىالجامعحةاللوائحبعصحرمتوقد،ألاقش

اتماعبمىكثيراالوسطىالعصورفىالطلبةقاسىأخرىجهةوص،التاءرمويرتحملعلجهم

ىالترهـ!منلوعااعتبرتالزجاجةالنوافدأنذلك،الدراسةغر!داخلالصوءنقصبسب

مرتفعةأثمالهدكانتالشعأماالنوافذ،علىالتماشم!ستائرلوضعداكمىالعصور،تلك

هداكانوربما،المتموعصوءفىدروسهماستذكارتكاليفالكلقراءالطلبةشحمللمبحيثعدئذ

فىديىسوءماواستعادةالطبةبينالعلحيهةللمناقثاتالمساءوقتتحميصفىالسبهو

الكتقلةأماالصوء،م!كثيرإلىحاجةدىيكنلمالماقتاتمنالنوعهداإنجث،الصاح

العصور!ىالعلمطلابظلالتىالكبرىالمثاكلم!دكالت-الورقمعرفةقبل-أتمانهاوارتفاع

كثيرامنهايقاسولىالودمطى
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-حيم-----ص
الخامسالفصل

لأيد!بيةاةلعياواتلجامعاا

"ء!رحى

العصوركأالفولىا!حممعكيهت!وىثا،تهاكأرالكتا!لعف!دكر

شدأ!رث،عر!!ىالديحيةالروحكات!إدا،رالحامعة!الإسراطوريةالك!يسةهى،الوسطى

الإ!براطورقي!ىعظحتبثادروةللعتالعلمانجةاللطةكاتوإدا،الالوية!ىرعا!عهاثحدت

الأص!الشطر!ىالزهـبىالمحتمعر!تالكىالمعر!ةجداولجميعلعتخكدلك،المقدسةالرو!ابكة

الحاساتم!الوسطىالعصور!ر

حط-ادحسولدىرأياوقد

الحاورا!ئتحآةاطدقتكجم!الكخا!

لوبخابلشآةلحالاءور!لمجة

ارتفتأعادىالإمراطوريةة

عزا،!اصحةعيرف!الصحميعها

ال!ا!تالقوى،يدهم!كلاأدإلى

سركخيهرعرتطورها!ىلاليهنف

والسيهاسي!الروحيةالحيهاةلواحى

العصر!!ىوالاحتمايمةوالعلميهة

الكيهسةمثلمثلهافالجامعة،الوسطى

تعرأللقدسةوالإمراطوريةالروماسة

العل!اثملدعضلتحقحقمحاثلةعن

الوسطى،العصورأوروياحجاة!ى

أرهـانركتالحاساتأدإلى!مدا

أر"طدم!كحيهرفىععثجقاواضحا

!عاتج!إحدىفىرشدابنتمتال

لفضلهتخليدلمنيالشالم



الدييةاحىادوهـلحاصه،الحدلةللهسطىالوالعصور!ىالأوروليةالححاه

لريعةنظرةلإلقاءدلكلاويصحح،والاقتصاديةوالاحتماعةوالسياسيةوالمكرية

العصوركأالأورولىالمجتمععلىالحا!عاتكهاأترتالحىالواحىأممعلى

الوسطى

!م،لكديب!ئةمثاتووالخاا!

ثَلم"صيم.

سطمأدرأيماأساحتى،الوسطىالعصور!ىالجامعةةال!جسة-!شدلداالارتاطحَا!

لةالالومرقا!نهاكراسيمعلىوحصلت،آستمجة!دارسسلشأتالغرلةالافىد!ىامعاتالح

الديررحالتدخلحراءص!ال!ت!تعالىا!سطىاالعصورفىتاريخهـها!كبهيرااشوثطلت

العطمىالعاليةأر!رالالقالا!!ىلمساهعماشصا!هداشئولها،كأالمحليىيمر،المحليير

المقراءالطلبةالإيواءسطىالالعصوركأالجاشةالمدلىشىشدإتالى-المرلةالكليهات!ر

معب!حدإلىتة!وض!وطالطمالبهماصعواوةد،وديريوأساقانةلخاْسينهاقام-سعاعد-5ِ

!!المحأخحديديةالالو5ِالكميهسةتدحلتأد"!ةسأكزحدتوقدولظم!ها،الكيهسةكأوح
لحتل!صالحنها،ةآححداشتهانحتهقةالكحجصهتحدمسيحةكحوادتدرير!لىهـصرطرينعرإ-احامعاا

لاةال!يخسةما!فسعتتعارص!-صىَسواددراسةلتسهـيمتدحلصكما!!الا،صال!ضالتالود

أطوقوثوحباأ!وما!:اوال،لوطكأشدابروصىوحآكأسطو!لثةكحتل،تعاليصبهاءتتمحتى

حطتيرط3تهـإلىأدكمطىالىضالعصهلاأورةكأاخامعةةال!حيسةلينشة3العاةشو!حدىعلى

رح!!أوقرممعحىClericusل!ظأدءهىالا!ولىالعا*تةححدهحتيهقةعرالتا!!كتساط

الزىَالاكاديمىالرىأنححىوايكانيةطل!3ممعنىScholarisللانظالمعنىكأصادفاأصحالدين

ىالِلعى!لويكوديكاد-القاحسوة5ِالا!سودو!الودصو-الوسطىرالعصوجا!عاتاخارته

العمورتلككأالكخيسهحاللىالرسمى

لالالأححوتليحرودواالدايةسداحاسيةالجاهعلىأتحبلواقدالديررحالعاسةكادICرإ

ما!رعادعشرالالىرالضشإدطوالمطقالحدلوآصرلالمدنى!لالنالوبل،ال!سىالتهالورة

علىبسيطرواألىأوشكواالديرالثثزاءالرححبانودلمي!،الد!ىلسجديد!ئةشاطازديادشهد

!!مواالدومحيكالىالرحكبادأدوالصرو!،روباأوسدرلعص!!كأشامةليطرة!ىا!!عيةالحِاة

علىعملواالعاية،سذهتحقيوتسي!!هـكأ،الألحيهححجةطنةأ-ِاهلحَاححةالأسسلأةكأحثودححم

دوككالقدي!يحخارألىالطيهعىص!كارلدلئاالتود،فده5ِاتمعلميرطمتهعلىالسطره
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كأالدوسيكالىاشعحادستما!لولوطعدتوحض!دهـخىلمحخحاطه!ر!هـاالحاصعات

!ركرالتكولىأكسفورداحكارواجنعلىهـلسا،5دىمعقلممولاري!إيطالا،

للرهاقصارأديلمثلموهكدا!1221سةإ!لئراكأيؤسسهلهمديرلأول

ردالىحوأرحخىأور!لاغر!!ىهامةحاسيةمديةكل!ىديرالدومخيهكار

ص3متحقاجاتهص!كيراشطراقصي!الدو!ي!طدلهيثةالتالىالرئيحسالسكسونى

صموشيملي!م!حدداألصارالهيثتهويكخس!الطما،لهيعطأحرىإلىحامعة

!خةو،لى-العقراءالرهاطحامعاتصتالأحرىالهينهتلتولى

!مج!ساسلاًعاركطترويدعلىالعيلالىالدتميهكارحدوحدتألى-الشرالسيسكار

آ!سرأدوحَاد،آحرىلاحيةمنمطتالحطإلىنثاطها!دشعلى،جة!ناللا*صويةالدراسات

الكالى،العامكأأكسفورد!ىالكالىالديرتمt"11'سنةلارل!كألخمديرأولالهـراسجسكاد

لالكدريسقامواوالدير،المططتححدهإلىيتمورالذينألا!ساتدةعدداردادلاسرح!دوهكدا

-3النراسيكا!دهاةوأكسورد،باري!!ميمالا-الأورويةالحامعاتمحتلف!ىشعلا

ليرالخمرتة،ليهعالطيهعجةالعلومىلالرياصإتالححايةحونتهاطهميوحهود-أكسموؤدكأفحاصة

بيكودروحرتلميذهثم(1253-أ)175حروسحستكادالفريقححدأرأسوعلى،شالديرالحلم

(-2912(-?،)rأشرهـلايعدغر!شىالتجريحىالعلممد!تطبيئكأالعضلإلجهماويرحع

كسأرلحطواحيمتعالي!التو!يقعرعملواشقدالدو!ححجكارأما،المسلمينعرآصولهآخدواآد

قعلى-لاري!فىالدومنيكادعملأخرىولعمارة،أخرىناجةم!والعقحدةالدي!وأحكاملاحة

تحصسهـتعالىعلى1274(-ا)225يىالاكروتوما(IT-)1-128الكحيرألرترأسخم

ومحاولهوالا،ححوتالعلمليىالتعرقة!عمعرصعيرتهـيهاعرصاالتعاليمهدهشرصواآرسطو،

والمتشككجىالعقيهدةصعا!3مراتمميذ!ىالثلثةمرالاستعادة

احياة،تلكعلىالسيطرةث!سحاولتهمالجامعيةالجاةشالف!زاءالر،لبادتغلغكأدعلى

عدةإصدارإلىأدىالدىالا!مر،الحامعاتأساتذةولقيةالرهادهؤلاءينحطراخلا!اأوحد

سيطرتهمدثرالحيلولهةالثقراءالر،ممادشاطمىللحد-أكفوردحامعة!ىوبحاصهَ-تهـيعات

!روأكميهةأقليكنلموتطور،عاالحمامعةلطم!ىالر*لاد،لؤلاءأتر!إد!رلسا!ىآط،الحامعةعلى

سِن9122سنةقامتالتىالأزلحةدىحدثأ،دلكوخارحثا،الجامعةداحلالعكريةالحياة!ى

سن-الجامعةاًساتذةر!صأد،أحرىلاحيةمنبارصوحامعةصاجة!وحاشيته!رلساملك

الرهارانتثرالعكسعلىلل،الدراسةع!لالإصرا!ليهجىالعلطإحوالهملقرارالإدعار-الرهباد

يستطعولملارير،فىلهمخاصةلاهوتةمدرسةليقيهمواالعلياليي!الاساتذةإضرا!!رصة

يح!موترةاتقLالعاءضاسحمر!،الصربةهدهالرهالىلرملائهمايحوألىالعلماليورالأساتدة



احدااف!ثلحححىرائعكطايرسد؟لا!شحا!!،السالثهالا!ض!تا!ءفا!هـضا!
رراحدالدهـميهحَالى!رائيرالصرد12برهسةالا!سواتحثىحتىالركححاردونمإس!

اكسحةكأبارل!حا!عةقررتكاحدلك،الاكاساتدةراطةصاسبسكا!ا!ممم-ى

والطىالوا،"لحسلحمحمأآ!ساالاكاسالددرالطه!ىعصأىا!ضعدملطلفه

ر!ي!حخص!اسيمالااراتبها،"ِر!لدأكراهـخالحنمطويخعه!،الحامعةاتحللر

اطراسةايداللإص!ا!اتالقمساهـاووه

حالأثثىحعسيهماأةمماالسا!!التماكأ.تككباد!حارالاساتحدقيكأض!رضر

إجصاح،آوسِحإلىحاحع!شلَرقف!يى!مشا،لصلأا!دهمشهـضاحآعدكأ!،الحالحثصعتديد

د-!الاءسحاتديرآراد61

يخقعزاآردالرخث

تذةاالأطاإحفه7ا،تلاقير

لاررخجلشهـ!مراأد!!!

دلكدى،،الرالثكخخعايي

تإلو!أحاطاترثىتا؟

!عا-داالدف-صعا-كا

عل!ا!معةحالده

عحلعهاذَخار-حا!

الدكاال!أتإس!صداِضئماطا

ت-لحما!!بحمحلى!

كألران-1333
علىخحادالىَق!ححىلأِغص

أسىوقد،اخاسةحسا!

الهـ!لحادلإعادةاكاكاحا-ا

فهـاكأقيع!شالمثصولر

إدااحاسةاعلىاضس!حاث

المرسوأتعبشحتض

!ثصصألى36و،ىإ-الا

ش!اتولطوتهلااولرحَا

وروببةالآصعاتالحا
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الحاس!حرتالدىَقتال!ىالحرلحاد،عقولةسهاثحلت!ادالِإطدْةالحامعة

!أطر!دحولأوالمقراءالرححادآدير!سالاقتراللاالطلةةتدةالا!!على

الطري!ليرعب!قتالشكلاتحدتألىالمقاطعةححدهتلثثلم،!الاخا،ط

!يها،اليرألنسهمعد!يأ!ححودالأ*عادالىأص!!ححتلارير،طرقا!!ى

الا،تيحىاض!لههاكراقالأرقاتآصعحلاص51336؟13-شحاءكادوححكدا

رالعلثطليى!أسطايراتوالمخابم?المصادلالكترةلخجحةساريصر!ى

الرالعولار9آةالالاحلت؟الهـالعإلمكحدرالبالانوهـ!1361سحةودى

للميردثيحصعور3اعلىمربحثهـوروآحد!ا،ان!لوفلصيهرححمخندواآعماللمراءالر*لبالىطخر

ححىشالتهيرححده3أة،اجاسةعليهَمضصتجاالخى

دآر!صتالاداسه!لبهةأرإلاثث!،اصإلىوحصدن!مال!حححالىالخصا!م!الرعمعلىأولا

جامعهبهـاتس!احطرهدارطا!اطحولثها،-وطالالاآساش!ء-أطرحححارتسمح

الالةالعصورفى،ري!

عصرأ!-هـس!لشلضألىالا-ليةالحه؟ا!ا!سةاىإحاتكركلتلايةيسححلىتايخا

صىء!حلسأىَشالدرسيهكادحالةكأشاتيرالخراسيهكادحالةكأواحد

احاكعةمحالر

المحاصراهـحصررالعلماييرأطلةاعلىفهـملماحاكلجةالقوانيرآدلسالرعمعرتالتا

لار-!حاسه!ىحرفالوصعآنالاإعالا،"صو!!ىالرهالىسأساتد:للقحخااق

أتهـاءالهـعا!صطاتحغمأهـهـ؟!حوىالا!ساتذةححؤلاء!حاحراتيحصرألاعلى

بلعت!دالجامعةوكا!لتإلا1318سةتحللموكحكدا

علىلطمهـهاالولاءيميع!تثرصأدمنمكنخهاالقوةمىدرحة

كأالإدعادىسرالرحاديتىلمالمرةهدهوفىالفقراء،الرهباد

سه،سيىكصدىع!كأخاوسو!ماالتىللمكرهواحصوعكاهدة

المنراءوارهـمالىباري!طمعةلنالراعأد!عأوليا!حظولك!

احامعةحياةكأحامةآثاراتركأ!هإلا،الرجه،لداعلىالخهى

ى!الاتار،عذهوأهـ،واتجاهاتها،وطحها

علىكويى"الأتوما//لوحة

عربىديوفيدولملييم



الحا!عةسيهادةمدأتحقجقوالحا!عىاحثهارترالطإلىالراخ*صداأدلى

كليةوبحاصةالمحخلنمةوكلياتهاآدرادهاععىولوافحث!اوقراراتها

الالأهوت

أتناءالاءموالمنمريدإلىحاجة!ىلغسهاطريمسحامعةوحد!

ص!أعصانهاعلىمعيمهصرانحاشمرصتالرهاد!بهعنراعها

ومموالحاسةتروةالعايترإلىدلكآدفوقدرالطالأ-،الاءساتدذ

دعانمثانحتتفوةأك!ثاامم،الماليةلطمها

لحواحا!عةاحطنبصعدانىشعورلظهورقتالىدلئاحتىمعرركحناكيكرلىتاثا

الالويةلعطماتاشيحىاص!الاولالدوردىحطيتهـ-بحمامعةإرل!!،الباسية

و!سدةوالرححبهارالحاسةليىاكهـاعولكن.ألمسهمالرهبارطواف!ثكمثلب

،ريرشجمامعة،حيماسالابويةليرعدأحظالدورلدو،الا!حيريقللويةساول

،ري!حامعةأصح!حتآدتلثلموححكذا،أصهـفلاحية!!ال!!له!الحَيهة

قلجلىلعدشلىكحاالبا!قيعرالت!رسية31خيهسةاستقلاللتكرةال!ثيىالم!لل

الامملأوالحركات!!أئجامثاق

"---ش!ضستخ-7.----.ء-.يرصبرغ

.!

الديىالإصلاحآراءسماانعختوقاعدةالكلكرهـ!يةممارادائحاالا"ورولةاجاسات!ات

!تلتطثرولمالا،ححوتحَلياتلخاوحدإتالكىالحاساتتلئاسطلا،الوسطىالعصزركأ

جماعةسيداللاعوتتدريرصارجت،الا"شالةأواجةالإيطااحامعاتكأاحركاتححده

والحيادالعالوبةاعترىَالذىالكلسادصدالحلديركحدير!ىصوتبرتمعلمولدلكال!قراء؟أسححارا

ى!الديىالإصلاحدعوةتسعثلموحكدا،الوسطىالعم!!رسالا!!سالشطركأالك!ية

امكدتالحامعاتححدهوسوألمايخا،وضناإبحلتراجاسات!نإلاالولسىالعصوركأأرروبا

الاوروسة.الجاةشىواصحاأتراتركولالآورولىالعر-بلدارلسكيرإلىالإصا،حادعوة

وكل!حاتلقىحيت،ردأكس!صوحاسةكأالإصلاحيةالحركاتهدهلىأةطرتوقد

حولىألحاهـها!مهعدهوصععلىالعلمحةالئهححدهشعكصنمنعلحمه1384()1328-

الدينورجالالالويةيقدأط!ىوكلفيخرددولم.الكسيةةالعلماليةالسلطخجنيي!العا!ظت

لخيهحةطءتإعاالثرديةالملكبهةلأدممخل!تثا؟جيجعصالكشةتخحلىدباًفادفسرا،التقادا
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الأإلج!و!حالحاالعَسةكاتمخعتالخىالعطيم!اكهـوةلمجأرقالكَ!حا،آدمخطجته

فا!والولأ!الاساسيةمهاكمص!الديأشجاالصراث!ظاكرلصمطوا

علىكل!ةعابكدلكافىو!،*عدهإلىحاحهلخعاصارتلساا،صلىبواحهم

لأرأ!قا،والإتارهلال!اسةأشتعالهمةلواحماتثحمتمرغهمعدمالديررطث

احتص!حقرالالويهأ!ما!المحخمععلىالاعيهايعيشودالمخحطلإسلرقةيينالدبِ

الإ!يللقتستتىأدبحصابحيةتعاليمطد!اد!لتدهصءي!شطرككة

تكودأريحرواغه!حا2حادالإيرالصلةفيلىر،31صبةاىرحاأقرالىمرلاس!سه

الكيسةكأ3-5!ركلعسث!الدير!حالسأ-آحدرساطهدهـطلحبهافوة

طرسعنهدعلىثش!تهاللعتانالديةالوشةلا-شىالاشاسحجركلصفىصمةو*صحَدا

إلى!سهـالت!أيصاحهاخاربلىش!،إ!لخراداخكلالرعةآهـاؤهثالخرت،!دششاثرك

و!ا.احاساتاأكاءمرولطصةالمتعلصنكلوس!ى!-اقئلأعادشتجت،القارةصلب

كلى،لتصوتمماوأض!آسرعكادالعصوهـالولمى2تحامعالينالمعَرلىالاكأتاطأدإلىتشيهر

صدقطصسآرأحريبامرليرولدلكالعصو!طتلككأالمواصلا!ثساتلصعفسال-

روأحعقصممتارسأكسموردبيرالعا،قا!آدانتومر،لراثىوكل!حالاراءساشوا

إلىالإ!بهيزيةالآراءم!ف!الكتالإلىأدىَمماإمحلتراللكالتالى!يتتاردسنالهـاحJشاهـاب!

وكلف.حاآراءرمخثا،رهـاع

لمحاحرق
رسم

شداعلىِجامعة!!انت

ستم!دىتأسيمهامذآصحت

يهرامركراعرالرالعاتهـنا

وسطفىالجامعيةاطدرالسات

وكلصتعاليهمتكدولىآهـرولا،

آ!اراوجدتخىساغإلى!ل

أفرعممااررمعشرحالي!حَخحري!

341سحةألرا!آصدرتال!سَيسه

أصحالثاشاعكبارالتعاليمهذهعدام)ب

أشاءم!وحدولك!،الثرأطتهةش

التشيهكينسيحاولا-براغحامعة

وعلىالإحراءهداعارصواس-



وتححهبمصاحة،ممداهسعر!وقد1415(،137-)ع!حارأ!يم

رحالومماسدالكنيسةفىالم!لواحىمهاحمةكأوقوتهالديىللإصلاح

عدداردادحكىالمماسد،هذهلمهاحمةقوقيآداةوالإرش!دالوعطمز!اتحدالدي!،

الابا!أسلالعربيةالكنية*صددأدالوصعهدايلبهتولم،يآتاثألصارهـوالمؤمي!

طلتهـاد،141،ستحرقابإعدا!هالا!مرالخيهىلم،هرلحااراحرسقرار

دلكلعدطويلةسحواتكتهيمديول

كاثياتعلجماتهىالوسطىالحصوركأالا!!رولةالحاساتأحدت!دمحدا

فىهـكا!مركزاواتحدوها،الحامعاتتلكفىعلو!همتلقواالدي!المصلحيهىسعددلضحريجع

أحرحتإطشقطومروكلفتخرحلىألخاالوسطىالعصورحالم!اتثحى،الإصا،!

!عطم3تروالذقإر!رتحاسةفىتعليهمهتلقىالدى1546(-أ)483لوقهـ""!حاوترآيصا

العصوركأالاكاورويةإتالحاسادو!أنعلى،العرليةالكميهسةل!لعرصتالديخىللإصلاححركش

لمححسص،عحولهاوتمنيهد!د*ياطريقعنالفهـ!ةالبهيهمةإصافىحمحارلةعلىيغتصلا!لمالوسطى

الاحيهرالشطر!ىتصدعص!ليانجاىاشماوترميمعيو!هاولحداواةلنملهحالمطريقعنآيخصالل

وقكلت()£71)1378-الكيهرالديىالالشقاتحدثعمدساآولدلكس،العصوشتلكس

دأتلت3تمروثسا،ولابواتأقيوربابواتلي!!حايداسوورساالأ!مرآول!ى،صي!حا!م!ة

احاساتأدالتاتول!،الكيمةشتولمالاشقاثهدالإرالةشعم!!احا!عةءكدءآحا-ت

كوستاسرمحمعآ9114)سةليزاهـجمعآراءتوجهكأشيخسىلدررخاتالاث!هـيه

قجصةفىتالعألىاعتادتالاريحيةالمراحعإد،حقيهقةr(14)ألارا!!محعتم1411(أ-َ؟)13

ماولحا!-الدينيةالمحامعهدهتزجيه!ىصهـةالمطالسياسةالهـتوىلعمربشا!تالذفالدر!

يحصولكا-سيجصىسدالإ!راطوربهخام

صميعةتكىلمالمحا!ح!لدهأدلدكرأر

ى!الع!حليرجعهـاط،والحكامالملوك

أورولا،!ىالعامالرأىإلىتتوحمههاقامها

تلكدىالا"ورولمجةالجامعاتقامتها

الإداعةلهتقومالدىلثسهلالدورالعصور

الرأى!جيههحجث!،اليوموالصحاكة

أفيخون!ىلويئالا!دخل
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د!!طأح!،-د--ات.-لسا-!!-دحححر!اا!رحسا!،الأ!ر،ا-حظنووعصم!دالعام

حص!ص؟7-!اتحد!ألىحح!،،حرحجهاواحاد!ا؟تاتا-خأطد!!حل!3تالا،!ص!كلهاء

لىحصصهـجحىلىصطء-سكا!ْ-!دسارايطرحالصوت!!!تةظ!هوو،تة

حَسَشلجحضاخماصاص-)-!ا--ضَدححجرعا!لحى-!ا!ثكا،-حدحا؟لارير

-ةكاِادص!ر-بااحد؟-الد!!ححم،ا!جطعفآطلرخمهارركاكبه!

ا-ضثتالىِإخا-!اأ؟!،أِخعةصيحىصى5!!احححعاآعصا"رل!"!جض

ض--!تكأ!ل!وءد.كألم!الآضتتااسحهـدصا!يتالخصزيىكأ!اِيخرز،صاخ

ا!-لىث-س-د!د!يصاتكاأئىاثا!!راحر!ا-فأر!دإلىالمححبأعصاءحميهع

أفصاْ"!أتَي!هـخر!احدصوا-بض

هـ!-

!ا-؟ار----إىءوا!اص-فى+اح!-حياو!إ!احاساسث-!حَا،!اُصاكألصحر

الَرد-ا!صَاور-!(!هـسداآحد-اثأبتئىااحورآ؟اصِكأتلحصلىارلةالاكاهـضاحامطإتاأث

لىا!دالتااممسح!اض!-َع!دناكأاُ

لىالأداحي5:ل!طاتحع! حع!ص

تاطخاحصبحعهصاحهخمعرا

!لطلد!َ،كأحص،جمهلزلك

اطفافىا!هـحدأآلمجدتاقى-!لاش

سحخويَاصا-ور!خها!جَة

حعها!بَاكعدوصتسص

-!ليعحدعلىهـصءض!حه

1(،لم83أ-)461عض!احادكَأ

ور!،1صاهحة!صاتإداأءعمى

اششردسي!الحَسححةسالا-؟تتحب

حمد؟شإلى،الخورر!!اهحهاسد!

أ!!س!كاتلمسئهاهاحطهـحا

الإصا،ح!!شَةا!صخدادعدم

ق!ابطرسنرعم!صااش-الدسى

آ!لاحا!!لدلك،ض!إلى-

لآراظ!ييريحدأثلىاستر

لالدا؟-لاررر!حا!عة!ى

رلؤدز!ى!ا



لملم3يركايٍنالجامثاق،النمثهام!الفكْري

فَي؟ير-ح!وصدصءسحكلص7----

الوسطىالعصوشآوروطللعف!اآتحصىستعبرا!معاتآ!كأثكلا

التحتاطةالحالجةوالخقاليهدالحاسىشالحطيهموال!لمحكر،التقاصةمدار!لاط!!

أ؟ضولاتوكأكأحطرااآطححيعظفسءت!الومطىالعصوشكىرويةالأ!ةاإتللحاساالعلمى

كأأوروطس!خهاالكىالخعليميهةالمؤسا!آلوع!رآحر!خأفتركهاسدفاالا!تريموتالتخا!ى

حمخحتضميا،لاعالمياثَرالوسىالعصوششىاحامحىالتمفيهمآدويككلىالعصوكأ،تلك

مرآصححكىعتفرقةدودالعرليةالالأدمححبىصالواشد-!العلم،!لصااآسابهااطمعات

ص!داكأوخداعلىلدرسآخرإلىللد!رالعلمطالىي!ثاحرألىالعسزرتلككأثاصالمآ

العصوصشىليهةالأر!واحاساتتاريحدكأاتطْرلالضشىساشعةلاخدلك،3!اششسزقالا!لماتدة

رلعةالا!التروركأولحاصةطالعصوشتلكدىىالأترةالمكرتا!يح*راسةلعنىإمماسطىالو

لالثكروسنهصد،الحديتةالعرركسكثلعدالكبرلى!هىةالاتالهصةشتياماتنتانالاكاحيرة

ثأخاساجاءاٍةرالا،حوتالملسنة!ىالمدرسةالد!الاتةالآدا!خاطاحقةتلكصىالا!وشوى

والكيمجاءاطيعة!اكالطااحديتةالعلزمو!مرلدتطورهةالكحسىالتهالودوشأةالمدلى

صبتل!بوا

لمعا!!لويق-باخرانلىكأ!التردداهـلِة!الاورالجاساإ-دلمكاصاالتبهاأهـكاد

س!تالا،،سرطرياتالكنيهسةتعاليمثليى،جةسآوشوساعر!علىتدكقآحدتاشكىاحديدةا

!ثممهعدتةاحديد،العلمىالبهاءصرحفىادهـاويةحجرالى،!حوتعداوححكذا،آحرفساحية

وطيعةاللهبطجهالمخعلقةالمسائلحلكأسئهالا،ستساد!العلومبثَيةإليخااسثتالحىالنهتاتحححبع

رالعاصر!آطر:،صدهـسابمبهيخهاأالقياعلىالحامعاتساعدةءكخنهماك!الإلادوعالأ"كةرالر

والوحدةالعرلةالاَموتححلواالالميالعراتتطعواوالكبارالشاتأ!حى،علميةحماسةس

قالوحكداوسار!،علوممراليئةهدهلهتثيهركلاوالتزودجاسيةسئةإلىالوصولسيل!ى

يصاركهالىالحاسىالتعيمدحوالوسطىالعحورآحثالىآطيركحااناحماسةإن31خاصلا!صر

شهـ.الكالىالتهرنشالحكليةاحماسةإلا

العموش!ىالمكريةاجاةا!ىالحاساهـالا!وروليهأثرعلىم3الكاعدالعادةجرتوة!

اعترا!حامعولكىالاحتيرعايةم!الآكرالالتسطوالالأحزتالمدرلميهةالنلمةتدورأدالوسطى
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لحلكالعلمىال!صضى،لحة3عميهشآلساحا!ححوإصواالمدرسهللكلمةكالىبما

اشتاراالعلومأو-تكنلىالدراساتححدهآدسقررألىي!ألاإلاالعصوكأ،

حاسا!كألىالا":الم!لهتحخلطل!الثالولجةالدراساتة!الطلورآرىا،وآقوادصا

أ"-أوكليهه!متاجاساتحده!عطمإدلحبتالوسطىالعصوردىأورو،

لدات،4الثالزردرا!ةاخارهـاالملا!سب!ةسمةآدكماالتا!دلدراسة

كأوبالأواحامعا!كسأهعظتمحصتالىالتانحآهمبأدالقوللسطجبمش،لكدا

العديدو!سماوثه!راياهظرَتأمرو،لوالتالود،رحالمر!رةطقةحلئكات

لعدشيحا

سنهحآرالثكريهاجاةكأسطىالالعصورحامعاتضكهالذىالاثرعطمةعلىوساعد

وايىكأالعيلالخعكيهمهـةعلىالطلحةحتلحوضاف،عملبطالعاأتحدالحا!عاتهدهكأاسةالدش

لددتسدلكة،أصعالئااررللاوالتهو!اد!ءمادحود:عدمحالةكأالتشكئا5والاسخشصاء

المخت!ص!طصحهلشةالأور!بىالمححمعلدت:أحسالثمةالعصرهـاطلمه!!بيةالا!ةالحامعا-

!مكيرةصسةنتحطإداة،الحديت3العاشىاحكولساتلرمامأوركصالحىالمخةححىة،والممعليم

وطالخالى؟الحَنيسهإلىيوصلبمالدىالا!ألثاعلىالحاكعاتإلىإطرتالوسطىالعصورسا!

للحيهاةإلاط!،لحثاتعدلمالعصورللككأاحامعاتأردلكسىلجسشإله،الر!يعةالمناصبإلى

سالة!سإليهثماخاحواس!الا!مراءركالم!أسدتآنسكاالوسطىانعصههـرحامعاتهـحسا،الديخة

رآحخىتوالافىحصالآدابرجالمرأيصاإكلادالتاسشحالي!س!قطليمى،آعحالورجال

أقدر!صمححوتالا3رحالآدأكد-التاسئحقرالقرركأالكلرلسىايى!ة3يةدا-لمسهتالرالى

!رلا،آساقتىأحدالحيالةكأيمعمرأدتلكادحقدعررولا،،لسيا!ةالاشتالعلىاول!ر

!رحعهإط،تِالحا!ر5ِعشرالرايعالى!ينفىلةالا!وكأواجاساتعددارديادأنشكنكولا

المتق!مجىرالتاسي!اإدارسبامركيهرإلىعدئدالمححعحاجةإلى

ثحرشلحماوحافىآمحتآلهايهالنرالحياة!ىآتراالوسطىالعصورحامعاتيكفىوأحيرا،

احخرآإلىبالوصوليخأأدآمكعهوالدىباكسموردأسخاداعحلالدف2913(0121)ييكون

الإإحارويحر!حماالثضاءثىتيروطائرات،تراخآومحدا!إلىحاحةإوتلالآلاتتيرسمر

تدعقاقيهـسامةو،الأتهـتاللر!عاشعصحمةوشو،احيوشرتميدمفرق!تو،الطيرتئعما!كيا

الحا!عا!أساتدةيكودولدلكقود-ولايعثذأددودتصىءوصصاليح،والهواماحثرات

فعلاشهكعارالدفالطرلقالحدياللعالىرممميواقدالوسطىالعصور!ىالأوروسه



السيانم!يهلعياةوالجامعاتا

صَ-----!!

لا!وروباشالسياسيةالجاة!ىأثرتالغرسةالجا!عاتأن!ىشكلا

ولالتالىوالا!مراء،الملوكخدمةدحلواالدسخريجيهاطريقصالولسطىالعصور

لهأسرتماشراآحرطريقاكصاكأدعلىوالأمرأء،الملوكحثؤلاءسياتتوجيه!ىأسهموا

الحمارية،الأحداتفىرأيثاهـأعلادالصريحتدحلخاطريقةمو!السياسيةالأرضاعكأالجامعات

فىلقيامهانتججةالميدار،دلكلىالعاصرةالحاسات!نيرهاتفوثباريرجاسعةبحدوها

علىأضفت!اريسلمديةالعطيعةالياسيهَالمكالةأرلىشكولاعظيور،لدولةضخمةعاصية

دىأحرىأورولةحامعةدهتحطلىأسرو!و،رالكسىسىالسبايىايرفىكرىأححميهةحامعتثا

الوسطىالعصور

العرسيماالاسيةسرحعلى!عالعظيمسدركأالقيامم!يخمكحوالم!اري!ألماتدةأرعلى

عربيسودظلالعالمىالاتجاهوأرسجماا،،العليىمجد،ساذ!وةجاستهميلعتأدلعدإلا

حاءتثاوتالحاسةعولدأدإلىكحداهـ،الكالترالفحىالوسطىالعصرر.باأورهِ

حعلمما،الا!!روىالعربطدانمنللدكلكأ)ال!رير،الرهبالىالإحوارنخودبارديادمححولا

كئحقها35هـاعامركرهاخدعيملحتوالجوَرىالدورذلك.حثودكاجميعتوحهاحامعة

جارعصرالقصىأربعدإلاالظهورفى،ري!حاسةالشاسىالحفوديدآلمموكحكدا؟الاستثَافىل

وممراللحرية!راساري!حامعةأصمحتوعدئد،بألممائهماحاسةلشأةارتطتالدينالأعا،م

كس!قربةوعلى،والحقوقالامظراتلنكثهير!لسحروح!شحصولطلار-!فى،العامللرآى

أ!راد!ويتمتعالحكامجورسالكيحةتحميههلمعلملجتمعلواةتكوت،طايخةمسخدللكتصر

أداةالجامعةمنحعلالذىالتحررىالاتجاههدايلبتولم،رأيهعنالتعحيهروحقانماقثةلسىية

صوتعنلتعبيرأدأةالحامعةسجعلالذفالتحررىالاتجاههدايلمثولمرأيهعنللتهعمير

التى1328()سخةنالواأ!رةعصرفىوصوحااردأدأد،اللاطإلىالموتححدأهـايصالالشعب

رجالامىالمتعلمةالطبقاتتأيدعلىوالحصولالكبلاءلمودمقاومةاسخهدفطلياسةلكلوكهااتع

-السانورةلجامعةا

ملوكأعتادالخىالعامةالمجال!كادةكىكاملاتمثا،ممتلةباري!جاسةصارتوهكذأ

هدهعنيعبرماوجر،الأمةطبقاتمحلساجتماعاتع!فصا!،العصردلكفىعقدها!رنسا
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!مايهاكدصاضاحدب-5المكماور

!ا،11الحئصخخعئنا-ممو!عةاحاا

أحاصتهصا!ءبائلمكاثاعيىح!ا

وراِقعجدسد!تم!تا،-ف

دخاذثتلت!-،خا!ر

أسحتلى1387س!اسلكخرا

كأشىدكتهزقي!حولإ-ثحاسة

ىَاخصاسلتنا!ص!طَحخلتظ،اسَا!ىااد!صا

ة!ساحمعاا!بذالا

بآشس!اسىخعلى،،ضب!ح!صأسا

يهلوالى--ادَخكأأساخدتياحهىظائد!كدكأش

كأ؟بصَالىاسدىاد!اخ!ض-يئالإت!!َي

خا!اط-فاإلد!1حدخإث-كفثطكأ!ب!اهـ!ثاحا!ءتهارأ!اللك

طكحَالحعة!اتلرط!حاهـررقيكاضحيمشصا،ححرا،إص،بالاحردبصىطاثحدضلاستد-ورط

تسميمالكل!-هـفالحصححس!!يةددرحعلع!!ليَىلى!بأعددطيرلحهياالخغهعِ،لدةأ!!لأ

العاصأىاد!آسير)بفئ



الوسطىالعصور!ىسةالا!ورةالحا!عاتصكلامانحتتملإناوسعد،

الطمعرفصلالجامعاتلهدهكالىمللثماأةلمؤايىعلىالإحالةلةحكحماو

العصوركأاحامعاتعرفواقدالمسلمولىكانإداتانيهحاه9ِالحديةالجامعيهة

نتأتهاعدالا!وروليةالحامعاتتأثرت!هلدقي!ولعدةأورولاتلالولطى

التأتر؟كحداكارلدقآىوإلى؟الإسافى!يهةبالحاسا!

الاكاثروليةالجامعاتصصلحالبأىيكرأديظيعلاالاحت!إلىأ-الا!ةالأ-اص-أط

لظمثامنبالكتيرتدي!الومأورولا!حاسات،الحديتةالجامعاتعلىالوسطىالعصور!ى

!تكلطانسطىالىالعصورحامعاتىإلالعلميةتالدشطةناتثالالمتطالةبالدشالحاعةالعلحيهة

-اليوملعرغاكما-الحامعاتشكرةإر،آصهـىولعارة،الاش.أعهـ!صلالايخكارشفوحد!حا

لحاةلأدالحسيمالحطمرة،حدحاةسطىالوثالعصور،الوسطىفالعصصإلى!يباالنصلبهـجع

التىالمدارسث!حى3لمحما،وعيروالإ!سدريةأثاكأالقديمالعالم!حدارسإلى!الكلكرس!دهالرحوخ

العصورعردكماالتىةافياجطكطتساتآدوحسما،احديتةطلحاساتىاطةطهماقلا

محتثطةبآس!اتنمالهمىمعَالنيحىافمة!التظلا!حمما-هـسأحَسثوردةساشير!ثحل-سطىالى

الوسطىالعصورعروكأتتهااقلكتهالدحطلىشهـتدهارلحكاش!هماو

ىدالا!ورودةالحامعاتقلالإسا،ميةالجاساتتيهامسكرا،!إساالخالىالؤالصأما

الطاميةوالمدرسةالمبلادىالعاشرالقرلىكأآ-!شا،شالاركعر،طويلةبسواتلسطىالالعصور

تتالهايلصرآدالاحتيشطيعكدلك،عرالحادفالقرد!ىلغدادكأالملكنطمأسسها

عليهحهاسارتالخىتلك5،الإسلا!ةاجامعاتح!دهكأ!ثا!عمولا!الىا!أحظمابيرواضحا

"إرجوم!يمولألمسهمالا"وروليوررالماحخوسدلكويعرثشآتما،عدسةالا!وروأجامطت

الحامعاتعليخاعاختالىالماليةوالهاتتلميدهرالا"لادبيىالعا!قة5،المحطحةالدرالةطيعة

لعداد!مواءكحير،حدإلىثمخشالثةشكرلدو5!انت،الحاسيهةالحياةكأافاطءاحىثسىة

قائمارالماوالدىَالوسطىالعصورسدالحاساتعرتهالد!المعيهدي!!طامأكسنمورد"،ش51

مدرسلكلمعيدايعيهمود!كاتوا!و!دارسهمحا!عاتخم!ىالعر!طقهآرسمق!،ماليوحكى

إدا،شرحإلىيحكاح!الهـهميشرحكماويحسرهشيكلهثموهالمدرسألتاه!ثااطلةاعلىليعجد

درجةعلىحصولهعدمعيدايصسحأد!ىاحقللطالاأباحتقدليةالا"ورةالحاساتكالت
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ر!بالا"؟اميرالضتيخدلمحيرالااللمط*لدا!إد(ال!لوريوسأو)رياال!لإ

كأويناإلاليصبحَالوريالفظأديطى)ججوم(حعلمما،أصلهتم!رإلىالحديتة

ممعى،سطىالوالعصو:دىالإسلاليةالمدارسفىالمستعمل"الروايةاحى1لعبارة

مرهلأوأىورديىالا!ور!أطكلطاأدالظىلحداويؤيد،الغيرمنشحويلالتعيمحق

مسلمى!زاشعارهالأيمةواصعأدحجعبِمما،الثييرة!ولالىأعة!ى

لسالا-ولا

العرلةالحامعاتينالصا!تآريؤكدررالدير-حوما!ألا-أحاخيىاالأءحمةِلكرو

الا"وروبيةالحامعاتبأداخكمضيخحعطوطيط!،مماأوشالو!عطىالعصو!فىالاو!وليةوا

طأالواقعةأصعةالقاالرايرتنقم!اكسولححداإد"ويقولونالإسا،ميةالحامعاتولعلىتأسست

الإلا!مية،!عاتلالحطالومطىالعصوركألةرةالا!ةالحامعا!تآترددةيحولعائشاشمة!دالا

أححممنالحاساتلأدحطتتالتىالثصةوححى-عترالخاسنالقمكألةررالأواالهَصةأردلك

والثرلىوصتلجةالا"لدلى!،لملميه!ألاتصالارد!صاركحاإلىأدلى5ِ!اماعلىلعاعد-3صا3لرلطا

التهريركأتمصروالامالا!ورضعلىتد!قواقدالحرسيود11طا،!حَاد!إدا،كأكمرالا!حد

الحامعاتسطمألا!حدص!يمعثمكحاحديو!هَل،الرِ!معلولقلكأ!والكالتكرالمالى

ححرة،أمتة!الا(3مدهاهـحدمميا!الخى،الإسالأمة

ى!حامعيةوتقاليدلطممنآوروطعرقهطك!!إن:ل!مقولبايعألىسيدلاأساعر

كأاتمكركةالتلقائيةخصائصثالثاعسماالعلميهةالحياةلأط،المسلحيهع!عرآحدتهسطىالوالعصهور

جامعاتفىمحخرمممركزنمخواالأساتدةدعما،لالقوييكى3!االا!د،وحميعرالعصوحميع

دأعلىالمراحعأجمعتحثا،المسلميرص!التقليهدهدااأحدةلأنثم،الوسطىالعصوشأورولا

ديوادم!توقيعالهويكتبصاححئهاعلىالسلطاديخلعالقدرحيلةكاستالدريررظيهة

لحكمالهيهجةدائما!هيحط-العاليهةالدراساتشسمالا-الأتد!ركرأددلكالإلشاء"

أساتدةشنرةكالتإدا،الاجةورهشالملسلميرالا!شروبيودطبحاكىأدإلىحاحة!الا،وصعه

إلجهمالعلمطلاباحتدا!!ىالأسالىالعاملكالتالوسطىالعصورثىالا!وروتالحامطت

سنالطابيرحلأرالوسطىالعصورصىأوروسادىالمألو!م!آصحخى،البعجدةاللادمن

لمولأرالمالعةمنشإ،،عصرهأساتدةما،يرعلىلدرص!أحرىَإلىجا!عةوم!احرإلىللد

آخرإلىبلدم!التقلأعادواالديرالمسلحينطلحةالتقليهدهدا!ىحاكواالأوروليينالطلةإلى



الآراظ!وصعرد!لمبهاالعصرر؟حألى؟لكمححهو!3عالمآث!حدتششاءسى

وأافهـق!ىسواء-الطلتعلىأ!لتالكتقلةةآحرإلىطدس!الا!ش!!الأ

ءطإدا،المحاكاةعحصرتواضإلىحطحةدودألحلكاححدايسلكواألى-ئ!َ!

الودمطىالعصورصىأدمحبمطهحواداريرأة،سلوفىالمعتررر!الطلح!أرهـ-

هذاأحدوا7لأالقولالحاريح!الد"اولسثيسه،آ!وفشأطتحاحيهثةعلى

ىآعداتهـطلىأصحيعةلا!لىمثا،عالا"ركحركاالإسا،ميةا!!طتأرثشةحس!أحطا-ا

للدهآلاء!ت!هـتهمممايجحتأد!فَ!هـ!،

احثةهـبعلىبخكاتم!كمويشيهواححجعا،أح!شلوا

الا!مخا؟الخلأهـدةشاعص

كأالحصهكأالاكاوش!لحهالحا!عاتسآ!هـ!ر،مم!دا

!عيرحدإلىاحس؟الإسايهمةلاخاساتاكوسطى

تركخهالذتَنرالآط،اعار!آدحلحاداإآىا،لعيدع!!

إتاحامعاعلىالإ!/،سةوالمعمارثالعلومتدلمحو!

الاعسراثص!شا!هول،الوسفىالعصورثىلية9والا!

كأصحمةتوش؟آحدتتالم!اوثدسد!لآركدئد

ةراتزحى5تهـ،الآلىالؤدسد!قبىألاواالفَ-

طسثها،الاكا؟!ويةاخاساتلحولدع!لحرصتلى

علىا،أصوبأمداصاتها!لحدهـاصامعا-اعخححادتم

المسلمي!،عل!ءلبهاقد!هالدىَالغكرىالعداء

تدةأطأدص-د(لوسثت-)ئهببلحاشحمحا

دسجتاالى!ئداتسَثعرايكصلمسب!يحاسة

!قطسكةح!سسسدإ،ال!لمىش

لدكرأهتحيداريىلا!عةجاقى!شحقرحاحالرأرى")
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73!،كاءبرإمع!طلطالكتابِ

الاول!بالةلجامعانانمتهأؤ:الاولالف!

لوط!!عةحا

صار-!جامعة

سال!!حاكحعة

اولوبافىقلجا!طرانققماا(لفافاالفح!ا

لثالإ-إاحا!حا،تإ

تعالابىوأحباباجا!معات

ة!رراحاثورات

المححفصهَالآراصىواوكو*صيححيهاآلمالاحامعات

ضْترإم!ءحا

وال-ويدكوالدا!َو!همكعاريالويىبرجالحعات

اسكخلإاثمعاتحط

الإمحليريئاخامعات

لجا!ثيةاالنظم!التالتالفصل

الحاسةإدارة

الحاممهر،لورا

الدريسطريقة
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لطلاباحياة/لرابعالفصلا

الطل!أعداد

الطلةحياة

معيشةمستوى

الكليات

التسليةوسائل

الطلبةحياةمصاع!
يل!ليةلأاةلثياوالبامعاتا(مسالخالفصلا

والكنيسةالجامعات

الإصلاحيةوالحركاتالجامعات

الفكرىوالنثاطالجا!عات

السياسيةوالحياةالجامعات

خاتمة

المراجع

الكتابتمحتو
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nk between antiquity and modem times، hisأThe middle Ages constitute al

epoch in Europe has its particular characteristic involving, religion, theology

.monasticism.and cultural events

Special stress is made on the renaissance of the twelfth Century, with the

establishment of European Universities. The Pioneering institution was the

University Pologne in Italy, and the University of Paris in France. It is to be noted

.thatother universities appeared in other European countries at later dates

following the example of the two renowned universities. These universities

triggered the European community to adopt a more liberal attitude and way of

.thinking

Dr. Said Abdel Fattah Ashoor
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is the most esteemed branch of human knowledge, thus a historianلأHisto

should abide by the virtue of objectivity, foresight and the readiness to learn from

.thelessons of the past in order to confront present and future challenges

History is not a kind of tell- tale, rather it is the morale lying behind events

and happenings. History again has a wonderful trait which is "continuum" from

the past to the present, and ventures of the future

Episodes of history are transformed from one generation to the other via the

narrative which preserves the accomplishments of each and every historical

.epoch

However, history does not in any way repeat itself, for every day there is

something new and dynamic in our globe. It is true that the stage for events

,remainsthe same, but seasons change and the human being himself does change

.sociallyand culturally as well

.In view of all these considerations, Dar El- Fikr- EL- Arabi, founded by Mr

Mohamed Mahmoud El Khodari, has taken on itself to foster this colossal proiect

of a historical serial involving past, present, and contemporary records from a

.universal approach

It is noteworthy that the authors of this serial are from the elite of the

.Egyptian historians

We sincerely hope that the recipient will enjoy reading the volumes of this

serial for which Dar- El- Fikr has devoted all its efforts and technologies to

.produceit in this colorful format

Dr. Said Ahdel Fattah Asshour
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