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 م(1304 -1246ىـ/ 704 -644)المؤرخ أبو العباس أحمد الغبريني
 وكتابو عنوان الدراية فيمن ُعرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية

-لخضرجامعة الشهيد حمو  -قسم العلوم االنسانية  – أ.السعيد عقبة
 الوادي

 ملخص:

عنوان »هتدف ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على القيمة التارخيية لكتاب      
، أليب العباس أٛتد «الدراية فيمن عرف من العلماء يف ا١تائة السابعة ببجاية

الغربيٍت، ىذا الكتاب الذي يعد مصدرا مهما ومادة علمية زاخرة لإلنتاج العلمي 
م، فهو يقدم لنا صورة واضحة وصادقة 13ىـــــ/07القرنواألديب لبجاية خالل 

عن األوضاع الثقافية والعلمية ٟتاضرة ّتاية، واستقطاب العلماء من ٥تتلف 
 اٟتواضر العلمية ا١تغربية واألندلسية وحىت ا١تشرقية.

ABSTRACT: 

     This study intends to shed light on the historical value of 
«Unwan ad-diraya fi man urifa min al ulama fi al mia as-
sabia bi Bijaya», a book considered as an abundant gist for 
scientific and literary production in Bejaia during the 
thirteenth Century (AD), the seventh Century of the 
Hidjra. 

     This book provides a clear and factual depiction of the 
scientific and cultural conditions in metropolitan Bejaia, 
and of the attraction of scientists from the different 
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Maghreb, Andalusian and even Mideast scientific 
metropolises. 

 مقدمة:
عرفت حاضرة ّتاية يف العصر الوسيط حظّا وافراً من الدراسات ا١تختلفة يف      

اجملاالت السياسية واالقتصادية والفكرية، فبّينت ىذه الدراسات واألْتاث مكانة 
من عنوان الدراية في»ّتاية ومركزىا ا٢تام يف حوض البحر ا١تتوسط، ويُعدُّ كتاب 

من أىم ا١تصادر اليت أّرخت للحركة  «يةعرف من العلماء يف ا١تائة السابعة ببجا
بتوثيق النشاط  «الغربيٍت»م، حيث قام 13ىــــ/07الفكرية هبذه اٟتاضرة يف القرن
صفحة مشرقة من دباء يف ىذا الكتاب الذي يُعترب الفكري للعلماء والفقهاء واأل

 التاريخ اٟتضاري للمغرب األوسط يف العصر الوسيط.
 م(1304ىــــــ/704)ت«الغربيٍت»التعريف با١تؤرخ وٖتاول ىذه الدراسة      

حيث قمنا بتسليط الضوء على شخصية ا١تؤّلف وأىم ، «عنوان الدراية» وبكتابو
 .هبذا ا١تصدرمراحل حياتو، مث التطرق للتعريف 

 «:الغبريني»التعريف بالمؤرخ  -01
 :ونشأتومولده  -أ

 "غربي" ٍتأو ب غربينٍت بنسبة إىل  (1)الغربيٍت٤تمد  بن أٛتد اسعبال وبأىو      
 تاريخ  م يضبطو أصحاب يف ببجايةولد ، (2)ية يف ا١تغرببر رب ال بائل القمن 

أحد من مًتٚتيو سوى رابح بونار  حيددهأو من كتبوا سَتتو الذاتية، و م الطبقات 
الغربيٍت ولد أن  احيث ذكر  (4)وعادل نويهض (3)«للعنوان»يف ٖتقيقو 

 .(م1246 /ىـ644)سنة
عن أصلو ا١تتداولة شيئا فلم تذكر ا١تصادر  أحاط الغموض بأسرة الغربيٍت     

 أن الغربيٍت ، إالالف  حىت يف اسم والده كما رأيناونسبو، بل كان ىناك اخت
أبو النجم عدد من األعالم منهم نبغ منها  العلم و تتوارث عاش يف بيئة علمية

ومن أفراد أسرتو ٧تد ، (5) م(13/ىـ07القرنت )ىالل بن يونس علي الغربيٍت
 وابنو،  (6) م(1368ىـ/770)ت بعد سنةأٛتد بن أٛتد الغربيٍتأبو القاسم العا م 
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 العلوم الشرعية، يف  بارعاً ذي كان ال (7)د أبو سعيد الغربيٍتٛتد بن أأٛتد بن أٛت
 .(8)التونسي ومن أفراد قبيلتو ٧تد أبو مهدي عيسى بن أٛتد بن ٤تمد الغربيٍت

٣تتهدا يف طلب العلم الغربيٍت شديدا حازما منذ صغره  كان أبو العباس       
 .(9)"الفاضل اٞتليل الشهَت "بالفقيو احملدثوٖتصيلو، يصفو ابن قنفذ القسنطيٍت 

،  (10)يف حكمو شديدا، مهيبا" نكا"ة العليابقيف ا١تر  باىينالويقول عنو      
حرير، وا١تؤلف الشهَت، الفقيو ا١تطلع ن م الا"بالعويصفو ٤تمد بن ٥تلوف 

 .(11)ا٠تبَت"

 :وشيوخو ثقافتو -ب

فتحدثت عن اتساع علمو وتنوع  ربيٍتأٚتعت ا١تصادر على اإلشادة بالغ     
ْتفظ  (13)تعليمو كعادة أىل ا١تغرب الغربيٍتوبدأ  ،(12)١تؤلفاتو وإتقانو ثقافتو

 .(15)بادئ العلوم الشرعية واألدبية١ت ، ودراسةً (14)حفظا ورٝتاالقرآن الكرمي 

بدأ حيضر اٟتلقات العلمية يف  تقدم الغربيٍت يف ٖتصيلو العلمي وبعد أن     
 .(17)وجامع الزيتونة بتونس (16)كا١تسجد األعظم ببجايةالعديد من ا١تساجد،  

 وعلم األصلُت ر الغربيٍت أنو درس علوم الدراية ويقصد هبا علم الفقوويذك     
 .(81)وعلم ا١تنطق التصوفوعلم  صول الفقو، وعلوم اللغة العربية وأ أصول الدين

وعلوم  فأراد هبا علوم التفسَت وعلوم اٟتديث وعلوم الفقو (19)أما علوم الرواية     
موسوعة علمية شاملة، ، حيث كان الغربيٍت ديثل (20)اللغة العربية، والتصوف

 درس العديد من ىذه ا١تؤلفات ٧تده  درسها الغربيٍتليتا على ا١تؤلفات فبإطاللة
  .(12)والفلسفية والصوفية يف شىت اجملاالت الدينية واللغوية
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وكبة كبَتة من الشيوخ و العلماء معرفتو العلمية عن طريق ك الغربيٍتتلقى و      
فقهاء وأدباء  ىؤالءحيث كان جل  ألغلبهم يف كتابو عنوان الدراية ترجم

 : ألىم شيوخو الذين هنل من علومهم ض سريعاعر نوصوفية، وس

 :م(13ىـ/07)ت القرنعبد العزيز القيسي الشيخ أبو محمد -1

و٥تتصر ابن  أيب زيد وٝتع عليو موطأ اإلمام مالك  قرأ عليو وحضر ٣تلسو     
 .(22)القَتواين وا١تدونة

  :(م1261ىـ/660)تالمالقي بن خالد أحمد الفقيو أبو العباس -2

 .(23)والطب قرأ عليو ا١تستصفى للغزايل، واإلرشاد وعلم ا١تنطق     

 :م(13ىـ/07)ت القرنعبد اهلل التميمي الشيخ أبو -3

قرأ عليو علوم اللغة العربية، وقال عنو " الزمتو ا١تدة الطويلة وما رأيت يف علم      
يو النحو واللغة واألدب بغَته، وقرأت علالعربية مثلو ، وانتفعت بو ما  م أنتفع 

 .(24)"والتصريف

 :م(13ىـ/07)ت القرنمحمد عبد الحق بن ربيع أبوالفقيو الشيـخ -4

سنده يف التصوف عن أبيو عن  إليو، ويرجع استفاد منو يف البحث والتكرار     
 .(26)بعض علوم الروايةكما درس عليو   ،(25)الشيخ أيب مدين شعيب

استفاد  م(13ىـ/07)ت القرنالصدفيالشيخ أبو جعفر أحمد بن محمد  -5
 اٟتديثكما استفاد منو يف علم  ،(27)أحكام القرآن"للطربيمنو وحدثو بكتاب"

 .النبوي الشريف

 :م(13ىـ/07)ت القرنالشيخ أبو عبد اهلل محمد بن صالح األنصاري -6
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ودرس عليو عدة علوم كالعلوم وتتلمذ على يديو  ق بو الغربيٍت كثَتا،ـتعل     
حيث أخذ  النبوي الشريف، ديثاٟتم ـواستفاد منو خاصة يف عل الشرعية واللغوية

 .(28)كلاـعنو موطأ اإلمام م

)ت ن التميمي القلعيالشيخ األديب أبو عبد اهلل محمد بن ميمو  -7
وحدثو بكتاب سيبويو وبكتاب  ٝتع عنو علوم اللغة العربية :م(13ىـ/07القرن

 .(29)ديوان اٟتماسة أليب ٘تام وكتاباٞتمل للزجاجي، 

ٝتع عنو  :م(13ىـ/07)ت القرنحمد بن محمدأالشيخ الفقيو أبو جعفر  -8
 .(30)أليب طالب ٤تمد بن علي ا١تكيوحدثو بكتاب قوت القلوب  التصوف،يف 

ىم عينة من علماء  وإمنا ليسوا كل شيوخوال شك يف أن ىؤالء األعالم      
 ّتاية الذين درس عليهم واستفاد من علومهم.

  ووفاتو:محنتو  -ـى

، (م1300/ـى700)زكريا سنة  أبيوّتاية بعد  إمارةخالد البقاء  أبو١تا توىل      
، وفعال قام بعدة (13)ا١تهددتُت ٓتطر بٍت مرين تونس وّتايةن يقارب بُت أحاول 

 ىذا يرغبون يف الكانوا   وأعوانو حاشيتو٤تاوالت يف ىذا اجملال لكن البعض من 
عصيدة  أيبتونس للتصاحل مع ابن عمو  إىلبوفد البقاء  أبووبعث  ،التقارب

 أيباٟتفصي ومن الشيخ  ءزكريا أيبيتكون من صاحب تونس وكان ىذا الوفد 
مهمتو بتأدية وقد قام ىذا الوفد  ،(32) م(1304ىـ/704)تالغربيٍتالعباس 

ىذه ا١تدة عملت الوشايات مفعو٢تا يف  أثناءولكن  ،ّتاية إىلبتونس وعاد 
ورجالو الذين  م يكن يف صاٟتهم التقارب  حاشيتوصاحب ّتاية من قبل 

 .(33)بُت اٟتاضرتُت تونس وّتاية وا١تصاٟتة

،حيث لفقت ىذه اٟتاشية  ىذه الوشايات الغربيٍتا١تقصود من كل  نوكا     
 :البقاء خالد و٘تثلت ىذه التهم يف أيبلسلطان موىا لوقدهتما باطلة ضده 
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 .يف ّتاية البقاء أيبمع البالط اٟتفصي يف تونس ضد  تواطؤ الغربيٍت -1

 أمَتعصيدة  أيبمع بالتواطؤ  البقاء  أيب األمَتٗتطيط الغربيٍت للثورة ضد  -2
  .ا١تملكة اٟتفصية بتونس

 أيبوجده زكرياء  ألبيوالبقاء ٔتا حصل  أيب األمَتبتذكَت قامت ىذه اٟتاشية -3
بٍت  قبيلتو أغرىدبّر ا١تكيدة و  ىو الذي بأنوواهتموا الغربيٍت  ،يف ّتاية إسحاق

عمارة سنة  أيبالدعي ابن  بأمرحيث قتل  ،إسحاق أيبعلى غربين بالقبض 
 .(34)م(1283ىـ/682)

ر ضد دبتنع ٔتا يقالبقاء  أيب األمَتكل ىذه الوشايات والتهم جعلت      
بقتلو يف سجنو يف السنة  أمرمث  (م1304/ـى704)سنة فأمر باعتقالو ،الغربيٍت
   .(35)نفسها

 :،دراسة الكتاب«الدرايةعنوان »-02

 التعريف بالكتاب : -أ

 فيمن ُعرف من العلماء يف ا١تائة السابعة ببجاية يعترب كتاب "عنوان الدراية      
عن مالمح االزدىار الفكري والعلمي الذي كانت تتميز علميا يكشف لنا  أثرا" 

 .(36)م13/بو ّتاية يف القرن السابع ا٢تجري

يف علماء العنوان الدراية فيمن عرف من ان اختيار الغربيٍت لعنوان كتابو"وك     
مية اليت عن ا١تادة العلفالعنوان يعرب بدقة  ،اختيارا موفقا(37)"ئة السابعة ببجايةاا١ت

 .حيتوي عليها ىذا ا١تصدر

 أن رأيتين قد إ"و ا١تؤلف حيث قال: إليو أشارفقد  تأليفو لىث ععالبا أما     
٨تن العلماء ببجاية يف ىذه ا١تائة السابعة اليت عرف من التقييد من يف ىذا ذكر أ

 مبدأبعدىا  ماوجعل  ،ىو خا٘تتها ختمها اهلل با٠تَتات يف بقية العشر الذي
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وعرفت  وظهرت جاللتو ، ،قدرههر ذكره ونبل تذكر منهم من اشأ،للمسرات 
 .(38) "مرتبتو يف العلم ومكانتو

وعة الًتاجم اليت ذكرىا الغربيٍت واليت تعطينا وتتجلى قيمو الكتاب يف ٣تم    
 ،واسعة وأدبيةا كانت عليو ّتاية من حركة علمية وفكرية ١ت صورًة واضحة وجلّية

العلم بعضهم  أىل بُت أتنشيف كثَت من ا١تواضع العالقات ا١تختلفة اليت  بُتوي
 .بعضب

، كما يعطينا والسلطانية وغَتىا اإلخوانيةتوي الكتاب على بعض الرسائل حيو     
يف ٌت للباحث غ فانو ال ةومن ٙتّ  ،يف ىذا العصر األدبيةنظرة شاملة عن اٟتركة 

واستغالل مادتو  ،عنوان الدراية إىلا١تغريب يف ىذا العصر من الرجوع  األدب
 .(39)األدبية

من حيث حركة ن اٟتياة العلمية والفكرية مشل ألأقيمتو العلمية فهي  أما      
وا١تقررات  التدريس،وكيفية سَت الدروس ومناىج التعليم وطرق  والتأليفالتعليم 

التدريس كا١تساجد والكتاتيب  أماكنحديثو عن  إىل باإلضافةىي ٤تور الكتاب 
 .(40)اقُتنشاط الورّ وعن والزوايا واٟتلقات العلمية 

من حيث التنوع الذي ٧تده من خالل الًتاجم  أيضاالعلمية  وتتجلى قيمتو      
 وتفسَتىذه الًتاجم بُت إتاىات فكرية وعلمية عديدة من فقو  تنوعتحيث 

 .وأدب وحديث وتصوف

قد وفق يف ترتيب الًتاجم يٍت رب الغ أن٧تد  «العنوان»ٕتولنا بُت تراجم  وإذا      
العلماء  إىل هبل تعدا ،ماء البجائيُتعلى الًتٚتة للعلوٚتعها حيث  م يقتصر 
 109:وا١تشارقة ،حيث ترجم لرة مثل األندلسيُت الوافدين على ىذه اٟتاض

 : يتاآلحو شخصية علمية وفكرية جاءت على الن

 عا١تا. 65وعددىم: ،تراجم البجائيُت واٞتزائريُت-1



 مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 

 381  07لعدد ا
 

 عا١تا. 36ىل ّتاية، وعددىم:إالذين ىاجروا  األندلسيُتتراجم العلماء -2

 .(41)08:وعددىم ،الوافدين على ّتاية ا١تشارقةتراجم العلماء  -3

 وديكن أن نصنفهم كاآليت:

 عا١تاً.52موعددى العلوم الدينية: •

 عا١تاً.19وعددىم التصوف: •

 عا١تاً.22وعددىم :هابادآاللغة العربية و  •

 .علماء05وعددىم التاريخ: •

 .علماء06وعددىم المنطق: •

 علماء.04وعددىم الطب والصيدلة: •

 .(42)01وعددىم عا م واحد العلوم العددية: •

ذكر ف ،الطبقات أوكتابو بفريدة قلما ٧تدىا يف كتب الًتاجم وختم الغربيٍت        
عن ا١تؤلفات اليت  صورة واضحة  أعطانا، حيث برنامج مشيختو «عنوانو» آخريف 

١تا  أردتين إ"و ويف ىذا يقول الغربيٍت: ،كانت معتمدة يف كل علم من العلوم
 إليهم أْنَضافَ ومن ذكره من علماء ىذه ا١تائة السابعة  على ذكر ماشرطت أتيت
طريق استفاديت ٦تا ن اذكر بعد ذلك أ رأيت... ئة السادسةاا١ت آخركان يف   فيمن

رب وليجده إلينتفع بذلك من لو  ،ورويتو استفدتو ووجو تلقي ماتلقيتو من العلم
 .(43)"ما كيف يريد من لو عليو ْتث وطلبمنظو 

 عنوان الدراية : والغبريني في كتابمنهج  -ب
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 الشديد الواعي ١تا واإلدراك ،ٍت بدرجة كبَتة من اٟتس التارخيي٘تتع الغربي     
 السابعة ببجاية. ا١تائةيقدمو ويعرضو أثناء ترٚتتو لعلماء 

كما  ،موضوعو اٝتو وكنيتو وصفتو رأس١تؤلف بذكر صاحب الًتٚتة يف ا ويبدأ    
متعرضا ١تا عرف مث يصف حالو  ،نسبو ويتحقق من ذلك األحيانيذكر يف بعض 

إن  جم لو الًتٚتة بنبذة من شعر ا١تًت وخيتم  ،فقو أو أدب أومن عناية بعلم عنو 
ويتعرض  ،ن وجد ذلكإ ا١تًتجم لو أقوال أوحكم من  اً ومناذج ،كان شاعراً 

من  أولى ّتاية ن كان من الوافدين عإصاحبها لة رح إىليف بعض الًتاجم  الغربيٍت
  .(44)اهبالذين استقروا  األندلسيُت

فمعظم من ذكرىم يف كتابو العنوان من العلماء  ،وقد رتب الغربيٍت تراٚتو     
 توىّل  وبعضهم ،والوزارة ةومنهم من تقلد الكتاب من العلوم،الذين اشتهروا يف علم 

 .واإلمامة القضاء
يشَت  يذكر يف تراٚتو ما كتابو عهدا بان الخذ يف مقدمة  أالغربيٍت  أنو٧تد      

 :ذلك بقولو إىل أشاروقد ، بل يذكر ما امتازوا بو من فضائل ،القدح فيهم إىل
 ،القادح إىلويشَت  ،هنمأالعلم مث يغمز يف ش أىلمن يذكر "ومازلت انقد على 

ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت  ا٠تَت إال أريدفال   ۚ   بِاللاوِ  ِإالا  تـَْوِفيِقي َوَما ۚ  ِإْن أُرِيُد ِإالا اإْلِ
  ."(45)أُنِيبُ  َوإِلَْيوِ  تـَوَكاْلتُ  َعَلْيوِ 
سلسلة  و٘تيز بالقوة حيث كانت لغت أسلوباالعنوان واستعمل الغربيٍت يف كتابو      

 واألحاديث، آنيةالقر  باآلياتستشهاد الا إىلعمد و ، ئ فهمهايسهل على القار 
فهو  األحيانيف بعض  أقوالوللتدليل على صحة  يةالشعر  واألبيات الشريفة النبوية
بن  ءزكريا أليبومثال ذلك عندما ترجم  ،دائما يف ا١تكان ا١تناسب هاستشهاديورد 

ن الشيخ قبل وفاتو وعظ الناس أ ذكر، (م1214/ـى611علي الزواوي )ت أيب
حسناتو للمتقُت  أضعاف من سعة رٛتتو ووتعاىل  سبحانواهلل  أعده وبُت ٢تم ما

ِإناا اَل  بقولو تعاىل ميف ىذا ا١تقا ٍتيفاستشهد الغرب  ،(46)والتجاوز عن السيئات
ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل 

 (47).  
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ومثال ذلك :عند  «العنوان»استشهاده بالسنة النبوية مالحظ يف كتاب  ةوكثر     
)ت ماسيجلالقاسم الس أيبعبد اهلل ٤تمد بن  أيبيف ترٚتة حديثو عن التوحيد 

كقولو الشريفة   األحاديثاستشهد الغربيٍت ببعض ، (48) م(13/ىـ07القرن 
"قالوىا عصموا مٍت  فإذا اهلل إالالو  الناس حىت يقولوا ال أقاتل أن أمرت

"من مات وىو وقولو  (49)"وحساهبم على اهلل  ،قهاْت الإ أموا٢تم ودمائهم 
 .(50)"اهلل دخل اٞتنة إاللو إ ال نوأيعلم 

واالختصار  باإلجياز٘تيز  أسلوباتراٚتو واستعمل الغربيٍت يف عرضو ١تعظم      
 كرقتصر على ذ اكر التفاصيل حيث طراد وذ وابتعد عن السرد واالست ،والًتكيز

 .العلمية والفكرية ا٧تازاهتمىم أحياة العلماء و ا١تهمة يف  األحداث
ببجاية ، وىو الًتٚتة لعلماء ا١تائة السابعة الغربيٍت عن خطو الكتاب م خيرج و      

)ت مدين شعيبيب ألبعض علماء ا١تائة السادسة ك توبالرغم من ترٚت
 م(،12/آخر القرن السادس ىـ )تعلي ا١تسيلي وأيب ،(51)م(1197ىـ/594

يعترب ىذا  وال  ،وغَتىم م(1186ىـ/582)تاالشبيليي عبد اٟتق البجائ وأيب
وذلك لقرب ىؤالء  األمرىذا  إىليف مقدمة كتابو  أشار ونألعن ا٠تطة  اً خروج

 .(52)با١تائة السابعة
 :مصادر كتاب عنوان الدراية-جـ 

ىذا ا١تؤرخ من  بو تع٘ت مدى ماتوضح لنا مصادر الغربيٍت اليت اعتمد عليها      
 ،ٔتنهج من تتلمذ عليهم من علماء اٟتديث تأثرث حي، حس تارخييعمق و 

وأىم ما  ،ه يف كل خرب نقلو أو ٝتعويع مصادر ىذا ا١تنهج على ذكر ٚت هساعدف
نو حرص على تنوعها ٦تا جعل من كتاب أاتصف بو من حيث استخدام ا١تصادر 

متعددة  أشكاالخذ أىذا التنوع و  واألخبارمزجيا من ا١تعارف  (53)«عنوان الدراية»
 :تتضح فيما يلي

عن شيوخ ذوي ٗتصصات  وأخبارهيف نقل معلوماتو  الغربيٍتاعتمد :أوال• 
فنجد من بُت شيوخو : الفقهاء  والتأليف٢تم منزلة كبَتة يف ٣تال التعليم متنوعة 
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اليت  األخباروغَتىم وىذا دليل على تنوع  ،دثُت وا١تؤرخُت والصوفية وا١تفسريناحمل
 .«العنوان»يف كتاب  وأدرجهاتلقاىا 

ن الكتاب أْتكم  ائيُتّتغلب معلوماتو عن شيوخ أخذ الغربيٍت أ ثانيا:• 
خذ عن ٣تموعة كبَتة من علمائها  أحيث  إقامتو٤تل  لعلماء ّتايةيتناول الًتٚتة 

 (م1293/ـى693)تسينلالب األنصاريٛتد بن ٤تمد الغماز أيب العباس كأ
بتونس رؤية  أيضا هبا ورأيتوولقيتو يتو ببجاية أحيث قال عنو الغربيٍت "ر  ،(54)

ما ْتضوري ٣تلسو  أحكاموومن االطالع على  أخالقوواستفدت من جيدة 
 .(55)"انتفعت بو كثَتا

الفضل قاسم بن ٤تمد  أيبام الشيخ من ُخدّ  ووكمعاوية الزواوي وى     
قال  األخَتعند الًتٚتة ٢تذا  عليوحيث اعتمد  (56) م(1263ىـ/662)تالقرشي
فلما وقفت  ألراهجئت يوما وىو من خدامو قال  الزواوي"ذكر معاوية  :الغربيٍت

 .(57) "...ىيبة وٝتعت كالما بداخلها أصابتٍت ،عند باب الزاوية
يق االطالع على السجالت استقى الغربيٍت معلوماتو أيضا عن طر  ثالثا:• 

خلفون  بن  ٘تيم ميمون أيبمثال عند حديثو عن تويل ، فيقول الرٝتية يف الدواوين
، وقد يم ا١تذكور قضاء ّتاية مدة قليلة٘ت أبوللقضاء ببجاية "وويل  (58)الربدوي

 .(59)ٔتودع ّتاية حرسها اهلل"التسجيل عليو يف بعض كتب القضاء الكائنة  رأيت
اليت احتفظ هبا  (60)على الوثائق يف توثيق معلوماتواعتمد الغربيٍت أيضا  رابعا:•   

)ت القرن حيِت بن علي ا١تهداين ءزكريا أيبعن قول عند حديثو ، فيأىلها
يوجد  وما"...:م(13ىـ/07)ت القرن ٤تمد عبد اٟتق أبووالفقيو  ،م(13ىـ/07

٤تمد  أيب ، وكحديثو عن(61)"كتبهما يدل على ٖتصيلهما وفضلهمامن وثائقهما و 
ثيقة :"وجلس للو حيث قال(62) م(1186ىـ/582)تعبد اٟتق االشبيلي

على ، وال اطلعت أمرهمن  يشتهر ذلك، و م قليلةوالشهادة وويل قضاء ّتاية مدة 
وعند حديثو عن وفاة الشيخ ، (63)ال من رسوم وجدهتا مسجال عليو فيها"إذلك 

فيو  فصالً  رأيتلقد ":يقول الغربيٍت(64) م(1214ىـ/611)تزكرياء الزواوي أيب
 .(65)"بنصو ...، وأنا أذكره العباس بن ا٠تراط أيبذكر وفاتو ٓتط الشيخ ا١تقرئ 
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 628ت )زدي االشبيلي٤تمد عبد اٟتق األ أيبقول عن يو     
من الكتب يشتمل  تومقروءا و ولو برنا٣تا ذكر فيو شيوخ ورأيت:"(م1230/ـى

 .(66)"مؤلفيها ... إىلدة  كتابا واثنُت وعشرين كتابا كلها مسنعلى مائتُت
من كالمو   ورأيت"الكليب حيةا٠تطاب بن د أيبويقول عند حديثو عن الشيخ 

 .(67) "...تكثَتا يف رسائل و٥تاطبا
، فعند كالمو عن طريق ا١تشاىدة أيضاالغربيٍت على معلوماتو  لحص :خامسا•

سجل  (م1276/ـى675ت ) األنصاري٤تمد عبد اٟتق بن ربيع  أيبعن شيخو 
يلة وىو يف كل واحد خطوط ٚت، لو مشاىدتو ٠تطو بقولو:"كان ابن مقلة زمانو

، غريب على فنون من رحياين وٖتساين، كان يكتب الشرقي و الزمانو منها ابن مقلة
 .(68) "...أنواعو وغَت ذلك من وديواين

ديث اٟتكقولو عند   ،"أو "شاىدهتا" مشاىدتو بقولو:"شاىدت إىلويشَت      
 (م1283/ـى682ٛتد بن عيسى الغماري)تأالعباس  أيب شيخو عن

لشيخو أيب القاسم بن  صفوكو ، أو  (70)"حضرت دروسو وشاىدهتا":(69)
وكان من أٚتل الناس ":حيث قال عنو، (71) (م1291/ىـ691)ت زيتون

 655ت)بكر ٤تمد بن سليمان الزىري البلنسي  أيبعن  وكقولو، (72)منظرا"
وٚتيع ما طالعتو ..حسنة.يف عقود النكاح  اً لو خطب ورأيت":(73) (م1257/ـى

لو ىذا يف فنون   رأيتوقد  اٞتودة،من الكتب اليت يوجد عليها خطو يف غاية 
 .(74)"واللغة  واألدبكثَتة من الفقو و اٟتديث 

أيضا عن طريق اإلطالع على « العنوان»أخذ الغربيٍت مادة كتابو  سادسا:•
أيب عبد  ت"ورأيت يف فهرس :هبا،كقولو مثالب وا١تدونات اليت صنفها أصحاتالك

كحديثو عن أيب علي حسن بن و  ،(75) "...التلمسايناٟتق   عبد بن اهلل ٤تمد
"...لو التذكرة يف أصول :(م12ىـ/ 06ت آخر القرن )علي بن ٤تمد ا١تسيلي

 فرأيتو من أجلّ  ،وكررت النظر فيو كتاب حسن طالعتو،  ، وىوعلوم الدين
 .(76)"ا١توضوعات يف ىذا الفن...
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عن شيخو أيب زكرياء حيِت بن ٤تجوبة القرشي السطيفي  وكقولو     
ح أٝتاء اهلل ورأيت لو تأليفا حسنا يف شر  ":(77) (م1278/ـى677)ت

 .(78)"اٟتسٌت
اٟتسن علي اٟترايل  للشيخ أيبيف علم الفرائض « الوايف»وكوصفو لتأليف    

ألنو أعطى الفرائض  "ما رأيت مثلو يف ذلك الفن :حيث قال عنو ،(79)التجييب
 .(80)"مفصلة معللة بأخصر بيان

ة ببقايا النقوش عن طريق االستعان أيضاادتو العلمية م أخذ الغربيٍت :سابعا•
بعض  ياتعلى القبور حيث استفاد منها يف ٖتديد تواريخ وف، كالكتابات األثرية

) األشبيلي، كقولو مثال عند حديثو عن الشيخ أيب ٤تمد عبد اٟتق علماء ّتاية
يف رخامة  ا، "وكان تاريخ وفاتو مكتوب(81) (م1186-1116/ـى510-582

 .(82)عند قربه"
)ت ربيع بن أٛتد األنصاريو أيب ٤تمد عبد اٟتق بن تاريخ وفاة شيخلوكذكره     

رٛتو اهلل يف الثامن والعشرين لربيع  تويفحيث قال :" (83) (م1276/ىـ675
...وتاريخ ام ٜتسة وسبعُت وستمائة ودفن يف خارج باب ا١ترسى، عاألول من 

 .(84)وفاتو يف رخامة وضعت ٟتدا على قربه"
على  ا١تشافهة والسماعكذلك عن طريق  مروياتوالغربيٍت يف نقل  اعتمد ثامنا:•

فكان  وا١تصطلحات الدالة على ذلكل األلفاظ عمأشهر شيوخ عصره، واست
"أخربين غَت ، أو يقول:(85) عت عن الفقيو..."ٝتيسبق اسم ٤تدثو بقولو:"

عن طريق ا١تشافهة والسماع معظم   الغربيٍتو٘تثل الروايات اليت أخذىا ، (86)واحد"
 مصادر الكتاب.

طريقة  تباعايف كتابو عنوان الدراية على  وقد حرص الغربيٍت يف رواية أخباره     
حيث استعمل اإلسناد بطرق ٥تتلفة، جاءت احملدثُت يف ذكر أسانيد الروايات، 

 على النحو اآليت:
ا١تسند ا١توصول، كقولو:"أخربين الشيخ أبو ٤تمد عبد  الغربيٍتاستعمل  -01

 .(87)اٟتق بن ربيع عن الفقيو أيب الزىر ربيع..."
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يد الناس عن سعن ا٠تطيب أيب بكر بن  بن خضر"حدثنا أبو العباس :أو كقولو
 .(88).".العريب.عن اٟتافظ أيب بكر بن أيب العباس ابن مقدام 

ند ا١تقطوع، فكان يورد اسم الشيخ الذي ساستعمل الغربيٍت أحيانا ا١ت -02
شيخنا أبو ٤تمد عبد اٟتق عمن  كقولو:"أخربنا  إسنادهأخذ عنو دون ذكر سلسلة 

يف الثلث األخَت اٞتامع األعظم  إىلأخربه أن الشيخ أبا علي ا١تسيلي كان يأيت 
 أو كقولو:" أخربين شيخنا الفقيو أبو ٤تمد عبد العزيز..."، (98)"من الليل للتهجد

(90). 
 إىل ومروياتو يسند أخبارهفكان  ٣تاىيل، إىلاستعمل الغربيٍت اإلسناد  -03

، كقولو:" أخربين بعض األصحاب أن بعض أٝتائهمرواة ٝتع منهم دون ذكر 
أو   ،"(91)الطلبة وقع بينهم نزاع يف بعض األحاديث ا١تروية عن النيب 

، أو"ما ٝتعت عن غَت واحد ٦تن أثق (92)بعض من وثقت هبم" كقولو:"أخربين
 .(93) .."بو.

وذلك بذكر الرواة  رواياتو يق أغلبثمن أن الغربيٍت حرص على تو  بالرغم -04
بدون  «العنوان»أن بعض الروايات وردت لديو يف كتاب  إاليف سلسلة اإلسناد، 

هبما بعثت ويقال أهنا ، كقولو:""يل كرأو"ذُ  "يقال، حيث يسبقها بكلمة"إسناد
، أو كقولو عند حديثو عن الشيخ أيب (94) م(13ىـ/07القرن )تابن الفكون" إىل

 أن اٝتو يل " وذكرم(:13ىـ/07)ت القرناويو منصور الز  ٤تمد عطية اهلل بن
      .(95)الذي يسمى بو  م يكن عطية اهلل..."

 الخاتمة:

عنوان الدراية فيمن ُعرف من العلماء يف ا١تائة »يتضح ٦تا سبق أن كتاب    
م( يعترب أىم 1304ىــــ/704الغربيٍت)ت أٛتد ، أليب العباس«السابعة ببجاية
م، حيث  13ىــــــ/07ببجاية خالل القرن والعلمية للحياة الفكريةمصدر أراَخ 

كشف فيو مؤلفو ما كان خافيًا من تاريخ ىذه اٟتاضرة يف اٞتوانب العلمية 
 والفكرية، فكانت من أبرز حواضر ا١تغرب اإلسالمي يف العصر الوسيط.
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 :المالحق

ونسب ٘تثيلهم يف ٥تتلف  العلماء الذين ترجم ٢تم الغربيٍت (:01الملحق)
 العلوم،حسب أصو٢تم.
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 توزيع العلماء الذين ترجم ٢تم الغربيٍت على ٥تتلف العلوم. (:02الملحق)

 

 لهوامش:ا
لده فمنهم من يذكره أٛتد بن ٤تمد، يف اسم وا ا١تًتٚتون للغربيٍت  ختلفا (1)

:أٛتد بن أٛتد، فمن الذين رجحوا الرأي األول :ابن قنفذ ومنهم من يقول أنو 
، دار اآلفاق اٞتديدة، 3الوفيات، ٖتقيق عادل نويهض،طكتاب القسنطيٍت :

النباىي: ا١ترقبة العليا فيمن يستحق القضا والفتيا،  ؛338م،ص1980بَتوت،
اٟتفناوي: تعريف ا٠تلف  ؛132دط، ا١تكتب التجاري ، بَتوت، دت، ص

، ومن الذين 25، ص1985، مؤسسة الرسالة، بَتوت، 2برجال السلف ،ط
اختاروا الرأي الثاين وىو أٛتد بن أٛتد:٤تمد بن ٥تلوف:شجرة النور الزكية يف 
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؛ابن فرحون:الديباج 215طبقات ا١تالكية،دط، دار الفكر، دمشق،دت،ص
، مكتبة الثقافة الدينية، 1ا١تذىب يف معرفة أعيان علماء ا١تذىب،ط

، دار 5؛الزر كلي: خَت الدين، األعالم، ط221، ص01،ج2003القاىرة،
؛عادل نويهض: معجم أعالم 10،ص01، ج1980العلم للماليُت، بَتوت، 

، مؤسسة نويهض للثقافة 02اٞتزائر من صدر اإلسالم إىل العصر اٟتاضر، ط
، ورابح بونار يف مقدمة ٖتقيقو لكتاب 248، ص1983والتأليف،بَتوت،

 .12ص:العنوان 
) مقدمة فيمن عرف من العلماء يف ا١تائة السابعة ببجاية الغربيٍت:عنوان الدراية (2)

؛الزر  23،ص1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،02، طاحملقق رابح بونار(
 .90،ص01كلي،األعالم،ج

 .04،صا١تصدر نفسو (3)
 .248معجم أعالم اٞتزائر،ص (4)
 .23صالغربيٍت: عنوان الدراية،  (5)
القرايف: بدر الدين ٤تمد، توشيح الديباج  ؛23،صنفسوالغربيٍت:ا١تصدر  (6)

؛ ٤تمد 47،ص2004، مكتبة الثقافة، 01وحلية االبتهاج،ٖتقيق علي عمر،ط
 .224،ص01بن ٥تلوف :شجرة النور الزكية، دط،دار الفكر، بَتوت،ج

؛ 47؛القرايف:توشيح الديباج وحلية االبتهاج،ص23نفسو،ص الغربيٍت:ا١تصدر(7)
 .٤224تمد بن ٥تلوف :شجرة النور الزكية،ص

٤تمد بن ٥تلوف: شجرة النور  ؛23الغربيٍت،ا١تصدر نفسو،ص(8)
التنبكيت: أٛتد بابا،نيل االبتهاج و تطريز  ؛243،ص01الزكية،ج

 .104،ص1989،كلية الدعوة اإلسالمية،طرابلس،1الديباج،ط
 .339، صابن قنفذ:الوفيات (9)
 .132النباىي: ا١ترقبة العليا،ص (10)
 .٤215تمد بن ٥تلوف: شجرة النور الزكية،ص (11)
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انظر:ابن قنفذ القسنطيٍت،الفارسية يف مبادئ الدولة اٟتفصية، ٖتقيق:٤تمد ( 21)
الًتكي ،دط، الدار التونسية للنشر، تونس،  وعبد اجمليدالشاذيل النيفر 

 . 132النباىي: ا١ترقبة العليا، ص ؛31،ص1968
يقول ابن خلدون:"أما أىل ا١تغرب فمذىبهم يف الولدان االقتصار على تعليم  (31)

القرآن فقط،وأخذىم أثناء ا١تدارسة بالرسم ومسائلو " ا١تقدمة، دط ، دار اٞتيل، 
 .594بَتوت،دت،ص

 .24الغربيٍت: عنوان الدراية،ص  (41)
 .24ا١تصدر نفسو،ص (51)
 .25نفسو،ص( 61)
 .25نفسو، ص (71)
 .307نفسو، ص (81)
علوم الدراية تعتمد على االستنباط والنظر، أما علوم الرواية فتعتمد على  (91)

 الرواية والسماع.
 .309،323الغربيٍت: عنوان الدراية،ص ص (20)
 .307،323ا١تصدر نفسو،ص ص (21)
 .311-307، ص صنفسو (22)
(23) Lucien Leclerc: Histoire De La Médecine 

Arabe, Tom:01,Imprimerie De 
Fedala,Mohammedia,Marok,1980,p252.        

 .308نفسو،صا١تصدر الغربيٍت : (24)
 .309نفسو، ص (25)
 .309نفسو، ص (26)
 .310نفسو، ص (27)
 .311، صنفسو (28)
 .319نفسو، ص (29)
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 .321نفسو، ص (30)
 .316، ص6خلدون:العرب، جابن  (31)
تارخيها السياسي ودورىا يف ا١تغرب  ٤تمد العروسي ا١تطوي:السلطنة اٟتفصية (32)

 .293،ص1986اإلسالمي، دار الغرب اإلسالمي،بَتوت، 
 ٤294تمد العروسي ا١تطوي،ا١ترجع السابق، ص (33)
 .316، ص6ابن خلدون:العرب، ج (34)
يذكر ابن خلدون أن الذي دبر ا١تؤامرة ضد الغربيٍت ىو ظافر الكبَت، وكان  (35)

قتلو يسمى منصور بالط اٟتفصي ببجاية، وأن الذي أحد احملظوظُت يف ال
 .294،ص6الًتكي.العرب،ج

اختلف ا١تؤرخون يف تاريخ تأسيس مدينة ّتاية حيث يرى  صاحل بعيزيق أن  (36)
لعدة اعتبارات، منها أن  ا١تدينةتأسيس م( ىو تاريخ 1067ىـ/460تاريخ )

م( عن بعضهم البعض، فلرٔتا نقل 1064ىـ/457أغلب ا١تؤرخُت أخذوا تاريخ )
ياقوت وابن األثَت الواحد عن اآلخر، السيما أهنما عاشا يف نفس الفًتة كما أنو 
ال ديكن للناصر أن يؤسس مدينة ّتاية، يف نفس السنة اليت اهنزم فيها يف معركة 

زال يعاين من تبعات ونتائج ىذه ا١تعركة، اليت تكبد فيها خسائر سبيبة، إذ أنو ما
صاحل بعيزيق :ّتاية يف العهد اٟتفصي ،دراسة فادحة من طرف بٍت ىالل.

اقتصادية واجتماعية ،منشورات كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تونس 
رة ، إال أن الراجح يف ىذه ا١تسألة ما ذىب إليو الدكتور عما53ص ، 2006

م( 1064ىـ/ 457عالوة من أن بداية بناء ّتاية و تشييدىا قد بدأت سنة )
 يُنظر:  أكثر يف ىذا ا١توضوع م(.للتفصيل1067ىـ/ 460وانتهت يف )

 Allaoua AMARA: pouvoir économie et société 
dans le Maghreb Hammadide (395/1004 – 
547/1152), thèse de doctorat, université paris-1, 
Sorbonne, 2002, vol.1, P141. 



 مجلة دورية دولية محكمة                                    مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 

 393  07لعدد ا
 

أن ٢تذا األخَت غَت ىذا  أو ٖتدث عن سَتتو  م يذكر أحد ٦تن ترجم للغربيٍت (37)
التأليف سوى القرايف حيث ذكر للغربيٍت تآليف أخرى مثل"األربعون ا١تسماة 

 .47توشيح الديباج، ص.القرايف:با١تورد األصفى"،وكتاب "الفصول اٞتامعة"
 .55الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (38)
 .79ا١تصدر نفسو،ص (39)
احتل الوراقون مكانة رفيعة يف اجملتمع البجائي، حىت أن األمراء والسالطُت  (40)

ا١تصدر أصحاب ىذه ا١تهنة ،انظر الغربيٍت:يف ّتاية كانوا يعظمون 
 .240،صنفسو

 .01يُنظر ا١تلحق رقم: (41)
 .02يُنظر ا١تلحق رقم: (42)
:أبو العباس أٛتد بن الذين ذكرىم الغربيٍت وترجم ٢تم من العلماء األندلسيُت (43)

، ومن ا١تشارقة خالد ا١تالقي،وأبو عثمان سعيد بن علي األنصاري البلنسي وغَتىم
 تقي الدين ا١توصلي، وعبد اٞتبار بن أيب الربكات الطرابلسي.الذين ترجم ٢تم:

العلماء من ٥تتلف اٟتواضر األندلسية وحىت عرفت ّتاية توافد الكثَت من (44)
ا١تشرقية، كما شد طالب العلم رحا٢تم إىل ٥تتلف األقطار واٟتواضر قصد 

واألخذ عنهم، واالستفادة من  االستزادة يف العلوم والرغبة يف مالقاة العلماء
 نظر:            مناىجهم يف التعليم للتفصيل يُ 

Urvoy.(Dominique):la structuration du monde des 
ulémas à bougie au VII /XIII  siècle, Dans studia 
islamic, XLIII(1976), p99.                                         

                                                               

 .88سورة ىود، اآلية  (45)

 .137الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (46)
 .30سورة الكهف، اآلية: (47)
 .132ترجم لو الغربيٍت،ص (48)
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رواه اإلمام مسلم يف صحيحو،ٖتقيق ٤تمد فؤاد عبد الباقي،دط،دار إحياء (49)
 .52،ص33،حديث رقم:01الكتب العربية،بَتوت،ج

 .55صا١تصدر السابق،  رواه اإلمام مسلم،(50)
حيث  قطانية يف اشبيليةم ْتصن 1126ىـ/520ولد أبو مدين شعيب سنة (51)

 نشأ يتيما، بدأ رحلتو العلمية بعد مغادرتو لألندلس، أين استقر بالعديد من
، ىذه األخَتة اليت وتلمسان وّتاية وفاس اٟتواضر ا١تغربية كطنجة وسبتة ومراكش

 س التصوف من مصادره الرئيسية كالرعايةدرّ ف استقر فيها لعدة سنوات،
، األخرى ايل، وغَتىا من ا١تصنفات الصوفيةللمحاسيب، وإحياء علوم الدين للغز 

ابن  للتفصيل يُنظر:.فكان يُلقي دروسو باٞتامع األعظم وغَته من مساجد ّتاية
نشره وصححو ٤تمد الفاسي وأدولف  ،وعز اٟتقَت :انس الفقَتالقسنطيٍت قنفد

 ،1965لية اآلداب بالرباط، فور، منشورات ا١تركز اٞتامعي للبحث العلمي، ك
؛أبو القاسم بلعربية:الشيخ أبو مدين،٤تاضرات ودراسات عن اٟتياة 13ص

الروحية يف اإلسالم،ملتقيات الفكر اإلسالمي،منشورات وزارة الشؤون الدينية 
 Emile Dermenghem: Vies des ؛807،ص2005واألوقاف،

Saints musulmans, L'impremerie Darantier du 
dyan, 1988,p250.                                                       

                                                                                   
                                          

 .55الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (52)
تب اليت تدخل ضمن"التأريخ من الك «عنوان الدراية»يعترب كتاب  (53)

"الذي يهتم بالتأريخ ١تنطقة معينة، وىذا النوع من الكتابة تعبَت صادق عن احمللي
 ارتباط ا١تؤرخ بإقليمو واعتزازه بوطنو.

 .129ترجم لو الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (54)
 .130ص ،نفسوالغربيٍت:ا١تصدر  (55)
 .161ص ،ا١تصدر نفسوترجم لو الغربيٍت: (56)
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 .163نفسو،ص ا١تصدر (57)
 .183ترجم لو الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (58)
 .183ا١تصدر نفسو،ص (59)
تعترب الوثائق من ا١تصادر ا١تهمة لتأريخ األحداث وتتمثل يف الرسائل الصادرة  (60)

، قاليم التابعة للحكومة ا١تركزيةأو األ ،اإلنشاء يف اٟتاضرة إىل الوالياتمن ديوان 
وعقود البيع  ،كام والفتاوى والنصوص وا١تعاىداتوا١تنشورات والسجالت واألح

كديوان الرسائل الذي كان  ،ثائق عن الدواوينوالشراء وغَت ذلك وتصدر ىذه الو 
كالرسائل السلطانية و  ،ن ا٠تلفاء والسالطُتعمر الصادرة يتوىل تنفيذ األوا

د عبد العزيز سا م :التاريخ .السياليت تكون بُت الدول واألحكام وا١تعاىدات
:التاريخ م يزبكقاس؛133،ص1981،وا١تؤرخون العرب،دط،دار النهضة العربية

 53،ص1990بَتوت ، ،دار الفكر اللبناين ،1ط ،ومنهج البحث التارخيي
 .221الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (61)
 .73الغربيٍت:ا١تصدر نفسو،ص (62)
 .73صنفسو،  (63)
 .135ص ،نفسو (64)
 .136ص نفسو، (65)
 .193ص نفسو، (66)
 .229ص نفسو، (67)
 .86الغربيٍت:عنوان الدراية،ص (68)
 .112ا١تصدر نفسو،ص (69)
 .112،صنفسو (70)
 .114نفسو،ص (71)
 .114نفسو،ص (72)
 .241،صنفسو (73)
 .242نفسو،ص (74)
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 .61نفسو،ص (75)
 Cherbonneau: Aicha , poète de ؛66نفسو،ص (76)

Bougie au 7 ème ciècle de l'hégire , la Revue 
Africaine , Année( 04) , (1859-1860) O.P.U. 
Alger, 1985, p.p 34, 35.                                             

                                                                                   
          

 .119صدر السابق،صالغربيٍت:ا١ت(77)
 .120ا١تصدر نفسو،ص(78)
 .145نفسو،ص(79)
 .148نفسو، ص(80)
 .73نفسو،ص(81)
 .75نفسو،ص (82)
 .85نفسو،ص (83)
 .89نفسو،ص (84)
 .87نفسو،ص (85)
 .142نفسو،ص (86)
 .58نفسو،ص (87)
 .109نفسو،ص (88)
 .67نفسو،ص (89)
 .147نفسو،ص (90)

 .58نفسو،ص (91)
 .134نفسو،ص (92)
 .152نفسو،ص (93)
 .79نفسو،ص (94)
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 .141نفسو،ص (95)


