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Resumen: “Maestros andalusíes en Bujía. Su papel en la activación del conocimiento histórico 
durante el siglo XIII”. Durante el siglo XIII, la ciudad de Bujía atrajo un considerable número de 
andalusíes ligados directamente al conocimiento de la historia, que se establecieron en la ciudad de 
forma provisional o permanente. Los que permanecieron en la ciudad centraron su actividad en la 
enseñanza de una serie de obras históricas y crónicas a sus estudiantes, que procedían de la propia 
ciudad de Bujía y de fuera de ella. Al examinar los datos históricos dispersos en los libros, 
programas e índices de estos maestros, además de los libros de biografías, descubrimos la 
importancia de la actividad historiográfica de los andalusíes en Bujía, y arrojamos luz sobre los 
alumnos más destacados y los títulos de las obras que se enseñaban. Esto influirá en el desarrollo de 
la conciencia historiográfica de Bujía en el siglo XIII, ligada a la escuela de historia andalusí 
representada por los maestros más destacados, como Ibn Sarrāǧ al-Išbīlī, Ibn al-Abbār al-Balansī, y 
Abū ˁAbdallāh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Kinānī al-Šāṭibī 
 
Palabras clave: Conocimiento histórico; Bujía; maestros andalusíes; escuela historiográfica; 
Marruecos central. 
 
Abstract: “Andalusi Masters in Bejaia. Their role in activating historical knowledge during the 13th 
century”. Thought the 7th century of Al-hegira / the 13th Century of Birth, the city of Bejaia had 
attracted a considerable number of Andalusian elements linked directly to historical knowledge, who 
settled in the city either in a temporary or in permanent manner. The latter had stressed their 
activities on teaching a set of works on History and Chronicles for a group of students’ campus 
(episodes). If we look on the historical data spread in the folders of books programs and lecturers’ 
indexes, alongside with the books of biographies studied therein, we shall discover the reality of the 
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historical activity that the Andalousians’ Senate in Bejaia had practiced. A spotlight had been 
thrown on the brilliant pupils, whom had learned historical disciplines (modules), also the tittles of 
the literature news that were taught in their campuses. This will affect the general path in the 
progression of the historical consciousness in Bejaia of the 7th /13th Century, where we observe its 
relation with the Andalusian historical school seen by its famous lecturers in the city such as Ibn-
Sarrāj Al-Ishbīlī, Ibn Al-Abbār Al-Balansī and Abū ˁAbdallāh Muḥammad b. Ṣāliḥ Al-Kinānī Al-
Shāṭibī. 
 
Key words: The Historical knowledge; Bejaia; The Andalusian Chiefdom; The Historical School; 
Central Maghreb. 
 

معتربة من العناصر األندلسية ذات العالقة املباشرة باملعرفة  ام أعداد 13 / هـ 7استقطبت مدينة جباية خالل القرن : ملخص
استقرت باملدينة إما بصفة مؤقتة أو دائمة، هذه األخرية ارتكز نشاطها على تدريس جمموعة من املؤلفات اإلخبارية  واليتالتارخيية، 

من طلبة احللقة، تباينت أصوهلم بني عناصر جبائية أصيلة وأخرى وافدة، وبالعودة إىل املعطيات التارخيية املتناثرة يف ثنايا   ملةجلعلى 
املشيخة  قادتهيوخ يضاف إليها كتب الرتاجم والطبقات، تتكشف لنا حقيقة النشاط التارخيي الذي كتب الربامج وفهارس الش

. األندلسية يف جباية، بتسليط الضوء على أبرز التالمذة ممن تلقوا مواد تارخيية وكذا عناوين املؤلفات اإلخبارية املدّرسة يف حلقتهم
م، أين نرقب ارتباطه باملدرسة التارخيية  13 / هـ 7ي التارخيي يف جباية القرن سوف يؤثر ذلك على املسار العام يف تنامي الوع

بن  األندلسية ممثلة يف أبرز شيوخها باملدينة على غرار الراوية ابن السراج االشبيلي، التارخيي ابن األبار البلنسي، وأيب عبد اهللا حممد
  صاحل الكناين الشاطيب

  
  .رخيية، جباية، املشيخة األندلسية، املدرسة التارخيية، املغرب األوسطاملعرفة التا: الكلمات المفاتيح

       
  

من املؤكد أن الروابط والصالت الثقافية بني املغرب واألندلس يف العصر اإلسالمي تعود إىل أزمنة 
الشيوخ، أو  تارخيية مبكرة، تباينت أسباا بني رغبة شخصية، غالبا ما تكون ممثلة أساسا يف الرحلة إىل لقاء

  .ظروف اضطرارية، قد تكون متعلقة بالشخص يف حد ذاته أو ظرف عام متر به املنطقة
ودون الدخول يف تفاصيل أسباب الرحلة بني العدوتني ومتعلقاا، فإنين يف هذه الورقة سوف أتطرق 

الية األندلسية ألمهية العنصر البشري يف التفاعل احلضاري بني العدوتني، وذلك بتسليط الضوء على اجل
م يف جباية، ودورها يف تفعيل احلقول التارخيية، من خالل تصدرهم لإلقراء  13 / هـ 7خالل القرن 

  .املغرب األوسط أو الواردين إليهمن املؤلفات اإلخبارية على مجلة من التالمذة، سواء من  وتدريسهم جمموعة
 / هـ 047 .تـ(املنطقة أيب العباس الغربيين  أصيل اعلى أن سندي الرئيسي يف هذه احملاولة، مها كتاب

" املشيخة"و )1(عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية"الذي يرد علينا بـ ، )م 0413

                                                 
  .1970حتقيق رابح بونار، دط، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر،  )1(
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 هـ 691ت (وأيب جعفر اللبلي ، )2()م 1329 / هـ 730ت (امللحقة بآخر كتابه، إضافة إىل برناجمي التجييب 
ومن املالئم أن نشري هنا إىل أمهية هذه . )3()م 1289 / هـ 688: ت بعد(ة العبدري ، ورحل)م 1291/ 

  . اهلجري السابعاألعمال اإلخبارية، باعتبار أصحاا ممن أقاموا أو مروا ببجاية يف القرن 
كما ال خيفى على أحد من املهتمني بالتأريخ للحركة العلمية يف الغرب اإلسالمي الوسيط، الدور 

، يف كشف النقاب عن عناوين املؤلفات اليت كانت حمورا للدراسة يف )4(ز الذي تلعبه كتب الربامجالبار 
حلقات الشيوخ، ومن مثة إمكانية حتديد اخللفية الفكرية واملرجعية املعرفية ملنطقة جباية على اخلصوص 

تصدروا لإلقراء وان باعتبارها موضوع الدراسة، ومن جهة أخرى تسليط الضوء على أبرز الشيوخ الذين 
أمكن التعرف حىت على الطريقة املتبعة يف عملية التلقني وأماكن اإلقراء، ناهيك عن معرفة أمساء التالمذة 

  . الذين كانوا حيضرون جمالس الشيوخ
من املؤكد أن ما نتطلع إىل كشف النقاب عنه، من إبراز مالمح تطور الفكر التارخيي يف املغرب 

م، أمر مهم وملفت لالنتباه لكن يف ذات الوقت ليس  13 / هـ 7نطقة جباية خالل القرن األوسط ممثال يف م
باهلني اليسري، يعود ذلك أساسا إىل قلة املؤلفات احمللية، خصوصا تلك اليت تعاجل مثل هذه املواضيع ويزداد 

  .األمر تعقيدا إذا تعلق األمر باملغرب األوسط والقسم الغريب من إفريقية
   

                                                 
، إضافة إىل الدراسة اليت برنامج التجييب حولأن نلفت االنتباه فقط إىل وجود بعض الدراسات املهمة اليت أجنزت  أود )2(

رسالة دكتوراه، جامعة   Ana Ramos Calvoدراسة الباحثة :منها أجنزها حمقق الربنامج عبد احلفيظ منصور، نذكر
حول هذا الربنامج أيضا عرضت فيه إحصاءات حول كمية وطبيعة  مقاالونشرت يف وقت سابق  .1976مدريد، سنة 

-Ana Ramos Calvo, « Le Barnamag d’al :املؤلفات اليت درسها التجييب على عدد كبري من شيوخه مت نشره يف
Tugibi », Arabica 24-3 (1974), pp. 291-298.  

يف ذات االجتاه أيضا أجنز عالوة عمارة مقاال حول أمهية كتب الربامج والفهارس يف التاريخ الثقايف لبالد املغرب، سلط   
فيه الضوء بشكل خاص على مكانة املؤلفات التارخيية مقارنة مع املؤلفات األخرى املدروسة مستندا، يف ذلك على 

 Allaoua. والتجييب يف برناجميهما) م 1179/ هـ  575ت (دمها كل من ابن اخلري االشبيلي املعطيات التارخيية اليت ق
Amara, « La transmission du savoir historique en al-Andalus et au Maghreb à la fin du 

Moyen Âge », The Maghreb Review 28-2/3, (2003), pp . 215-245.  
 جملة". حالة العبدري، إشكالية غياب النخب العلمية باملغرب األوسط مع اية الفرتة الوسيطةالر "ينظر آسيا ساحلي    )3(

  .97-88، ص )2012(، 13، عدد املعامل التارخيية
: عبد اهللا املرابط الرتغي املوسومة بـ ،من الدراسات املهمة اليت سلطت الضوء على كتب الربامج يف بالد املغرب دراسة   )4(

ء املغرب منذ النشأة إىل اية القرن الثاين عشر للهجرة، منهجيتها تطورها قيمتها العلمية، منشورات كلية فهارس علما
  . 1999اآلداب والعلوم اإلنسانية، تطوان، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 
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  العقاب عامل حاسم في تكثيف تدفق العناصر األندلسية إلى المجال البجائي موقعة
 12 / هـ 6إن املتتبع للحالة السياسية والعسكرية اليت كانت تعيشها العدوة األندلسية مع اية القرن 

دلسية ال يرتدد يف اجلزم حبالة الضعف واالنكسار اليت شابت أغلب املدن األن. م 13 / ه 7م ومطلع القرن 
يف مقابل ذلك نرقب استعادة املمالك االسبانية لعافيتها وتوحيد جهودها يف حماولة . يف تلك املرحلة احلرجة

منها فرض هيمنتها على شبه اجلزيرة األيبريية، وإحياء إسبانيا النصرانية وذلك بتعويض ما خسرته أمام القوى 
  .م 7 / ه 1اإلسالمية منذ اية القرن 

من املدن األندلسية على فرتات خمتلفة، كانت هزمية املوحدين يف معركة  اسلمني عددبعد فقدان امل
م، حدا مفصليا، تبعته هزائم متالحقة ازدادت معها القبضة املسيحية على  1212 / هـ 609سنة " العقاب"

كان منطقيا م،   1492 / هـ 897وإىل غاية سقوط غرناطة آخر معقل للمسلمني سنة . شبه اجلزيرة األيبريية
أن نلحظ تدفق أعداد كبرية من اجلالية األندلسية، اليت استقرت بشكل مكثف باحلواضر الساحلية مبا فيها 
جباية العاصمة الثانية للسلطنة احلفصية وأحيانا مدينة منافسة هلا، وليس أدل على ذلك من شهادة ابن 

لظروف معينة إحدى أبرز األسر النازحة  خلدون، سليل أسرة عربية استقرت باألندلس لتجد نفسها نتيجة
ا تكالب الطاغية على العدوة والتهم ثغورها " :بالقول )5("العرب"إىل افريقية، حيث خلص لنا ذلك يف كتابه 

ّ
مل

واكتسح بسائطها وأسف على قواعدها وأمصارها أجاز األعالم وأهل البيوت إىل أرض املغربني وإفريقية 
  ". الستفحال الدولة احلفصية اوكان قصدهم إىل تونس أكثر 

وكانت هذه اجلموع من الكثرة حبيث استطاعت أن تفرض نفوذها يف البالط، واإلدارة وحىت يف 
احلياة العامة، وأن تتمكن من إحداث تغريات حامسة يف جماالت خمتلفة، ما يهمنا يف هذه العناصر هو 

خاص، وعلى طبيعة املواد املدرسة يف حلقات الدرس، الواضح على احلركة التعليمية يف جباية بشكل  اتأثريه
مفصلة، حبيث متكننا من التعرف بدقة عن أعدادهم، وضبط نقط غري وإن كانت معلوماتنا ذا الصدد 

ال يستهان به منهم كانوا من  فإن عددا. تأثريهم يف جمالس اإلقراء مبنطقة جباية استقرارهم واستيعاب مدى
  . )6(ا لإلقراء يف موطنهم األصلي وقد ذاع صيتهم من قبل قدومهم إىل العدوة املغربيةفئة الشيوخ الذين تصدرو 

  

                                                 
  . 438/  6 ،2000مراجعة سهيل زّكار، دط، دار الفكر، بريوت،    )5(
يراجع حول هذا . الدارسني دور اجلماعة األندلسية يف جباية وسيطرا على احلياة العلمية بصفة عامةبّني عدد من    )6(

دراسة اقتصادية واجتماعية، تونس، منشورات كلية العلوم اإلنسانية : صاحل بعيزق، جباية يف العهد احلفصي: املوضوع
، مغرب "جلالية األندلسية يف املغرب األوسطتطور استقرار ا"، رفيق خليفي، 374-358 ، ص2006واالجتماعية، 

دراسات يف تاريخ وحضارة اجلزائر يف العصر اإلسالمي الوسيط، إشراف عالوة عمارة، قسنطينة، مكتبة اقرأ، : أوسطيات
 Dominique Urvoy, « La structuration du monde des ulémas à Bougie au.112-75 ، ص2013

VII/XIIIe siècle », Studia Islamica, XLIII (1976), p. 87-107; Dominique Valérian, Bougie, 

port maghrébin, 1067-1510, Rome, École française de Rome, 2006, p. 519-524.  
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  طبقة المؤرخين من الشيوخ األندلسيين الواردين إلى بجاية يتولون مهمة اإلقراء
إن قراءة متأنية لكتب الرتاجم والطبقات احمللية منها واألندلسية، اليت اهتمت بشكل مباشر بالرتمجة 

أن عددا معتربا منهم كان على  جتعلنا نكتشف. م 13 / ه 7أندلسية عاشت خالل القرن  لشخصيات
القاسم املشرتك هلذه الفئة هي مسامهتها  نإقوائم النازحني إىل منطقة جباية ودون اخلوض يف أسباب النزوح، ف

املؤرخني دون سواها،  الفّعالة يف تدريس جمموعة من املؤلفات يف فروع خمتلفة، سوف نركز حديثنا على طبقة
على طلبة احللقة اليت كانوا يعقدوا  –جمال اهتمامنا  -ومدى إسهامها يف تلقني عدد من املؤلفات التارخيية 

ما . الفريضة أو خطيب اجلامع أو املنصبني معا بشكل خاص يف املساجد اليت أسندت إليهم، كمتويل صالة
قطر وصل فيه مستوى الوعي التارخيي لديها إىل مرحلة النضج، يشد االنتباه أكثر أن هذه الطبقة نزحت من 

تلك اخلصوصية مستمدة أساسا من الزخم الكبري . )7(وتشكلت هناك مدرسة تارخيية أندلسية هلا خصوصيتها
الذي طبع مستوى اإلنتاج التارخيي لديها كما وكيفا، بل ظهرت ا أسر اشتهرت بالتدوين التارخيي على 

  .)8(ازينيغرار أسرة الر 
، سوف يكون "عنوان الدراية"يبدو واضحا أن تراجم قاضي مدينة جباية الغربيين اليت دوا يف كتابه 

معتمدنا األساسي يف رصد أبرز األمساء األندلسية ذات العالقة املباشرة باملعرفة التارخيية، واليت كان هلا دور 
شخصيات أندلسية نازحة إىل  حصاء على األقل عشروعليه ميكننا إ. يف تفعيل النشاط التارخيي باملنطقة

  .)9(التارخيي ُعرفت بنشاطهااملنطقة، 

                                                 
  :أجنزت العديد من الدراسات منها. حول خصائص املدرسة التارخيية األندلسية  )7(

  .1999األندلس، ترمجة نايف أبو كرم، دار عالء الدين، دمشق، بويكا، املصادر التارخيية العربية يف . ك -  
-333 ، ص)2004(، 32عدد  جملة التاريخ العريب،، "الكتابة التارخيية يف الغرب اإلسالمي الوسيط"عالوة عمارة،  -  

369.  
 .2011عبد الواحد ذنون طه، مصادر يف تاريخ املغرب واألندلس، دار املدار، بريوت،  -  
عالوة  إشراف، )غري منشورة(، مذكرة ماجستري "م 11 / هـ 5التارخيية يف األندلس خالل القرن  ملعرفةا" اين، علي زي -  

  .2011، عمارة، جامعة منتوري، قسنطينة
: جمموعة من الكتب التارخيية منها) م 955 / هـ 344ت (بكر أمحد بن موسى الرازي و خ البالط األموي أبألف مؤر    )8(

االستيعاب "وكتاب " أنساب مشاهري األندلس"، كتاب آخر يف "ار أهل األندلس وتاريخ دول امللوك فيهاأخب"كتاب يف 
) م 989 / ه 379ت (، أما ابنه عيسى بن أمحد "أعيان املوايل يف األندلس"وله عنوان آخر يف " يف أنساب األندلس

مستندا أساسيا ألخبار األندلس  اهذا وتعترب مؤلفام. فقد ألف مثل والده مؤلفا تارخييا للخليفة األموي احلكم الثاين
صاحب  ) م 890 / هـ 277ت (إضافة إىل شخصية حممد بن موسى الرازي . رجع إليها كل من ابن حيان وابن األبار

  ".الرايات"كتاب 
ال املعرفة التارخيية انتق"ميكن مراجعة هذه الشخصيات واملكانة اليت حظيت ا يف مدينة جباية يف مقايل املوسوم بـ  )9(

دراسات يف تاريخ وحضارة اجلزائر يف العصر اإلسالمي : ، مغرب أوسطيات"باملغرب األوسط مع اية الفرتة الوسيطة
  .217-215 ص الوسيط، ص
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 1258 / هـ 657ت (ابن السراج أبو احلسن علي : سوف نركز اهتمامنا فقط على ثالثة شيوخ وهم
 هـ 699: ت بعد(، أبو عبد اهللا حممد بن صاحل الكناين )م 1259 / هـ 658ت (، ابن األبار القضاعي )م
يعود ذلك أساسا إىل اإلشارات الصرحية الواردة يف بعض النصوص التارخيية، تؤكد على ). م 1300 /

تدريسهم مؤلفات تارخيية يف حلقتهم مبنطقة جباية على طلبة احللقة، سواء من املنتمني إليها أو حىت الواردين 
دلسية يف جباية من خالل تتبع دور عليها، وعليه ميكننا على األقل تقييم النشاط التارخيي للمشيخة األن

  .هؤالء الشيوخ ورصد تالمذم واملواد املدرسة يف حلقتهم
  

  : الراوية ابن السراج اإلشبيلي/ 1
، يدرك "رواية عالية متسعة"واعتباره صاحب  )10(إن قراءة خاطفة للرتمجة اليت خصصها له الغربيين

ألخري، فهو ابن أخت الراوية التارخيي ابن اخلري االشبيلي جيدا طبيعة الوسط التارخيي الذي ينتمي إليه هذا ا
، واملؤرخ أيب )م 1182 / هـ 578ت (، من أبرز تالمذة املؤرخ ابن بشكوال )م 1179 / هـ 575 ت(

توىل اإلقراء يف جباية موعة كبرية من مشيخة األندلس ذوي ). م 1185 / هـ 581ت ( لييالقاسم السه
، ابن صاحل )م 1260 / هـ 659ت (نذكر منهم، ابن األبّار، ابن سّيد الناس االهتمامات التارخيية 

رغم هذا الوسط التارخيي املتميز، مل يذكر لنا الغربيين طبيعة املؤلفات اليت كان يدرسها هذا . اخل... الكناين
  . األخري يف جباية، واكتفى بذكر تالمذته فقط

الشحيحة والباهتة، اليت قدمها الغربيين حول النشاط  وعلى الرغم من خيبة أمالنا جتاه املعلومات
التارخيي البن السراج، ما جعلنا غري جازمني بتدريسه ملؤلفات تارخيية يف جباية، لتأيت هنا شهادة بالغة األمهية 

مني ، أحد الشيوخ املنت"األستاذ اللغوي التارخيي"جعفر اللبلي  األحد تالميذ ابن السراج يف جباية، نعين به أب
ن خصص له الغربيين ترمجة مقتضبة يف إإىل طبقة املؤرخني األندلسيني الوافدين على جباية، هذا األخري و 

، مل يذكره كتلميذ البن السراج، مكتفيا باإلشارة إىل ممارسته مهنة اإلقراء يف املدة اليت سكنها يف )11(عنوانه
  . جباية

أثناء إقامته يف جباية، مجيع  ه على شيخه ابن السراجصراحة قراءت )12(ذكر برنامج هذا التلميذ اللبلي
، إضافة إىل "الروض األنف الباسم"مؤلفات أيب القاسم السهيلي ومسى منها كتابه يف السرية املوسوم بـ 

  . )13(مؤلفات أخرى

                                                 
ويتصل إسناد الغربيين بالشيخ ابن السراج بطريق عدد من شيوخه يف جباية، منهم الشيخ  .182-181 مصدر سابق، ص )10(

الغربيين، : ينظر. بد اهللا الكناين، الشيخ أيب العباس أمحد بن خضر الصديف، الشيخ أيب جعفر أمحد املكتبأيب ع
  . 322، 321، 319، 316، 315، 311، 310املشيخة، ص 

  . 300مصدر سابق، ص   )11(
  . 52، ص 2011حتقيق حممد بوزيان بنعلي، طنجة، مطبعة اسبارطيل،    )12(
 :ينظر ).م 1030/  هـ 422ت (بن جناح ابن القالس األموي القرطيب  أليب احلسني حيىي" رياتسبل اخل"كتاب : منها   )13(
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 ا، فيكشف لنا عن تلميذ ثان البن السراج يف جباية، ممن درسوا عليه كتب)14(أما برنامج التجييب
أين يظهر لنا اسم ابن  .عبد اهللا بن صاحل الكناين اة، نعين به نزيل جباية وخطيب جامعها األعظم أبتارخيي

السراج يف سالسل أسانيد بعض املؤلفات التارخيية اليت درسها عليه تلميذه الكناين، اجلدول التايل يرصد لنا 
إىل سالسل أسانيد التجييب الواردة يف  أربعة مؤلفات تارخيية درسها الكناين على شيخه ابن السراج استنادا

  : برناجمه
  

طريقة   نوعه  صاحب الكتاب  عنوان الكتاب
  التحمل

  الصفحة 

  134  مناولة  السرية  )م 1070 /هـ 463ت (ابن عبد الّرب   ر يف اختصار املغازيالدرّ 
  138  قراءة  السرية  )م 1149/  ه 544ت (القاضي عياض   الشفا 
  263 - 262  مناولة  الرتاجم  )م 1182 / هـ 578ت (ابن بشكوال   صلة 

  265  قراءة  األنساب  ابن عبد الربّ   القصد واألمم 
  

طلبة احللقة لوقبل أن خنتم حديثنا حول دور ابن السراج يف تلقني جمموعة من املؤلفات التارخيية على 
ى تلميذ آخر له عل" الصلة"يف جباية، لفت انتباهي قيام هذا األخري بتدريس كتاب شيخه ابن بشكوال 

، لكن جهلنا مبكان اإلقراء )م 1294/  ه 694ت (السلمي البلفيقي ونعين به الشيخ حممد بن إبراهيم 
حال دون االستفادة من هذه املعطيات اإلخبارية املهمة، وما زاد األمر غموضا عدم إدراج الشيخ أيب 

على " عنوان الدراية"السابع يف  جرياهل القاسم البلفيقي، ضمن قائمة الشيوخ الواردين إىل جباية القرن
األقل، كل هذا جعلين أستبعد جباية كمكان للقاء والدرس وأرجح أن تكون إحدى احلواضر األندلسية، 

لكن بالتدقيق أكثر يف السنة اليت قام فيها . باعتبار أن كّل من الشيخ والتلميذ ينحدران من أصول أندلسية
وهو سنة  )15(على تلميذه الشيخ البلفيقي، واملصرح به يف برنامج التجييب" الصلة"ابن السراج بتدريس كتاب 

م، أي قبل وفاة الشيخ ابن السراج بسنة واحدة فند تلك االحتماالت، بل جعلنا نرشح  1257/ هـ 656
ئية جباية كمكان للدرس دون غريها، ملعرفتنا املسبقة أن الراوية ابن السراج ممن استقر يف املدينة بصفة ا

للتلميذ الشيخ  )16("اإلحاطة"وتويف ا، ويف االجتاه املقابل مراجعتنا لنص الرتمجة الذي خصصه صاحب 

                                                                                                             
   .69املصدر نفسه، ص 

  .1981العربية للكتاب، ليبيا، تونس،  راحتقيق عبد احلفيظ منصور، الد   )14(
  .262صدر نفسه، ص امل   )15(
درة ابن القاضي، . 251-248/ 4، 1977ة اخلاجني، القاهرة، حاطة، حتقيق حممد عبد اهللا عنان، مكتبابن اخلطيب، اإل   )16(

  .60-59/ 2، 1971احلجال، حتقيق األمحدي أبو النور، املكتبة العتيقة، تونس، دار الرتاث، القاهرة، 
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البلفيقي، يؤكد فيها تتلمذه على شيخه ابن السراج، كما أسعفنا بإشارة مهمة مفادها قيام هذا األخري برحلة 
لى الرغم من عدم ذكره للحواضر العلمية ، وع"اإلحاطة"، إال أن صاحب )17(إىل بالد املغرب للقاء الشيوخ

اليت حّل ا، فالعودة إىل تاريخ مساعه للكتاب على شيخه ابن السراج، جيعلنا نعتقد أن مدينة جباية كانت 
 "صلة"م ودرس عليه  1257 / ه 656بتاريخ  إحدى حمطات البلفيقي، أين التقى بشيخه ابن السراج

  .شيخه
أخرى، من شأا أن تزيل الكثري من الغموض الذي يكتنف بعضا  واىل غاية ظهور مصادر إخبارية

من جوانب النشاط التارخيي للشيخ ابن السراج، فإن حماوليت تقصي تالمذة هذا األخري يف جباية أفضت إىل 
، وهنا )أيب جعفر اللبلي، أيب عبد اهللا بن صاحل الكناين، أيب القاسم البلفيقي(العثور على ثالثة منهم 

لنا بشكل ملموس أمهية كتب الربامج يف إعطاء صورة واضحة عن عناوين املؤلفات التارخيية اليت  تتكشف 
  .كانت متداولة يف حلقة الشيوخ، ناهيك عن ضبطها لزمن ومكان اإلقراء يف بعض األحيان

  
  )م 1259 / هـ 658ت (ابن األبار القضاعي، أبو عبد اهللا محمد / 2

، يعترب من أبرز "الشيخ الفقيه الكاتب البارع التارخيي"ا ن هذإمن دون تردد ميكن القول 
، الذي أكد لنا قيام )18(الشخصيات التارخيية اليت أدرجت على الئحة الوافدين على جباية يف كتاب الغربيين

واإلقراء والتصنيف، هذه الشهادة املهمة  يف املدة اليت أقامها هناك بـالتدريس" التكملة"صاحب كتاب 
أيضا، من عكوف هذا األخري يف املدة الطويلة تلك، بنشر  )19("الذيل والتكملة"أورده صاحب  تعززت مبا

، الذي ال خيلو مغزاه من حماولة ابن األبار التودد والتقرب لويل "الكتاب عتابإ"العلم بل صنف ا كتابه 
ونس، ويف سياق باحلاضرة ت )م 1249- 1228 / هـ 647-626( نعمته السلطان احلفصي أيب زكريا حيىي

على شيخه الراوية ) م 995 / هـ 385ت (الّدارقطين " سنن"متصل جنده يف جامع جباية األعظم، يقرأ فيه 
  . )20()م 1258 / هـ 657ت (ابن السراج 

                                                 
ايل ، يف جباية ولقائه بناصر الدين املشد)م 1371 / هـ 773ت (ننوه هنا فقط، إىل تواجد ابنه أيب الربكات البلفيقي    )17(

النباهي، املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، حتقيق صالح الدين اهلواري، املكتبة : حوله ينظر. والدراسة عليه
املقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق إحسان عباس، . 177-174 ، ص ص2006العصرية، بريوت، 

/ هـ 721ت (إسحاق البلفيقي فمن شيوخ ابن رشيد السبيت أما األب أيب . 487- 5/471، 1988دار صادر، بريوت، 
م، يف رحلته املوسومة مبلء العيبة، حتقيق حممد احلبيب  1285 / هـ 684الذي أكد دراسته عليه بتونس سنة ) م 1321

  .156-127/ 2، 1982بن خوجة، الدار التونسية للنشر، تونس، 
  .259مصدر سابق، ص    )18(
  .6/269، 1973بريوت، دار الثقافة،  حتقيق إحسان عباس،   )19(
   .94-93 ، ص2010ابن األبار، معجم شيوخه، حتقيق حممود الدومي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،    )20(
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ال نشك مطلقا يف أن ابن األبار، كان من العناصر األندلسية النشطة يف جباية القرن السابع هجري،  
ية اليت تطرح علينا هنا بإحلاح، هي غياب إشارات صرحية يف املصادر اإلخبارية، اليت لكن اإلشكالية اجلوهر 

وهو . اهتمت بالرتمجة له، تؤكد قيامه بتدريس مؤلفات تارخيية يف املنطقة، حىت نستطيع تقييم نشاطه التارخيي
كون طبيعة كتب   هل يعود فقط إىل. ما يدفعنا إىل التفتيش عن األسباب احلقيقية اليت تقف وراء ذلك

الرتاجم والطبقات، اليت غالبا ما تركز اهتمامها على ذكر شيوخ وتالمذة صاحب الرتمجة إمجاال، دون 
اخلوض يف تفاصيل املواد املدرسة وأماكن الدرس، اليت هي يف األصل من اختصاص كتب الربامج وفهارس 

  الشيوخ، أم أن األمر يتعدى ذلك؟ 
املسألة ومناقشتها عن كتب الربامج، لنستعني مرة أخرى بربنامج  لن نذهب بعيدا يف حتليل هذه

التجييب، أين نقرأ اسم ابن األبار يربز يف سالسل أسانيد تلميذه الشيخ أيب عبد اهللا الكناين وقد درس عليه  
حيث قام ابن األبار بتدريس كتابه  )21("درر السمط يف خرب السبط"الكتاب األول هو . كتابني يف التاريخ

، أي أربع سنوات فقط )22(م 1256 / ه 654للشيخ الكناين يف حلقته وبالضبط بتاريخ حمرم سنة " الدرر"
  . )23()م 869 / هـ 256ت (للبخاري " الضعفاء واملرتوكني"قبل وفاته، أما الكتاب الثاين فهو كتاب 

عبد اهللا الكناين  ويخ أبنا املكان الذي درس فيه الشمل يذكر ل نإنلفت االنتباه هنا، إىل أن التجييب و 
أوهلما أن ابن األبار كان : آخر لسببني اعلى شيخه ابن األبار، إال أنه ميكننا اجلزم بكونه جباية وليس مكان

. حصلت له مع صاحب البالط احلفصي بتونس يف هذه الفرتة بالذات يف جباية يف أعقاب اجلفوة اليت
ما ذكره الغربيين استقر يف املدينة بصفة ائية منذ مدة طويلة ثانيهما أن التلميذ الشيخ الكناين وعلى حسب 

م، يلتقي  1256/  هـ 654ومل ينتقل منها إىل مكان آخر، على األقل جنده بالتأكيد يف جباية يف أول سنة 
وهو التاريخ ذاته الذي التقى فيه بشيخه ابن . )24()م 1257 / هـ 655ت (فيها بصديقه ابن حمرز البلنسي 

  ".درر"ر ودرس عليه كتابه األبا
ن متكنا من الكشف عن أبرز تالميذ التارخيي ابن األبار يف جباية، ممن أخذ عنه بعضا من املؤلفات إو 
لكن بشكل ضئيل . ومن مثة تسليط الضوء على جانب من جوانب النشاط التارخيي هلذا املؤرخ. )25(التارخيية

                                                 
وهو كتاب يف مراثي آل البيت حيكي فيه سريم  .1987حتقيق عز الدين عمر موسى، دار الغرب اإلسالمي بريوت،    )21(

وأثىن . 261، اطلع عليه الغربيين، مصدر سابق، ص "اللجني يف مراثي احلسني"جتاه ألف كتابه ومناقبهم، ويف ذات اال
إال الكتاب املسمى بكتاب اللجني يف مراثي احلسني لكفاه يف ارتفاع درجته  ليفآولو مل يكن له من الت"عليه بالقول 

  ". وعلو منصبه ومسو رتبته
  .259التجييب، مصدر سابق، ص   ) 22(
  .261-260 ملصدر نفسه، صا  ) 23(
  .105 -104 الغربيين، مصدر سابق، ص  ) 24(
عن اتصال سنده بابن األبار عن طريق الشيخني أيب عبد اهللا الكناين . 259، ص "عنوانه"نفهم من حديث الغربيين يف   ) 25(

س بن خضر، لكننا جنهل العباو إىل وجود تلميذ آخر البن األبار يف جباية وهو الشيخ أب. والشيخ أيب العباس بن خضر
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ا يف جباية، خصوصا إذا علمنا أن كتابه التارخيي وباهت ال يرقى إىل مستوى الشخصية املتحدث عنه
 م، 1257 / هـ 655الذي بقي حيظى بعنايته ويقوم بالتصحيحات والتعديالت عليه إىل غاية سنة ، "التكملة"

ت (كانت مبيضته تلك حبوزة تلميذه املالزم له بتونس ابن اجلالب . )26(أي ثالث سنوات فقط قبل وفاته
ين قام هذا التلميذ بإعادة نسخ كتاب شيخه بناءا على تلك املبيضة، لتعرف ، أ)27()م 1265 / هـ 664

بعدها نسخة ابن اجلالب األم النفيسة، طريقها إىل املوطن األصلي ملؤلفها األندلس وبالتحديد بثغر منورقة، 
نسخة حيث قام كل من حممد بن أيب بكر األنصاري التلمساين وابن احلكم سعيد بن حكم مبعارضة وتصحيح 

مبعىن  .)28(م 1262 / ه 661مجادى اآلخرة سنة  10بأصل ابن اجلالب، كان ذلك يوم اجلمعة " التكملة"
آخر أن كتاب ابن األبار عرب إىل بّر العدوة األندلسية بعد ثالث سنوات فقط من اغتيال صاحبها، لينجو 

، وال يستبعد أن تكون )29(ودواوينههذا الكتاب من النكبة اليت حلقت بصاحبه ومبجلدات كتبه وأوراق مساعه 
  .)30(تلك النسخة هي النسخة األم اليت انبثقت منها باقي النسخ

طريقها إىل العدوة " التكملة"، مل تكن استثناءا يف ذلك حيث عرفت ةكما أن حاضرة العزفيني سبت
كانت تدرس يف حلقة م، أين   13 / هـ 7ن كانت متأخرة نسبيا، لكن قبل اية القرن إاملغربية مرة أخرى و 

ما  )م 1294/  ه 694ت (البلفيقي  ، نعين به الشيخ)31(أحد تالميذ ابن األبار وممن أجازه يف رواية تكملته

                                                                                                             
  .متاما طبيعة املواد الدراسية اليت تعاطاها هذا التلميذ على شيخه ابن األبار، ما جيعلنا نكتفي فقط بإشارة الغربيين تلك

الدراسة اليت أجنزها كل من ألفريد بل وحممد بن : ينظر. حول تاريخ تأليف كتاب ابن األبار والتصحيحات اليت قام ا  ) 26(
  .8-1 ص. 1920اليت قدما ا نص حتقيقهما للقسم املفقود من التكملة، مطبعة فونطانة، اجلزائر،  أيب شنب

  .54-6/52 ابن عبد امللك املراكشي، مصدر سابق،: ينظر ترمجته  ) 27(
نعرف ذلك من خالل توقيع أحد املصححني للنسخة وهو التلمساين الذي كتب خبطه على الورقة األوىل من خمطوطة   ) 28(

 ك(وعن هذه النسخة تتفرع نسخة املكتبة الوطنية بالرباط املدرجة حتت رقم . )1411(اخلزانة احلسنية املدرجة حتت رقم 
، مطبعة 2حممد املنوين، ورقات عن حضارة املرينيني، ط: ينظر. زيد من التفصيل عن نفاسة هذه النسخةاململعرفة . )358

  .503- 502 ، ص1996النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 
من التفصيل حول أسباب مقتل ابن األبار بأمر من السلطان احلفصي أيب عبد اهللا املستنصر  زيداملمن أجل معرفة   ) 29(

املقري التلمساين، أزهار الرياض، . 419-6/418ابن خلدون، مصدر سابق، : ينظر). م 1277 -1249/  هـ 647-675(
  .213- 3/211، 2010القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 

، حتتفظ املكتبة الوطنية بالرباط كذلك، بنسختني )358 ك(إضافة إىل النسخة اليت أشرنا إليها سابقا اليت حتت رقم    )30(
تفيد الطرر املوجودة ا والعبارات املثبتة على الورقة  )د 4135(عتيقتني لتكملة ابن األبار، النسخة األوىل حتت رقم 

حيي بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد اللخمي العزيف وهي حتت رقم خة الثانية فعليها متلك أما النس. األوىل بنفاستها
، إضافة إىل )كسريي  1673= 1678(كما حتتفظ مكتبة دير األسكو بنسخة عتيقة غري مؤرخة حتت رقم   .)214ك (

  .)كسريي1670=1675(نسخة أخرى حتت رقم 
قائمة طويلة . 251-3/250 ات السياق قدم لنا ابن اخلطيب يف كتابه اإلحاطة،ويف ذ. 262التجييب، مصدر سابق،   ) 31(

  . لشيوخ البلفيقي يف الرتمجة اليت خصه ا وذكر منهم شيخيه ابن األبار وابن السراج
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يستدعي االهتمام هنا، أن هذا األخري من تالميذ ابن السراج يف جباية وقد أشرنا إىل ذلك سابقا، كما يعترب 
  . )32(، يضاف إليها مؤلفات تارخيية أخرى"التكملة"يه أبرز شيوخ التجييب يف سبته، وقد درس علمن 

، يف بعض حواضر الغرب اإلسالمي الوسيط يف النصف الثاين "التكملة"إذا تأكد لدينا انتشار كتاب 
م، توىل ذلك تالمذة ابن األبار منهم ابن اجلالب وأيب القاسم البلفيقي، إما بطريق  13 / هـ 7من القرن 

ن املستبعد أن تكون جباية استثناءا يف هذا، وان كانت تعوزنا املادة اخلربية الكافية التدريس أو النسخ، فم
 661ت (إشارة من الغربيين اليت أوردها يف أعقاب ترمجته للراوية ابن برطلة األزدي  نإاملتعلقة ذا الشأن، ف

ول اليت ينحدر منها هذا ، فيما يتعلق باألص"التكملة"، أين أحال فيها إىل مراجعة نص )33()م 1262 / هـ
من طرف الغربيين، وبالفعل العودة " التكملة"األخري، يفهم منها مبا ال يدعو للشك املعرفة الدقيقة مبحتوى 

، رغم تأكيدنا )34(املتداول بني أيدينا اآلن، حيوي ترمجة لكّل من والد ابن برطلة وجده" التكملة"إىل نص 
ة مطالعته هلذا الكتاب، هل كان من نسخة شخصية كان ميتلكها ذلك فإننا يف ذات الوقت ال نعرف حقيق

ومن مثة عاد إليها أثناء تأليفه لعنوان الدراية ؟ أم أنه اطلع عليه يف أحد األمكنة اليت كان يرتدد عليها، قد 
  ". التكملة "يكون جباية أو حىت تونس احلاضنة األوىل اليت انبثقت منها نسخة 

  
  ) م 1300 / هـ 699: ت بعد(بن صالح بن أحمد الكناني الشاطبي أبو عبد اهللا محمد / 3

يعترب أبو عبد اهللا الكناين من الشيوخ البارزين الذين تولوا مهنة التدريس واإلقراء يف جباية، تكفيه يف 
روى ودرس واستجاز وأجاز وروى واقرأ " : يف الرتمجة اليت خّصه ا قائال) 35(ذلك شهادة تلميذه الغربيين

. ، كما أنه توىل الفريضة واخلطبة جبامعها األعظم ما ينيف على الثالثني عاما"ستمتع واستنفع به خلق كثريوا
ال نعرف عن أيب عبد اهللا الكناين انتسابه إىل طبقة املؤرخني األندلسيني، بل شهرته أوسع يف تدريس اللغة 

 يكن ليمنعه من تدريس جمموعة من العربية وفروعها إضافة إىل علوم احلديث والقراءات، لكن ذلك مل
  .املؤلفات التارخيية يف حلقته

وبالنظر إىل نشاطه التارخيي البارز يف املنطقة، ميكن اعتباره احللقة األساسية األوسع، اليت ترتكز 
م، وهنا نذكر  13 /ه 7عليها عملية تلقني املعرفة التارخيية موعة من طلبة احللقة يف جباية خالل القرن 

                                                 
ريخ الفقهاء تاتاريخ الفقهاء ورواة : املؤلفات التارخيية اليت درسها التجييب يف سبتة على شيخه أيب القاسم البلفيقي هي  ) 32(

التجييب، مصدر : حوهلا ينظر. والرواة البن الفرضي، صلة ابن بشكوال، كتاب الذيل لكتاب الصلة البن فرتون السلمي
  . 263، 262سابق، ص 

  .271املصدر نفسه، ص   ) 33(
- 2/266، 1995 ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة، حتقيق عبد السالم اهلراس، بريوت، دار الفكر،: ينظر ترمجتهما  ) 34(

268 ،3/41-42.  
  . 104مصدر سابق، ص   ) 35(
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عنه سوى قيام الشيخ الكناين بتدريسه على تالمذته يف  نامج شيوخه الضائع، الذي ال نعرفأمهية بر ب
  .الضائع) م 1230 / هـ 628ت (يضاف إليه أيضا برنامج ابن محاد الصنهاجي . )36(احللقة

القراءة بداية مع تلميذه سليل املنطقة وقاضي املدينة الغربيين، من املالزمني حللقة شيخه وممن أكثر 
، ودرس عليه مؤلفات يف الفقه واألصلني واحلديث والتصوف والتفسري واللغة العربية )37(عليه والرواية عنه

 . يقدم لنا اجلدول التايل الئحة تتكون من سبعة مؤلفات درسها على شيخه استنادا إىل مشيخته. وفروعها
  

  
يتضح من اجلدول أعاله، دراسة الغربيين جمموعة من املؤلفات يف علوم خمتلفة على شيخه وبشكل 

ه مل يشر مطلقا إىل دراسته مؤلفات تارخيية، ما جيعلنا ننبه إىل خاص أمهات كتب احلديث وغريها، إال أن
بني علوم الدراية والرواية، هذا التقسيم ال يدرج علم التاريخ ضمنها، وعلى هذا  )38(طريقة تصنيفه للعلوم
  .، رمبا يعكس هذا جزءا من سبب عدم تسميته ملؤلفات تارخيية درسها على شيوخه)39(األساس صنف كتابه

تلميذ الثاين، فهو أحد الطلبة الوافدين على مدينة جباية، صاحب الرحلة، البلنسي األصل حممد أما ال
بن حممد العبدري احليحي، التحق حبلقة الشيخ مرتني يف أثناء وجهته إىل البقاع املقدسة بغرض أداء مناسك 

                                                 
عبد اهللا الكناين بتدريس برناجمه لبعض طلبته، منهم العبدري، الرحلة املغربية، حتقيق أمحد بن جّدو، مطبعة و قام الشيخ أب   )36(

الواردة يف عنوان  كما تدل العبارات. 249التجييب أشار إىل ذلك يف برناجمه، ص . 130، ص 1964البعث، قسنطينة، 
  .اطالع الغربيين على برنامج شيخه. 107الدراية، ص 

  .106املصدر نفسه، ص    )37(
لعموري عليش، تصنيف العلوم يف الفكر اإلسالمي، : ينظر. ملزيد من التفصيل حول تصنيف العلوم يف الفكر اإلسالمي  ) 38(

  .2009الفارايب، الغزايل، ابن خلدون، اجلزائر، دار هومة، 
  .307عنوان الدراية، ص : ملزيد من التفصيل حول مفهوم علوم الرواية والدراية عند الغربيين، ينظر   )39(

  الصفحة  نوعه  الكتاب املدروس
  311  احلديث  )م 795 / هـ 179ت (موطأ مالك بن أنس 

  311  التفسري  )م 1143 / هـ 538ت (الكشاف أليب القاسم الزخمشري 
  312  احلديث  )م 869 / هـ 256ت (اجلامع البخاري أليب عبد اهللا حممد 

  312  احلديث  )م 874 / هـ 261ت (املسند لإلمام مسلم بن احلجاج 
  312  يثاحلد  )م 892 / هـ 279ت (جامع الرتمذي أيب عيسى حممد 

  321  التصوف  )م 1072 / هـ 465ت (الرسالة أليب القاسم القشريي 
  321  علم الكالم  )م 1085 / هـ 478ت (اإلرشاد أليب املعايل اجلويين 
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جمموعة من ما يهمنا دراسته ، )40(احلج والعودة منها، أّين قرأ عليه جمموعة من املؤلفات يف فنون خمتلفة
  : املؤلفات ذات الصلة باملعرفة التارخيية، اليت أتى على ذكرها يف نص الرحلة، وعليه أجنزت اجلدول التايل

  
  الصفحة   الوجهة  صيغة التحمل  نوعه  الكتاب املدروس
  30  الذهاب  قراءة ومناولة  السرية  )م 892/ هـ 279ت (الشمائل للرتمذي 
  130  العودة  قراءة  مناقب آل البيت  )م 1259 / ه 658ت (األبار درر السمط البن 

خمتصر حلية األولياء أليب نعيم البن 
  قبوش أيب احلسن عبيد اهللا النفزي

تراجم 
  الصوفية

  130  العودة  مناولة

  
على أن أبرز الطلبة الوافدين إىل جباية، الذين التحقوا حبلقة الشيخ الكناين مع اية القرن السابع 

ت (ناصر الدين املشدّايل  التقى فيها الشيخَ . )41(م 1294 / هـ 694هلجري هو التجييب، اليت نزل ا سنة ا
لكن تركيزنا سوف يكون على حلقة . )42(، درس عليه جمموعة من املؤلفات الفقهية)م 1330 / ه 731

لى ذكرها يف برنامج ابن صاحل الكناين، الذي درس عليه جمموعة من املؤلفات التارخيية، أتى عشيخه 
  : شيوخه، ومن أجل تسليط الضوء عليها بشكل مباشر، وضعنا اجلدول التايل

   

                                                 
: ينظر. من أجل معرفة املؤلفات اليت درسها العبدري على شيخه أيب عبد اهللا الكناين يف جباية يف طريق الذهاب والعودة   )40(

  .131-130 ،28-24العبدري، مصدر سابق، ص ص 
األربعني حديثا عن األربعني شيخا من "ذكر التجييب دراسته لكتاب . 161-160ستنادا إىل ما أورده يف برناجمه، ص ص ا   )41(

 هـ 694ذي احلجة  29جمالس آخرها ة مجع ابن األبار، على شيخه أيب عبد اهللا الكناين ببجاية يف ثالث" رجال األندلس
درس ا على شيخه الكناين كتايب كان أيضا يف جباية أين . م 1295 / ه 695ويف السنة املوالية أي سنة . م 1294 /

األربعني "شهر ربيع الثاين كما أعاد عليه قراءة كتاب من  29يف التاسع من شهر حمرم ويف " درر السمط"ابن األبار 
ط يف شهر رجب، م، غادر جباية ليحط رحاله مبدينة تونس وبالضب 1295 / ه 695على أنه يف هذه السنة أي ". حديثا

أخالق النيب صلى اهللا عليه وسلم البن "أين جنده يف حلقة الشيخ حرز اهللا بن أيب حممد حمرز وقد درس عليه كتاب 
  .250املصدر نفسه، ص : رينظ. حول ذلك". إسحاق

، 272، 267، 239املصدر نفسه، ص : ينظر. ملعرفة عناوين املؤلفات اليت درسها التجييب ببجاية على شيخه املشدايل  ) 42(
274 .  
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  : من خالل اجلدول أعاله ميكن تسجيل عدة مالحظات جنملها فيما يلي

، درس منها )43(كتابا  340نقرر بداية أن جمموع املؤلفات اليت درسها التجييب يف برناجمه بلغت حنو  •
هذا وقد بلغ جمموع الكتب التارخيية  .)44(ةكتابا يف حلقة شيخه أيب عبد اهللا الكناين يف فنون خمتلف  48حوايل 

كتابا تارخييا درسه على شيخه الكناين، وعناوينها مثبتة يف   12كتابا، منها   28اليت درسها يف برناجمه حوايل 

                                                 
 70 منهاا كتاب 340 يف مقاهلا حول برنامج التجييب، أن عدد الكتب املثبتة فيه بلغت A. Ramosأكدت الباحثة    )43(

أما مؤلفات الغرب . % 60 من جمموع الكتب، ويشكل املؤلفني املشارقة % 20.5 ما ميثل نسبة اأندلسي اكتاب
 ,.A. Ramos Calvo, op. cit :ينظر. أندلسية  %24مغربية و % 61 ه األخريةمن هذ % 40 فشكلت ما نسبتهاإلسالمي 

p. 298.  
، 150، 142، 141، 90، 76، 67، 57، 50، 45، 44، 43، 39، 36، 35 ص: ينظر. ملعرفة عناوين هذه املؤلفات   )44(

161 ،165 ،173 ،235 ،237 ،245 ،246 ،248 ،249 ،252 ،253 ،254 ،255 ،286.  

  الصفحة   طريقة التحّمل   انتماؤه  نوعه  الكتاب املدروس
  110  قراءة  مشرقي  السرية  مشائل النيب أليب عيسى الرتمذي

  129  إجازة ومناولة  مشرقي  السرية  )م 767 / هـ 150ت (سرية ابن إسحاق 
ت (الدّر يف اختصار املغازي البن عبد الّرب 

   )م 1070/  هـ 463
  134  قراءة  أندلسي  السرية

  138  قراءة ومناولة  مغريب  السرية  )م  1149 / هـ 544ت (الشفا للقاضي عياض 
املقتضب من حلية األولياء أليب نعيم البن 

  قبوش أبو احلسني النفزي 
  258  قراءة مناولة  أندلسي  الرتاجم

  261- 260  قراءة ومناولة  مشرقي  تراجم  الضعفاء واملرتوكني للبخاري
املؤتلف واملختلف أليب حممد عبد الغين 

  )م 1018/  ه 409ت (األزدي 
  264  قراء ومناولة  مشرقي  تراجم

  44  إجازة ومناولة  أندلسي  الرتاجم  )م 1052/  ـه 444ت (طبقات القراء أليب عمرو الداين 
  263- 262  قراءة و مناولة  أندلسي  الرتاجم  )م 1182 / هـ 578ت (ل القرطيب الصلة البن بشكوا

  259  قراءة   أندلسي  املناقب  )م 1259/ هـ 658ت (درر السمط البن األبّار 
  265  قراءة وحمادثة  أندلسي  األنساب    القصد واألمم البن عبد الربّ 

  265  قراءة ومناولة  مشرقي  الرتاجم  ألزدي مشتبه النسبة يف ضبط أمساء الرواة أليب حممد عبد الغين ا
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 ¼، كما متثل )45(جمموع املؤلفات التارخيية املدروسة يف الربنامج½ وهي بذلك متثل ما يقرب . اجلدول أعاله
 .درسها على شيخه اليتجمموع املؤلفات 

 6كتابا تارخييا اليت درسها التجييب يف جباية، توجد منها   12نلفت االنتباه أيضا، أنه من أصل   •
فقط دون غريها من احلواضر األخرى، اليت توزعت حصصها التدريسية لتلك  )46(مؤلفات درسها يف جباية

  :املؤلفات، كما يف هذا اجلدول التوضيحي
  

  الصفحة من الربنامج  ؤلفات التارخيية املدروسة اعدد امل  احلاضرة
  266، 263، 244  3  مالقة
   263، 135، 262، 137، 128، 111  10  سبتة

  250، 135  2  تونس
  265، 264، 251، 135، 131، 130، 111  10  )47(حواضر مصر

  261، 260  2  دمشق
  136، 111  2  مكة املكرمة

  
حصائية، هو توضيح أمهية مدينة جباية، كحاضرة علمية  ما نريد التأكيد عليه من خالل هذه اإل

، اليت قام ا مع اية )48(كانت من أبرز النقاط اليت سامهت يف التكوين التارخيي للتجييب يف رحلته العلمية
ومن أجل إعطاء . القرن السابع هجري وقد مّثل شيخه أيب عبد اهللا الكناين نقطة االرتكاز األساسية ا

عن أمهية الشيخ أيب عبد اهللا الكناين واعتباره حلقة وصل بني العدوتني األندلسية ممثلة يف  صورة أوضح
والكشف عن . الراوية املؤرخ ابن عبد الرب النمري وتالمذته من بعده، واملغربية ممثلة يف طلبة احللقة يف جباية

لة أسانيد الرواية التارخيية، موضحة أبرز أمساء الشيوخ املؤرخني األندلسيني الذين شكلوا حلقة وصل يف سلس
 : يف هذه السلسلة

                                                 
 Allaoua Amara. « La transmission du savoir :ينظر. فة مكانة الدراسات التارخيية يف هذا الربنامجملعر    )45(

historique », op. cit., pp. 219-225.   
، كتاب "املقتضب من حلية األولياء"كتاب : املؤلفات التارخيية اليت درسها التجييب يف جباية فقط دون غريها هي   )46(

  ". مشتبه النسبة"كتاب   ،"القصد واألمم"، كتاب "درر السمط"، كتاب "طبقات القراء"، كتاب "كنيالضعفاء واملرتو "
التحق التجييب حبلقات الشيوخ اليت كانت تعقد يف خمتلف حواضر مصر، ودرس ا جمموعة معتربة من املؤلفات التارخيية    )47(

مؤلفات أما مدينة قوص،  3تليها القاهرة مبجموع مؤلفات تارخيية  4حيث كان نصيب اإلسكندرية األعلى مبجموع 
  . الفسطاط والقرافة، فنصيب كل واحدة منها مؤلف واحد

من مؤلفات التجييب رحلته العلمية املوسومة مبستفاد الرحلة واالغرتاب، حتقيق عبد احلفيظ منصور، الدار العربية للكتاب،    )48(
  .صوصا اجلزء املتعلق ببالد املغرب، فوت علينا فرصة االستفادة منهالكن ضياع قسم كبري منها خ. 1975تونس، ليبيا، 
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  )هـ 614ت (أبو اخلطاب بن واجب 

  )م 1259 / هـ 658ت ( 

  العبدري    
  )م 1289/ هـ  688ت بعد (        

  فات السيرة النبوية وكتب التراجم والطبقات المشرقية واألندلسية في الحلقة
إن قراءة فاحصة لنوعية املؤلفات التارخيية اليت كانت مدار التلقني يف جباية القرن السابع هجري، 

" سرية ابن إسحاق"اثنان مشرقيان مها 
البن عبد الّرب النمري " الدّر يف اختصار املغازي والسري

للقاضي " الشفا"أليب القاسم السهيلي، أما الكتاب املغريب الوحيد فهو كتاب 
، مع التيارات اإلخبارية عياض، هذه اخلمسة عناوين تعكس انفتاح الوسط العلمي البجائي على خمتلف
 .    

ساحلي

 

  )م 1070 / هـ 463ت (ابن عبد الّرب 
  

  )م 1126 / هـ 520ت (ابن عتاب 
  

  )م 1182 / هـ 578ت (ابن بشكوال 

أبو اخلطاب بن واجب  
  

( ابن األبار القضاعي               )م 1258 / ه 657ت (ابن السراج 

  )م 1299 / هـ 699ت بعد (أبو عبد اهللا الكناين 

    أبو العباس الغربيين    أبو القاسم التجييب      ليأبو جعفر اللب
          )م 1304/ هـ  704ت (  )م 1399/ هـ  730ت (      )م 1292/ هـ 

فات السيرة النبوية وكتب التراجم والطبقات المشرقية واألندلسية في الحلقة
إن قراءة فاحصة لنوعية املؤلفات التارخيية اليت كانت مدار التلقني يف جباية القرن السابع هجري، 

اثنان مشرقيان مها : تؤكد على االنتشار الواسع لكتب السرية النبوية، يف مقدمتها
الدّر يف اختصار املغازي والسري"الرتمذي واثنان أندلسيان ونعين ما " 

أليب القاسم السهيلي، أما الكتاب املغريب الوحيد فهو كتاب " الروض األنف
عياض، هذه اخلمسة عناوين تعكس انفتاح الوسط العلمي البجائي على خمتلف

 تركيز اهتمامها على كتب السرية النبوية، باعتبارها تتمحور حول شخصية الرسول

ساحلي آسيا

  

  
  

ابن السراج 
  
  
  

  
          

أبو جعفر اللب
هـ  691ت (
  
  

فات السيرة النبوية وكتب التراجم والطبقات المشرقية واألندلسية في الحلقةرواج مؤل
إن قراءة فاحصة لنوعية املؤلفات التارخيية اليت كانت مدار التلقني يف جباية القرن السابع هجري، 

تؤكد على االنتشار الواسع لكتب السرية النبوية، يف مقدمتها
" مشائل"و

الروض األنف"وكتاب 
عياض، هذه اخلمسة عناوين تعكس انفتاح الوسط العلمي البجائي على خمتلف

تركيز اهتمامها على كتب السرية النبوية، باعتبارها تتمحور حول شخصية الرسول
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أما كتب الرتاجم والطبقات اليت ّمت تداوهلا يف هذه املرحلة على األقل، تشرتك كلها يف العناية برتاجم 
، ومنه كانت "علم الرجال"و ما يعرف بـ أ" اجلرح والتعديل"رواة احلديث، الذي له عالقة مباشرة بعلم 

  . احلاجة ماسة إىل معرفة سلسلة رجال احلديث، أنسام، قبائلهم وتراجم أهل العلم املعتمد عليهم
اخل، قد وّلد ... الرسول ثر النبوي، أقوال، وأفعال ومغازيوعليه ميكن التأكيد على أن االهتمام باأل

ومن مثة نشطت حركة التدوين يف موضوع السرية ومغازي الرسول، ذلك االهتمام بسريته ورواة أحاديثه 
بالطبع كان ذلك حافزا كافيا لتداول هذه املؤلفات يف حلقة الشيوخ، وانتشارها دون غريها من املؤلفات 

   .التارخيية األخرى، فقد استمدت أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تدور حوله
  

  لقرن السابع هجريتنامي الوعي التاريخي في بجاية ا
من دون أي تردد، ميكننا اجلزم بالدور البارز الذي لعبته املشيخة األندلسية من طبقة املؤرخني، يف 

م، إذ مثّلت نقطة استقطاب  13 / هـ 7تنشيط الوعي التارخيي ببجاية على وجه اخلصوص خالل القرن 
إىل جباية احلمادية، تتكشف لنا الصورة الباهتة وبالرجوع إىل الوراء وبالتحديد . واسعة هلذه العناصر النشطة

، وهو ما )49(اليت صبغت الوعي التارخيي باملنطقة، إذ مل تعرف تقاليد تارخيية واضحة بأسس وقواعد صلبة
يفسر لنا إىل حد كبري قّلة املهتمني بالدراسات التارخيية يف املنطقة، يوازيه ذلك ندرة املؤلفات وإن وجدت 

إبراهيم بن أيب يوسف املخزومي، لصاحل  لى غرار الكتاب التارخيي الذي أّلفه محاد بن، ع)50(فهي ضائعة
، اطلع عليه )م 1121- 1104/  هـ 515- 498(نصور بن الناصر بن عّلناس األمري احلّمادي العزيز باهللا بن امل

ألبار يف املدة اليت أقامها ، ومن احملتمل أن يكون قد عثر عليه ابن ا)51(ابن األبّار ونقل عنه يف كتابه التكملة
  .يف جباية، ومن مثة استعان به يف الرتمجة للمؤرخ أمحد بن أيب العرب بن متيم القريواين

                                                 
من الدراسات اليت سلطت الضوء على املسار العام للكتابة التارخيية املغربية احمللية خالل القرون اهلجرية األوىل سلسلة   ) 49(

الفكر التارخيي يف "رت حتت عنوان احملاضرات اليت ألقاها حممود إمساعيل على طلبة الدراسات العليا بـمكناس،  ونش
إضافة إىل سلسلة املقاالت اليت أجنزها عالوة عمارة باللغتني العربية . 2001، منشورات الزمن، الرباط، "الغرب اإلسالمي

ابن شداد الصنهاجي "إضافة إىل مقال آخر حتت عنوان . والفرنسية، وقد متت اإلشارة إىل مقالني منها يف وقت سابق
وأتبعه بدراسة ثانية حول . 95- 67، ص ص )2002(، 21، عدد جملة التاريخ العريب ،"ار املغرب الوسيطجامع أخب

الرقيق القريواين "شخصية الرقيق القريواين مع الرتكيز على دوره يف بلورة الفكر التارخيي ببالد املغرب وجاء حتت عنوان 
  . 144- 111، ص ص )2003(، 25، عدد عريبجملة التاريخ ال، "وبلورة الفكر التارخيي ببالد املغرب

  :ينظر. ملعرفة مزيدا من التفصيل   )50(
  . 348-343 عالوة عمارة، الكتابة التارخيية، ص ص -  
، )غري منشورة(آسيا ساحلي، إنتاج وانتقال املعرفة التارخيية باملغرب األوسط يف الفرتة الوسيطة، رسالة ماجستري  -  

  .83-32، ص ص 2008-2007ألمري عبد القادر، قسنطينة، إشراف عالوة عمارة، جامعة ا
  .1/111 ،1995حتقيق عبد السالم اهلراس، دط، دار الفكر، بريوت،    )51(
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لكن خالل القرن السابع هجري، بدأت اهتمامات بعض النخب العلمية احمللية تتوجه إىل االهتمام 
ؤلفات التارخيية احمللية، اليت ركزت اهتمامها أكثر بالكتابات التارخيية، واكب ذلك ظهور جمموعة معتربة من امل

  : وعليه سوف نسلط الضوء على اثنني ممن نعرف مؤلفام التارخيية. على تاريخ املنطقة
، ينحدر من سوق محزة )52()م 1230 / هـ 628ت (أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الصنهاجي 

النبذ احملتاجة يف أخبار صنهاجة بافريقية "ّلف كتاب على تاريخ الطربي، كما أ" تلخيص"، له )البويرة حاليا(
، وهو ميثل العودة إىل متجيد ماضي الساللة الصنهاجية اليت ينتمي إليها، والكتابان املذكوران )53("وجباية

معدودان ضمن الكتب الضائعة، إضافة إىل برنامج شيوخه الضائع أيضا، اطلع عليه الغربيين وأشاد 
، الذي حاول فيه تدوين )55("أخبار ملوك بين عبيد وسريم"نا من مؤلفاته تلك كتابه وقد وصل. )54(مبضمونه

أخبار اخللفاء الفاطميني يف بالد املغرب، يف حماولة منه إضفاء صبغة الشرعية على اخلالفة الفاطمية اليت 
  . سلمت زمام احلكم للساللة الصنهاجية اليت ينحدر منها

تطل علينا الشخصية الثانية، اليت تعترب من أبرز الشخصيات احمللية  ومع اية القرن السابع هجري
العباس الغربيين الذي ذهب ضحية  اأب" كبري جباية وصاحب شوارها"به القريبة من دواليب السلطة، نعين 

نعته اجتاها تارخييا مألوفا يف الغرب اإلسالمي الوسيط، ميكن " عنوان الدراية"ميثل كتابه . )56(بطانة السلطان
بكتابة تارخيية حملية بيوغرافية بامتياز، تركزت على تراجم الشخصيات البجائية احمللية والواردة إليها خالل 

م، وتكمن أمهية كتابه هذا يف اعتماده على األحكام والتسجيالت القضائية اليت كانت  13 / هـ 7القرن 
  .)57(حبوزته باعتباره قاضي املدينة

م، مل يقتصر فقط على احتضانه لشخصييت  13 / هـ 7بجائي خالل القرن على أن الوسط العلمي ال
ابن محاد والغربيين، بل عرف أيضا شخصيات حملية أخرى حمسوبة على فئة املهتمني باألخبار، وهو األمر 

أين زودنا بثالث شخصيات حملية نعتها بـ " عنوان الدراية "الذي تكشفه لنا مطالعة تراجم الغربيين يف 
   :واجلدول التايل يوضح ذلك". ارخييالت"

                                                 
  .323-225/ 8 مصدر سابق،ابن عبد امللك املراكشي، . 194- 192 الغربيين، مصدر سابق، ص ص: ينظر ترمجته   )52(
، يؤكد على أنه غري  "الديباجة يف أخبار صنهاجة"ا آخرا البن محاد عنوان. 8/324ينسب صاحب الذيل والتكملة،    )53(

  .194هذا العنوان األخري نسبه إليه الغربيين، مصدر سابق، ص ". النبذ احملتاجة يف أخبار صنهاجة"كتاب 
  .193املصدر نفسه،  )54(
  .1984حتقيق جلول أمحد البدوي، اجلزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب،  )55(
ابن خلدون من أبرز املؤرخني الذين قدموا معلومات دقيقة حول نكبة الغربيين، وأسباب مقتله يف حمبسه بأمر من  يعترب )56(

اخلرب عن "، وخصص لذلك عنوانا مستقال )م 1309- 1299 / هـ 709-699(صاحب البالط البجائي أيب البقاء خالد 
  .6/264 مصدر سابق، ابن خلدون،: ، حول ذلك ينظر"سفارة القاضي الغربيين ومقتله

استعان الغربيين بالسجالت القضائية اليت استطاع الوصول إليها يف جباية، يف التثبت من تويل كل من الشيخ أيب حممد  )57(
منصب قضاء جباية مدة ) م 1188 /هـ  584ت (والشيخ أيب متيم ميمون ) م 1186 / ه 582ت (عبد احلق االشبيلي 

  .183، 73، مصدر سابق، ص الغربيين: حوهلا ينظر. قليلة
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    : ميكن قراءة نقطتني أساسيتني من اجلدول

على الرغم من تأكيد الغربيين على الصفات العلمية اليت متتعت ا الشخصيات املشار إليها، واليت  •
تعكس يف جمملها اهتمامام التارخيية، إال أننا ال نعرف هلم كتابا يف التاريخ، ما يزيد األمر تعقيدا، أن 

  .ه الشخصيات على األقل بالنسبة للمصادر اليت بني أيدينامصدر الغربيين انفرد بالرتمجة هلذ
أن الشخصيات الثالث ال تنتمي إىل جباية املدينة، بل اثنان منها ينحدران من القلعة العاصمة األوىل  •

للحماديني، يضاف إليهما ابن محاد الصنهاجي القلعي، وهو ما يشري إىل استمرارية القلعة وأحوازها يف 
مقدرا على تويل مناصب  ثباتإرزة، لشخصيات حملية فاعلة يف الوسط العلمي البجائي، و تقدمي مناذج با

لكن رغم أمهية هذه الرتاجم اليت عرضها علينا الغربيين، إال أا ال تشكل لنا يف عمومها مادة خربية  . مهمة
فمثال شخصية ابن ميمون  كافية، ميكن التعويل عليها يف الوصول إىل حقيقة النشاط التارخيي هلذه األخرية،

علمنا جبلوسه حللقة شيخني من كبار الشيوخ األندلسيني من ذوي االهتمامات التارخيية، إال أن  نإالقلعي و 
وعليه فإننا أمام هذا الشح يف املعلومات، جند . الغربيين ال يكشف لنا عن طبيعة املواد اليت درسها عليهما

هذه الشخصيات احمللية بالصفة العلمية الصرحية اليت ثبتها الغربيين  أنفسنا مكتفني فقط بالتأكيد على حتلي
 ". له علم بالتاريخ "، "لتارخيي" بالقول 

  الصفحة  شيوخه يف جباية  منصبه يف جباية  أصله  الصفة العلمية  اسم الشخصية

أبو حممد عبد اهللا بن عبادة 
  القلعي

  )م 1270 / ه 669ت ( 

... التارخيي 
   حافظا للتاريخ

انتصب  -   قلعة بين محاد
  للتدريس 

  93  غري وارد

 أبو عبد اهللا حممد بن ميمون
  القلعي 

  )م 1274 / هـ 673ت (

انتصب  -   قلعة بين محاد   احملصل التارخيي  
  للتدريس

أبو املطرف بن  - أبو 
  عمرية 

ابن حمرز  - 
  البلنسي

94-99  

أبو عبد اهللا حممد بن حيي 
  الدّلسي

قاضي بعض   -  تدلس    له علم بالتاريخ
  كور جباية

طبيبا مزاوال  -
  ومعاجلا

  294  غري وارد 
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  : الخاتمة

ال يسعنا القول يف ختام هذه الورقة، إال التأكيد على الدور البارز الذي لعبته املدرسة التارخيية 
عبد اهللا الكناين ودوره يف تفعيل  واية، يف مقدمتهم الشيخ أباألندلسية، ممثلة يف أساتذا الواردين على جب

النشاط التارخيي باملنطقة، وذلك بتدريسه على طلبة حلقته جمموعة معتربة من املؤلفات التارخيية، على 
اخلصوص كتب السرية النبوية وتراجم رجال احلديث، متاشيا مع روح ذلك العصر، أين سيطرت فيه العلوم 

ازى مع ذلك االنتشار الواسع ملؤلفات علوم القرآن، والفقه وأصوله، وعلوم احلديث، واللغة الشرعية، تو 
  . العربية

من جهة أخرى، لفت االنتباه إىل أمهية كتب الربامج وفهارس الشيوخ، يف تسليط الضوء على طبيعة 
تند عليها األوساط العلمية يف املواد املدرسة داخل احللقة، ما يتيح للباحثني معرفة اخللفية الفكرية اليت تس

جباية، واملتمثلة أساسا يف االعتماد على اإلنتاج الفكري األندلسي واملشرقي، يف مقابل ذلك غياب شبه كلي 
وهو ما يؤكد لنا طبعا أسبقية املدرسة التارخيية املشرقية وبلوغها مرحلة النضج، كما مل . لإلنتاج احمللي املغريب

األندلسية بأقل من نظريا املشرقية، وبذلك حققت مراحل متقدمة عن شقيقتها  تكن املدرسة التارخيية
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