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يّة  بعُض أعلام اللّغة العربيّة في البلاد اللّيبيّة من خلال الرّحلة النّاصر
 )دراسة تاريخيّة نقديّة(

 *حمودة مفتاح د. إدريس                                          
 

 :مـدخل
تعددّت أغراض الرّحلة وتنوّعت مجالاتُها لدى الرّحّالة العرب, الّذين ما فتئوا 

بون  والقِفار, فضلًا عن  يالبلدان والأمصار, يكابدون عناء الرّحلة عبر الّصحاريجو
يخوضون المغامرة؛ ليّطلعوا على معالم  ركوب البحر في بعض الأحيان, يواجهون ُلججه, و
يقيّدوا مشاهداتهم في وصف بسائط الأرض وجبالها, ووديانها,  الأمصار والبلدان, و

بحارِها, وأخبار الأمم وحضاراتها والّشعوب وثقافاتها, ومعالم الم دن وقراها, وأنهارِها, و
 وخططها, ودُورها, ومدارسها, ومساجدها, وأعلامها.

يّة) م( الّتي 1017-1071هـ/1111-1111من تلك الرّحلات, الرّحلة النّاصر
بيّة , الّتي ضمّت في طيّاتها بعَض الأخبار عن البلاد (1)تعّد إحدى رحلات الحّج المغر

ّ ه الحرام,  اللّيبيّة أثناء قدوم صاحب الرّحلة من المغرب الأقصى متوّجهًا ّ بيت الل إلى حج
ّ الرّحّالة في  وخلال رحلة العودة من المشرق إلى المغرب, إذ كانت الأرض اللّيبيّة ممر
الذّهاب والعودة, ومن البدهيّ أّن ظروف الرّحلة تختلف من رحّالة لآخر, من حيث 

ُ في البلدان, وذلك بحسب تغيّر الأحوال وتفاوت الأزمان, الأمر الّذي  يجعل الإقامة
 ً  تقييدها في الأسفار رهينًا بتلك التّقلّبات, من حيث جمُع الأخبار والمشاهدات, فتارة

وافيةٍ, أو تفاصيل عن  تكون إشارات عابرة متعجّلة, وأخرى تكون مجموعة من أخبارٍ
دقائق الأحوال في ذاك الزّمان, لـكنّنا سنخّصص بحثنا عمّا يمكن أن يتيسّر لنا العثور 

 ٍ بيّة وآدابها, وهو موضوعنا الموسوم المبيّن في مبتدأ  عليه من أثر عن علماء اللّغة العر
 الّسطور. 

 

                                 
 بالجامعة األسمرّية اإلسالمّية. بكلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية محاضر *

 :ورحلة، مؤّسسة الفرقان للّتراث اإلسالمي، الّرياض ة  مغربيّ  ة في مائة رحلة  رحلة الّرحالت: مكّ  :ُينظر: الّتازي (1)
 .25-11، صم5002
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 مشكلة البحث:
إّن بعًضا من كتب التّراِجم والّطبقات لم تستقص أحوال بعض العلماء وآثارهم, ذلك 
بة إلى حّد المستحيل, لـكّن  أّن البحث في تراِجم كّل الّسابقين, أمٌر تكتنفه الّصعو
الإشارة إلى ذكر أحدهم عرًضا من نتف مبتورة في مصدرٍ ما, قد تجعل الأمل يحدو 

ٍ في كتب الجغرافية الباحث للوصول إلى النّزر ا ليسير, أو التّفصيل الـكثير لأخبار مبثوثة
والرّحلات أو الّسِيَر والمناقب, فهل نجد في رحلة النّاصرّي ما صمتت عن ذكره المصادرُ 

بيّة وآثارهم؟.   الأخرى فيما يتعلّق بأخبار بعض علماء اللّغة العر
 فرضيّة البحث:

ا عن رحلاٍت سابقة؛ فإّن إذا كانت رحلة النّاصرّي قد جاءت متأخّ   ًّّ ً نسبي رة
بيّة وأخبار أعلامها في ليبيا,  يمكن  البحث عن ملامح النّشاط الثّقافيّ في مجال اللّغة العر
أن يكون النّاصرّي قد تداركها في رحلته, وأكمل ما غفل عنه الرّحّالة الّسابقون, سّيما 

 ٍ يًّا وأديبًا, واّطلع على رحلاٍت مهمّة لمن سبقه, مثل رحلة التّجّاني ورحلة  وأنّه كان لغو
 العيّاشي.  

 أهداف البحث:
يهدف البحث إلى إلقاء الّضوء على جانٍب من الحياة الثّقافيّة في ليبيا, والبحث  

يخي لجهود العلماء وإسهاماتهم, وتوثيق ما يمكن الوصول إليه من معلوماٍت  عن الأثر التّار
دةٍ في هذا الجانب, قد تؤدّي  إلى الـكشف عن ولو قلّت؛ لفتح المجال لدراساٍت جدي

 التّراث الحضارّي في ليبيا, لا يزال مجهولًا في كثيرٍ من جوانبه.  
 أهمّيّة البحث: 

يّة الّتي تضمّنتها الرّحلة, للوصول        تكمن أهميّة البحث في استنطاق النّصوص المصدر
إلى معطياٍت عن الجزئيّة المطروحة موضوع الدّراسة, ومع إسهامات بعض الدّراسات 
الّتي اعتنت بالعلوم النّقليّة وأعلامها, فإّنها تبقى مبتورةً إلى حّدٍ ما؛ نظرًا لقلّة المصادر من 

هةٍ, واهتمام جّل الدّراسات بالتّاريخ الّسياسّي, وإهمال التّاريخ الحضارّي والثّقافي من ج
ٍ أخرى؛ لذلك فإّن أدب الرّحلة هو عيٌن على العصر الّذي عاش فيه الرّحّالة, وهو  جهة

يّة, وحيث ٌ مهّم ومتنوّع للـكشف عن جوانب مختلفةٍ  لصيرورة الحياة الحضار إّن  مصدر
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براز ما أشار رحلة النّاصر ي تضمّنت بعض الإشارات عن الحياة الثّقافيّة, فمن المهّم إ
يقة ما نقله إلينا بموضوعيّة نقديّة.     إليه بالبحث والدراسة, وكشف جوانب القصور في طر

 منهجيّة البحث :
ٍ ومنطقيّة عن مشكلة البحث, سنستخدم المنهج   للوصول إلى إجاباٍت موضوعيّة

يخّي  النّقدّي للنّصوص الواردة في رحلة النّاصري, المتعلّقة بموضوع البحث, دون التّار
 إغفال المصادر والمراجع الأخرى ذات العلاقة بالدراسة؛ لتحقيق النّتائج المرجوّة.

 حدود البحث:
بيّة وأعلامها في أدب الرّحلة   يقتصر البحث على دراسة ملامح الاهتمام باللّغة العر

 -إليها بعد تقديِم مدخلٍ -ص رحلة النّاصري, حيث قّسمت الدّراسة اعتمادًا على نصو
 إلى الآتي:

يف بصاحب الرّحلة. -  التّعر
بيّة.     -  نماذج من إشارات النّاصري لعلماء اللّغة العر
 ملحوظات على رحلة النّاصرّي. -
 الخلاصة, ومسرد المصادر والمراجع. -

يف بصاحب الرّحلة  :أوّلاً: التّعر
محمّد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن حسين بن ناصر الدّرعي, ولد في: هو أحمد بن  

بّى في أسرةٍ اشتهرت بالعلم والمكانة (1)م بدرعة1430هـ/1740رمضان11 , وتر
بيّة وآدابها وعلوم القرآن, وأجازه عددٌ  الاجتماعيّة, وقد جمع بين علوم الفقه واللّغة العر

 .(2)من علماء عصره
عُرف عن النّاصرّي اهتمامه بالرّحلة, فكانت له رحلاٌت داخليّة وخارجيّة, أمّا     

ّيتونة(3)الرّحلات الدّاخليّة فقد شملت سجلْماَسة , (1), وفاس ونواحيها(4), ومكناسة الز

                                 
ماسة أربعة فراسخ. ينظر: من مدن المغرب األقصى، تقع في الجنوب الغربي، بينها وبين مدينة سجل   درعة مدينة   (1)
 .52ص ،5معجم البلدان، دار صادر، بيروت، د.ت، م :ويالحم  
 .121-111، صم1511 :رر المرّصعة بأخبار أعيان درعة، كّلّية اآلداب، الّرباطالدّ  :الّناصري(2) 
-51، صم1555 :الّروض الّزاهر في الّتعريف بالّشيخ ابن حسين وأتباعه األكابر، كّلّية اآلداب، الّرباط :الّناصري (3)
55. 

 .121ص ،5، جم1551 :5باط، طة، الرّ ماللي، اإلعالم بمن حّل مراكش وأغمات من األعالم، المطبعة الملكيّ السّ (4) 
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بَع رحلاٍت إلى الحجاز, حيث كانت (2)ومُّراكش , وأمّا رحلاته الخارجيّة فكانت أر
هـ, والرّابعة عام: 1171هـ, والثّالثة عام: 1714والثّانية عام:  هـ,1704الأولى عام 

 . (3)هـ1111
يّة ورئاستها خلفًا لأبيه,         ية النّاصر كان أحمد النّاصرّي قد ُأسندت إليه مشيخة الزّاو

حتّى تلّقب بأحمد الخليفة, وذلك إشارةً وتمييزًا لدوره في الإشراف والمحافظة على شؤون 
ية و يّة, كما كانت على عهد أبيه, وقد توفّي أحمد النّاصري الزّاو مكانتها العلميّة والحضار

 : (5)وترك المؤلّفات الآتية (4)م1014هـ / 1111عام 
يّة. .1  الرّحلة النّاصر
فهرسة الّشيخ الخليفة أحمد بن ناصر: وقد كتبها في شكل إجازة, أجاز بها  .1

يل  ّ ه الووكدميتي, نز  مُّراكش.تلميذه الّشيخ عبد الل
 الرّحلة الّشاميّة: وتتعلّق برحلة أخيه: محمّد بن محمّد بن ناصر. .4
بة فقهيّة بعنوان: تنبيه الّسائل ببعض ما هو عنه سائل. .3  أجو
يّة بعنوان: تجديد المراسم البالية في الّسيرة الحسنة العالية. .4  كتاب في الّسيرة النّبو
 .--رسالة في الّصلاة على النّبي .4
يقة.كتيّب في  .0  الّطر
يض )مجموعة أشعار(. .1 يض في بسائط القر  إشفاء المر
 ترجمة والدته السيّدة حفصة. .1

 .مجموع رسائل.17     
 (. 1.فهرست: وهو كتاب آخر غير المذكور في الفقرة رقم )11     
يّة من أشهر مؤلّفاته الّتي ذاع صيتها في المشرق والمغرب؛ لما لها       تعّد الرّحلة النّاصر

ٍ اكتسبتها من خلال اشتمالها على التّاريخ والأدب والجغرافية, كما َحوَت على  من أهميّة
هـ/ 1111-1111كثيرٍ من الأشعار والنّوادر والأخبار, وهي رحلته إلى الحّج بين عامي: 

                                                                                             
 .121ص ،5، جم1551 :5باط، طة، الرّ ت من األعالم، المطبعة الملكيّ ماللي، اإلعالم بمن حّل مراكش وأغماالسّ (1)
 نفسه.  (2)
 . 50، صم1511 :الدّرة الجليلة في مناقب الخليفة، كلّية اآلداب، الّرباط :الخليفي (3)
 .11، صم5001 :ة، القاهرةطبقات المالكّية، دار اآلفاق العربيّ  :األزهري (4)
 .15، صم5011: ظبي الّرحلة الّناصرّية، دار الّسويدي للّنشر والّتوزيع، أبو أحمد:: أبو العّباس الّناصري (5)
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, ـه1111جمادى الأولى:  13م, حيث بدأ النّاصرّي رحلته يوم الخميس: 1071-1017
, فكانت في ـه1111رمضان  4وأنهى رحلته بالرّجوع إلى المغرب الأقصى يوم الخميس: 

يبدو أّن الرّحلة قد غلب عليها الّطابع  مجموعها قد استغرقت خمسة عشر شهرًا وستّة أيّام, و
يارتهما,  الوصفي للأماكن والمزارات, يفين وما يتعلّق بأحكام ز كوصفه الحرمين الشّر

يق رحلته إلى الحّج في  فضلًا عن مشاهداته الّتي قيّدها عن البلدان الّتي كانت في طر
الذّهاب والعودة, وذِكره لمناقب بعض الفقهاء والّصلحاء, إلى جانب ذلك حوت هذه 

وأحكام الّسماع, وهو ما دأب على الرّحلة بعًضا من الأحكام الفقهيّة كحكم التّدخين 
ً عليا في علوم الفقه والحديث وعلوم القرآن.  تقييده بعٌض من الرّحّالة الّذين بلغوا منزلة
ه من العلوم الّتي أشرنا إليها؛ لذلك  وأحمد النّاصري لا يقّل عنهم منزلةً, فقد نال حّظَّ

 وآرائه.  كانت رحلتُه وما ورد فيها انعكاًسا لنمط تفكيره وملاحظاته
( في ـه1114ونظرًا لأهمّيّة الرّحلة, فقد اعتمد عليها الحسين بن محمّد الورثيلاني ) 

"نزهة الأنظار في فضل علم التّاريخ والأخبار", كما حظيت باهتمامات  رحلته المسمّاة:
يّة بفاس عام:  , حيث نُشرت بعض ـه1417الباحثين بعد طباعتها أوّل مّرة بالمطبعة الحجر

"الحاّجيّة", من ثلاث  راسات عنها, ومنها دراسة علي فهمي خشيم, وهي بعنوان:الدّ 
والمنالي, والفاسي, وقد ركّزت الدّراسة  رحلاٍت في البلاد اللّيبيّة, رحلات: النّاصري,

 على القسم الخاص بليبيا.      
 :ثانيًا : نماذج من إشارات النّاصري لعلماء اللّغة العربيّة

 :هـ(1711بن مساهل ) محمّد بن أحمد (1
)مفتي طرابلس(, في  (1)أشار النّاصرّي إلى الّشيخ محمّد بن أحمد بن مساهل        

م( 1411هـ/1717معرض حديثه عن طرابلس نقلًا عن رحلة أبي سالم العيّاشي )
يارة شيخنا مفتي البلد, سيّدي محمّد بن أحمد  الّذي قال: "ولمّا اطمأّن بنا المنزل ذهبنا لز

يس  بنا بقي ملازمًا لداره ومسجده للتّدر مساهل ..., قد استعفى من الفتوى فُأعفي, و
ٍ ونحوٍ  فيه ..., وما يشاكل  ,مشتغلًا بمطالعة التّآليف ..., يقرأ ما تيسّر من فقه

                                 
 ،555-551، صم1515المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، منشورات دارف، لندن،  :ُينظر ترجمته: األنصاري (1)

الّتذكار فيمن ملك  :غلبونبن او ، 155-151، صم5005، دار المدار اإلسالمي، بيروت، 1أعالم ليبيا، ط :الّزاويو 
 .511-511، صم5005 :طرابلس وما كان بها من األخيار، دار المدار اإلسالمي، بيروت
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, ومن الواضح في هذا النّّص أّن النّاصرّي لم يضف شيئًا عن ما أورده العيّاشي, (1)ذلك"
يخًا لمولد محمّد بن مساهلحيث إنّه لا يذكر  أو المدينة الّتي يُنسب إليها من حيث  ,تار

نشأتُه الأولى, كما غفل عن ذكر شيءٍ من سيرة حياته وأثره, بيد أّن أحمد النّائب 
 الأنصاري قد أزال بعض الغموض الّذي غفله النّاصري بالقليل من المعلومات في كتابه:

ّيحان فيمن كان ين والر , حيث ذكر أّن محمّد بن (2)بطرابلس من الأعيان" "نفحات النّسر
مساهل هو من أبناء مدينة طرابلس مولدًا ونشأةً ومقامًا, وتبقى إشارته هذه ناقصة دون 

ٌ لطلب العلم خارجها, بل تتلمذ لعلمائها,  ذكر تاريخ مولده, كما أفادنا أنّه لم تكن له رحلة
من جانٍب وشهدته المدينة في ذلك العصر, وهذا يدّل على مدى الازدهار الثّقافي الّذي 

عّدة, من بينها علم  آخر أورد النّاصري أّن محمّد بن أحمد بن مساهل قد جمع بين علومٍ 
النّحو, ولم يزد تفاصيل أخرى فيما أورده بالرّغم أنّه أقام بمدينة طرابلس مّدة 

ين النّحو أم لا, لـكّن ما  , ولا ندري ما إذا كان قد ترك أثرًا من التّأليف في علم(3)شهر
الّذي نقله النّاصري عن العيّاشي وأشرنا إليه في بداية -يستشّف من الاقتباس الّسابق 

يجعلنا نرّجح أّن علم النّحو كان من العلوم  -حديثنا عن الّشيخ محمّد بن أحمد بن مساهل
يسها؛ نظرًا لتعلّق هذا  العلم بالتّفسير والحديث الأساسيّة الّتي اهتم بها الفقهاء واشتغلوا بتدر

كتب التّراِجم عن جوانب من حياته أو آثاره  -أيًضا–وعلوم القرآن وغيرها, ولم تسعفنا 
يّة.  العلميّة, فضلًا عن الرّحلات الّتي سبقت الرّحلةَ النّاصر

يعّد هذا الخ بر العابر الّذي تناول ذكر الّشيخ محمّد بن أحمد بن مساهل أنموذجًا   و
 من الأخبار الّتي يكتنفها الغموض في أسلوب الرّحلة. 

 :هـ(1171 -هـ 1701محمّد بن مقيل ) (2
يقول النّاصري: "ومن جملة أهل ودّنا بطرابلس من الّسادات الأعلام أبو عبد  

ّ ه سيّدي محمّد بن  يب هنا أّن (4)مقيل"الل يف شيئًا, لـكّن الغر , ولم يزد عن هذا التّعر
ٍ بمحمّد بن مقيل حيث كان الأخير من  النّاصريّ  ٍ طيّبة ٍ ودّية مع أنّه كان يتمتّع بعلاقة

                                 
 .115-111، مصدر سبق ذكره، ص: أبو العّباسالّناصري (1)

لس، د.ت، نفحات الّنسرين والّريحان فيمن كان بطرابلس من األعيان، دار الفرجاني للّنشر والّتوزيع، طراب :( األنصاري(2
 .111ص
 .111مصدر سبق ذكره، صأبو العّباس أحمد،  :( الّناصري(3

 . 121المرجع نفسه، ص (4)
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بالرّجوع للبحث  أعلام مدينة طرابلس فإنّه لم يفصح لنا عن شيءٍ من أخباره أو آثاره. و
 ّ "المنهل العذب في تاريخ  ائب الأنصاري في كتابه:في مصادر أخرى يطالعنا أحمد الن

ٍ قصيرةٍ عن الّشيخ: محمّد بن مقيل, يقول فيها: "ولد بطرابلس  طرابلس الغرب" بترجمة
َ عن مشايخ عصره ... واشتهر بالفضل والذّكاء, 1743عام:  هـ ونشأ بها, وقرأ العلوم

ين وجودة الّطبع, وحسِن الّشعر والفصاحة في النّظم والنّثر , وكان أحدَ الأئمّة المبرّز
بيّة" ين في العر  .(1)المتبّحر

من خلال الاقتباس الّسابق يتّضح أّن الّشيخ محمّد بن مقيل كان من علماء اللّغة  
بيّة بطرابلس, الّذين تميّزوا في هذا العلم وأتقنوه, ومع إشادة الأنصاري به في مجال  العر

 ّ براعته في النّظم والن بيّ و ؛الأدب العر فإّن المصادر قد صمتت عن ذكر شيءٍ من آثاره  ثر
الخّطيّة, بيد أنّه أشار إلى شيءٍ من آثاره الأدبيّة بشكٍل مقتضٍب, تمثّل ذلك في إحدى 

 قائلًا فيها:(2)قصائده الّتي مدح بها الّشيخ محمّد الإمام حينما قدم إلى طرابلس
ُ    اءٌ       لقد لاح في ُأفْق الذّكاءِ ذك         يص غِطَاء  بهِ اْنجاَب عن وجه العَو

ُ ْوحَدُ الجْهبذُ الّذي       عليما هو إلاّ الأو         ه بمضمار الفُحـول لـــواء
ِبــ          ُ يانه البُلغإمامٌ هُمَامٌ قْد عَـلا مِنبر العُلـَـى         فـَـُأْفحِمَ مــن ت  (3)اء

براهيم بن إسماعيل بن أحمد  (3  :(4)هـ( 077الأجدابي )ت: قبل أبو إسحاق إ

نقل لنا النّاصرّيُ أخبارًا عنه, فقال: "كان من أعلم أهل زمانه بجميع العلوم      
كلامًا, وفقهًا, ونحوًا, ولغةً, وعَروًضا, ونظمًا, ونثرًا", وقد عّدد تآليفه الّتي بيانها 

 كالتّالي:

 .(5)كفاية المتحّفظ ونهاية المتلّفظ -
 .(6)على أبي حفص بن مكّي في تثقيف اللّسانكتاب في الرّدّ  -

                                 
 .511المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، مصدر سبق تعريفه، ص :األنصاري (1)

هـ. ُينظر: 1011 عام:، توفي ا حافال  كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضالء، شرح مختصر خليل في الفقه شرح   (2)
 .151-150اوي، مرجع سبق ذكره، صالزّ 

 .511نهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، مصدر سبق تعريفه، صالم   :األنصاري(3) 
، 12األعالم، ط :الّزركلي .1/21، 1551 :إرشاد األريب إلى معرفة األديب، دار الغرب اإلسالمي، بيروت :الحموي (4)

 .1/15، م5005 :دار العلم للماليين، بيروت
 .55، صم1555: ة، دار البيارق، عّمانة في أعيان علماء ليبيا من المالكيّ الجواهر اإلكليليّ  :( الّشريف(5
الّرد على تثقيف الّلسان في الّلغة" ُينظر: كّحالة، معجم المؤّلفين، مؤّسسة الّرسالة،  :"كتاب :ذكره كحالة تحت عنوان (6)
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بيان اعتلال هذه الياء -  .(1)شرح ما آخره ياء مشّددة و
 .(2)كتابان في العروض, وهو نسختان: كبرى, وصغرى  -
 .(3)رسالة في الحوَل )تعرب عن أدٍب كثير( -

بًا في الخّط   من جانٍب آخر أورد النّاصري في رحلته أّن الأجدابي كان موهو
يّاء بيّ, وقد نُقل عن الأمير أبي بكر زكر َ الإعجاب بخّط الأجدابي  (4)العر أنّه كان شديد

, لـكّن أشهر مؤلّفات (5)إلى حّدٍ كبيرٍ, حتّى إنّه جمع ما نسخه من كتٍب بخّط يده
"كفاية المتحّفظ ونهاية المتلّفظ"؛ ذلك لأّن هذا الكتاب كان قد  الأجدابي هو كتاب:

بيّة, وهو محّل اهتمامهم, وقد ازداد انتشاره في العصر الحديث بعد تداوله أهل اللّغ ة العر
عّدة رئيسة, تتفرّع منها فصوٌل  , وهو معجمٌ لغوّي يشتمل على أبواٍب (6)طباعته وتحقيقه

 :(7)أخرى, وتلك الأبواب بيانها كالتّالي
 باب في صفات الرّجال المحمودة. -
 باب في صفات النّساء الممدوحة. -
 الحلي. باب في -
بل. -  باب في الإ
 باب في الخيل. -

                                                                                             
 .1/12بيروت، د.ت، 

: ظرفي األنواء على مذهب العرب. ُين في علم األنساب، وعلم الميقات، وله مختصر   عن ذلك، له مصّنف   فضال  (1) 
 .111-111مصدر سبق تعريفه، ص أبو العّباس أحمد: الّناصري

 .515، صم1511 تونس،–ة للكتاب، ليبياار العربيّ جاني، الدّ رحلة التّ  :جانيالتّ (2) 
أخطأ فيه، فرّد  أورد الّناصري أّن سبب تأليفه لهذه الّرسالة هو حضوره إلى القاضي بطرابلس، فحكم القاضي بحكم   (3)

: أبو فأّلف تلك الّرسالة. ُينظر: الّناصري ،فتيت"دعيت وال استُ عليه األجدابي، فقال له القاضي: "اسكت يا أحول، فما استُ 
 .111، مصدر سبق تعريفه، ص العّباس أحمد

بي إسحاق إبراهيم بن أبي زكرّيا، ولد بقسنطينة أة، واسمه أبوبكر بن أبي زكرّيا يحيى بن هو أحد أمراء الّدولة الحفصيّ  (4)
األدّلة البّينة الّنورانّية في  :الّشّماع ابن فاصيل ُينظر:للمزيد من التّ  .م1151هـ / 151 عام:م، وتوّفي 1551هـ / 155 :عام

 تاريخ الّدولتين الموّحدّية :الّزركشي. 51-11، صم1515 :مفاخر الّدولة الحفصّية، الّدار العربّية للكتاب، بيروت
 .15-11والحفصّية، المكتبة العتيقة، تونس، د.ت، ص

 . 111-111، مصدر سبق تعريفه ، ص : أبو العّباس أحمدالّناصري (5)
 .15-1ص ة، طرابلس د.ت،ة العالميّ عوة اإلسالميّ ة الدّ كفاية المتحّفظ ونهاية المتلّفظ، نشر جمعيّ  :ابي(األجد(6

 .512المصدر نفسه، ص7) )
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 باب في الّسلاح. -
 باب في الّسباع والوحوش وحيوانات أخرى. -
 باب في الّطير. -
 باب في نعوِت القفار والأرضين. -
 باب في الجبال والأماكن المرتفعة والأحجار. -
ّياح. -  باب في الر
 باب في الّسحاب. -
 باب في المطر. -
 باب في الّسيول والمياه. -
 النّبات.باب في  -
 باب في الخيل. -
 باب في الأطعمة. -
بة. -  باب في الأشر
 باب في أسماء الخمر. -
 باب في اللّباس. -
 باب في الّطيب. -

وقد أبدى العلماء اهتمامهم بالكتاب, وأثنوا عليه, فمن أولئك العلماء: جلال الدّين        
يين والنّحاة" الّسيوطي في كتابه: وقال عنه ابن الطيّب  ,(1)"بغية الوعاة في طبقات اللّغو

َ من  الفاسي: "... واعتنى بهذا المختصر جمٌع من الأئمّة المقتدى بهم واعتمدوه,  وأكثر
"المصباح المنير", والإمام كمال  النّقل عنه الإمام الحافظ الثّقة أحمد الفيّومي في كتابه:

 ّ فات الكبار كـ"الّصحاح, الدّين الدّميري في  كتابه:"حياة الحيوان", وغيرُهما, وعّدوه بالمصن
 .(2)...وشهرته بين أهل الفّن كافية" والتّهذيب, والمجمل", ونحوها,

                                 
 .1/501، م1515 :، دار الفكر العربي، بيروت5ين والّنحاة، طغية الوعاة في طبقات الّلغويّ بُ  :الّسيوطي (1)
هـ(. ينظر: 155ميلي الفاسي )رقي الصّ د الشّ د بن محمّ د بن محمّ ب محمّ يّ بن الطّ  دعبد اهلل محمّ  وين أبهو شمس الدّ  (2)

فحات ، الصّ م1511 :ياضشر، الرّ باعة والنّ واية في تقرير الكفاية، دار العلوم للطّ ظ أو تحرير الرّ شرح كفاية المتحفّ  :الفاسي
 مة الكتاب.األولى من مقدّ 
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"كفاية المتحّفظ ونهاية  من جانٍب آخر ذكر ناشر كتاِب فقه اللّغة للثّعالبي أّن كتاب:     
يدٌ في بابه؛ لذا ألحق بكتاب الثّعالبي فصولاً منه نظرًا  المتلّفظ", لابن الأجدابي تصنيٌف فر

(, وشمل أبوابًا عّدة  كما 430إلى  443لأهمّيّته, وقد شغل الملحق الّصفحات من )
 مدحه الفقيه جمال الدّين علي بن صالح العدوي, حيث قال:

يب وسيلةً               مــِـن شاعرٍ أو كاتٍب متلّفظٍ      "مَـن كان يَطلُب في الغر
      ً  (1)فليحفظـــّن كفاــيةَ المتلّفظ"               أْو كان يَبــغي في الـكـلام بلاغـة

وتحّدث القَفطي عن الأجدابي, فقال عنه: "... مِن أهل اللّغة, وممّن تصّدر في       
بلده, واشتهر بالعلم, وكانت له يدٌ جيّدة في اللّغة وتحقيقها ..., وصنّف في اللّغة مقّدمةً 

 . (2)بها النّاس في المغرب ومصر" "كفاية المتحّفظ", يشتغل لطيفةً, سمّاها:
كما علّق الأستاذ علي مصطفى المصراتي على هذا الكتاب بقوله: "وهذا الكتاب رغم صغر 
حجمه, يدّل على غزارة المادّة وِسعة الأفق, وقد كان مصدرًا من المصادر الّتي اعتمد 

 .(3)عليها أهل اللّغة من أبناء المشارقة"
ٍ علميّةٍ, فقد شرحه ونظَمه بعض العلماء تيسيرًا لطلاب       ونظرًا لأّن الكتاب ذو قيمة

 العلم, وألّفوا عنه بعض الدّراسات الّتي نُجملها في الآتي:
بي الفاسي ) - ير  هـ( وسمّاه:1107شرحه محمّد بن الّطيّب المغر ير الرّواية في تقر "تحر

ه: "يا مَن التّحّفُظ بذكره كاٍف عن كفاية الـكفاية", وقد استفتح هذا الشّرح بقول
يُذكر أنّه نظمه أيًضا(4)المتحّفظ, والتّلّفُظ بشكره إلى بدايته تنتهي نهاية المتلّفظ"  . (5). و

ّ ه بن مالك الّطائي الأندلسي    - ّ ه محمّد بن عبد الل نظمه جمال الدّين أبو عبد الل
 مقّدمة نْظمه:هـ( وقد أبدى النّاظم إعجابه بالكتاب فقال في 401)

َبَعْدَهُ فقـــد رأيُت َحتْمَا               إذ ُكنُت أْكمَلُت الفصيَح نَظمًا          "و
ِ أن َأنْتَضي عَْزمَةَ ذي عنايــ          فــَـَأنظِمَ الواردَ في الـكفايـــة            ة

ُّ نيــُل الأرَبِ                ِمُبتغي          إذ بهاــ يتم  (1)رِب"عــــلمِ كلاِم العـــل
                                 

 .122-121، صبقابلس الغرب، مصدر سالمنهل العذب في تاريخ طرا :األنصاري (1)
 .1/151، م1511 :حاة، دار الفكر العربي، القاهرةواة على أنباه النّ إنباه الرّ  :القفطي(2)
 . 115-111ص م:1515، مكتبة الفكر، طرابلس، 5من طرابلس، ط أعالم   :(المصراتي(3
 مصدر سبق تعريفه، الصفحات األولى من مقدمة الكتاب.   :الفاسي(4)
 نفسه. (5)
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ّ ه الّطبري جلال 1477نظمه في نحو ) - ( بيت, محمّد بن محّب الدّين أحمد بن عبد الل
 .(2)"عمدة المتلّفظ في نظم كفاية المتحّفظ" هـ(, وسمّاه:413الدّين المكّي الّشافعي: )

نظمه محمّد بن أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى, قاضي القضاة شهاب   -
يّي )  . (3)هـ(414الدّين الخو

 .(4)هـ(017نظمه محمّد بن أحمد علي بن جابر الأندلسي الهواري المالـكي )  -
هـ( 014) الحنبليعماد الدّين أبو الفداء  البعلينظمه إسماعيل بن محمد بن رسلان   -

 .(5)وسيلة المتلّفظ إلى كفاية المتحّفظ"" وسمّاه:
 :(6)هـ(988أحمد زرّوق البرنسي ) (1

يطالعنا النّاصرّي في رحلته بالحديث عن الإمام أحمد زرّوق, الّذي أسهب في ذكر         
, وقد تناول شيئًا من آثاره العلميّة في (7)مناقبه, استنادًا إلى ما نقله عن أبي سالم العيّاشي

يم, ومع ذلك, لم يبرز جوانب أثره في اللّغة مجال: الفقه  والتّصوّف وعلوم القرآن الـكر
بيّة وآدابها , ولعّل الاعتماد على ما ذكره النّاصري وسابقوه من الرّحّالة أو مَن أتى (8)العر

بعده يوحي إلى الذّهن أّن أحمد زرّوق لم يكن سوى ذلك الفقيه المتصوّف الّذي لم يكن 
 أخرى.له نبوغٌ في علوٍم 

                                                                                             
الّنشاط الثقافي في ليبيا من الفتح اإلسالمي حّتى بداية العصر التركي، منشورات الجامعة الليبّية،  :أحمد مختار عمر (1)

 .510، ص1511 :طرابلس
م ضمن سلسلة كفاية 5015 :عبد الحميد محمد الدرويش، ونشرته دار الّنوادر اللبنانية، بيروت :حّقق هذا الكتاب(2)

 المتحّفظ.
م، ضمن سلسلة كفاية 5015: المخطوط حّققه عبد الحميد محمد الدرويش، ونشرته دار الّنوادر اللبنانية، بيروت (3)

 المتحّفظ.
، "نظم كفاية المتحفظ"تبه: ن كُ ا بالعربّية، م  الّنظم عالم   د  ا جيّ وكان شاعر   ،على شيوخ عصره قرأ القرآن والّنحو والحديث   (4)

 . 2/151ركلي، مرجع سبق تعريفه، ، وغير ذلك. للمزيد ُينظر ترجمته: الزّ "ة ابن معطيشرح ألفيّ "، و"كة ابن مالو"شرح ألفيّ 
م ، ضمن سلسلة كفاية 5015 :حّقق هذا الكتاب عبد الحميد محمد الدرويش، ونشرته دار الّنوادر اللبنانية، بيروت (5)

 المتحّفظ. 
هـ(. ُينظر: 155) المعروف بالشيخ زّروق دفين مصراتة، هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي (6)

 .111-151مرجع سبق تعريفه، ص :الشريف
م، 1111-1111،"ماء الموائد أو الّرحلة العّياشّية" :صاحب الّرحلة المسّماة ،هو أبو سالم عبد اهلل بن محمد العّياشي (7)

من: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي، ونشرتها دار  حّققها كل   م5001 :، وفي عامعّدة اتحلة مرّ هذه الرّ  بعتوقد طُ 
 أبوظبي. ، ويدي للّنشر والّتوزيعالسّ 
 .555-511، مصدر سبق تعريفه، ص: أبو العّباس أحمدالّناصري (8)
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بيّة,       ٍ بعلوم اللّغة العر لـكّن بعض الدّراسات أثبتت أّن أحمد زرّوق كان على دراية
وقد ترك بعض المؤلّفات التّي لم تُشر إلى ذكرها كتُب الرّحلات والتّراِجم والمناقب 
والّسيَر, بل ُحفظت في بعض المكتبات والمراكز البحثيّة, ونستعرض في الجدول التّالي 

 ّ بيّة, وهي ما تيس ين مخطوطةٍ تتعلّق بمؤلّفات أحمد زرّوق في أدب اللّغة العر ر لنا من عناو
 في مجملها تتعلّق بالأدب الّصوفي, بيانها كالتّالي:

 مكانه عنوان المخطوط
مخطوطات المكتبة  الوطنية / تونس  في إعراب  إن لم أجد إلهي      

 (1)1471ر/
أدب الّشعر, وهي قصيدة في مدح النّبيّ 

 ين بيتًا  (2)تتكوّن من ثمانيةٍ وعشر
يس  مخطوطات المكتبة  الوطنيّة / بار

4441 
يطاني / لندن (3)قصيدة بلا عنوان           المتحف البر

.FOL.8ll  / MDCXVLL 
قصيدة من ستّة عشر بيتًا تحّث الغافلين 

تٌقضى على إدراك أّن الحياة أقصر من أن 
 (4)في اللّهو واللّعب

 مخطوطات المكتبة  الوطنية / تونس
1134 

يف الحرف         اندونيسيا –مخطوط جاكرتا  (5)العرف في تعر
قصيدة بلا عنوان تنسب إلى أحمد  

 (6)زرّوق
We .1547.4.fol.49.4.PM. 

557.fol. برلين / 

                                 
 :، المدار اإلسالمي، بيروت1الّزّروقّية، طو  وقالّزرّ  : عن: خشيم، نقال  115ذكر في تاريخ األدب العربي، الملحق ص(1)

 .101، صم5005
 .101نفسه، ص  (2)
 . 105نفسه، ص (3)
 .نفسه(4)
 .55نفسه، ص (5)
 مطلعها: أال قد هجرت القوم طّرا ألصلهم        لعّلي أرى محبوب قلبي بمقلـتي  (6)

 نهايتها: فكم كربة تجلى بمكنـــــون عّزنـــــا        وكم طرفة تجنى بأفراد صحبتي =      
ا بأّن القصيدة تحمل ة نسبة هذه القصيدة إلى أحمد زّروق متحّجج  علي فهمي خشيم شّكك في صحّ  الغريب العجيب أنّ و = 

ة كأحمد الزروق هم أقرب صوفيّ  هو يدري أّن شخصّية  و  ،ه هذاأعلى من مستوى تفكيره!، وال أدري كيف استنتج رأي   يمعان
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بعة عشر بيتًا يعبّر فيها عن  قصيدة من أر
يطلب صفحه عواطفه نحو  صديٍق له, و

ٍ ارتكبه في حّق ذلك  عن خطأ
 (1)الّصديق

مخطوطات المكتبة  الوطنيّة / تونس  
 .11.  ورقة:1111

ّ ه  قصيدة من سبعة أبيات عن خوف الل
 (2)واتّباع أوامره واجتناب نواهيه

بيّة المحفوظة في الخزانة  المخطوطات العر
ّباط   العامّة / الر

 .1ف. ورقة:143 
خمسة أبياٍت يشكو فيها إلى  قصيدة من

بته يرجو قَبول تو ّ ه ضعَف نفسه, و  (3)الل
مخطوطات المكتبة  الوطنيّة / تونس   

 .11. ورقة: 1111
بشرحه  تتعلّق قصيدة من ستّة أبياتٍ 

 (4)الحادي عشر للحكم العطائيّة
مخطوطات المكتبة الوطنيّة / تونس  

 .1. ورقة: 4433
الابتهال إلى قصيدة من خمسة أبياٍت في 

ّ ه تعالى, يطلب فيها العون منه على  الل
بته  (5)مُناصبيه العداء, وأن يفرّج كر

مخطوطات المكتبة الوطنيّة / تونس  
 .1. ورقة: 4433

قصيدة في وصف أهل أوجلة من ثلاثة 
عشر بيتًا, مادحًا ُحسن وفادتهم للفقراء, 

 .(6)وتقديرهم للفقهاء

 الخاّصةمكتبة علي مصطفى المصراتي 

 :ثالثًا: ملحوظات عن رحلة النّاصري

                                                                                             
مرجع سبق تعريفه، ص  :طبيعة ميلهم إلى الّرقائق الوجدانية. للمزيد ينظر: خشيمإلى ا نظر   ،الّناس إلى اإلبداع األدبي

105-110. 
 .110، ص( نفسه(1
 . نفسه(2)
 .هنفس (3)
 .  هنفس (4)
 . 111نفسه، ص (5)
 .هنفس(6)
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حينما مّر النّاصرّيُ بالأراضي اللّيبيّة في رحلة الذّهاب والعودة من الحّج, لم يتوّسع       
يخها, بل ركّز  في الحديث عن المدن الّتي اجتازها بذكر شيءٍ من أعلامها وحضارتها وتار
حديثَه في إشاراٍت قليلةٍ بأسماء من لقيهم في بعض المدن, مشيرًا في بعض الأحيان إلى 

بعضها نقلًا عن سابقيه, وهو في تقديري الخاّص ما يضعف من قيمة الرّحلة في وصف 
يخها وأعلامه -ا؛ لأّن ندرة التّفاصيل عن المدنعمومه ا الّتي من المفترض أّن الاهتمام بتار

ا في تقييد الرّحلة ًّّ أدّى إلى خلوّها من تيسير معرفة أحوال الحياة في ذلك  -كان أساسي
 في قصورها, الّذي يتّضح من خلال الآتي:  العصر, وسبّب ذلك 

عند مرور النّاصري بمدينة طرابلس ذكر أسماء مَن التقى بهم عند استقبالهم له,  .1
ين واوأبدى إعجابه بكرم أهلها, كما نقل لنا قصيدةً في مدحهم, تشتمل على  حد وعشر

البليغ  بيتًا, كان قد نظمها صهرُه أحمد بن محمّد البرنسي الّذي وصفه بالأديب
يب يلاحظ أّن النّاصرّي الّذي تهيّأت له فرصة الّلقاء بأعيان طرابلس (1)الأر , و

ين شيءٍ من آثارهم وأخبارهم.   وفقهائها وعلمائها لم يكلّف نفسه عناء تدو
نقل وصف طرابلس عن الّشيخ محمّد بن علي )شارح الّشقراطسية( الّذي نقلها عن  .1

بين  الجغرافيّ أبي عبيد البكري, الّذي عاش في القرن الخامس الهجري, بيد أّن بينه و
يلةٌ تغيّرت فيها أحوال طرابلس ومعالمُها,  بو على ستّة قروٍن, وهي مّدة طو رحلته ما ير

 .(2)الاجتماعية والثّقافية الحياة وتطوّرت صور
كثيرًا من النّصوص الّتي وردت في رحلة التّجاني:  اقتبس النّاصرّيُ  .4

م( خصوًصا تلك 1411هـ/1717ة العيّاشي) حوالي سنة: م( ورحل1411هـ/011)
, ولم تكن له تعليقاٌت (3)الّتي تتعلّق ببعض أعلام طرابلس, ومساجدها, ومزاراتها

 عليها أو إضافاٌت على محتواها, إلّا النّزر اليسير المقتضب.
ثه عن نقل النّاصرّيُ كثيرًا ممّا ورد في رحلة التّجّاني وأبي سالم العياشي عند حدي .3

بعض مزاراتها, اعتمادًا على تلك النّصوص  مدينة تاجورة, حيث أشار إلى فقهائها و
ينطبق ذلك على كّل المناطق  ا عن التّجاني والعياشي المشار إليهما, و ًّّ الّتي نقلها حرفي

                                 
 .115-111، مصدر سبق تعريفه، صأبو العّباس أحمد: الّناصري (1)
 .111-110نفسه، ص (2)

 .500–111، صنفسه( 3)
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الّتي مّر بها, وتقع شرقي طرابلس, وصولًا إلى مدينة لبدة الـكبرى, ونلاحظ أّن 
ه بمدينة زليتن قد استطرد حديثه بشكٍل مفّصٍل عن مناقب النّاصرّي حين مرور

, كما أسهب في الحديث عن أحكام الّسماع (1)(ـه111الّشيخ عبد الّسلام الأسمر)
وأدلّته الفقهيّة, بيد أنّه لم يُطلعنا عن الحياة الأدبيّة والثّقافيّة, ولم يشر إلى ذكر أعلامها 

 ولو عرًضا.  
4.  ً ومروره بها تحّدث عن مناقب الّشيخ  ةا إلى مدينة مصراتأثناء وجهة النّاصري شرق

ً عن رحلة العيّاشيـه111أحمد زرّوق البرنسي:) , دون ذكرٍ لآثاره العلميّة, (2)( نقلا
ّ عرًضا ين غيره إلا يد عن ذكر قليٍل من  ,ولم يذكر علماء آخر ٍ لا تز بإشاراٍت مقتضبة

يٍف بهم. ,الأسماء  دون تعر
إلى وصف تاورغاء والهيشة وسرت وأجدابية من النّاحية الجغرافية تطرّق النّاصرّيُ  .4

ً عن رحلة العيّاشي يخيّة (3)نقلا , ولم يتحّدث عن أخبار تلك المدن من النّاحية التّار
يّة الّذي تمّ بناؤه عام:  ,بأجدابية سوى إشارةٍ مقتضبةٍ عن المسجد الفاطميّ  ,والحضار

, وقد خلا وصفُه للمدن المذكورة من أّي (4)هـ, وذلك نقلاً عن رحلة العيّاشي477
يخها الثّقافي. ذكرٍ   لأعلامها أو تار

عند حديثه عن برقة, نقل عن البكري والعيّاشي وصفَها من النّاحية       .0
, ولم نر له اهتمامًا يُذكر بتاريخ المدن الّتي مّر بها, أو عمرانها, أو (5)الجغرافيّة

يّة والثّقافيّة لتلك المدن. مساجدها, وأعلامها, وهو بذلك قد  أغفل الحياة الحضار
 : رابعًا: الخلاصة

ٌ لـكشف الغموض عن   إّن ما تناولته بالدّراسة في الّصفحات الّسابقة هو محاولة
جانٍب من التّاريخ الثّقافي, والبحث عن معطياٍت لـكشف مجاهله وكنهه, فوَضعنا رحلةَ 

الإفادة من رحلته في توثيق التّاريخ الثّقافيّ النّاصري تحت مجهر الدّراسة؛ لعلّنا نجد 
بيّة وآثارِهم في البلاد اللّيبيّة.  المتعلّق بأعلام اللّغة العر

                                 
 .511-501، ص، مصدر سبق تعريفه: أبو العّباس أحمدالّناصري (1)
 .515–511نفسه، ص (2)
 .511-512نفسه، ص (3)
 .515نفسه، ص (4)
 .551-550نفسه، ص( 5)
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لقد رأينا من خلال البحث في رحلة النّاصري أنّه كان ناقلًا عن غيره, ولم يكن  
يخها وحضارتها؛ لذلك فإّن رحلته لم تأت بجديٍد  متقّصيًا يذكر فيما أخبار البلدان وتار

ٍ أو أدبيّةٍ  يخّص موضوع بحثنا في تقديرنا, وهذا لا يعني خلوّها من جوانب أخرى علميّة
 كالرّقائق والّطرائف والنّكت والأحكام الفقهيّة.

إشارات قليلة مختصرة  وخلاصة القول أّن ما كتبه النّاصري لا يعدو عن 
على -مدٍن قليلةٍ, واكتفى العلماء أو الفقهاء فيمشاهير بعض مبتورة, اقتصرت على 

ين عرًضا دون تفاصيل, في حين أّن النّاصرّيَّ لم يتعرّض لذكر  -الأغلب بذكر أسماء آخر
يّة,  يف بخصائصها الثّقافيّة والحضار يق رحلته والتّعر معظم المدن الليبيّة التّي كانت في طر

ً من ال ملحوظات عن بل اكتفى في بعض الأحيان بالوصف الجغرافيّ, وقد أوضحنا جملة
 ذلك. 

يّة   بعض  الّتي يبدو أّنها كانت متعجّلةً في-ومهما يكن من أمرٍ, فإّن الرّحلة النّاصر
يق الذّهاب إلى الحّج والعودة منه ًّّ  -البلدات والمدن اللّيبيّة الّتي كانت في طر ا تعّد سجل

 ًّّ ا وأدبي ًّّ ا وجغرافي ًّّ يخي مع القصور الّذي لاحظناه من خلالها في التّاريخ الثّقافيّ, لا سّيما  اتار
 ذلك المتعلّق بأخبار العلماء وآثارهم. 
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