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أمحد بن خالد النارصي.- طلعة املشرتي يف النَّسب 
للثقافة  النارصية  املؤسسة  (الرباط:  اجلعفري 

والعلم،  2018)، 782 ص.
بعد أربع سنوات من إصدارها لكتاب الدرر المرصعة 
الدرعي،  موسى  بن  املكي  بن  ملحمد  درعة  أخبار  بأعيان 
نرش  إعادة  عىل  والعلم  للثَّقافة  النَّارصية  املؤسسة  أقدمت 
كتاب طلعة املشرتي يف النَّسب اجلعفري يف نونرب من سنة 

مة، وعرشة أبواب، وخامتة.  قدِّ لَّد واحد ضخم يقع يف 782 صفحة، ويتألَّف من مُ 2018، يف جمُ

املتكامل  الفريق  إىل  ذلک  يف  الفضل  ويعود  وإخراجا،  شكال  فاخرة  أنيقة،  حلَّة  يف  جاء  وقد 
أنَّ  إىل  اإلشارة  كر  بالذِّ واجلدير  وتصفيفا.  ناً  قْ رَ وَ ومراجعة  إرشافا  العمل  هذا  عىل  سهر  الذي 
بودان  األستاذ  نرش  وقد  1902م،  سنة  احلجر  عىل  بفاس  ة  مرَّ ل  ألوَّ طُبع  املشرتي  طلعة  كتاب 
املستندات الرببريَّة (Archives Berbères) سنة  صا عنه باللُّغة الفرنسية يف جملَّة  (Bodin)، ملخّ

1918 بعنوان: زاوية متگروت.  

سنة  النَّارصي  خالد  بن  أمحد  صاحبه  تأليفه  من  فرغ  الذي  املشرتي  طلعة  كتاب  ويُعترب 
باإلفادات،  غنيّا  مصدراً  دُّ  عَ ويُ عرش،  التاسع  القرن  مغرب  يف  األنساب  كتب  أهمِّ  من  1891م 

لَفه يف األساس إثبات النِّسبة  ؤَ اوية النَّارصية. وقد هدف به مُ ال غنى عنه ملن يريد التأريخ للزَّ
ع كثريا يف هذه النُّقطة  رعي. وقد توسَّ عة عن اإلمام حممد بن نارص الدَّ اجلعفريَّة ألرسته املتفرِّ
مقتضبة،   وأخر عة  موسَّ تراجم  يف  النَّارصي،  البيت  أعالم  بسري  التَّعريف  يف  بعدها  وأفاض 
إىل  طبقة،  بعد  طبقة  نارص،  بني  ية  ذرِّ من  املؤلِّف  مْ  هُ فَ رَ عَ للذين  الكتاب  استيعاب  عن  فضال 
مؤلفات  ومن  املرصعة  رر  الدّ كتاب  من  استقاها  كثرية  معلومات  أورد  كام  التَّأليف.  عرص 

اوية ورجاالهتا. وتقاييد أخر لعلامء الزَّ
من  لديه  توفَّر  ما  عىل  بناء  أجداده  نسب  حتقيق  تأليفه  من  النَّارصي  أمحد  واستهدف 
وأصول  تآليف  عىل  اعتامدا  طالب،  أيب  بن  جعفر  بن  اهللا  عبد  بفرع  اتِّصاله  وتأكيد  معلومات، 
 ِ رصْ ة من ذلک، بتقيِّيد خمترصٍ يف حَ ووثائق حصل عليها بمدينة فاس. وكان قد أسبقه، قبل مدِّ
ملنازل  بمدة  التأليف  فرتة  قبل  زيارته  وساعدته  باملغرب.  فروعهم  فيه  تتبَّع  نارص،  آل  مجهرة 

أسالفه بوادي درعة يف الوقوف بنفسه عىل آثارهم هناک. 
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وحة النَّبوية ظاهرة مثرية لالنتباه يف تاريخ املغرب، فليس هناک  ل االنتساب إىل الدَّ وشكَّ
فني املحاطني هبالة من التَّبجيل  فاء واملترشِّ يف أي بلد اسالمي آخر ما يُعادل املغرب يف عدد الرشُّ
ف، وإنَّام غدا األمر  والتَّوقري. ومل يتعلَّق األمر يف القرن التاسع عرش بحاالت منعزلة الدِّعاء الرشَّ
ظاهرة عامة، فتسابق النَّاس النتحاله كان أمرا مألوفا، حيث كانوا يتشبَّثون بأوهى األسباب 
فاء. وسبب اقتحام األدعياء  ويستنجدون بأوهن األقوال إلثبات أي عالقة حمتملة هلم بفئة الرشُّ
رِ من  يفة عىل ما ذكره املؤرخ ابن زيدان، التَّطلُّع إىل اجلاه واحلظوة االجتامعية والتَّحرُّ النِّسبة الرشَّ
فاء معفيِّني من أدائها. وهذا األمر أثاره أمحد النَّارصي يف ديباجة  العطاء واملغارم التي كان الرشُّ
رون  حيقة يتسوَّ مؤلفه طلعة املشرتي، بقوله: ”وإلين رأيت كثريا من النَّاس يف هذه األزمان السَّ
تلک  يف  قومنا  سبيل  أَّن  بخاطري  هجس  بَّام  رُ فَ عيفة،  الضَّ باألسباب  يفة،  الرشَّ األنساب  عىل 
ضت  لني، حتى إين ملَّا ألَّفت...االستقصا...، وتعرَّ صني واملتطفِّ النِّسبة سبيل غريهم من املرتخِّ
بُون إىل جعفر  ورتُه (إنَّ سلفنا ينْتَسِ يخ ابن نارص، نبَّهت عىل ذلک وقلتُ ما صُ فيه للتَّعريف بالشَّ

بن أيب طالب ريض اهللا عنه ولست اآلن من ذلک عىل حتقيق).“
لتزكية  دقيقة  مسطرة  وجود  عدم  املغرب  يف  املترشفة  ظاهرة  انتشار  عىل  ساعد  لقد 
عيه، ولذا فإن عالقات املحسوبية  قا فيام يدَّ االدِّعاءات أو نفيها، باإلضافة إىل أنَّ املرء كان مُصدَّ
التَّوقري  ظهائر  من  املستفيدين  قائمةَ  األشخاصِ  من  كبريٍ  عددٍ  اخرتاق  لت  سهَّ واملصاهرات 
دٌ  دَ الطني ووزراءهم، فقد زعم عَ تَّاب السَّ باعتبارهم من آل البيت، ومل يسلم من هذا حتَّى كُ
د بن ادريس ادَّعى بخط يده عمود نسبه إىل حممد بن  منهم رشف النَّسب، فالكاتب الوزير حممَّ
ادريس الثاين بالظن. وقد ذكر األديب أكنسوس أنه وجد بخطِّ الوزيرِ املذكورِ ذِكر سلسلة بعض 
املثري لالرتياب،  هذا التِّكرار  وعندما استفرسه عن  مرات،  ادريس ثالث  حممد بن  آبائه باسم 
بن  حممد  ر  وتكرُّ الكامل،  اهللا  عبد  بن  ادريس  إىل  مرفوعا  والدي  بخط  وجدته  ”هكذا  أجابه: 
كاً باجلد املذكور،“ ثم أردف: ”فقلت لوالدي هذا النَّسب صحيح؟  ادريس يف عمود آبائنا تربُّ
واالحرتام،  للتوقري  متضمنة  امللوک  ظهائر  عندهم  وكانت  بون،  ينتسِ آباؤنا  كان  هكذا  فقال: 
وضاعت هلم يف بعض الفتن الواقعة يف باديتهم قبل انتقاهلم لفاس.“ وقد ملح أكنسوس نفسه 
يف بعد اضطراب واضح اعتامدا عىل قاعدة (من وجد  يف كتابه اجليش العرمرم، إىل نسبه الرشَّ
ممَّن  أنا  ”وكنت  ييل:  بام  ح  رصَّ فقد  ته.  حَّ صِ عىل  يقف  مل  أنه  غري  به)،  ک  فليتمسَّ نسباً  آبائه  بيد 
ريبة  يل  فحصلت  طالب،  أيب  بن  جعفر  سيِّدنا  إىل  ينتسبون  آبائي  وجدت  ذلک،  مثل  يل  وقع 
إثبات  يصعب  عرفة:  ابن  وتلميذه  التونيس  السالم  عبد  يخني  الشَّ قول  عىل  وقفت  ملا  ذلک  يف 
تُّامئة سنة، فبحثتُ عن حتقيق تلک النِّسبة ألسالفنا كل البحث فلم أجد لذلک ما  نسب له سِ
ق أيضاً  يخ ابن نارص كان ينسب هلم ذلک ملَّا صاهرهم عىل ابنته، ومل أحتقَّ يعتمد عليه، إالَّ أنَّ الشَّ
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يخ ابن نارص (...) فرتكت ذلک االنتساب، فلامَّ وقفتُ عىل احلديث الذي نقله الشيخ  قول الشَّ
زروق رجعت إىل تلک النِّسبة.“

 ّ ريشِ ص  القايض أمحد سكريج الفايس ترمجة ألكنسوس حالَّه فيها بالنَّسب القُ وقد خصَّ
ابن  يخ  الشَّ كريمة  وهي  أمه،  ومنها  تامكروت،  زاوية  رشفاء  إليه  املنتمي   ، اجلعفريّ اهلاشميّ 
ة هذا النَّسب. ومن املعلوم  نارص. ويُشكِّک عدد من الباحثني، ومنهم ليڤي بروڤنصال، يف صحَّ
جاء  وقد  توثيقه.  عىل  يقف  مل  وأنَّه  ة  خاصَّ االدِّعاء،  هذا  من  ا  جدّ ظا  متحفِّ كان  أكنسوس  أن 
ألول  برزت  النِّسبة التي  وهي  ل،  مفصَّ اجلعفريَّة يف كتاب طلعة املشرتي بشكل  النِّسبة  تأكيد 
مرة يف القرن التاسع عرش، إذ أنَّه وإىل سنة صدور الدرر املرصعة (1739م) ملؤلفه حممد املكي 
حايب املشهور باملقداد بن األسود.  بن موسى النَّارصي كان النَّارصيون ينسبون أنفُسهم إىل الصَّ
واستمر ذلک يف عهد سليامن بن يوسف النرصي الذي نسج عىل نفس املنوال يف إحتاف اخلل 
بني  ومتداولة  إجازاهتم  يف  رة  قرَّ مُ النِّسبة  هذه  غدت  وقد  والده،  لنسب  ض  تعرَّ حني  املعارص 
راسالهتم وظهائرهم حتَّى هناية القرن التاسع عرش، وانتقلت إىل تآليف عدد  رجاالهتم ويف مُ
حايب  يخ أمحد اخلليفة إىل الصَّ تَّاب املغاربة، فقد رفع العريب املرشيف النَّسب الطِّيني للشَّ من الكُ
سام املرشيف بناء عىل ما اطَّلع عليه، ومل تتغريَّ هذه النِّسبة إال يف النصف الثاين  املذكور يف كتابه احلُ
د األمني بن العريب النَّارصي (كان حيا سنة  من القرن التاسع عرش، حيث وردَ يف تقيِّيد ملحمَّ
مد بن  اوية حمُ ر الزَّ تويلِّ أْمَ ذ -خالل الفرتة نفسها- مُ 1851) اتِّصال نسبه بعبد اهللا بن جعفر، واختَّ

أيب بكر بن عيل بن يوسف النَّارصي يف أواخر حياته لقب اجلعفري. 
تأليفا  األنيق  بأسلوبه  القرن  هذا  من  األخري  العقد  بداية  يف  النَّارصي  أمحد  صنَّف  وقد 
هُ  صَ خصَّ احلجوي،  حممد  العالَّمة  بشهادة  اإلطالق  عىل  كتبه  ما  أفضل  بني  من  يُعترب  ضخام، 
كتب  يف  تبنيَّ  ما  بعد  ائع  الشَّ اخلطأ  حَ  صحَّ وفيه  يَّار.  الطَّ جلعفر  نارص  آل  أرسة  نسب  إلثبات 
دَّ النَّارصي إلثبات النِّسبة اجلعفريَّة  األنساب املعتمدة انقطاع عقب املقداد بن األسود. وقد رَ
َّنْ اجتاحوا واحات درعة فيام بني  افضِ إحلاقَ نسب بني معقل -ممِ خ ابن خلدون الرَّ عىل املؤرِّ
يه مدليا برباهينه،  القرنني السابع والثامن اهلجريني- ببني هاشم عن طريق جعفر، ونقض دعاوِ
طلعة  كتابه  خامتة  يف  النَّارصي  كان  وإن  وحجيتها.  ته  أدلَّ ة  صحَّ احتامليَّة  النِّهاية  يف  ح  جِّ لِريُ
باعتباره   بالتَّقو العمل  دون  عليها  واالتِّكال  النَّسبِ  بفضيلة  االغرتار  من  ر  حذَّ قد  املشرتي 

 .بب األقو السَّ
يخني  اوية النَّارصيَّة يف عهد الشَّ وقد انتهى الباحث أمحد عاملک إىل استنتاجٍ مفاده أنَّ الزَّ
بدت  إن  ما  لكن  النَّسب،  إلثباتِ  حاجة  يف  تكن  ومل  الح،  والصَّ العلم  اعتمدت  سني  املؤسِّ
فُ هبا رياح اخلالف خالل القرن التاسع عرش، حتى صار لِزاماً عليها أن تبحث عامَّ يدعم  تعصِ
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يف  يعثر  مل  لكنَّهُ  مكانتها،  الستعادة  النَّسب  يَّةِ  أمهِّ إىل  تْ  انتبَهَ ولذلک  استمراريتها،  مرشوعيَّة 
كتاب طلعة املشرتي عىل أي إشارة تومئ ترصحيا أو تلوحيا لألمر. غري أنَّ تأليف حممد بن عبد 
ُ عن بداية  ع بأمِّ الزوايا يُعربِّ السالم النَّارصي (ت 1823م) املوسوم بـ املزايا بام أحدث من البِدَ
ار عىل  نِّيَّة، حيث وقف هذا التَّأليف النَّفيس من داخل الدَّ اوية عن مرتكزاهتا السُّ تراجع هذه الزَّ
قضايا مستحدثة وبدعٍ طارئة. وقد تزامن ذلک مع فرتة حكم املوىل سليامن، وهي الفرتة التي 
مها عىل  لطان األخري يُصدر سنة 1806م رسالة عمَّ ة جعلت السُّ فُ أزمة حادّ عرف فيها التَّصوُّ
ر فيها من أهل البدع واملبتدعني، وينكر عليهم تقديس األرضحة واألولياء  ذِّ خطباء اجلمعة، حيُ

واالجتامع يف املواسم باإلنشاد واآللة والرقص.
د ذكرها  اوية، إذْ مل يرِ يوخ األوائل للزَّ نِ الشُّ  ومل تكن النِّسبة اجلعفريَّة معروفة إذن يف زمَ
يخ حممد بن نارص وابنه أمحد  م، ولذا مل يكن هلذه النِّسبة أيّ دورٍ يف شهرة الشَّ يف أيٍّ من رسائلهِ
ام  هِ اخلليفة، اللَّذان ذاع صيتهام يف درعة واملغرب. إذ حازت زاويتهم مكانتها االعتبارية لصالحِ
 . اذيلّ لوک استنادا للنَّهج الشَّ كر والسُّ ونبوغهام يف علوم الظَّاهر والباطن، وألخذمها بِطريقة الذِّ
وايا،  هم عن باقي الزَّ دا وذكرا ومعرفة، هو سبب متيُّزِ رْ نِّي وِ ولعلَّ التزام النَّارصيني الطَّريق السُّ
بحة وامليش حفاة دون نعال  يعة، فلم تعتمد طريقتهم السُّ ف عندهم قاده علامء الرشَّ ألنّ التَّصوُّ
يخ حممد بن نارص وابنه أمحد  واحلرضة والرقص عىل إيقاع املزامري. ولذلک هلجت رسائل الشَّ

خالء. فة الدُّ يخ اليويس بتحذير األتباع والتَّالمذة من بدعِ املتصوِّ وكذا رسائل الشَّ
اوية  خ أمحد النَّارصي يف الفصول الثَّالثة األخرية من طلعة املشرتي موقع الزَّ دُ املؤرّ صُ رْ يَ
بأسلوب  وذلک  األول،  العلوي  العهد  خالل  باملغرب  الصوفية  الثَّقافة  تاريخ  يف  يَّة  النَّارصِ
هُ  بْلَ قَ خت  أرَّ التي   األخر الكتب  يف  واردة  غري  أخبار  بذكر  انفرد  وقد  رسدي،  كرونولوجي 
َّا جيعل من كتاب طلعة املشرتي  وفِيِّة. ممِ يخ ابن نارص ومدرسته الصُّ اوية أو أشارت إىل الشَّ للزَّ
يخ أيب إسحاق  اوية النَّارصية األم ابتداء من قدوم الشَّ تَبَّع فيه تاريخ تأسيس الزَّ سهبا، تَ تأرخيا مُ
يِّدِ النَّاس، مرورا بدور ابنه أبو حفص  األنصاري من املرشق واستيطانه درعة وتأسيسه زاوية سَ
لَ  اوية بتمكروت سنة 1575م، قبل أن يُفصِّ عمرو األنصاري الذي يعودُ له فضل تأسيس الزَّ
ج يف النِّهاية عىل ذكر تراجم املتأخرين من فروعهم بطبقاهتم  يف دورِ آل نارص األوائل، ثم يُعرِّ
إرث  استمراريَّة  يف  الفضل  هلا  يعود  التي  خصيات  الشَّ أبرز  عن  احلديث  استوىف  كام  اخلمسة. 

يَّة وثقافتها.  اوية النّارصِ الزَّ
سائل اإلخوانية التي كان  لِّف يف طلعة املشرتي أشهر الرَّ وعالوة عىل ما سبق، مجع املؤَ
بِّي  يخان حممد بن نارص وابنه أمحد يتبادالهنا مع رجاالت العلم واألدب والتصوف من حمُ الشَّ
يف  العلم  رئاسة  إليه  انتهت  الذي  اليويس  احلسن  الشيخ  أمثال  ا  ينِهَ عِ مَ من  أخذ  ومن  اويّة  الزّ
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وغريهم.  اهلشتوكي  وأمحد  العيايش،  والشيخ  التامجوعتي،  والشيخ  التستاويت،  وأمحد  زمانه، 
عر والنَّثر واعتنت بأساليب التَّعبري الفصيحة، فلوال حمضن  سائل التي زاوجت بني الشِّ وهي الرَّ
خصيات حمجوبة عن األنظار، مع أن أدوارهم كتابة وتصنيفا وتأليفا  اوية لظلت هذه الشَّ هذه الزَّ
يَّة يف مغرب القرن احلادي  وفية والبالغِ كا رئيسيّا لعجلة الثَّقافة األدبيَّة والصُّ وتعليام كانت حمرِّ
يَّايس احلاد واألزمات االجتامعية واالقتصادية. ويُربز  عرش اهلجري، والذي متيَّز باالنقسام السِّ
اوية النَّارصية يف مسار احلسن اليويس ورفقائه  س الزَّ هذا املعطى املقام الكبري الذي تبوأه مؤسِّ
جيي  خرِّ من  باعتبارهم  هلؤالء،  هاما  يِّزا  حَ النَّارصي  ص  خصَّ ولذلک  العلم.  لواء  محلوا  ممَّن 
تبهم املصادر الرئيسية ملؤلف طلعة املشرتي. كام تناول الكتاب عالقة  لت كُ اوية، وقد شكَّ الزَّ
رعي  الدَّ نارص  ابن  يخ  الشَّ إنَّ  إذ  للملوک،  عاء  الدّ مسألة  عىل  ز  وركَّ املركزية،  لطة  بالسُّ اوية  الزَّ
وخليفته من بعده مل خيطُبا يوم اجلمعة بزاويتهام لسالطني الوقت باعتبار ذلک بدعة، وهو األمر 
لطان املوىل إسامعيل ألمحد بن نارص للورود عليه بمكناسة الزيتون. الذي أد إىل استدعاء السُّ
فِ  لت منارة للتصوُّ اوية النَّارصية يف درعة كأهم مركز علمي وتربوي، إذ شكَّ وبرزت الزَّ
حيث  ة،  عديَّ السَّ ولة  الدَّ سقوط  بعد  احلادّ  باالنقسام  متيَّزت  عصيبة  فرتة  يف  وذلک   ، نِّيِّ السُّ
ايدا أمام األحداث والتَّقلُّبات  ذ آل نارص موقفاً حمُ لطة، وقد اختَّ دة عىل السُّ تصارعت قو متعدِّ
مالليَّة. كام  الئية والسَّ اويِتَان الدِّ ياسيَّة ممَّا جعلها بمنأ عن املصري املأساوي الذي شهدته الزَّ السِّ
دُّ آنذاک  عَ ل، حيث كانت تُ وايا خالل العرص العلويِّ األوَّ ء صدارة الزّ ساعدها ذلک عىل تبوُّ
تْ  مَ سِ من أعظم الزوايا يف املغرب وأفضلها ملا كانت عليه من العلم والبيان والورع والتقو، وُ
نة، واضطلعت بدور بارز يف تدريس العلوم الدينية. وكانت طرق  زقِ واتِّباع السُّ بالربكة يف الرِّ
فقد  وتعليمهم،  تابعة تكوينهم  مُ عىل  هبا  لامء  والعُ الطَّلبة  تُساعد  هبا  اإليواء  وظروف  التَّدريس 
يخ حممد بن نارص وخليفته من بعده بسخاء عىل الطَّلبة واألساتذة، ووفَّر هلم كلَّ ما  أنفق الشَّ
دارة يف اإلقبال عليها مقارنة  اوية مركز الصَّ حيتاجونه من زاد وكتب، ولذلک احتلَّت هذه الزَّ
ياد اإلجيايب  لامء كبار يف زمن سيايس صعب، ولعلَّ لزومها احلِ مع مثيالهتا. ونجحت يف ختريج عُ
يني، فلوالها النقطع العلم  ور األساس يف احلقلني العلمي والدِّ لها لتضطلع بالدَّ هو الذي أهَّ
املوىل  يد  عىل  ط  املتوسِّ باألطلس  الء  الدِّ زاوية  تدمري  بعد  وباخلصوص  املغرب،  بوادي  من 

شيد سنة 1667م. الرَّ
ئييس  الرَّ بموضوعه  اجلعفري  النَّسب  يف  املشرتي  طلعة  النَّارصي  كتاب  عنوان  حي  ويوُ
املوضوع  وهو  وترسيخه،  يف  الرشَّ النَّسب  تأكيد  مسألة  حول  حيوم  وكأنه  يبدو  إذ  ضمنا، 
الذي، وإن حاز سبعة أبواب من ضمن عرشة يتألَّف منها فهرس الكتاب، إال أنَّه ال يتجاوز يف 
يخ  صه املؤلِّف للتَّفصيل يف ذكر أخبار الشَّ بع، إذ أن العدد األكرب من الصفحات خصَّ حجمه الرُّ
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اوية ونرشِ مبادئِها وتعاليمها وأورادِها،  س وخليفته، وتبيان دورمها يف ترسيخ دعائِم الزَّ املؤسِّ
شهدته  الذي  ر  والتَّطوُّ بتمگروت،  راسية  الدِّ باحلياة  تتعلق  دقيقة  عطيات  مُ عىل  نقف  وخالهلا 
ويف الذي  اوية يف جماالت التَّعليم والتَّحكيم واإلطعام وكذا اإلشعاع الثَّقايف والصُّ وظائف الزَّ
متگروت  خزانة  إغناء  يف  النَّارصي  احلاجِّ  ركب  تنظيم  ساهم  حيث  احلُدود،  اخرتاق  استطاعَ 
َّا  لِ اإلجازات العلميَّة، ممِ اوية لألتباع وتبادُ بالكتب واملخطوطات النَّفيسة، ويف تلقني أوراد الزَّ

لوک.  لامء املرشق بطول باع النَّارصيني يف ميدان العلم والسُّ ُ اعرتاف عُ بَنيِّ يُ
خالد طحطح

أستاذ باحث، طنجة


