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رر  الدُّ الدرعي.-  نارص  بن  موسى  بن  املكي  حممد 
احلبيب  حممد  حتقيق  درعة،  أعيان  بأخبار  عة  املُرصَّ
للثقافة  النارصية  (الرباط :املؤسسة  نوحي، 

والعلم، 2014)، يف جزأين، 819 ص.
القرن  وثامنينيات  سبعينيات  منعرج  أفضال  من 
وتطورها،  باملغرب  التارخيية  املعرفة  بناء  يف مسار  املايض 

واملقاربات  املطروقة  املواضيع  طبيعة  يف  املغاربة  الباحثون  أنجزه  الذي  اإلجيايب  الرتاكم  ذلک 
متكاملني،  مستويني  بني  مجَع  اجتاها  هؤالء  سلک  املرحلة،  تلک  فخالل  املعتمدة؛  املنهجية 
أوهلام احلفر يف التاريخ االجتامعي بغرض النفاذ إىل األرياف والعوامل النائية وحياة البسطاء ممن 
مل جيدوا مكانا هلم يف املتن التارخيي التقليدي، واختاذ البحث املونوغرايف سبيال لتحقيق تراكم 
ويتعلق  ملحة له،  رضورة  األول وأضحى  فقد تزامن مع  املستو الثاين،  املجال. أما  هذا  يف 
األمر بتوسيع مفهوم الوثيقة ليشمل خمتلف أجناس املتون، النوازلية منها واملناقبية والرحلية 
أو  املخطوط  املغريب  الرتاث  لتحقيق  الباحثني  من  طائفة  انربت  أن  النتيجة  وكانت  وغريها. 
ما  وهو  التاريخ،  ميدان  يف  للباحثني  وخدمة  به  وتعريفا  له  حفظا  األحيان،  بعض  يف  إخراجه 
برز واضحا يف املنجز من قبل أعامل بعض الرواد، وكذا من خالل توجيه طلبتهم نحو هذه 

املسارات بحثا وحتقيقا. 
رر  الدُّ بـ  املوسوم  الدرعي  نارص  بن  موسى  بن  املكي  حممد  مصنف  ختريج  ويندرج 
الوايف  (مراجعة  نوحي  احلبيب  حممد  الباحث  حققه  الذي  درعة،  أعيان  بأخبار  عة  املُرصَّ
ثمرات  ضمن  منشورا،  الباحثني  لعموم  والعلم  للثقافة  النارصية  املؤسسة  وتقدمه  نوحي)، 
ا، بام أنتجته  ا، ويعتني، اختيارً هذا االجتاه؛ إذ ينفتح عىل متن جيمع بني الرتاجم واملناقب حتقيقً
لدرعة  املونوغرايف  التاريخ  كتابة  يف   ، نتيجةً ويُسهم،  السلطانية،  احلوارض  عن  بعيدا  اهلوامش 
93 ترمجة لعلامء تلک الربوع وصلحائها، وموزعة  من خالل توفري مادة مهمة منبثة بني ثنايا 
عىل امتداد حوايل 653 صفحة، مدبجة بتقديم املحقق (82 ص)، ومذيلة بمالحق توضيحية 

وفهارس مساعدة (70 ص).
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وتكشف املعطيات الواردة يف واجهة الكتاب عن البطء الذي يسم نرش الرتاث املخطوط 
أبريل  بتاريخ  خ  مؤرَ بتقديم  الكتاب  يُدبَج  صعوبات؛  من  يعرتيه  وما  املغرب  يف  حتقيقه  بعد 
ل ”ما حقق من كتب بقي مرقونا يف رفوف مكتبات  1992 ملحمد حجي مبتهجا بتحقيقه ألن جُ

الكليات لعزوف النارشين املحرتفني عن إصدار املؤلفات اجلامعية،“ ومبرشا بأمهيته يف التأريخ 
لألطراف والعوامل النائية، وخيتم تقديمه بامتنانه للمؤسسة النارصية عىل اعتنائها برتاث درعة 
واهتاممها بنرش هذا املصنف. غري أن عملية النرش مل تتم إال بعد مرور حوايل 22 سنة عن هذا 
التقديم ألسباب ارتبط جلها بغياب املحقق عن البلد مدة طويلة؛ يُوقع املحقق شكره للمؤسسة 

القائمة عىل النرش بتاريخ نونرب 2011، لينرش املصنف بعد ذلک سنة 2014. 
خلفية  عن  معطيات  بتقديم  عة   املُرصّ ر  رَ الدُّ لكتاب  تعريفه  نوحي  احلبيب  حممد  ويبدأ 
تأليف الكتاب والظروف املحيطة هبا، أوهلا التعريف بصاحبه. ويظهر حممد املكي بن موسى 
بن نارص، املزداد تقديرا من املحقق سنة 1128هـ/1716م، يف صلب بيئة من ترجم هلم؛ فنسبه 
وتتلمذ  نشأ  حيث  بتمگروت  النارصية  الزاوية  نارص مؤسس  حممد بن  بالشيخ  يتصل مبارشة 
وتربى. غري أن املعطيات التي توفرت للمحقق عن حياته تظل نادرة، ومل يكتشف منها إال عىل 
ما يدل أن الرجل مل يعمر كثريا (40 سنة حسب تقديره)، قىض معظمها منقطعا عن املخالطة 
إال ما كان من حتصيل وتكوين يف الدين والتصوف، قبل أن يعتكف عىل تدوين هذا املصنف 

ه ”تارخيه الكبري“ (ص 32).  الذي عدّ
بلغت  التي  الفرتة  مع  متگروت  يف  عائلته  بزاوية  النارصي  املكي  حممد  نشأة  وتوافقت 
فيها الزاوية أوج ازدهارها، حني أضحت مركزا علميا وصوفيا وازنا يف املغرب كله. ويف هذا 
يد  عىل  واستكمله  والتصوف،  واللغة  والفقه  احلديث  علوم  يف  تكوينه  املؤلف  تلقى  الوسط، 
علامء يف مدن مراكش وشفشاون ومكناس وفاس. وقد خلف املؤلف تصانيف أخر احتفى 
كان   أخر مشاريع  جانب  إىل  وتارخيها،  وبدرعة  وشيوخها،  ومؤسسها  بالزاوية  معظمها  يف 
مقبال عليها لوال أن املنية وافته بسبب وباء أمل بدرعة ونواحيها، ومل يتمكن املحقق من حتديد 
1158هـ/1745م،  بني  ما  بجعلها  التوثيقية،  املادة  فقر  بسبب  مضطرا  واكتفى،  الوفاة  سنة 

وسبعينيات القرن الثامن عرش امليالدي.
املعجم،  حروف  عىل  رتبها  أنه  فيذكر  ألعالمه؛  الرتمجة  يف  املؤلف  منهج  املحقق  ويبسط 
وحرص عىل أن يذكر يف معظمها االسم والنسب، وتاريخ الوالدة والوفاة، وما مكنته مصادره 
باإلخبار  لذلک  وقدم  عليها (32).  وقف  إن  كراماته  وعن  وعمله  شيوخه  عن  معلومات  من 
أثناء  أصحابه  بعض  هبا  زوده  مما  أو  متگروت  مكتبة  متون  من  ومعظمها  مادته،  مصادر  عن 
أسفاره. وإىل جانبها، حرضت ”أفواه الثقاة“ من معارصيه. وسجل حممد احلبيب نوحي احرتام 
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املؤلف ملنهجه ذاک، وأمعن يف استقصاء األخبار عن أعالمه حسب ما سمحت به مصادره، 
موقع  حسب  أيضا  متايزت  وإن  املعطى،  هذا  حسب  وقرصا  طوال  الرتاجم  بذلک  فاختلفت 

املرتجم له من املؤلف ودائرة اهتاممه.
إخراج  يف  خطته  عن  وضوابطه،  التحقيق  درس  رشوط  مراعيا  النوحي،  ويكشف 
املصنف ومنهجية حتقيقه، ويبدأ حديثه بالتأكيد عىل قلة عدد النسخ املتاحة من هذا املخطوط، 
وقد توفرت له يف هذا الصدد مخس اعتمدها يف املقارنة واملقابلة. وألن نسخة املؤلف األصلية 
مل تكن ضمنها، فقد اضطر إىل اعتامد النسخة التي بدت له األقرب واألقدم. ثم إنه أرفق عمله 
ن القارئ  هذا بجهد حممود يف شكل بعض الكلامت وأسامء األعالم واجلغرافيا املحلية، ومكّ
مع  التارخيية،  واإلشارات  واألماكن  األعالم  تلک  ختص  توضيحية  هوامش  من  والباحث 

اإلحالة إىل مصادر ومراجع ملزيد من التفصيل. 
العناوين  إىل  اإلشارة  إىل  املحقق  اضطر  سلفا،  ذكرناه  كام  العمل،  نرش  لتأخر  واعتبارا 
أرقام  عىل  أبقى  أنه  إال  املخطوطة،  املصادر  من  اعتمده  ما  الئحة  ضمن  واملنشورة  املحققة 
ال  هذا  أن  غري  جدواها.  العملية  أفقد  مما  املنشورة  النسخ  يف  حتيينها  دون  املخطوط  صفحات 
من  التحقيق  هذا  يف  املعتمدة  البيبلوغرافية  املادة  عنه  تكشف  ما  عىل  التأكيد  ينسينا  أن  ينبغي 
مكابدة أبداها املحقق يف هذا املجال، خاصة أن جزءا مهام مما اطلع عليه كان خمطوطا. ويف ذيل 
النص، قدم نوحي مالحق يف جداول ومبيانات مهمة عن توزيع املرتمجني حسب معيار القرون 
واملواطن واألرس واملكانة املعنوية، ويف  مقدمتها حجم املنتمني لألرسة النارصية ضمن جمموع 
املرتجم هلم من أعيان درعة، حيث تبني أنه عىل الرغم من عدم جتاوزهم العُرش ضمن املجموع 

العام، إال أهنم فازوا بأكثر من نصف عدد صفحات الكتاب.
وقد  درعة.  جمال  إىل  واالنتامء  والصالح  العلم  بينهم  جيمع  لام،  عَ  93 لـ  الكتاب  ويُرتجم 
اهلوامش  عن  ألفت  التي  املتون  صف  يف  التأليف  هذا  وضع  عندما  قوال  حجي  حممد  أحسن 
وأهلها مثل كتاب  التشوف  لصاحبه ابن الزيات التاديل، مقارنا إياه بـ ”مستفاد“ حممد بن عبد 
حني  مبالغا  بالتايل  نوحي  احلبيب  حممد  يكن  ومل  فاس.  بصلحاء  اعتنى  الذي  التميمي  الكريم 
وصف كتاب الدرر املرصعة بالتاريخ احلافل الذي يُنصف ”منطقة هامشية من البادية املغربية،“ 
وإن كنا نعتقد أن زمن معظم تراجم هذا املصنف تناسب مرحلة صعود احلركة السعدية من 
وبَعدها  الدولة  هذه  مسار  طيلة  مراكش  بالعاصمة  ارتباطها  واستمرار  بالضبط،  البادية  هذه 

أيضا بالنسبة للعلويني األوائل، وهو ما جيعل أمر وضع درعة يف اهلامش قابال للمراجعة.
اشرتط  اجتامعية  لفئة  والتأريخ  بالرتمجة  املؤلف  اهتامم  أن  نوحي  احلبيب  حممد  ويعترب 
من  لكثري  قيام  موردا  الرتاجم  هذه  تصبح  أن  من  يمنع  مل  يشء،  كل  قبل  والصالح  العلم  فيها 
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املعلومات عن جمتمع درعة ومكوناته وعن عالقاته بغريه من املجاالت، مما جيعل من الكتاب 
الفكري  للجانب  عنايته  املحقق  أوىل  ذلک،  ومع  االجتامعي.  التاريخ  حقل  يف  حافال  مصدرا 
أكثر من غريه يف دراسته هلذا التصنيف، فجاء املحور اخلاص بتقديم مضامني الكتاب مقترصا 
عىل عنوانني أساسيني، وسم األول بـ”مالحظات عن احلياة الفكرية يف درعة من خالل الدرر،“ 

وخصص صفحات الثاين للتعريف بنشأة الزاوية النارصية وتطورها وذِكر بعض وظائفها.
ويف وسع املطلع عىل مضامني الكتاب إدراک قول املحقق وخالصات قراءته عندما أكد أن 
امتداد تراجم حممد املكي بن موسى النارصي عىل مد ستة قرون (من القرن VIهـ/XIIم إىل 
القرن XIIهـ/XVIIIم) يسمح بتتبع تطور احلياة االجتامعية والسياسية والفكرية يف بالد درعة، 
وعن عالقة هذا املجال باملركز وباألحداث الكرب يف تاريخ املغرب. وقد سجل املحقق قلة 
 X م، مقارنة بعدد أعالم القرننيXVو XIV/هـ IXو VII عدد املرتجم هلم من املنتمني للقرنني
وXIهـ/XVI وXVIIم، ورجح أن تكون ضآلة مصادر املؤلف عن هذه الفرتة سببا يف ذلک، 
دها نوحي يف التدهور العام الذي ميز أوضاع الغرب اإلسالمي  إىل جانب عوامل تارخيية عدّ
خالل هذه املرحلة. وإن كنا نعتقد أن التفسري األول املرتبط بقلة مادة املؤلف عن هذه املرحلة، 
وانشغاله بالفرتة التي برزت فيها الزاوية النارصية، وانتعشت فيها درعة ارتباطا بظهور احلركة 

السعدية وما تال ذلک من تطورات مما هو قريب من عرص املؤلف أو خالله يبدو أكثر قبوال. 
الفكرية  احلياة  تطور  الكتاب  من  بارزة  ألعالم  تقديمه  يف  نوحي  احلبيب  حممد  ويتتبع 
ومسار التصوف يف درعة منذ القرن السادس اهلجري إىل زمن املؤلف، وإن باقتضاب ملحوظ. 
وقد بدا له أن أعالم القرنني VI وVIIهـ/XII وXIIIم املذكورين يف هذا املصنف، وقد كانوا 
د منهم 18، كان  قلة (5)، عرف عنهم الزهد والصالح. أما أعالم القرن Xهـ/XVIم، فقد عدّ
معظمهم ممن مجع بني الفقه والتصوف، وانتمى معظم هؤالء إىل التصوف الشاذيل اجلاري به 
العمل آنذاک يف املغرب. ثم إن املحقق يقدم بعد ذلک رعيال آخر من العلامء والعلامء الصلحاء 
XIهـ/ القرن  خالل  والصويف  الفكري  وجهها  مالمح  وشكلوا  درعة،  مراكز  أنجبتهم  الذين 

XVIIم، وكان أغلبهم من أفراد األرسة األنصارية والنارصية، إىل جانب صلحاء متركزوا حول 

 . وتْ ْگرُ زاوية متَ
ومتثل الزاوية النارصية واسطة العقد يف مصنف الدرر املرصعة، ليس فقط ألن املؤلف من 
أحفاد مؤسسها وحلقة من حلقات مسارها الصويف والعامل، بل أيضا ألن الزاوية استطاعت 
الرتبوية  بأدوارمها  مقرونني  والتصوف  الفقه  بني  مجع  خاص  بميسم  درعة  تاريخ  تبصم  أن 
واالجتامعية والتحكيمية. ويمكن استكشاف هذه الوظائف واألدوار يف تراجم الكتاب، ويف 

تاريخ الزاوية املتضمن بني سطورها. 
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ويبدأ تاريخ الزاوية النارصية من زاويتني صغريتني قبلها؛ ”زاوية سيد الناس“ يف متگروت 
983هـ/1575-1576م،  سنة  األنصاري  أحمد  بن  عمر  أسسها  درعة؛  من  فزواطة  بمقاطعة 
تلميذه  إىل  القباب الرقي (ت. 1045هـ/1635م)، ثم  حسني  عبد اهللا بن  إىل  واليتها  وحتولت 
وظائف  جانب  إىل  الصوفية  والرتبية  الفقه  تدريس  بني  ومجعت  األنصاري،  إبراهيم  بن  أمحد 
اإليواء واإلطعام، فضال عن األدوار االجتامعية املرتبطة بالتدخل حلامية الناس من الغصاب 
أعيان  أحد  يد  عىل  كانت  1052هـ/1642م)  (ت.  الشيخ  هذا  مقتل  أن  حتى  املظلوم  ونرصة 
نَاتة من قبل الشيخ  رْ الن من مقاطعة تَ إگني من فزواطة. أما الزاوية الثانية، فتأسست يف قرية أغْ
حممد بن أمحد بن نارص، وإىل ابنه حممد نسبت الطريقة النارصية كام عرفت واشتهرت بدرعة 

ويف بالد املغرب يف هناية القرن XIهـ/XVIIم.
وتلقى حممد بن حممد بن أمحد بن نارص تعليمه يف زاوية أغالن، ثم التحق بدادس إماما يف 
مسجد إحد قراها، قبل أن يعود إىل درعة هبيبة استمدها من علمه وورعه ومن إرث الوالد 
أمحد  شيخها  من  للتعلم  گروتْ  بتَمْ الناس  سيد  زاوية  إىل  املرحلة  هذه  يف  انتقل  وقد  ومكانته. 
بن إبراهيم، ثم قرر االستقرار فيها بأهله وتويل مهمة اإلمامة واخلطابة والتدريس يف جامعها 

الكبري. 
وتبدأ القصة عندما أوىص الشيخ أمحد بن إبراهيم األنصاري، قبيل وفاته، تلميذه حممد 
، وهو ما مل ينل رضاء بعض أفراد  گروتْ بن حممد بن نارص بكفالة بناته والعناية بأمور زاوية بَمْ
األرسة األنصارية. وبزواج حممد من حفصة األنصارية أرملة شيخه بعد معارضة من أهلها، 
انتقل النفوذ إىل األرسة النارصية عرب هذه املصاهرة، ومتكن الشيخ اجلديد من ترسيخ قدمه، 
اللمسة،  وهبذه  والرتبية.  والتصوف  العلم  بني  مجع  من  به  عرف  بام  الزاوية  عىل  ملسته  وإضفاء 
اشتهرت الزاوية ومتايزت عن غريها يف كثري من ربوع املغرب األقىص. وقد ذاع صيتها وانترش، 
املريدين  من  هائلة  أعدادا  يستقبل  مرموق  وثقايف  ديني  مركز  إىل  نارص  ابن  بفضل  وحتولت 
غريها.  ومن  املتوسط)  واألطلس  وسجلامسة  (سوس  املجاورة  املناطق  من  والطلبة  والعلامء 

وبفضل تنامي مواردها املالية، متكنت من تطوير أدائها التعليمي والعلمي واالجتامعي. 
وتعاقب عىل الزاوية مشايخ من أبناء الشيخ املؤسس وأحفاده، فاتبعوا سريته يف توسيع 
األرسة  أفراد  بعض  قبل  من  معارضة  بعضهم  واجه  ثم  والعلمي،  الصويف  الزاوية  نفوذ 
األنصارية، إىل جانب الضغط الرضيبي أحيانا، إال أن ذلک مل يمنع من استمرار نفوذ الزاوية يف 
النمو. وقد وصلت أوج توسعها يف عهد الشيخ يوسف بن حممد الكبري (ت.1198هـ/1783م) 
ليصل نفوذها إىل مدن الشامل، فأضحى هلا حضور بَنيّ يف املجال وأهله، وعند املخزن ورجاله، 

لعل أبرزها إعالن السلطان العلوي سيدي حممد بن عبد اهللا انتسابه للزاوية وطريقتها.
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ويمكن للقارئ والباحث أن يتلمس يف هذه ”الدرر،“ ويف مقدمة املحقق، بعض وظائف 
شهدت  هامشية  بمنطقة  يتعلق  األمر  أن  خاصة  درعة،  بالد  يف  وأدوارها  النارصية  الزاوية 
متوجات اجتامعية مستمرة (حتركات قبائل املعقل وقبائل أيت عطا)، فضال عن اقتصاد متسم 
اضطلعت  لذلک،  وتبعا  االضطرابات.  وكثرة  األمن  غياب  عمه  زمن  ويف  والقلة،  بالندرة 
الزاوية وفروعها واملتصوفة والفقهاء املنتسبني إليها بمهام كثرية، ومنها اإليواء واإلطعام ومحاية 
املظلوم والوقوف يف وجه تعسف الوالة، وتوجيه النصح لوالة األمر، فضال عن التحكيم بني 
القبائل ومحاية الطرق ومرتادهيا. كام اتسم موقف الزاوية من املخزن باالتزان، ومجع بني عدم 
القائمني  مساندة  وعدم  األمر  أويل  طاعة  إىل  الدعوة  وبني  احلكام،  توجهات  وراء  االنسياق 

ضده. 
أما أهم ما ميز الزاوية النارصية ومنحها خصوصيتها، مقارنة بغريها من الزوايا، فتمثل 
أساسا يف انشغاهلا بالعلم ودعمها ألهله، تدريسا وتربية، ودعام ومساندة من خالل توفري بنياته 
واإلنفاق عليه، واشتهارها بشدة احلرص عىل التمسک بالسنة وحماربة البدع، ومتثيلها لبعض 
خصائص التصوف الشاذيل عرب سلسلة الشيخ زروق. ويستحسن أن نختم هذا العرض بقول 
الزاوية،  هلذه  والفكرية  العلمية  الوظيفة  عىل  تأكيده  سياق  يف  املحقق   أورده  ومشهور  مأثور 
مضمنه أنه ”لوال ثالثة النقطع العلم من مغرب القرن احلادي عرش لكثرة الفتن التي ظهرت 
عبد  وسيدي  الدالء،  بكر يف  حممد بن أيب  وسيدي  نارص يف درعة،  حممد بن  سيدي  فيه، وهم 

القادر الفايس(55)...“ 
محيد تيتاو

جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، فاس


