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 م(2321 -2343أوضاع اليهىد املتنصرين يف إجنلرتا )
 )*(عمر بدوي عمرأ. 

 ممخص البحث
يتشاوؿ البحث أوضاع الستشرخيغ في إنجمتخا بجاية مغ إنذاء مأوى ليع عاـ 

ـ عمى يج إدوارد 23:1الثالث، وحتى شخد الييػد عاـ ـ عمى يج ىشخي 2343
األوؿ، حيث مثل الييػد الستشرخيغ في إنجمتخا المغد األكبخ؛ فتع تغييخ ىػيتيع، 
وإعادة تدسيتيع بأسساء مديحية، أدت إلى إحاشة ىػياتيع الحقيقة بقجر كبيخ مغ 

لإلقامة  الغسػض. كسا اىتع ىشخي الثالث بإرساؿ كثيخ مغ الييػد الستشرخيغ
باألديخة والسؤسدات الجيشية، ومغ خالؿ البحث سيتع عخض ىحه األمػر 

 بالتفريل.
 ممخص بالمغة االنجميزية

The study deals with the situation of the Christians in 

England, starting from the establishment of the House of 

converts refuge in 8131 AD by Henry III until the expulsion 

of the Jews in 8121 AD by Edward I, where Jewish converts 

in England represented the biggest mystery. Their identities 

were changed, and their re-naming with Christian names 

resulted in their true identities being shrouded in a great deal 

of mystery. Henry III was also interested in sending many 

Jewish converts to monasteries and religious houses, and 

through this paper many matters will be presented in details . 

عسل الستشرخوف الييػد في إنجمتخا بالتجارة وفي خجمة السمظ، وقج وجج 
العير في السجتسع السديحي أقل صعػبة عسا شعخ بو الستشرخوف  ىؤالء أف

اآلخخوف، ولحلظ شغمػا وضائف وميغ ججيجة، أو استسخوا في السيغ التي كانػا 
عمييا مغ قبل تشريخىع. وكاف مغ بيغ الستشرخيغ الحيغ عسمػا لجى السمظ رماة 

تجارة؛ فكاف مشيع األقػاس ورسل البالط والحخاس، أما الستشرخوف الحيغ عسمػا بال
                                                           

)*(
 باحث دكتوراه بقسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة الوادي الجديد. 
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الرائغػف وتجار الخيػؿ والسخابػف، وقج عاش ىؤالء الستشرخوف حياة مديحية 
. ويسكششا التعخؼ عمى DOMUS (i)دوف الحاجة إلى العير في الجومػس 

أوضاع الييػد الستشرخيغ في إنجمتخا خالؿ فتخة الجراسة مغ خالؿ التعخؼ عمى 
ا، وكاف ليع شيخة وعالقة جيجة بسمػؾ أبخز الذخريات الييػدية التي تع تشريخى

 إنجمتخا. 
 تغيير الههية اليههدية لممتنصرين في إنجمترا:

كاف ىشاؾ ما ال يقل عغ مائة متشرخ مغ الييػد في إنجمتخا في القخف الثالث 
عذخ السيالدي، أغمبيع كاف مغ ساكشي العاصسة لشجف، عاش العجيج مشيع في 

بيشسا لع يمتحق البقية بالسأوى وعاشػا خارجو، وإف كاف بعزيع قج  الجومػس
حرل عمى معػنات مالية مشو؛ إال أف البعس اآلخخ نجح في االستغشاء عغ 
الجعع السمكي، وعاشػا حياتيع السديحية الججيجة خارج الجار، ولع يختبصػا بأية 

لجوا عمييا كييػد، ، وىؤالء الييػد بالصبع ليع ىػيتيع التي و (ii)صمة بالجومػس
وأماؤىع الييػدية أبخز عالمات ىػيتيع؛ وقج سعى مشرخوىع بصخيقة مسشيجة إلى 
القزاء عمى ماضييع الييػدي وشسذ ىػيتيع، وكاف أىع شخيق لصسذ ىػيتيع، 

 ىػ تغييخ أسسائيع، والتي بخزت برػرة كبيخة في إنجمتخا.
ثخ كبيخ عمى ومغ مشصمق مدألة اليػية، فإف تغييخ االسع كاف لو أ

الستشرخ؛ فكاف مغ الذائع عسػًما أف يقػـ الييػدي في إنجمتخا إباف العرػر 
الػسصى بتغييخ اسسو في أوقات السخض الذجيج ليسشح نفدو ىػًية ججيجة، ومغ ثع 
السديج مغ األمل في الشجاة ، وكانت العجيج مغ األسساء الييػدية مغ أصل عبخي 

 Elias, son of Masterبغ السعمع مػسى يتبعيا اسع الػالج مثل إلياس ا
Moses وعشجما يتحػؿ الييػدي لمسديحية ُيدتبجؿ اسسو الييػدي باسع مديحي ،

 .(iii)ويٌححؼ األخيخ، وكاف تغييخ االسع الخصػة األولى تجاه صياغة ىػية ججيجة
وقج اتخح الييػد الستشرخوف في معطع الحاالت أسساء مديحية، واختفت 

، حيث اعتقج مشرخوىع أنو مغ غيخ السسكغ ربط الستشرخيغ أسساؤىع الييػدية
بساضييع الييػدي، وفي أغمب األحياف حسل الستشرخوف أسساء مغ يقػمػف 
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بإعالتيع مغ السديحييغ، أو أسساء القداوسة الحيغ قامػا بتعسيجىع، أو الحيغ كاف 
مػؾ حسل أسساء مساثمة لس ليع الجور الخئيذ في تشريخىع، والعجيج مشيع قج

 .إنجمتخا
وعمى سبيل السثاؿ حسل أحج الييػد الستشرخيغ اسع روبخت جخوستدت 

Robert Grossetest وىػ نفذ اسع أسقف لشكػلغ ، Lincoln وقج ُمشح ىحا ،
االسع ألف األسقف كاف لو دور في تشريخه، كحلظ في حالة الستشرخ فيميب أوؼ 

ـ، وقج ُسسي 2345ػ عاـ ، الحي ُعّسج في أوؿ مايPhilip of Readingريجيشج 
باسع أحج القجيديغ الحي تػافق يػـ االحتفاؿ بعيجه مع يػـ تشريخه وىػ عيج 

 .(iv)القجيذ فيميب
 Henry IIIكسا حسل عجد مغ الييػد الستشرخيغ اسع السمػؾ ىشخي الثالث  

، لسجيػدىسا Edward I (2383- 2418)وإدوارد األوؿ  (2383 -2327)
وإسياماتيسا في عسمية التشريخ وإيػاء الستشرخيغ؛ فقج حسل اسع ىشخي الثالث 
حػالي سبعة متشرخيغ، كاف أحجىع ييػدي مغ فخندا أقاـ في إنجمتخا، أعصاه 
السمظ مشحة إلعالتو بعج تحػلو لمسديحية، كحلظ ُسسي أحج الستشرخيغ باسع السمظ 

 Henry deخ ىشخي دي ويشذدتخ ىشخي الثالث، وىػ الييػدي الستشر
Wenshester(v) كاف ىشاؾ عمى األقل متحػلّيغ اثشيغ حسال االسع إدوارد؛ ،

 Edward Beaucham(vi.) أحجىسا الييػدي الستشرخ إدوارد بػشامب 
ومغ األسساء األخخى التي كانت شائعة بيغ الييػد الستشرخيغ مغ الحكػر: 

، ونيكػالس Martin، ومارتغ Lawrence، ولػرانذ Hugo، ىػجػ Hughىيػ  
Nicholas وروبخت ،Robertوروجخ ، Rogerوتػماس ، Thomas واألخيخ ،

 .Stأحج أكثخ األسساء شعبية، وغالًبا سسي عمى اسع القجيذ تػماس بيكيت 
Thomas Becket وفي بعس الحاالت، حسل عجد مغ الستشرخيغ الحكػر ،

 Bennet، وبيشيت Jacobجاكػب ، و Simonأسساًء ييػدية تقميجية مثل سيسػف 
(vii). 
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وأما في حالة الييػديات الستشرخات؛ فقج سارت أسساؤىغ عمى نسط مختمف 
بعس الذيء، إال أف بعزيغ حسمغ أسساء ممكات إنجمتخا في العرػر الػسصى؛ 

، وأربع متشرخات حسمغ  Matildaفقج حسمت إحجى عذخة متشرخة اسع ماتيمجا 
، وعذخة متشرخات Isabella، وسبعة حسمغ اسع إيدابيال  Eleanorاسع إليانػر

، بيشسا حالة واحجة حسمت اسع كاثخيغ  Johannaحسمغ اسع جػانا 
Katherine(viii). 

وألف مغ قاـ مغ القداوسة عمى تعسيجىغ كاف مغ الحكػر، فبالتالي ُاستميست 
 Eleanorأسساؤىغ مغ أسساء ممكات إنجمتخا وفخندا؛ فإليانػر دي سانكتػ باولػ 

de Sancto Paulo الييػدية الستشرخة، ُسسيت عمى األرجح عمى اسع األميخة ،
إليانػر ابشة السمظ إدوارد األوؿ، والتي أصخت عمى االحتفاظ بكل السستمكات التي 
كانت بحػزتيا إباف تشرخىا، وأحياًنا لحق باسع الستشرخة اسع مديحي مذيػر، 

، حسمت اسع Emma de Sancto Dionisioفسثال: إيسا دي سانكتػ ديػنيديػ 
 Isabella deوكيل الجومػس سانكتػ ديػنيديػ، وكحلظ إيدابيال دي سانكتػ باولػ 

Sancto Paulo قج حسمت اسع سانكتػ وكيل الجومػس أيًزا(ix). 
حسمت بعس الستشرخات أسساء ذات أصل عبخي أحياًنا، وال تشتسي إلى 

مغ أف عجًدا مغ الستشرخات قج حسّمغ أسساًء األسساء اإلنجميدية الذائعة، فبالخغع 
، وكالريذ أو كالريديا Alice ، وأليذ Agnesمديحية شائعة مثل آجشذ 
Clarice - Claricia وإيسا ،Emma وكخيدتيشا ،Christina ،

، إال أف بعزيغ حسمغ أسساء غيخ شائعة، والتي مغ Margeryومارجخي 
السحتسل أنيا كانت أسساؤىغ الييػدية الدابقة، والتي لع يتع تغييخىا نطًخا ألف 
العجيج مغ الشداء الييػديات قج حسمغ أسساًء فخندية ُمتخجسة غالًبا مغ العبخية، 

ظ األسساء وعميو بجت تمظ األسساء غيخ ييػدية لسغ قامػا بتشريخىغ، ومغ تم
، بيالسيت Amitee، إميتي Amicee، إميدي Anigoteغيخ الذائعة: آنيجػتي 

Belaset بيميا ،Belia بدو ،Besse دويشيديا ،Dionisia ججسي ،Goduse ،
، Mariota، ماريػتا Isolda، إيدولجا Hennecote، ىيشيكت Hawiseىػايد 
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ػيتكػت ، وسSlemma، سميسا Pucella، بػتذيال Melkanaميمكانا 
Swetecote وأغمب مغ احتفطغ بأسسائيغ الييػدية ولع يفخشغ في ىػياتيغ؛ ،

 . (x)قج ارتجف إلى الييػدية
كحلظ حسل بعس الستشرخيغ مغ الييػد أسساء تتعمق بسجف إنجمتخا مثل 
نطخائيع السديحييغ، وربسا ألنيع كانػا مغ ساكشييا أو عسجوا فييا؛  وكانت أكثخ 

، Norwichاأللقاب السكانية شيػًعا بيغ الييػد الستشرخيغ: أوكدفػرد، نػريتر 
، Canturburyخي ، وكانتخبExeter(xii)، إكدتخ Winchester(xi) ويشذدتخ
،  وبالصبع، كاف ىشاؾ عجد Northampton(xiv)، ونػرثيامبتػف (xiii) ولشكػلغ 

أكبخ مغ الستشرخيغ مغ تمظ السجف الخئيدة، حيث كانت ىي السجف التي ضست 
أغمبية التجسعات الييػدية في القخف الثالث عذخ السيالدي، وكاف اسع الستشرخ 

 .(xv)ُيتبع باسع السجيشة التي يشتسي إلييا
أما عغ عجد مغ حسل أسساء مختبصة بأسساء السجف اإلنجميدية، فيسكششا 

 :(xvi)تػضيحيا في الججوؿ التالي
 السجيشة عجد الستشرخيغ

 أوكدفػرد 22
 ويشذدتخ 21
 نػرثيامبتػف  8
 ليشكػلغ 8
 لشجف 8
 كانتخبخي  7
 نػريتر 7
 بخيدتػؿ 7
 اكدتخ 6
 نػتشجياـ 5
 ورشيدتخ 5
 ليدستخ 3
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وىشاؾ متشرخوف حسمػا أسساء تتعمق بالحخؼ التي امتيشػىا، باإلضافة 
السسو السديحي الحي أشمق عميو، وقج عكدت ىحه األسساء شبيعة عسل 

، الحي John le Philiper الستشرخ، مغ ىؤالء الستشرخيغ جػف لػ فيميبخ 
 Petronillaأشمق عميو لقب جػف الجباغ لعسمو في الجباغة، وبيتخونيال فيخبخس 

Furberesse وأشمق عمييا ماسحة األححية، وريتذارد سيدػريذ ،Richard 
Cissoris الحي أشمق عميو لقب ريتذارد الخياط، وكحلظ نيكػالس الستشرخ ،– 

، وبسا أف معطع الستشرخيغ مغ (xvii)حسل اسع نيكػالس الرائغ -أشخنا إليو سابًقا
 كل مشيع لقب حخفتو.الييػد قج امتيشػا حخًفا ما؛ فقج تبع اسع 

 :أماكن إيهاء اليههد المتنصرين في إنجمترا
بالخغع مغ أف الجومػس قج تأسذ عمى يج السمظ ىشخي الثالث بغخض إيػاء 
الستشرخيغ مغ الييػد، وتعميسيع الجيغ الججيج؛ فقج كانت ىشاؾ مشذآت ديشية 

ا مشو، واقترخ أخخى تقجـ دعًسا لمستشرخيغ الحيغ لع يقيسػا في الجومػس، أو شخدو 
 دور الجومػس عمى صخؼ مشح أسبػعية ليع . 

وقج تشقل الستشرخوف بيغ أماكغ اإليػاء السختمفة، وكانت األديخه السشتذخة في 
أنحاء إنجمتخا، أحج أماكغ اإليػاء لمييػد الستشرخيغ، وكانت حاالت الصخد مغ 

تيع كل مغ آدـ ـ، اُ 2355الجومػس أحياًنا ىي سبب إقامتيع باألديخة؛  ففي عاـ 
بدػء الدمػؾ وإثارة  William the Clerk، وويمياـ الكاتب Adam Pageبيجج 

، Leticiaليتديا  السذكالت، فتع شخدىسا مغ الجومػس، وعاش بيجج مع زوجتو 
، ولكشيسا رجعا بعج عاميغ لمجومػس وحرال  Shaftsburyفي  ديخ شافتدبخي 

، وربسا كاف الدبب في أف يخسميسا الجيخ إلى (xviii)عمى اإلعانة األسبػعية ىشاؾ
الجومػس لقيػد مالية، أو ربسا رأى السقيسػف عمى الجار أف الجومػس يسثل بيئة 

 Constance deأفزل لمستشرخيغ، بذكل مساثل أرسل كػندتانذ دي ريجيشج 
Reading  ـ، ثع  أُعيج إلى الجومػس قبل عاـ 2366إلى ديخ ريجيشج في عاـ

 .(xix)ـ23:1
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وندتخمز مغ ذلظ أف حخكة الستشرخيغ في إنجمتخا كانت تتع في اتجاىيغ، 
األوؿ ىػ الصخد مغ الجومػس،  وبالتالي يتع إرساؿ الستشرخ إلى أحج األديخة، 
والثاني ىػ عػدة الستشرخيغ بعج قزاء مجة باألديخة؛ نطًخا ألىسية الجور الحي 

 ستشرخيغ.يقػـ بو الجومػس في الحفاظ عمى مديحية الييػد ال
ومع ذلظ، لع يكغ يتع إرساؿ الستشرخيغ دائًسا إلى السشذآت الجيشية بسجخد أف 

ـ، ُشخد الييػدي الستشرخ 2345يتع شخدىع مغ الجومػس؛ ففي عاـ 
وأبشائيسا خارج الجومػس  Goduseمع زوجتو ججسي  Alexanderألكدشجر

السمظ ىشخي الثالث وأصبحػا بال مأوى، فمع يكغ أماميع إال التدػؿ، وىػ ما دفع 
إلى زيارة الجومػس، حيث كاف يخيج االشالع عمى األسباب التي تجفع القائسيغ 

 .(xx)عمى إدارة السأوى إلى شخد مثل ىؤالء الستشرخيغ 
ومع ذلظ، كاف ىشاؾ الكثيخ مغ الجالئل التي تفيج إرساؿ العجيج مغ الييػد 

مغ الجومػس؛ ففي عاـ  الستشرخيغ إلى السشذآت الجيشية بسجخد تشريخىع بجالً 
قائسة لعجد مغ الييػد  Close rollsـ، تزسشت الدجالت السمكية 2358

 لع يقيع ىؤالء الستشرخوف الستشرخيغ مسغ ُأرسمػا إلى مشذآت ديشية، وربسا 
بالجومػس مغ األساس، ولكغ ىشاؾ سبعة أسساء عمى األقل مشيع تتصابق 

 . (xxi)ـ2351في عاـ مع أسساء الستشرخيغ الحيغ التحقػا بالجار 
وتع تػزيع الستشرخيغ عمى عجد مغ األديخة؛ فقج التحق الستشرخاف ألباف 

Alban   وويمياـWilliam  بجيخ ميختػفMerton  بيشسا التحقت زوجة وليع ،
، St. Augustine Canterburyالستشرخ بجيخ سانت أوغدصيغ بكانتخبخي 

بأوكدفػردشيخ    Eynshamوزوجتو بجيخ إيشذاـ  Philipوالتحق فيميب
Oxfordshire وألكدشجر وزوجتو بجيخ دوندتابل ،Dunstable  والتحق مارتغ ،

، والتحق ويمياـ الستشرخ  Holy Trinityالستشرخ بجيخ الثالػث السقجس بمشجف 
بسدتذفى  Alicia، والتحقت إليديا الستشرخة  Bermondseyبجيخ بخمػنجسي 

 ، والتحقت سػزانا الستشرخة Hospital of St. Johnسانت جػف بأوكدفػرد 
Susanna  بسدتذفى بػنجاي بدػفػلظHospital of Bungay كسا التحق ،
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ابشة تػماس الستشرخ بجيخ بيخشػر  Edithىػجػ ابغ فيميب الستشرخ وإديث 
Pershore  وىشخي الكاتب ،Henry the clerk  بسدتذفى ىايج بػيشذدتخ

Hospital of Hydeيخ باردني بمشكػلشذيخ ، وريتذارد بجBardney Abbey ،
وأخيًخا متشرخة أخخى تجعى إليديا التحقت بجيخ ويشذكػمب بجمػسدتخ 

Winchecombe (xxii). 
ولع تكغ كل السشذآت الجيشية التي التحق بيا الستشرخوف تدتصيع استيعابيع، 

ج مغ حيث أنيع كانػا يسثمػف عبًئا مالًيا إضافًيا بالشدبة ليحه السشذآت، والعجي
، Newburgh، ونيػبيخغ Westminsterاألديخة الكبيخة كجيخ ويدتسشدتخ 

، تسكشػا مغ التسمز مغ قبػؿ الييػد الستشرخيغ، وربسا Pershoreوبيخشػر 
 .(xxiii)لقادة تمظ السشذآت بالجوائخ السمكية يعػد ذلظ إلى العالقة القػية

الجيشي، بسجخد كحلظ لع يكغ الييػدي الستشرخ يمتحق بالجيخ أو السدتذفى 
وصػلو إلى ىشاؾ، بل كاف البج وأف يحسل خصاًبا مغ السمظ يتزسغ شمًبا إليػائو؛ 
وفحػاه أف السمظ يأمل أف تقػـ السشذأة الجيشية بإيػاء الستشرخ وإعاشتو لسجة 
معيشة، وفي حاؿ فّزل الييػدي الستشرخ الحرػؿ عمى معاشو نقًجا، يتع مشحو 

 . (xxiv)بشذ كل يػـ 2.6
جلل عمى ذلظ ما كتبو السمظ في خصابو، الحي يعج نسػذًجا ُتكتب عمى ومسا ي

شاكمتو الخصابات لمتعبيخ عغ تمظ القزية، فقج كتب بالشيابة عغ أحج الييػد 
الستشرخيغ وىػ فيميب الستشرخ، والحي ُأرسل إلى ديخ سانت ماري أوؼ 

في ، أنو بدبب انذغالو بالحخب St. Mary of Walsinghamوالديشجياـ  
، لع يتسكغ مغ تػجيو القجر الكافي مغ االىتساـ الحي Gasconyجاسكػني 

يحتاجو متشرخي إنجمتخا؛ وعميو، فقج شمب مغ رئيذ الجيخ إعالة الستشرخ لسجة 
ـ، 2366عاميغ، كسا أعصى الستشرخوف اآلخخوف خصابات مساثمة في يشايخ عاـ 

حرل عمى ندخة، ويتع ندخ نز رسالة السمظ، وكل متشرخ يحتاج لسأوى، ي
  .(xxv)ويتػجو بيا إلى الجيخ أو أي مؤسدة ديشية أخخى 
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وبعج شيخ مغ الخصاب األوؿ، ُأرسل خصاب ممكي آخخ إلى السشذآت 
الجيشية، نطًخا ألف أوامخ السمظ بذأف الستشرخيغ لع تمق آذاًنا صاغية، واتيع السمظ 

شمبو بإعالة وجساعتو مغ الخهباف، بتجاىميع  Abingdonرئيذ ديخ أبيشججوف 
ريتذارد الستشرخ وزوجتو مارثا لسجة عاميغ، وأنو يأمل أف يتع تشفيح الصمب وعجـ 

 .(xxvi)تجاىمو مخة أخخى 
ُأرسل ىحا الخصاب حيشيا إلى كل السشذآت الجيشية التي لع تشفح تعميسات 
السمظ في الخصاب األوؿ، وربسا تع إرساؿ أكثخ مغ خصابيغ إلى األديخة التي 

ا لتعميسات السمظ بذأف الييػد الستشرخيغ، لمتأكيج عمى قبػليع واصمت تجاىمي
وتشفيح أوامخ السمظ ىشخي الثالث، وتع إرساؿ الخصاب لمسشذآت الجيشية في إنجمتخا 
بغخض إيػاء الستشرخيغ وعجـ تعخضيع لمتدػؿ، وفي حالة واحجة رفس رئيذ 

قبػؿ أي  وجساعتو مغ الخهباف الخخرة، ورد بعجـ Chertseyديخ تذيختدي 
ييػدي متشرخ سػاء ذكخ أو أنثى في مشذآتيع، وتع تبخيخ األمخ بأف الجيخ ال 

 .(xxvii)يرمح لحلظ
ومغ الػاضح إصخار السمظ ىشخي الثالث عمى دعع الييػد الستشرخيغ، عمى 
الخغع مغ خػضو حخًبا في جاسكػني، ورغبتو في تحسيل األعباء السالية السترمة 

الجيشية، وسعى عمى ما يبجو لمع شسل عائالت الييػد باألمخ عمى عاتق السشذآت 
الستشرخيغ، ونطًخا لحخص السمظ عمى عجـ تحسيل السشذأة الجيشية الػاحجة عبء 
إعالة أكثخ مغ متشرخ؛ قاـ ىػ ومدتذاروه بتػزيع ىؤالء الستشرخيغ عمى إنجمتخا 
 بأكسميا، بحيث لع يكغ سػى عجد قميل مغ السشذآت التي تكفمت بأكثخ مغ

  .(xxviii)متشرخ واحج أو عائمة متشرخ واحجة

وقج سافخ الييػد الستشرخوف إلى األديخة السخررة إليػائيع مع أفخاد 
عائالتيع، وفي أغمب الحاالت، اقترخت العائمة عمى الدوجيغ فحدب، إال أنو في 
بعس الحاالت كاف يقػـ أحج الػالجيغ باصصحاب أشفالو معو، وشيجت بعس 

 Robert Stacyإلخػة بجوف والجييع، ووصف روبخت ستاسي الحاالت عجًدا مغ ا
وحجات عائمية مقصعة »تمظ الحاالت بأف ندبة كبيخة مشيا تسثل ما سساه 
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؛ فبعزيع أشفاؿ بجوف والجيغ، ووالجاف بجوف أشفاليع، وأحج الػالجيغ «األوصاؿ
بجوف أشفاؿ، أو متشرخيغ مجرجيغ عمى القػائع لػحجىع، بجوف أي صمة بعائمة 

 . (xxix)ما
ولقج كاف التحػؿ لمسديحية بسثابة أمخ يذتت العائمة الييػدية، فخبسا تريخ 
الحياة أسيل في الحاالت التي يتشرخ فييا الدوج والدوجة مًعا، ثع يتبعيع األبشاء، 
إال عشجما يتعمق األمخ بإيػائيع في إحجى السشذآت الجيشية؛ حيث مغ السسكغ أف 

آخخ، أو يتع إرساؿ أحج الدوجيغ إلى مكاف آخخ في يتع إرساؿ أبشائيع إلى مكاف 
إنجمتخا يختمف عغ السكاف الحي ُأرسل إليو الدوج اآلخخ، وبالخغع مغ أف كل عائمة 

 .(xxx)مشيع قج تشرخت مًعا، فإنيع ُأرسمػا إلى مشذآت ديشية مختمفة
وفي العجيج مغ الحاالت، كاف يتع التفخيق بيغ األشفاؿ ووالجييع، وبيغ 

وزوجاتيع. ففي إحجى الحاالت، تع التفخيق بيغ األبشاء األربعة  لتػماس  األزواج
 وجالفخيجوس Stephenالستشرخ وإرساليع إلى مشذآت مختمفة، فابشيو، ستيفغ 

Galfridus ٌأرسال إلى ديخ كػجيذاؿ ،Coggeshall  في إيدكذ، في حيغ تع
ديخ كػسجخوؼ ، إلى Dionisiaوديػنيديا  Julianaإرساؿ أختييسا، جػليانا 

Cosgrove  في نػرثيامبتػنذيخNorthamptonshire ،بيشسا أرسل والجييع ،
 . Devon(xxxi)في ديفػف  Dunkwellتػماس وجػليانا مًعا إلى ديخ دانكػيل 

قائسة شػيمة لعجد مغ الييػد الستشرخيغ الحيغ ُأرسمػا إلى  Adlerأورد آدلخ 
، (xxxii)ـ، والحيغ بمغ عجدىع حػالي ستيغ شخًرا2366مشذآت ديشية عاـ 

 سشػضح أبخزىع في الججوؿ التالي:
 

 السؤسدة الجيشية التي أرسل إلييا اسع الييػدي الستشرخ
 Waltham Abbeyديخ والثاـ )إيدكذ(  Margeryمارجخي  

 ديخ جػدستػ )أوكدفػرد(            betaبيتا 
 Godstowe Abbey 

  Beverleyديخ بيفخلي         Elenaإليشا 
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 روبخت جخوستدت
 Robert Grossteste 

 St. Swithunسانت سػيثػف بػيشذدتخ 

 St. Gregoryديخ سانت جخيجػري   Mabillaمابيال 
Priory 

 Barnwell( ديخ بارنػيل )كامبخيججذيخ Ottoأوتػ 
Priory 

 Rochester Prioryديخ روشيدتخ )كيشت(  John جػف 
 ويمياـ دي ورستخ

 William de Worcester 
 )ورسيدتخ( ديخ ورسيدتخ

 Worcester Priory 
 St. Frideswideديخ سانت فخايجسايج   Richardريتذارد 

Priory 
 Fountainsديخ فاونتيشد )يػركذايخ(  Johnجػف 

Abbey 
 Byland Abbeyديخ بايالنج )يػركذايخ(  Robertخت روب

 ويمياـ دي كانتخبخي وابشو جػف 
William de Canterbury 
and John his son 

 Stanley Abbeyديخ ستانمي )ويمتذيخ( 

 Robertروبخت ويشجسػر 
Wendsor 

 Dore Abbeyديخ دور )ىيخفػرد( 

ديػنيديا زوجة أوتػ وابشيا 
Dionisia 

 Huntingdon Prioryىانتيشججوف ديخ 

 ريتذارد وزوجتو ريتذيػلجا 
Richard and his wife 
Ricciolda 

  Buildwasديخ بيمجواز )شخوبذايخ( 

  Boyahديخ بػياه )ديخبي(  أوغدصيغ دي لشجف
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Augustine de London 
 جػف دي بميدت

John de Blist 
  'Rothesديخ روثيد )ديشبي( 

 Leicester Prioryديخ ليدتخ  Galfridusجالفخدوس 
 Horton Prioryديخ ىػرتػف )كيشت(  Matildaماتيمجا 

جػف دي ىيخفػرد وماتيمجا 
 زوجتو 

 Wenlock ديخ ويشمػؾ )باكيشغيامذيخ(   
Priory 

 روجخ دي ليشكمػف 
Roger de Lincoln 

 Parcoludeديخ باركػليج )لشكمشذيخ( 
Abbey 

 مارجخي دي ليشكػلغ وابشيا
 Margery de Lincoln  

 Kirksteadديخ كخكدتيج)لشكػلشذيخ( 
Abbey 

  كخيدتيشا دي غمػشدتخ
Christina de Gloucester 

 St. Oswaldديخ أوزوالج )غمػستخشيخ(  
Priory 

 John deجػف دي المبػرف 
Lamburn 

 Waledon Abbeyديخ واليجوف )يػركذايخ( 

 
وىكحا، كاف ىحا مثااًل عمى مريخ العائمة الييػدية التي تتحػؿ لمسديحية، 
حيث أرسل كل مشيع إلى مشصقة مختمفة في إنجمتخا، وربسا كاف الجومػس أفزل 

 حااًل، نطًخا لقياـ العجيج مغ الييػد الستشرخيغ باصصحاب أفخاد عائالتيع معيع.
ليا عائمة الستشرخ، وبرخؼ الشطخ عغ السذكالت الػاضحة التي تعخضت 

والتي كانت ال محالة عخضة لمتسدؽ والتفكظ في حاؿ تشرخ بعس أفخادىا، 
وإحجاـ البعس اآلخخ عغ التشريخ ؛ إال أنو يجب اإلشارة إلى أف السمظ 
ومدتذاريو قج سعػا إلى إيػاء عجد معيغ مغ الييػد الستشرخيغ في مشذآت ديشية 

الت عمى األقل شيجت إيػاء متشرخيغ، تقع بالقخب مغ مشازليع، فيشاؾ خسذ حا
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مسغ اقتخنت ألقابيع باسع مكاف في مشذآت ديشية تقع في مكاف اقامتيع ىحا، أو 
 .(xxxiii)بالقخب مشو

وأحياًنا كاف لمسشذآت الجيشية رأي آخخ؛ فيي التي قخرت أيغ سيشتيي  
السصاؼ بالستشرخيغ في الشياية، فالعجيج مغ الييػد الستشرخيغ، كاف يتع رفزيع 
مغ ِقبل السشذأة التي ُيخسمػف إلييا في البجاية، وفي بعس األحياف مغ السشذأة 

 Williamرسل ويمياـ دي كانتخبخي الثانية ومغ الثالثة أيًزا، فعمى سبيل السثاؿ، أُ 
de Canterbury    في البجاية إلى ديخ ستانمي مع ابشو في ويمتذيخ

Wiltshire ولكشو ُرفس، ثع ُأرسل إلى الجيخ الديدتخشياني الػاقع في كػركدجيغ ،
Croxden  بدتافػردشايخStaffordshire ورفس قبػليع أيًزا، وتكخرت ،

، Hailes، وىايمد Lavendonخة ألديخة الفشجوف السصالبات بقبػليع أكثخ مغ م
، وبخيدتػؿ؛ األمخ الحي يبيغ لشا مقجار الجيج الحي St. Jamesوسانت جيسذ 

 .(xxxiv) ُبحؿ في سبيل إيػاء متشرخ واحج فقط مع ابشو

ولع يكغ الييػدي الستشرخ الحي يحرل عمى مػافقة السشذآت الجيشية يزسغ 
ة إلى الحرػؿ عمى تأكيجات مدتسخة بخرػص إقامتو بذكل دائع؛ فكانػا في حاج

الخعاية السمكية ليع، لكي يتدشى ليع االحتفاظ بأماكشيع بتمظ السشذآت الجيشية؛ 
، التي سبق أف أرسميا ىشخي Alice of Worcesterفأليذ أوؼ ورسيدتخ 

الثالث إلى ديخ ورتذيدتخ، قج أرسل ليا إدوارد األوؿ فيسا بعج خصاًبا يحث فيو 
مى مػاصمة دعسو ليا، حيث أنيا أرسمت إلى إدوارد خصاًباتشاشجه فيو الجيخ ع

وبالخغع مغ تأكيج أليذ عمى أف   تدويجىا بخصاب آخخ لتأميغ بقائيا في السشذأة،
يخيجوف بقاءىا، إال أنو مغ الػاضح أف بقاءىا كاف مخىػنًا « الجيخ وأىمو الصيبيغ»

 . (xxxv)بالجعع السمكي الستػاصل ليا
آلف، ِلساذا كاف ىؤالء الييػد الستشرخوف ُيخسمػف إلى تمظ والدؤاؿ ا 

السشذآت الجيشية، ال إلى الجومػس؟ حيث كاف ىشاؾ ببداشة مكاًنا متػفًخا يسكغ أف 
يدع العجيج مغ الستشرخيغ، فبالخغع مغ أف بعس الييػد الستشرخيغ، كانػا مغ 

، وربسا لع يتمقاىع ندالء الجومػس، ثع شخدوا؛ فإف العجيج مشيع لع يكػنػا كحلظ
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الجومػس لحاجتو إلى تعميسيع السديحية، وألقى ىحه السدئػلية عمى رجاؿ الجيغ 
، (xxxvi)في األديخة لعجـ كفاية مغ بالجار، مع استسخاره في صخؼ الشفقات ليع

فالستشرخوف الحيغ ُأرسمػا إلى السشذآت الجيشية، كانت السدؤولية اإلدارية لمجومػس 
تمظ السدؤولية صارت مشػشة باألديخة التي ُأرسمػا إلييا مع  عشيع أقل؛ نطًخا ألف

التداـ وكيل الجومػس بتػزيع األمػاؿ عمى الييػد الستشرخيغ الحيغ أقامػا خارج 
الجار خالؿ القخف الثالث عذخ السيالدي، فسغ السحتسل إًذا استسخار وكيل 

في مشذآت ديشية الجومػس في أداء دوره الحي يقزي بخعاية الستشرخيغ السقيسيغ 
 بعيجة. 

عسل بعس الييػد الستشرخيغ بالسشاصب الجيشية السديحية، حيث كاف  
ىشاؾ اثشاف مغ الييػد الستشرخيغ مسغ كانػا يتمقػف إعانة مغ الجومػس، في حيغ 

،  والمحاف Johnوجػف  Warinأنيسا كانا يجرساف بجامعة أوكدفػرد؛ وىسا واريغ 
ـ، إلى 2353ـ، مشح أف تحػال إلى السديحية عاـ 2355كانا يتمقياف إعانتيسا عاـ 

والحي كاف وصًيا  Robert  Baconأف ُمشح الخاىب الجوميشيكاني روبخت باكػف  
عمييسا، أربعيغ شمًشا مغ أمػاؿ أوكدفػردشيخ لتغصية نفقاتيسا، وشخاء مالبذ 

مبمًغا إضافًيا مغ الساؿ، لتزاؼ إلى العذخ بشدات جامعية ليسا، كسا ُمشحا أيًزا 
التي كانا يحرالف عمييع كل أسبػع مغ الجومػس، نطًخا لتجربيسا عمى الكيانة 
آنحاؾ، حتى صار أحجىسا مداعج شساس، ولكشو ارتج، فصخده مأمػر أوكدفػرد 

 .(xxxvii)بشاًء عمى شمب مغ السمظ
كاف يخ؟ وأيغ يقيع؟ ولكغ ما الحي يسكغ أف يفعمو ييػدي يفكخ بالتشر

الييػدي الحي يطيخ رغبتو بالتحػؿ إلى السديحية  يقجـ نفدو لمجومػس وليذ 
 Hugoـ، التحق ىػجػ دي نػريتر 2345السشذآت الجيشية كاألديخة، ففي عاـ 

de Norwich  بالجومػس، وأمخ السمظ القائسيغ عمى الجومػس بسشح ىػجػ
ػدي متشرخ شالسا اتزح أنو يشػي اإلعانة السعتادة التي يحرل عمييا كل يي

التحػؿ لمسديحية بإخالص، وأنو يترف بالرجؽ واألمانة، وإف لع تكغ رغبة 
الييػدي مػضع ترجيق بالكامل، فالسمظ يحتاج لشػع مغ التأكيج، ولكشو تستع 
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بدمصة مصمقة بذأف الدساح أو عجـ الدساح لمييػدي بااللتحاؽ بالجومػس، إذ 
ـ، حيث ُسسح لييػدي ُيجعي نيكػالس أوؼ يػرؾ  :234تكخر ىحا األمخ عاـ 
Nicholas of York  االلتحاؽ بالجومػس، وُمشح اإلعانة السخررة كسا لػ كاف

 .(xxxviii)قج تشرخ بالفعل
 خاتمة

لرالح السمظ كجشػد ومػضفيغ، وامتيشػا ميًشا مختمفة  عسل الستشرخوف 
كالحجادة والتجارة في الخيػؿ، ومغ الػاضح أف ىؤالء الستشرخيغ كانػا يتستعػف 
بػضع مالي أفزل بكثيخ مغ نطخائيع في الجومػس، ومغ ثع كانػا قادريغ عمى 

يًجا ىػ مػاصمة تجارتيع بعج التشرخ أو العسل في مجاالت تجارية أخخى. ىحا تحج
يمفيا الغسػض  -الستشرخيغ مغ التجار  –الدبب الحي يجعل وقائع تشرخىع 

كالعادة، ولػ أنشا نعتقج أف دوافعيع لمتشرخ كانت تختمف بعس الذيء عغ دوافع 
الستشرخيغ اآلخخيغ. حيث  لجأ ىؤالء الستشرخوف لمتشرخ مغ أجل التسمز مغ 

ة الججيجة قجرة أكبخ عمى التسمز مذكالت قانػنية، وقج مشحتيع ىػياتيع السديحي
مشيا؛ فقج ُسسح ليؤالء الستشرخيغ حيازة العقارات واألراضي أيًزا، كسا ُعيغ 
الييػدي الستشرخ ىشخي دي ويشذدتخ قاضًيا ممكًيا، عمى الخغع مغ إلغاء ىحا 
القخار بعج مالقاتو معارضة كبيخة مغ مديحيي لشجف، ويسكغ الشطخ إلى رفس 

شرب كيحا، أنو انعكاس لخؤية السديحييغ السيديحييغ لمييػدي تعييغ ىشخي في م
الستشرخ؛ فالستشرخ مغ خمفية ييػدية كاف ال يداؿ ييػدًيا في نطخ سكاف إنجمتخا، 
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