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  آلدابكلية ا –جاهعة األنبار 

 ادلستخلص
حظيت مدينة تكنس منذ الفتح العربي االسالمي ليا بمكانة كبيرة، كما لبثت ىذه 
المكانة اف ازدادت حتى تبكأت مدينة تكنس في العيد الحفصي مركز الصدارة باعتبارىا 

 حاضرة البالد.
في تطكر الحياة الفكرية في مدينة تكنس الى خمفاء الدكلة العربية  يرجع الفضؿ الكبير

كالتيا الذيف استطاعكا نشر الديف االسالمي كالمغة العربية، الف الفتح العربي االسالمية ك 
االسالمي كاف فتحا دينيا كثقافيا، اذ انو جاء لنشر تعاليـ الديف االسالمي المتمثمة بالقراف 
الكريـ، كعمى اثر ىذا اىتـ العرب المسمميف بالتعميـ. اذ كاف لمكتاتيب كمف بعدىا المساجد 

دكر كبير في نيضة المدينة في ىذا المجاؿ الى اف اسست المدارس في بداية العيد كالجكامع 
الحفصي فكانت اكؿ مدرسة في المغرب االدنى في مدينة تكنس، كقد كانت المساجد كالجكامع 
فضالن عف كاجباتيا الدينية مراكز فكرية كثقافية. كشيدت المدينة ازدىاران ثقافيان كنشاطان عمميان 

ا مركز اشعاع حضارم كفكرم كاف مبعث اعجاب مف زارىا مف الرحالة، اذ مما جعمي
 اصبحت دار عمـ كفقو.

اقتضت طبيعة ىذا البحث تقسيمو الى مبحثيف، تناكؿ االكؿ منيا دكر الخمفاء 
كاالمراء في تنشيط الحياة الفكرية في مدينة تكنس ككذلؾ تـ الحديث عف الكتاتيب كدكرىا في 

عف المساجد كالجكامع كالمدارس كدكرىا في الحياة  تطرقنا فيوالمبحث الثاني نشر التعميـ. اما 
 الفكرية فضال عف المكتبات التي ليا مف اىمية في ىذا الجانب.

Abstract 

The city of Tunis had gained, since the Islamic Arab Opening, a great 
position which made the city get the forefront center during Al-Hufssi period, for it 
was considered as a capital of the country. 

The caliphs of Islamic Arab country had a great role in developing the 
intellectual life in Tunis where they could disseminate the Islamic religion and the 
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Arabic language. This was as a result of Islamic Arab Openings which were 
religious and cultural openings. These openings helped to disseminate the Islamic 
details represented by Al-Quran Al-Kareem. Therefor, the Arab Muslims paid a 
great attention in education. The mosques and Al-Katateeb had a great role in 
developing the city in this aspect till instituting the schools in Al-Hufssi period. So 
the city had witnessed cultural developments and educational activity which made 
it an intellectual and cultural center admitting all the travelers who visited it. 

 ادلبحث األول
 اواًل: دور اخللفاء واالمراء يف تنشيط احلياة الفكروة يف مدونة تونس:

يرجع الفضؿ الكبير في تطكر الحركة الفكرية في مدينة تكنس الى خمفاء الدكلة 
ف الفتح العربي العربية اإلسالمية ككالتيا الذيف استطاعكا نشر اإلسالـ كالمغة العربية، ال

اإلسالمي كاف فتحان دينيان كثقافيان اذ انو جاء لنشر تعاليـ الديف اإلسالمي المتمثمة بالقراف 
الكريـ، فبمكجب ذلؾ عني العرب المسمميف بالتعميـ، كقد اسمـ عدد كبير مف سكاف الشماؿ 

 .(ُ)االفريقي كدخمكا الديف االسالمي
الكبير في انتشار التعميـ، فقد ذكر اف المعز بف كقد كاف لتشجيع االمراء الدكر 

ـ( كاف محبان الىؿ العمـ، كثير العطاء َُِٔ-َُُٓق/ْْٓ-َْٔ) باديس أمير افريقية
كفي عيد بني خراساف ازدىرت مدينة تكنس، كالسيٌما في عيد األمير احمد  .(ِ)كمدحو الشعراء
))كاف مجالسان  ف خمدكف:ـ( الذم قاؿ عنو ابُُِٗ-َُُٕق/ِِٓ-ََٓ) بف عبد العزيز

كقد كاف لتشجيع االمراء كالخمفاء الحفصيف األثر الكبير في نشر ، (ّ)لمعمماء محبان فييـ((
 / قُٖٔ-َّٔ) العمـ كتطكر الحركة الفكرية، فقد ذكر اف األمير ابي محمد عبد الكاحد

 .(ْ)ـ( كاف عالمان فاضالن ُُِِ-َُِٔ
ـ( كالذم يكصؼ ُِْٗ-ُِِٗق/ْٕٔ-ِٕٔ) كخالؿ كالية األمير أبك زكريا يحيى

بانو ))مف الصالحيف كالعمماء العامميف ختـ عمى الشيخ الرعيني السكسي، كتاب المستصفى 
لمغزالي كغيره مف الكتب المفيدة، كناظر في النحك عمى ابف عصفكر، ككاف فقييان اديبان ككاف 

اقتناء الكتب كجمعيا بمختمؼ أنكاع كاىتـ ببناء المدارس، ك ، (ٓ)معدكدان مف العمماء كالشعراء((
فمف الطبيعي اف  .(ٕ)اء كاىؿ الصالح مالـ يجتمع لغيرهكجمعت دكلتو العمماء كالشعر  .(ٔ)العمكـ

يككف ىذا األمير مف الميتميف في تنشيط الحركة الفكرية، ككذلؾ في عيد الخميفة المستنصر 
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مف الفقياء كاالدباء،  ـ( اف رتب لمجالستو اعالمان ُِٕٕ-ُِْٗق /ٕٓٔ-ْٕٔ) باهلل
ق( كالكاتب ٗٔٔ)ت ق(، كابف عصفكرٗٓٔ)تى كالمحدث الحافظ ابي بكر بف سيد الناس

ق( ٖٓٔ)ت  ق(، كالفقيو ابي المطرؼ بف عميرةٖٓٔ)ت  البميغ ابي عبد اهلل ابف االبار
ء فيذا يدؿ عمى الرعاية الكاممة لألمراء كالخمفاء لألدباء كالعمما .(ٖ)كغيرىـ مف االعالـ

 كتقريبيـ مف مجالسيـ الخاصة. 
-ُِْٖق/ْٗٔ-ّٖٔ) كاثناء كالية األمير أبك حفص عمر بف المكلى ابي زكريا

 (ٗ)ـ( الذم ذكر انو: ))كاف يعظـ الفقياء كالصمحاء كيبرىـ كيبادر الى حكائجيـ((ُِٓٗ
ؼ كامر حتى ذكرانو ىدـ فندقان كاف يسكنو اىؿ السر  .(َُ)ككاف نزيو النفس، محبان لمعمـ كأىمو

 .(ُُ)ببناء مدرسة لمعمـ بمكانو
كزيادة في تعظيـ كاحتراـ المعمميف كالفقياء حتى بعد مماتيـ، فقد ذكر انو في زمف 

ـ( ))ككاف معممو ُُّٕ-ُُُّق/ُٕٕ-ُُٕ) السمطاف الحفصي أبك زكريا ابف المحياني
ي أبك عمر الجبالي، ككاف حفيده ابف ابنو اذا سافر الى تكنس، الذم عممو القراف الشيخ القاض

كدخؿ يسمـ عمى السمطاف يجعؿ السكط الذم كاف جدهي يضرب بو الخميفة زماف التعميـ عمى 
ككاف السمطاف أبك يحيى زكريا ، (ُِ)كتفو األيمف ظاىران فاذا رآهي احسفى اليو كقضى حكائجو((

 .(ُّ)كاف يألؼ اىؿ العمـمشاركان في العمـ كاالدب، كلذلؾ 
ـ( حيث ُّْْ-ُّْٗق/ّٕٖ-ٕٔٗ) كفي عيد السمطاف أبك فارس عبد العزيز

يذكر ابف القنفذ، بانو حضر مجمسو في العمـ بالقصبة في التفسير كالحديث، ككاف جمكس 
السمطاف عمى البساط الذم يجمس عميو الطمبة، ككاف المدرس قاضي الجماعة أبك ميدم 

يمقي الدرس في التفسير كالحديث، كحضر الدرس مجمكعة مف الطمبة الى عيسى الغبريني، 
 ككذلؾ كاف السمطاف أبك عبد اهلل المنتصر .(ُْ)مجمسو، ككاف السمطاف يقرأ عمى القاضي

ـ( يتصدؽ عمى طمبة العمـ، ككذلؾ امر ببناء المدرسة الكائنة ُّْٔ-ُّْْق/ّٖٗ-ّٕٖ)
 .(ُٓ)بسكؽ الفمقة

ق( كالتي خدمت الحركة ّٖٗ-ّٖٗ) الحفصي ابك عمرك عثمافكمف مآثر السمطاف 
الفكرية، ىك بناؤه مدرسة في غاية الحسف كجعؿ فييا مسجدان لمصالة كدرسان لقراءة العمـ، 
كمأكل لسكف الطمبة كجعؿ فييا سماطان مستمران يتصدؽ بو عمى المحتاجيف كجعؿ فييا ماء 

و بالكتب كجعميا في خزانة بالمقصكرة الشرقية لمسبيؿ كاكفؽ عمييا ما يكفييا، ككذلؾ اىتمام
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لجامع الزيتكنة، كاكقؼ عمييا مف يقكـ بيا. ككذلؾ اكماؿ بناء المدرسة التي بسكؽ الفمقة كالتي 
كؿ ىذه االعماؿ ساعدت بشكؿ اك اخر في ازدىار  .(ُٔ)شرع فييا اخيو السمطاف المنتصر

كخالؿ كصفو لمدينة تكنس  .(ُٕ)عمـ كفقوالحركة الفكرية في مدينة تكنس، كالتي اصبحت دار 
كيصفيا في مكاف اخر قائالن:  .(ُٖ)يقكؿ العبدرم: ))ال تنشد بيا ضالة مف العمـ اال كجدتيا((

))كما ًمف فف مف فنكف العمـ اال كجدتى بتكنسى بو قائمان كال مكردو مف مكارد المعارًؼ اال رأيتى 
كلىوي كاردان كحائمان((  .(ُٗ)بيا حى

 ثانيًا: الكتاتيـــب:

يذكر ابف منظكر باف ))الكتٌاب مكضع تعميـ الكتاب )أم الكتابة( كالجمع الكتاتيب 
كقد اشتؽ اسمو أم الكتاب مف التكتب كتعميـ الكتابة، كىك المكضع الذم يتـ  .(َِ)كالمكاتب((

الى تعميـ صبيانيـ كقد التفت العرب المسممكف  .(ُِ)فيو تعميـ الصبياف القراف كالقراءة كالكتابة
 .(ِِ)بسيط البناء يجتمعكف فيو لقراءة القراف -كتابان - فاتخذكا ليـ محالن 

كقد ادت الكتاتيب دكران كبيران في نشر التعميـ، كقد ساعد عمى ذلؾ بساطة مبنى 
الكتاب الذم لـ يكف كبيران بؿ تكفيو حجرة مف منزؿ يكقفيا المؤدب عمى تعميـ الصبياف، 

الى اف اثاث الكتاب الذم ال يتعدل حصيران يطرح عمى االرض في الحجرة  كفضالن عف ىذا
 .(ِّ)كيجمس فكقو المعمـ كيتحمؽ حكلو الصبية الصغار

كمف ىنا يبدك اف الكتاتيب كانت منفصمة عف المساجد لكنيا كانت ممتصقة بيا مكانان 
مجاكرة لمجامع اك بعيده كىذا يذكره احد المؤرخيف: ))كاف الكتاب كما يزاؿ عبارة عف حجرة 

كاف الكتاتيب اعتبرت مف اكؿ دخكؿ العرب المسمميف الى  (ِْ)عنو اك غرفة في منزؿ((
أفريقية، كممحقات لممساجد كتكابع ليا فما مف حارة اك درب مف دركب المدائف التكنسية اال 

الحرل في ككاف بيا عدد مف الكتاب، بؿ كجدت ايضان بكفرة في دكر االعياف كاالغنياء، كا
كفي ىذا يذكر ابف خمدكف: ))اعمـ اف تعميـ الكلداف لمقراف شعار  .(ِٓ)قصكر االمراء كالكزراء

الديف أخذ بو اىؿ الممة كدرجكا عميو في جميع امصارىـ لما يىسًبؽي فيو الى القمكب مف رسكخ 
يحصؿ مف االيماف كعقائده مف آيات القراف، كصار القراف اصؿ التعميـ الذم يبني عميو ما 

 .(ِٔ)الممكات كسبب ذلؾ اف التعميـ في الصغر اشد رسكخان كىك اصؿه لما بعدهي((
اما عف تعميـ المناىج في الكتاب، فاف برنامج تعميـ الصبياف يعتمد اعتمادان كميان عمى 
تعميـ مبادئ الديف االسالمي، كفضالن عف ىذا احتكل المنيج عمى مكاد يستفيد منيا الصبياف 
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ككاف المنيج يحتكم عمى مكاد  .(ِٕ)ترفع مف مستكاىـ العقمي كالعممي ـ العامة كىيفي حياتي
اجبارية كاخرل اختيارية، فاإلجبارم منيا يشتمؿ عمى تحفيظ القراف الكريـ كامالن اك جزءان منو، 
كاعراب القراف، كالقراءة كالكتابة، كالخط الحسف، كاالختيارم منيا كالحساب كاياـ العرب 

 .(ِٖ)ا كالشعركاخبارى
ـ اذا كانكا بني سبع سنكات، كيضربي كينبغي لممعمـ اف يعمـ الصبياف عمى الصالة

كقد ذكر اف احد االباء ارسؿ رسالو الى معمـ اكالده  .(ِٗ)عمييا اذا كانكا بني عشر سنكات
ى تيكًرىىييـ عميو فىيممكه، كال تخرجيـ مف فف الى فف حت يقكؿ فييا: ))عمميـ كتاب اهلل كال

، كعمميـ مف الشعر عفو، كمف الحديث اشرفو، ككف  يحكمكه فاف ازدحاـ العمـك مقممة لمفيـك
ليـ كالطبيب الذم ال يضع الدكاء اال في مكضع الداء، كىددىـ كاضربيـ دكني يزدادكا بذلؾ 

مف خالؿ ىذه الرسالة يتضح لنا اف االباء كانكا حريصيف اشد الحرص ، (َّ)صالحان كالسالـ((
 عميـ ابنائيـ القراف الكريـ كتاب اهلل سبحانو كتعالى، كالحديث النبكم الشريؼ كالشعر.عمى ت

اما عف نظاـ التعميـ في الكتاب، فيبدأ التعميـ بالكتاب مف صباح يـك السبت كينتيي 
الدراسي بحفظ القراف  ظير يـك الخميس، كيككف يكـ الجمعة استراحة، كيبدأ الصبياف يكميـ

الصباح الباكر الى الضحى، ثـ يتعممكف الكتابة مف الضحى الى الظير كبعدىا الكريـ مف 
ينصرفكف الى بيكتيـ لتناكؿ الغداء ثـ يعكدكف بعد صالة الظير، كتخصص حصة المساء 
بتعميـ الصبياف بقية المكاد مثؿ الحساب كالنحك كالعربية كالشعر كاياـ العرب، كتككف المراجعة 

االسبكع مف مساء يكـ االربعاء كصباح يكـ الخميس لمتخابر  التي اخذىا الصبياف في
 .(ُّ)كـ ىذه الحصة الى بعد صالة العصركاالستظيار كتد

كيشترط في المعمـ صفات منيا دينية كخمقية كعممية، فمف الناحية الدينية يشترط فيو 
الكبائر كال الصغائر، قائمان بفركض دينو، كمف الناحية االخالقية  ياف يككف تقيان كرعان ال يأت

يجب عميو اف يككف رفيقان بالصبياف كمف حسف رعايتو ليـ اف يككف بيـ رفيقان فانما ىك عكض 
عف ابائيـ، كاما العممية فيجب عمى المعمـ اف يككف حافظان لمقراف الكريـ حفظان جيدان كعارفان 

كيجب اف يككف المعمـ  .(ِّ)ؿ كاصكؿ الديف مع االخالص كاالجتيادباليجاء كالنحك كالشك
ميابان ال يككف عبكسان مغضبان، كمنبسطان مترفقان بالصبياف دكف ليف كعميو اف يزجر المتخاذؿ 

ككذلؾ ينبغي لممعمـ اف يؤدبيـ  .(ّّ)في حفظو ال بالشتـ، كاف يخمص ادب الصبياف لمنافعيـ
كعمى المعمـ  .(ّْ)ء كالشجاعة كالكـرلكتاب، كيمدح ليـ السخاعف الكذب كالسب كاليرب مف ا
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كيمـز المعمـ االجتياد  .(ّٓ)اف ال يكلي احد الصبياف ضرب غيره، كال يضرب كجيان كال رأسان 
كليتفرغ ليـ، كال يجكز لو الصالة عمى الجنائز اال فيما البد منو مف يمزمو النظر في امره، 

 .(ّٔ)تبع الجنائز كال عيادة المرضىالنو أجير ال يدع عممو، كال ي
كاما عف اياـ العطؿ في الكتاب، فيأذف ليـ في االعياد، عيد الفطر يكمان كالبأس اف 

ككذلؾ  .(ّٕ)يأذف ليـ ثالثة اياـ، كعيد االضحى ثالثة اياـ، كالبأس اف يأذف ليـ خمسة اياـ
جرت العادة عمى اف يخمي الصبياف يكمان اك بعض يكـ بمناسبة ختـ احد اقرانيـ تعظيمان لختـ 

 .(ّٖ)القراف الكريـ
كنجد اف قسمان مف العمماء كالفقياء مارس التعميـ في بيتو، فنجد ابرز مؤدبي مدينة 

تكنس، فقد ذكر  ق(، احد فقياءُّٔاك  ِّٓ)ت  تكنس، الفقيو ابي العباس االبياني التميمي
انو كاف يقكؿ لمف اجتمع عنده بمنزلو في تكنس مف العمماء ))دعكنا مف السماع القكا 

في زمف المسائؿ((، ككاف مجمسو يضـ عدد مف العمماء، كقد عرض عميو منصب القضاء 
كيعتبر االبياني مف شيكخ القابسي )صاحب الرسالة المفصمة . (ّٗ)الفاطميف اال انو رفض ذلؾ

ككذلؾ  .(َْ)ؿ المعمميف( بؿ كيعتبرهي مف ألمع المشايخ المغاربة كالمشارقة كربما اعمميـألحكا
ق( كالذم عمـ الفقو في بيتو لطبة العمـ في تكنس، كيعتبر ُّْ)ت  الفقيو محرز بف خمؼ

 ،(ُْ)مؤدب مدينة تكنس المشيكر، ككاف يشتغؿ بتربية الصبياف كتأديبيـ حتى عرؼ بالمربي
لقراءة كالخط كالقراف كالعبادات، ككذلؾ ابك محمد عبد العزيز التكنسي، الذم فكاف يعمميـ ا

 .(ِْ)كمارس فييا تعميـ الصبياف خرج مف القيركاف الى تكنس،
كيبدك اف الفقيو محرز كاف يعمـ الصبياف في الكتاب كيعطي دركسان في الفقو في 

الة العبدرم انو التقى في مدينة منزلو. كمف الذيف مارسكا مينة التأديب في تكنس، يذكر الرح
تكنس الشيخ الفقيو ابا العباس احمد بف مكسى ابف عيسى بف ابي الفتح البطرني، كىك مؤدب 
في بعض ارباض تكنس، كاف ضرير البصر، معتًف بالعمـ كركايتو، ككانت كفاتو سنة 

 .(ّْ)قَّٕ
لمصبياف، فقد ذكر كمف االفعاؿ الكاضحة عمى اىتماـ االمراء بالكتاتيب كتشجيعيـ 

ـ( انو كاف ))اذا خطا ُِْٗ-ُِِٗق/ْٕٔ-ِٕٔ) انو خالؿ كالية االمير ابي زكريا يحيى
، (ْْ)فاؿ المكتب ليدخؿ عمييـ السركر((عمى مكتب في طريؽ يأمر معمـ االكالد اف يسرح اط

نجد كيبدك اف ىذا العمؿ يعتبر محببان لدل االطفاؿ، ككذلؾ لكي ال يمؿ الطفؿ مف الكتاب. ك 
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ق( قاضي الجماعة بتكنس دفف بدار ّّٕ)ت  عند كفاة الفقيو ابك اسحاؽ بف عبد الرفيع
 .(ْٓ)اعدىا، كجعؿ بازائيا مكتبان لتعميـ القراف

كيبدك مف ىذا العمؿ لكي تككف صدقة جارية لو بعد مماتو. كخالؿ عيد السمطاف ابك 
راف الكريـ، احداىما قبمي ق( بنى ثالثة مكاتب لتعميـ قراءة القّٖٗ-ّٖٗ) عمرك عثماف

 .(ْٔ)الجامع االعظـ جامع الزيتكنة، كاثناف بربض باب المنارة
كنتيجة لالىتماـ بالتعميـ مف قبؿ الفقياء كالعمماء في شماؿ افريقيا بصكرة عامة، فقد 

 )ت فقد أىلؼ محمد بف سحنكف كانت مؤلفاتيـ في مجاؿ التربية كالتعميـ خير دليؿ عمى ذلؾ،
ب اداب المعمميف كىك اقدـ الكتب التي عنيت بالتربية كالتعميـ في افريقية، ككتاب كتا ق(ِٔٓ

 .(ْٕ)ق(َّْ )ت ))الرسالة المفصمة الحكاؿ المعمميف كالمتعمميف(( البي الحسف القابسي
 ادلبحث الثاني

 اواًل: ادلساجد واجلوامع:

اف بناء المساجد كاف الغرض منيا عبادة اهلل سبحانو كتعالى اكالن، ككذلؾ لتعميـ امكر 
الديف االسالمي، ىذا كاصبحت المساجد مراكز فكرية كثقافية باالضافة الى ىذا فاف المسجد 
كاف لو دكر كبير في الحياة االجتماعية، ففيو كاف الخمفاء كاالمراء يعقدكف االجتماعات الخذ 

 .(ْٖ)المة في شؤكف الحرب كالسمـ كفي مختمؼ االمكر االخرلرأم ا
كقد اصبحت المساجد مراكز فكرية الف الدراسة كانت في العيكد االسالمية االكلى 
دراسات لشرح تعاليـ االسالـ كتفقيو الناس امكر دينيـ، كىذا لو اتصاؿ كثيؽ بالمسجد، 

مىٍؽ التعميـ بالمسجد، كمازالت العمـك كاستمرت العمكـ الدينية مف تفسير كحديث تركل في حً 
 .(ْٗ)تزداد تنكعان كتشعبان، فتمخض عمـ الفقو كاصبح النحك يدرس عمى حده كالعمـك االخرل

كعندما ينتيي الصبياف تعميميـ في الكتاب ينتقمكا الى التعميـ في المسجد لتككف مرحمة 
 .(َٓ)في جميع المدف االسالميةالمسجد اعمى مرحمة مف الكتاتيب، كىذا االمر متعارؼ عميو 

كقد كاف السمؼ يتحاشكف تعميـ الصبياف في المساجد، فميذا نجد اف الكتاتيب تقع غالبان خارج 
))النيـ ال يحتفظكف مف  كينيي القابسي عف تعميـ الصبياف في المسجد .(ُٓ)المسجد

لكف يرل اف المسجد قد يستعمؿ لتعميـ الصبياف، في حاالت قميمة، اذا اضطر  .(ِٓ)النجاسة((
 .(ّٓ)المؤدب الى ذلؾ
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اف اقدـ نص تاريخي يشير الى مزاكلة التعميـ في جامع الزيتكنة، يرجع الى اكائؿ 
القرف الثالث اليجرم، التاسع الميالدم مف خالؿ ترجمة ابي البشر زيد بف بشير االزدم الذم 

مدينة تكنس ))كاف طريؽ بشر عمى سكؽ الخرازيف فاقبؿ يكمان يريد الجامع كحكلو  استكطف
كقد سمع الناس منو بتكنس، كرحؿ اليو مف القيركاف خمؽ كثير يسمعكف منو ، (ْٓ)الطمبة((

 .(ٓٓ)قِِْالحديث، ككانت كفاتو سنة 
اكلة التعميـ كقد اصبح جامع الزيتكنة مجمعان لطالب العمـ، كمف الشكاىد التي تؤكد مز 

)ت  بجامع الزيتكنة في مدينة تكنس ىك اف الفقيو ابا العباس عبد اهلل بف احمد االبياني
فقد ذكر الفقيو االبياني كاف يأتي كؿ  ،(ٔٓ)ق( كاف يقرئ فيو الحديث كمسائؿ الفقوِّٓ

ان )قرية تقع في فحص مرناؽ قريبة مف تكنس( فيقضي جانب صباح راكبان دابتو مف قرية ابيانة
كبيران مف النيار في التدريس كاالفتاء فيما يعرض لو مف قضايا، ثـ يعكد مساءن الى قريتو، 

 .(ٕٓ)ـّٔٗق/ِّٓكىكذا كاف دأبو حتى كفاتو خالؿ سنة 
كقد استمر التعميـ بجامع الزيتكنة كتطكر بتطكر العمكـ حتى اصبح منارة فكرية 

))حؽ عمييـ ارشاد  كاجبات الفقياءكعممية مع احتفاظو بدكره الديني. كقد ذكر اف مف 
 .(ٖٓ)المتعمميف، كافتاء المستفتيف، كنصح الطالبيف، كاظيار العمـ لمسائميف((

اما عف طريقة التعميـ بالمساجد، فقد كاف الشيخ يجمس عمى حصير اك بساط كلربما 
كاف منيـ يجمس عمى كرسي حتى يسمعو كؿ الحاضريف، ككاف الطمبة يجمسكف حكؿ الشيكخ 

مقات تتفاكت عددان حسب قيمة الشيخ العممية كحسب الظركؼ كاالحكاؿ، ككاف الشيخ يفتتح ح
الدرس بالبسممة كالتحميد هلل سبحانو كتعالى، كالصالة عمى الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو 
كسمـ، كربما يتمك آيات مف القراف الكريـ اك االحاديث النبكية الشريفة، التي تحث عمى طمب 

كلمطالب الحؽ اف يسأؿ أم سؤاؿ الستيضاح ما صعب عميو، كاف يككف السؤاؿ  .(ٗٓ)العمـ
تفقيان ال تعنتان كال رياء، اك اف يقكـ الشيخ فيمقي عمى الطالب بضعة اسئمة ليختبر فيميـ 

 .(َٔ)كاستيعابيـ
ككاف الفقياء في تكنس يمبسكف عمى رؤكسيـ عمامة )قمنسكة( مكسكة بقماش 

ق( الذم درس بتكنس، فاقرأ بيا ٗٓٔفقد ذكر اف الفقيو ابف سيد الناس )ت  .(ُٔ)طكيؿ
ق( ٕٓٔ-ْٕٔصحيح مسمـ كالبخارم، ككاف ابناء السمطاف الحفصي المستنصر باهلل )

كيذكر الرحالة العبدرم خالؿ تكاجده بمدينة  .(ِٔ)كاقاربو، يحضركف دركسو بجامع القصبة
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العمماء ككاف مف بينيـ ابك القاسـ بف حماد المبيدم  ق، انو التقى بالعديد مفٖٖٔتكنس سنة 
الذم ال يتكانى عف حضكر ))المجمس إلسماع العمـ مع فادح ضعفو... كضرارة بصره، ال 

ككانت  (ّٔ)يتخمؼ عف المسجد ليالن كال نياران، كال يقطع اسماع العمـ كتعميمو كاقراء القراف((
ديب، كالكاتب البميغ ابك الحسف عمي بف ابراىيـ ق(. كخالؿ لقائو بالشيخ االَِٕكفاتو سنة )

ق(، لو بيت عريؽ في العمـ كاالدب ))قاؿ لي بمسجد اقرائو، انا ُْٕالتجاني التكنسي )ت 
 .(ْٔ)لألقراء(( الثاني عشر مدرسان مف ابائي عمى نسؽ، كميـ قد قعدكا

كالفقياء ممف عممكا يبدك مف ىذا النص اف اسرة التجاني، فييا عدد كبير مف العمماء 
-ْٕٔفي التدريس بالمساجد، كنجد اف االمير الحفصي ابك عبد اهلل محمد المستنصر )

ق( رتب بجامع التكفيؽ )جامع اليكاء( دركسان في العمـ عيد بيا لبعض شيكخ االندلس ٕٓٔ
ككذلؾ نجد  الكافديف عمى تكنس، ككاف مف أئمة ىذا الجامع الشيخ االبي شارح صحيح مسمـ.

 .(ٓٔ)ي جامع يحيى السميماني، كاف الفقيو السميماني يعتكؼ لمتدريس كالعبادةف
 ثانيًا: ادلـدارس:

ظيرت في مدينة تكنس مجمكعة مف المدارس في فترة متأخرة، ككاف ليا الدكر الكبير 
في الحركة الفكرية ليس في مدينة تكنس فحسب بؿ في منطقة المغرب العربي مف خالؿ طمبة 

كفدكا الى ىذه المدارس لينيمكا مف انكاع المعارؼ عمى ايدم كبار العمماء كالفقياء  العمـ الذيف
كالى جانب الكتاتيب كالمساجد كاف لممدارس الدكر الكبير في  الذيف عممكا في ىذه المدارس،

 الحياة الفكرية. 
 ،(ٔٔ)))كبتكنس ثالث مدارس الشماعية كالمعرضية كمدرسة اليكاء(( يذكر العمرم:

كاف ىذا في عيد العمرم، لكف الحاجة دعت الى زيادة المدارس، كمنيا ازدياد عدد السكاف 
كالتكسع العمراني في المدينة، كاالقباؿ عمى التعميـ، فاصبحت المدارس اكثر مف ىذا العدد. 

 كمف اىـ مدراس تكنس:
 المدرسة الشماعية: -1

ـ( في سنة ُِْٗ-ُِِٗق/ْٕٔ-ِٕٔ) اسست مف قبؿ االمير ابك زكريا يحيى
ـ، عند استقاللو عف الدكلة المكحدية، كتقع ىذه المدرسة في سكؽ الشماعيف ُِّٓق/ّّٔ

في  كتعد مف اقدـ  المدارس التي تـ انشاىا. (ٕٔ)كمف ىنا جاء اسـ الشماعية الذم اطمؽ عمييا
كمف اشير . (ٗٔ)العطاريف كمف سكؽ مف جامع الزيتكنة ايضان  ككانتقريبة .(ٖٔ)مدينة تكنس
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ق(، كابف عبد الرفيع قاضي ٕٕٔ)ت  مشائخيا، القاضي ابك القاسـ بف البراء قاضي الجماعة
ق( كالقاضي ابف ّْٕق(، كالفقيو ابك عمي عمر بف قداح اليكارم )ت ّّٕ)ت  الجماعة

ق( كالفقيو حسف ْٖٔق(، كالقاضي ابك القاسـ القسنطيني )ت ْٕٗعبد السالـ اليكارم )ت 
كقد ذكر اف جراية المدرس بيا عشرة دنانير في  ،(َٕ)ق(َْٗف حيان سنة الزنديكم )كا

 .(ُٕ)الشير
 المدرسة التوفيقية: -2

مف مدارس مدينة تكنس، كتسمى ايضان بمدرسة اليكاء، تـ بناء ىذه المدرسة مف قبؿ 
االميرة عطؼ زكجة االمير ابي زكريا يحيى في عيد ابنيا االمير ابك عبد اهلل محمد المنتصر 

ق(، مع جامع التكفيؽ )اليكاء( المجاكر ليا، ككاف ذلؾ في سنة ٕٓٔ-ْٕٔاهلل )ب
ق( ٗٓٔكقد درس في ىذه المدرسة الفقيو ابك بكر ابف سيد الناس االشبيمي )ت  .(ِٕ)قَٓٔ

ق( لشيرتو ليدرس الحديث بالمدرسة ٕٓٔ-ْٕٔاستدعاه االمير المستنصر باهلل )
ق( احد اعالـ الفقو المالكي، َّٖكقد درس بيا االماـ الفقيو ابف عرفة )ت  ،(ّٕ)التكفيقية

ككاف يدرس مف الصباح الى الزكاؿ كخاصة درسي التفسير كالفقو، ككاف عدد مف تالميذه 
 .(ْٕ)يسكف المدرسة كمنيـ األبي )صاحب كتاب اكماؿ االكماؿ(

 المدرسة المعرضية: -3
مير ابك زكريا ابف السمطاف الحفصي ابك اسحاؽ كىذه المدرسة تـ تأسيسيا مف قبؿ اال

ق، ككاف االمير ابك ٕٗٔـ( بحدكد سنة ُِّٖ-ُِٕٗق/ُٖٔ-ٖٕٔابراىيـ بف ابي زكريا )
زكريا نزيو النفس، محبان لمعمـ كاىمو، كعندما عمـ بكجكد فندؽ يباع فيو الخمر امر بيدـ الفندؽ 

مف كتب نفسية في كؿ فف مف فنكف كبنى مدرسة لمعمـ مكانو، كحبس عمييا ريعان كثيران 
 .(ٕٓ)العمـ

كعند االنتياء مف بناء المدرسة جمس فييا الفقيو المدرس ابك العباس احمد الغرناطي 
ق( )صاحب كتاب المشرؽ في عمماء المغرب كالمشرؽ( لمتدريس ككجو لو االمير ِٗٔ)ت 

مع الناس بذلؾ لتكزيعيا عمى كؿ مف يجد في المدرسة، فس .(ٕٔ)قرطاسيف مف ذىب كفضة
فجاؤىا مف كؿ مدرسة حتى امتألت كلـ يجد احد ايف يجمس، ككاف االمير ابك زكريا يحضر 
مجمس الكعظ فييا يكـ االثنيف كالجمعة، فيطمؽ العنبر كالعكد ماداـ المجمس، كاجرل عمى 
 المدرس رزقان قدره عشرة دنانير في الشير، كجعؿ بيف دار سكناه كبيف المدرسة نافذه تشرؼ
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كدرس فييا الفقيو ابك عبد اهلل محمد بف عبد  .(ٕٕ)عمييا كيسمع منيا ما يقرأ في المدرسة
ق(، ككاف ْٕٖ)ت كايضان الفقيو ابك عبد اهلل محمد الزنديكم (ٖٕ)ق(ْٕٗ)ت الستار التميمي

 .(ٕٗ)مكقع المدرسة قريبان مف جامع الزيتكنة، كمف سكؽ العبيد
 المدرسة العنقية )عنق الجمل(: -4

ابي يحيى ابف ابي زكريا ىذه المدرسة قامت بتأسيسيا االميرة فاطمة اخت السمطاف 
 )ت كانتدبت لمتدريس بيا قاضي الجماعة محمد بف عبد السالـ اليكارم .(َٖ)قِْٕسنة 
كدرس فييا  ،(ُٖ)ق(ْٕٔ )ت ق(، ثـ قدمت مكانو القاضي ابك عبد اهلل محمد بف سالمةْٕٗ

كاسميا مشتؽ مف المكاف الذم تقع فيو يسمى عنؽ  .(ِٖ)ق(ُٖٓ )ت الفقيو محمد بف عقاب
كما كادت تفتح ىذه المدرسة ابكابيا حتى اقبؿ عمييا طمبة العمـ مف كؿ مكاف، . (ّٖ)الجمؿ

 .(ْٖ)رغبة منيـ في التزكد بالعمـ كالمعرفة
 

 المدرسة العصفورية: -5
ببناء مدارس تشجيعان الى جانب االمراء كالسالطيف، نجد اىؿ العمـ كالفقياء شرعكا 

منيـ النتشار العمـ كالمعرفة كينسب تأسيس ىذه المدرسة الى ابي الحسف عمي بف مؤمف بف 
ق( مف اىؿ اشبيمة، فقيو، نحكم ٗٔٔ-ٕٗٓ) محمد الحضرمي المعركؼ بابف عصفكر

ق( ٕٓٔ-ْٕٔارتحؿ الى تكنس فحظي باالحتراـ عند السمطاف المنتصر باهلل ) .(ٖٓ)تاريخي
تقع ىذه المدرسة بدرب ابف عبد السالـ، بالقرب مف سكؽ  .(ٖٔ)ككاف احد خكاص مجمسو

ق ٗٔٔال نعرؼ سنة تأسيسيا بالتحديد، لكف كفاة مؤسسيا ابف عصفكر سنة  .(ٕٖ)العطاريف
الطبيعي اف ابف عصفكر جمسى لمتدريس في ىذه كمف  فانيا تأسست قبؿ ىذا التاريخ،

 المدرسة.
 مدرسة ابن تافراجين: -6

اسست ىذه المدرسة مف قبؿ الحاجب ابك محمد عبد اهلل ابف تافراجيف، خالؿ القرف 
الثامف اليجرم، بمدينة تكنس في مكاف يدعى قنطرة ابف ساكف داخؿ باب السكيقة، كقد دفف 

كقد درس في ىذه المدرسة الفقيو  .(ٖٖ)قٕٔٔكفاتو سنة  ابف تافراجيف في ىذه المدرسة بعد
 .(ٖٗ)ابك محمد بف محمد كيعرؼ بابف عصفكر
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 المدرسة المنتصرية: -7
 كىي المدرسة التي شرع في بنائيا السمطاف الحفصي ابك عبد اهلل محمد المنتصر

كتكصؼ ق، كتقع ىذه المدرسة بالقرب مف سكؽ الفمقة بتكنس، ّٖٖق( في عاـ ّٖٗ-ّٕٖ)
-ّٖٗ) كمات السمطاف قبؿ اتماميا، فأتميا اخكة السمطاف ابك عمرك عثماف .(َٗ)بانيا كبيرة

ـ، فاكمميا عمى احسف كجو كاكقؼ عمييا كقفان مكبدان ليا، كلمف ُّْٕق/ُْٖق( سنة ّٖٗ
كالمدرسة المنتصرية زارىا الرحالة  .(ُٗ))المكظفكف( فعمرت عمارة قكية بيا مف الطمبة كالقكمة

لقمصادم كسكف بيا سنة كنصؼ حيث يكؿ: ))ككنت في اثناء ذلؾ آخذ في القراءة كاالقراء، ا
كانتصب لمتدريس بيا ، (ِٗ)كسكؽ العمـ حينئذو نافقة كينابيع العمكـ عمى اختالفيا مغدقة((

 كالذم يقكؿ عنو القمصادم ،(ّٗ)ق(ُٖٓ )ت المحدث القاضي ابك عبد اهلل محمد بف عقاب
))نيطت بو اجؿ المدارس، فازدحـ إلفادتو افكاج الناس كاقتبسكا مف عممو، كالزمت حضكر 
مجمسو، كحضرت عميو مف التفسير مف اخر سكرة الحشر الى اخر سكرة البركج، كبعض 
صحيح مسمـ كالمكطأ، ككتب شتى في مختصر المدكنة لمبراذعي، كسمعت عميو جميع 

ضي عياض، كذلؾ مع الجميكر بالمدرسة صحيح البخارم، ككتاب الشفاء لمقا
 )ت الشيخ احمد القسنطيني قاضي االنكحة بتكنس كقد درس فييا الفقيو (ْٗ)المنتصرية((

 .(ٓٗ)قيو ابك عبد اهلل محمد البيدمكرمق( ككذلؾ الفٖٓٔ
 

 المدرسة العثمانية: -8
ق( ككانت في ّٖٗ-ّٖٗ) تعتبر ىذه المدرسة مف مآثر السمطاف ابك عمرك عثماف

ية الحسف االتقاف، تقع بالقرب مف مقاـ الفقيو محرز بف خمؼ، في باب السكيقة بالدار غا
ـ، كجعؿ فييا مسجدان لمصالة، كدرسان َُْْق/َْٖالمعركفة بدار صكلة، ابتدأ بنائيا سنة 

لقراءة العمـ، كرباطان لمسكنى الطمبة، كاكقؼ عمييا كقفان يكفي مف بيا مف الغرباء كغيرىـ كجعؿ 
كتـ  .(ٔٗ)ف، كجعؿ فييا ماء لمسبيؿ مستمران ماطان مستمران يتصدؽ كؿ يكـ عمى المحتاجيفييا س

ـ، كتـ تسميتيا بالمدرسة العثمانية نسبة الى السمطاف ابك ُْْْق/ْْٖاالنتياء منيا سنة 
انو اقاـ بيا حكالن  كيذكر القمصادم ،(ٖٗ)كتسمى كذلؾ بالمدرسة الجديدة .(ٕٗ)عمرك عثماف

 )ت كامالن، كممف أخذ عنو الشيخ الفقيو القاضي ابك العباس احمد بف محمد القمشاني
ق( ))فحضرت عميو بعض التفسير مف الكتاب العزيز، كجميع صحيح البخارم، كبعض ّٖٔ

صحيح مسمـ، كبعض ابف الحاجب الفرعي، كمختصر المدكنة لمبراذعي مف مكاضع مختمفة، 
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كمف نظـ الشيخ احمد القمشاني ، (ٗٗ)ميو كذلؾ بمفضي، كاجازني جميع ذلؾ((كقرأتيا ع
 تحريضان لقراءة مذىب االماـ مالؾ:

 اذا ما إعترؼ ذك عمـو بعمـ
 فكـ طيب يفكح كال كمػػػػػسؾ

 

 فعمـ الفقو أشرؼ في اعتزازً  
 (ََُ)ككـ طيره يطيري كال كػػػػػػػػػػػبازم

 

 .(َُُ)ككذلؾ درس في ىذه المدرسة الفقيو الشيخ محمد الزنديكم
 

 مدرسة القائد نبيل: -9
يرجع تأسيس ىذه المدرسة الى القائد نبيؿ ابك قطاية، كىك مف ذكم النفكذ، كاف احد 

تقع ىذه المدرسة شرؽ باب ينتجمي، احد ابكاب القصبة، كيرجع الفضؿ  .(َُِ)القكاد الكبار
ق كالتي شرع القائد َٖٓق( في سنة ّٖٗ-ّٖٗ) السمطاف ابك عمرك عثمافالى اكماليا الى 
ق، دفف في مقبرة في المدرسة كاف اعدىا ٕٖٓكعند كفاة القائد نبيؿ سنة  .(َُّ)نبيؿ في بنائيا

ق( ككذلؾ ٕٖٗ)ت  درس في ىذه المدرسة الفقيو ابك اسحاؽ ابراىيـ االخضرم .(َُْ)لذلؾ
مكسى المشيكر بمقب حمكلك، كالذم عيف شيخان عمى كبرل  القاضي احمد بف عبد الرحمف بف

 .(َُٓ)قٖٖٗالمدارس في عصره كىي مدرسة القائد نبيؿ، ككانت كفاة حمكلك بتكنس سنة 
كقد عمؿ االمراء عمى تكفير كؿ سبؿ الراحة لمطمبة كتكفير كؿ مستمزماتيـ، فكانت 
ىذه المدارس مراكز عممية مشعة تحتكم غالبان عمى مساجد لمصالة، كمأكل لسكف الطمبة، 
كأسمطة لمطعاـ، كمياه لمشرب، ككانت تحفؿ بالعمماء كالطمبة الكارديف عمى مدينة تكنس قصد 

المعارؼ بيا، اذ كانت تمقى فييا دركس في مختمؼ الفنكف، يمييا نقاش التزكد مف العمكـ ك 
كتتخمميا في احياف كثيرة اسئمة حكؿ ادؽ المسائؿ العممية كاالدبية، ككاف الطمبة ينتقمكف مف 
مدرسة الى اخرل، ككانت المدارس مفتكحة ليالن كنياران، كتبتدئ الدراسة فييا عادة مف 

كيذكر ابف خمدكف اف المدة المعينة لسكف  .(َُٔ)احباس كفيرةح، كعمى ىذه المدارس الصبا
طمبة العمـ بالمدارس في تكنس ىي خمس سنيف، كىذه المدة بالمدارس عمى المتعارؼ ىي 

 .(َُٕ)اقؿ ما يتأتى فييا لطالب العمـ حصكؿ مبتغاه مف الممكة العممية
 ثالثًا: ادلكتبـات:

لقد كاف لمعرب المسمميف عناية كبيرة بالكتب الدينية كالعممية كالحرص عمى إقتنائيا 
كنسخيا، كالسعي الى ايجاد اماكف لحفظيا مف العبث كالضياع بقصد االنتفاع منيا اكثر مدة، 

إذ لـ نجد أم اشارة في المصادر التي بيف ايدينا الى . (َُٖ)كايصاليا الى االجياؿ االخرل
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ات في مدينة تكنس اال خالؿ العيد الحفصي عندما تأسست المدارس في المدينة، كجكد مكتب
اخذت المكتبات في الظيكر، فأصبحت الحاجة ممحة لكجكدىا. كقد ظيرت سكقان تسمى سكؽ 

 .(َُٗ)الكتبيف، ظيرت في بداية الدكلة الحفصية في تكنس
ابك زكريا الحفصي اف مف اشير المكتبات في مدينة تكنس تمؾ التي اسسيا االمير 

كقد بمغ مف اىتماـ االمير ابك  .(َُُ)ق( بقصره كضمت ست كثالثيف الؼ مجمدْٕٔ-ِٕٔ)
زكريا في إقتناء الكتب ككضعيا في مكتبتو بتكنس، كجمبيا مف المدف االخرل كبخط مؤلفييا، 
حيث سمع ))اف كتاب الفصيح بيع بخطو بطرابمس، فبرد بريدان الييا في البحث عنو فبحث 

 ككذلؾ كتب اخرل. ، (ُُُ)عنو ككجو بو اليو((
ككانت اعداد الكتب الكثيرة تتطمب مف يقكـ بادارتيا، فعمد االمير ابك زكريا الى تعيف 
امناء يقكمكف بادارتيا، كاف مف بينيـ الفقيو االديب ابك عمي الحسف بف مكسى اليكارم 

ق( خالؿ كاليتو، ٕٓٔ-ْٕٔ) الطرابمسي، الذم عزلو االمير ابك عبد اهلل محمد المنتصر
ق( فكجد اف عدة االؼ مف الكتب ٖٕٔ-ٕٓٔ) كاعيد في عيد االمير ابك زكريا يحيى الكاثؽ

 .(ُُِ)قد اتمفت كعندما سئؿ عف ذلؾ قاؿ: ))المطر كأيدم البشر((
ق، ُٕٔكقد استمرت ىذه المكتبة بتقديـ خدماتيا الى طالب العمـ كالمعرفة الى سنة 

-ُُٕ) اضطربت االحكاؿ في البالد في عيد ابك يحيى زكريا ابف المحيانيحيث بعد اف 
ق( عمؿ عمى بيع ))جميع الذخائر التي كانت في القصبة حتى الكتب التي كاف االمير ُٕٕ

 .(ُُّ)ابك زكريا االكبر جمعيا كاستجاد اصكليا كدكاكينيا، أيخرجت لمكتبيف فبيعت بدكاكينيـ((
ق( المدرسة ُٖٔ-ٖٕٔ) ريا ابف السمطاف ابي اسحاؽكعندما أسس االمير ابك زك

كيذكر  (ُُْ)المعرضية، اشترل مف مالو الخاص ))كتب نفيسة في كؿ فف مف فنكف العمـ((
ابف القنفذ عف ىذه المكتبة باف االمير ابك زكريا ))حمؿ ليا مف الكتب ما يفكؽ الحصر عددان 

 .(ُُٓ)كحسنان((
ق امر ِِٖق(، كفي سنة ّٕٖ-ٕٔٗ) لعزيزكمف اعماؿ السمطاف ابك فارس عبد ا

باقامة خزانة الكتب التي تشمؿ عمى اميات الدكاكيف اخرجيا مف قصره كجعؿ ليا مقصكرة 
بمكضع بمجنبة اليالؿ جكفي جامع الزيتكنة كاكقفيا عمى طمبة العمـ، ينتفعكف بيا بالنظر 

يا قكمة )مكظفكف( كالنسخ بشرط اال يخرج منيا شيء مف المجنبة، خشية ضياعيا كجعؿ ل
يقكمكف بيا في ترتيبيا، كمناكلتيا لمطمبة كردىا لمكانيا بعد الفراغ منيا ككاف ليا كقتان محدكدان 



 . بدوع حممد ابراهيم الكربوليد.م.أ

 

أثرها وادلؤسسات التعليمية يف مدونة تونس 

 عطا اهلل شيحان الدليميمنذر   الفكروةعلى احلركة 

 

) ُّٔ ) 
 

، مف اذاف الظير الى صالة العصر، كاكقؼ عمييا ما يكفييا ككانت ىذه المكتبة . (ُُٔ)كؿ يـك
كقد ذكر اف عبد . (ُُٕ)يختضـ كتبان في العمكـ الشرعية كالعربية كالمغة الطب الحساب كالتار 

مف السمطاف ابك فارس عبد العزيز، حتى  ق( كاف مف المقربيف،ْٖٗ )ت الرحمف البرشكي
 .(ُُٖ)انو ارسمو لشراء بعض الكتب النادرة مف مصر
ق( تـ اخراج خزانة الكتب التي ّٖٗ-ٕٖٗ) كفي عيد السمطاف ابك عمرك عثماف

ق، كجعؿ ْٖٓمف جامع الزيتكنة، كذلؾ في سنة  بقصرًه، كجعؿ ليا خزانة بالمقصكرة الشرقية
 .(ُُٗ)كقفان مكبدان كافيان، فعـ نفعيا ليا قكمة يقكمكف بيا، كاكقؼ عمييا

ق( كىك الذم بنى ِّٗ-ٖٗٗ) كاـ في مدة االمير ابك عبد اهلل محمد الحسف
يا المقصكرة بطرؼ صحف جامع الزيتكنة مف الجية الشرقية، كجعؿ فييا كتبان مفيدة كجعؿ ل

 .(َُِ)امناء يقكمكف بيا، ككقت االنتفاع بيا كقتان محدكدان عند اذاف الظير كبعد صالة العصر
كقد قيؿ اف قاضي الجماعة بتكنس محمد بف  .(ُُِ)كيطمؽ عمى ىذه المكتبة )المكتبة العبدلية(

تأسيس العبدلية بجامع  ابي الفضؿ قاسـ البكي الككمي، كاف مف المشجعيف لألمير عمى
 .(ُِِ)تكنةالزي

 اخلامتـــــة
بعد نياية ىذه الدراسة المتكاضعة التي تناكلت فييا المؤسسات التعميمية في مدينة 

تبيف لي اف لتشجيع الخمفاء  ـ(،ُِٕٓ-َٖٗق/ُٖٗ-ِٔٗتكنس كدكرىا في الحياة الفكرية )
كاالمراء لمفقياء كالعمماء في مدينة تكنس كاف ليا الدكر الكبير في تألؽ كتطكر المدينة في 
الحياة الفكرية. كقد اصبحت مدينة تكنس مركز اشعاع ثقافي كعممي نتيجةن لكجكد الكتاتيب 

لتعميمية كاف ليا الدكر كالمساجد كالجكامع، باالضافة الى المدارس، اف  كؿ ىذه المؤسسات ا
 البارز في جعؿ مدينة تكنس اف تصبح دار عمـ كفقو.

كمف النتائج االخرل التي تكصمت الييا الدراسة الدكر الكبير لممياجريف مف اىؿ 
االندلس الذيف كفدكا عمى مدينة تكنس كاستقركا بيا، كالذيف عممكا جنبان الى جنب مع فقياء 

ننسى دكر االميرات الحفصيات الى جانب االمراء  لمعرفة، كالكعمماء تكنس في نشر العمـ كا
في تأسيس المدارس كاالشراؼ عمييا مما كاف لو االثر االيجابي في تطكر الحياة الفكرية 

 لممدينة.
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كمف النتائج االخرل التي تكصمت ليا الدراسة، كجكد المكتبات في مدينة تكنس كالتي 
تب النادرة مكنيا مف اف تككف احد اسباب ازدىار تضـ اعداد كبيرة مف المخطكطات كالك

المدينة في الحياة الفكرية، اذ جمب الييا االمراء مختمؼ الكتب مف كؿ فنكف المعرفة، كلقد 
كاف ليذه المكتبات امناء يقكمكف بخدمتيا، كؿ ىذا مكف طمبة العمـ مف التزكد بالعمـك 

 تكنس مركزان ثقافيان كفكريان. كالمعارؼ في مختمؼ االختصاصات مما جعؿ مف مدينة 
 

 

 

 

 

 هواهش البحث
تاريخ افريقية كالمغرب، تح، محمد زينيـ محمد ،ق( ُْٕ(  الرقيؽ القيركاني، ابك اسحاؽ بف ابراىيـ)تُ)

رياض النفكس ، ق(ّْٓ، المالكي، ابي بكر عبد اهلل بف محمد)ت بعد  ٕٗ، صُْٗٗ،القاىرة،ُعزب،ط
في طبقات عمماء القيركاف كافريقية كزىادىـ كنساكيـ كسير مف اخبارىمكفضائميـ كاكصافيـ، تح بشير 

، التكزرم، ابراىيـ العبيدم، تاريخ التربية  ٔٓ/ُ، ُْٗٗ،بيركت،  ِالبككش، دار الغرب االسالمي، ط
 .ٕٔ/ُبتكنس، الشركة التكنسية لمتكزيع، )بال. ت(، 

 . ّٕ، صُٕٗٗاحمد، ابحاث في االدب كالتاريخ، تكنس،  (  الطكيمي،ِ)
ق(، تاريخ ابف خمدكف، طبعة جديدة َٖٖ(ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف الحضرمي)تّ)

مصححة كمنقحة تصحيح كتعميؽ تركيفرحانالمصطفى، دار احياء التراث العربي، بيركت، لبناف، )بال. ت(، 
 . ُٓٔ/ٔالتاريخ، 

ـ( ، تاريخ الدكلتيف المكحدية كالحفصية، ُِٓٓٓق/ِّٗشي، ابي عبداهلل محمد بف ابراىيـ)ت(  الزركْ)
 . ُٖ، صُٔٔٗ، المكتبة العشيقة، تكنس، ِط
المؤنس في اخبار افريقية ، ق(َُُُ(  ابف ابي دينار، ابي عبد اهلل محمد بف ابي القاسـ القيركاني)تٓ)

 . ُِٕ-ُِٔ، صق ُِٖٗ، مطبعة الدكلة التكنسية، ُكتكنس، ط
 ،ـ(، الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية، تحَُْٕق/َُٖ(  ابف القنفذ، ابي العباس أحمد القسنطيني)تٔ)

،ابف ابي دينار،  ُٓٓ، صُٖٔٗمحمد الشاذلي النيفر ابك عبد المجيد التركي،الدار التكنسية لمنشر ، 
 .ُِٕالمؤنس،ص

ـ( ، االدلة البينة في مفاخر الدكلة الحفصية ، ُْٕٓ/قُٖٔابك عبداهلل محمد بف احمد )تابف الشماع، (ٕ)
، ابف  ٕٓ، صُْٖٗتحقيؽ الطاىر محمد المعمكرم،الدارالعربي لمكتاب، مطبعة الشركة التكنسية ، تكنس ، 

 . ُِٕابي دينار، المؤنس، ص
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) ُٔٓ ) 
 

 . ُِّ(  ابف القنفذ، الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية، صٖ)
 .ِٖ،ابف الشماع،االدلة البينة، ص ُْٖفي مبادئ الدكلة الحفصية، ص (  ابف القنفذ، الفارسيةٗ)
 . ُٓ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صَُ)
 . ُٓ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صُُ)
 . ُّٔ-ُِٔ(  ابف القنفذ، الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية، صُِ)
 . ِٔدكلتيف، ص، الزركشي، تاريخ ال ٖٔ(  ابف الشماع، االدلة البينة، صُّ)
 . ُٕٗ(  الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية، صُْ)
 . ُِّ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صُٓ)
 . ُْٕ، ابف ابي دينار، المؤنس، صُُْك  ُّٔالزركشي، تاريخ الدكلتيف، ص  (ُٔ)
كىك جزء مف  ق(، المغرب في ذكر بالد افريقية كالمغربْٕٖ(  البكرم، ابك عبيد اهلل بف عبد العزيز)تُٕ)

، الطكيمي، ابحاث في االدب  َْكتاب المسالككالممالؾ، دارالكتاب االسالمي، القاىرة، )بال. ت( ، ص
 . ّٕكالتاريخ، ص

ق(، رحمة العبدرم ، تح عمي ََٕ(العبدرم، أبي عبداهلل محمد بف عمي بف أحمد بف مسعكد)ت بعد ُٖ)
 . َُٗ، صََِٓ، دار سعد الديف لمطباعة، دمشؽ، ِإبراىيـ كردم، ط

 . ُُّ(  العبدرم، رحمة العبدرم، صُٗ)
)ت َِ) ق(، لساف العرب، بدكف طبعة، دار لساف العرب، ُُٕ(  ابف منظكر، جماؿ الديف محمد بف مكـر

 . ُّٗ/ِبيركت، )بال. ت( ، 
،  ِِِ، صُٖٓٗالحياة الدينية بالمغرب العربي، دار النصر لمطباعة، مصر، ، (  حسف، عمي حسفُِ)

، دار المدار االسالمي، لبناف،  ُيسي، بشير رمضاف، االتجاىات الثقافية في بالد المغرب االسالمي، طالتم
 . ّٓٔ، ص ََِّ

 . ِٕٗ، صُْٕٗ، فتح العرب لممغرب، مطبعة مصر، القاىرة، (  مؤنس، مؤنس، حسيفِِ)
المؤرخ العربي، تصدرىا  (  القابسي، نجاح، المعاىد كالمؤسسات التعميمية في العالـ االسالمي، مجمةِّ)

 . ُٕٕ، بغداد، ص ُُٖٗ، لسنة  ُٗاالمانة العامة التحاد المؤرخيف العرب، العدد
 . َُّ/ُ(  التكزرم، تاريخ التربية بتكنس، ِْ)
، مكتبة المنار، تكنس ِكرقات عف الحضارة العربية بأفريقية التكنسية، ط(  عبد الكىاب، حسف حسني ، ِٓ)
 ،ُِٕٗ  ،ُ/ٗٓ . 
 . ٕٓٓ(  المقدمة، صِٔ)
 . َُٓ/ُ(  التكزرم، تاريخ التربية بتكنس، ِٕ)
ق(، الرسالة المفصمة الحكاؿ المتعمميف كاحكاـ المعمميف َّْ(  القابسي، ابك الحسف عمي)ت ِٖ)

، الكنشريسي، ابي العباس احمد بف ُُّ، ص ُٖٔٗ، تكنس، ُكالمتعمميف، تحقيؽ خالد احمد،ط
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رب كالجامع المغرب عف فتكام اىؿ افريقية كاالندلس كالمغرب،خرجو جماعة المعيار المع، ق(ُْٗيحيى)ت
 . َُٕ-َُٔ/ُ، التكزرم، تاريخ التربية بتكنس،  ِِْ/ٖ، ُُٖٗمف الفقياء باشراؼ محمد الحجي،

، تكنس،  ِق( كتاب اداب المعمميف، تح حسف حسني عبد الكىاب، طِٔٓ(  ابف سحنكف، محمد، )ت ِٗ)
 . َُٗ، ص ُِٕٗ

ق(، جامع جكامع االختصار كالتبياف فيما يعرض لممعمميف اباء َِٗ(  المغراكم، احمد بف ابي جمعة)تَّ)
 . َْ-ّٗالصبياف، تحقيؽ احمد جمكلي البدكم كرابح بكنار، الشركة الكطنية لمتكزيع، الجزائر، ص

 . َُٗ/ُالتكزرم، تاريخ التربية بتكنس، ،  َُْابف سحنكف، كتاب اداب المعمميف، ص(ُّ)
                                                                                                                                     .                                                                                                                             ُِٕ-ُِٔ/ُ(  التكزرم، تاريخ التربية بتكنس، ِّ)
 . ّٓ، المغراكم، جامع جكامع االختصار، ص َِٓ/ٖ(  الكنشريسي، المعيار المعرب، ّّ)
 . ّٗ(  المغراكم، جامع جكامع االختصار، صّْ)
 . ّٓ، المغراكم، جامع جكامع االختصار، ص ُُْ(  القابسي، الرسالة المفصمة، صّٓ)
 . ُُْ، القابسي، الرسالة المفصمة، ص ََُابف سحنكف، كتاب اداب المعمميف، ص ( ّٔ)
، التكزرم، تاريخ  ُّٔ، القابسي، الرسالة المفصمة، ص ٕٗ(  ابف سحنكف، كتاب اداب المعمميف، صّٕ)

 . َُُ/ُالتربية بتكنس، 
 . َُُ/ُ(  التكزرم، تاريخ التربية بتكنس، ّٖ)
الديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب، تح محمد األحمدم ، ق(ٕٗٗف)تبرىاف الديابف فرحكف،  (ّٗ)

، محفكظ، محمد، تراجـ المؤلفيف التكنسيف،  ُّٔ، صأبك النكر،دار التراث لمطبع كالنشر، القاىرة، )بال. ت(
 . ّٔ-ّٓ/ُ،  ُْٗٗ، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، لبنات، ِط
الرسالة المفصمة الحكاؿ المتعمميف كاحكاـ المعمميف  ،ق( َّْ(  القابسي، ابك الحسف عمي)ت َْ)

 . ٗ، ص ُٖٔٗ،تكنس، ُكالمتعمميف، تحقيؽ خالد احمد،ط
(  ابف الخكجة، تاريخ معالـ التكحيد في القديـ كفي الجديد، تح الجيالني بف الحاج يحيى ُْ)

اث في االدب ، الطكيمي، ابح ّٖ، ص ُٖٓٗ،دار الغرب االسالمي، بيركت ، ِكحماديالساحمي، ط
 . ّٗكالتاريخ، ص

 .ُُٕ، صََُِ(البساـ، لطيفة بنت محمد،الحياة العممية في افريقية في عصر بني زيرم،الرياض،ِْ)
 . َُٗ/ُ، محفكظ، تراجـ المؤلفيف التكنسييف،  ٕٓٓ(  رحمة العبدرم، صّْ)
 .ٔٓ،ابف الشماع، ص ُُْابف القنفذ، الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية، ص  (ْْ)
 . َٕ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صْٓ)
 . ُْٕ، ابف ابي دينار، المؤنس، ص ُِٓ(  ابف الشماع، االدلة البينة، صْٔ)
 . ْٗ/ُ(  التكزرم، تاريخ التربية بتكنس، ْٕ)
 . ُّْ/ُ(  التكزرم، تاريخ التربية بتكنس، ْٖ)
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) ُٕٔ ) 
 

 . ُّٔ-ُّْ/ُ(  التكزرم، تاريخ التربية بتكنس، ْٗ)
 . ُٕٗ-ُٖٕالقابسي، المعاىد كالمؤسسات التعميمية في العالـ االسالمي، ص(  َٓ)
، القابسي، المعاىد كالمؤسسات التعميمية في العالـ االسالمي،  َُّ/ُ(  التكزرم، تاريخ التربية بتكنس، ُٓ)

 .ُٕٕص
 . ّٖ/ٕ، الكنشريسي، المعيار المعرب،  ُْٓ(  الرسالة المفصمة، صِٓ)
 . ُْٓالرسالة المفصمة، ص(  القابسي، ّٓ)
، القاضي ِٔٓ، كينظر ابك العرب، طبقات عمماء افريقية، ص َّٗ/ُ(  المالكي، رياض النفكس، ْٓ)

ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة اعالـ ، ق( ْْٓعياض، ابي الفضؿ عياض بف مكسى اليحصبي)ت
،  ٗٗ-ٖٗ/ْ، ُٖٗٗية، بيركت، ، دار الكتب العممُمذىب مالؾ، ضبطو كصححو محمد سالـ ىاشـ، ط

تراجـ اغمبية مستخرجة مف مدارؾ القاضي عياض ، نشر لجامعة التكنسية ،مط المطبعة ، الطالبي، محمد 
 .ُِٓ-ُِْ/ُ، عبد الكىاب، كرقات،  ُْٖ، صُٖٔٗالرسمية ، تكنس ، 

مر في ، عبد الكىاب، حسف حسني ، كتاب العي  ِٔٓ(  ابك العرب، طبقات عمماء افريقية، صٓٓ)
كماؿ محمد العركسي المطكم كبشير البككش ،ط ، دار الغرب ُالمصنفات كالمؤلفيف التكنسييف، مراجعة كا 

 . َٕ/ُ، َُٗٗاإلسالمي ،لبناف ، 
 . ِٕ/ُ، عبد الكىاب، كتاب العمر، ص َٖ(  التميسي، االتجاىات الثقافية، صٔٓ)
، التميسي، االتجاىات ُّٔمذىب، ص، ابف فرحكف، الديباج الَُ/ٔ(  عياض، ترتيب المدارؾ، ٕٓ)

 . ّٔ-ّٓ/ُ، محفكظ، تراجـ المؤلفيف،  ُِٕ/ُ، عبد الكىاب، كرقات،  َٖالثقافية، ص
،  ُق(، معيد النعـ كمبيد النقـ، تح عمي النجار كاخركف، طُٕٕ(  السبكي، تاج الديف عبد الكىاب )ت ٖٓ)

 . ٕٔ، صُْٖٗدار الكتاب العربي، مصر ، 
 . ُّٖ/ُاريخ التربية بتكنس، (  التكزرم، تٗٓ)
 . َُْ/ُ(  التكزرم، تاريخ التربية بتكنس، َٔ)
كصؼ افريقيا، ترجمو عف الفرنسية محمد ، ق(ٕٓٗ(  ليكف االفريقي، الحسف بف محمد الكزاف)ت بعد ُٔ)

 . ٕٓ/ِ، ُّٖٗ، لبناف، ِحجي كمحمد االخضر ، دارالغرب االسالمي، ط
 . َّٔ-َّٓ/ُ(  عبد الكىاب، كتاب العمر، ِٔ)
 . ْٓٗ(العبدرم، رحمة العبدرم ، صّٔ)
 . ِِٓ-ُِٓ(العبدرم، رحمة العبدرم، صْٔ)
 . ُّٓ-ُِِ(  ابف الخكجة، تاريخ معالـ التكحيد، صٓٔ)
ق( ، صبح االعشى، دار الكتب ُِٖ، القمقشندم، ابي العباس أحمد )ت ُْٓ/ْ(  مسالؾ االبصار، ٔٔ)

 . َُِ/ٓ، ُُٓٗة، الخديكية، المطبعة االميرية، القاىر 
، ابف ابي  ٔٓ، ابف الشماع، االدلة البينة، ص ُْٓ/ْ(ابف فضؿ اهلل العمرم، مسالؾ االبصار، ٕٔ) 

 . ِِٖ، ابف الخكجة، تاريخ معالـ التكحيد، ص ُِٕدينار، المؤنس، ص
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ابف الخكجة، تاريخ معالـ ،  ِّ/ُ، عبد الكىاب، كرقات،  َُِ/ٓ(  القمقشندم، صبح االعشى، ٖٔ)
 . ِٕٖالتكحيد، ص

 . ِّٖ/ُ، برنشفيؾ، تاريخ افريقية في العيد الحفصي،  ٔٓ، صّ(  ابف الشماع، االدلة البينة، ىامشٗٔ)
فتاكم ،ق( ُْٖ، البرزلي، أبي القاسـ بف أحمد البمكم التكنسي)ت ٔٓ( ابف الشماع، االدلة البينة، صَٕ)

، دار ُتيف كالحكاـ ، تح، محمدالحبيب الييمة، طالبرزلي جامع مسائؿ االحكاـ لما نزؿ مف القضايا بالمف
، عبد  ُُْك ُّٕك ُٕك َٕ، الزركشي، تاريخ الدكلتيف، ص ٕٔٓ/ّ، ََِِالغرب اإلسالمي ،لبناف، 

 . ُّٖك  َّٕ/ِالكىاب، كتاب العمر ،
 . ِٕٖ(  ابف الخكجة ، تاريخ معالـ التكحيد، صُٕ)
 . ُِٖبي دينار، المؤنس، ص، ابف ا ّٔ(  ابف الشماع، االدلة البينة، صِٕ)
 . ّٔ، ابف الشماع، االدلة البينة، ص ُِٗ(  الغبريني، عنكاف الدراية، صّٕ)
، الطكيمي، تاريخ  ِٖٖ، ابف الخكجة ، تاريخ معالـ التكحيد، ص َّّ/ُ(  عبد الكىاب، كتاب العمر، ْٕ)

 . ّٓمدينة تكنس، ص
عبدالعزيز ، مدينة تكنس في العيد الحفصي ، تعريب ، الدكالتمي،  ُٓ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صٕٓ)

 .  ّٖ، ص ُُٖٗمحمد الشابي كعبدالعزيز الدكالتمي، دار سراس لمنشر ، تكنس، 
، مخمكؼ، محمد بف محمد، شجرة النكر الزكية في طبقات  ّْٖ(  الغبريني، عنكاف الدراية، صٕٔ)

 . ُٗٗق ، صُّْٗالمالكية، المطبعة السمفية، القاىرة، 
 . ّٖ، الدكالتمي، مدينة تكنس، ص ُٓ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صٕٕ)
، التنبكتي، احمد بابا، نيؿ االبتياج بتطريز الديباج، منشكرات كمية  ٕٔ( الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صٖٕ)

 . ّٓٗ/ُالدعكة االسالمية، طرابمس، )بال . ت(، 
 .ِّٖ/ُتاريخ افريقية في العيد الحفصي، ، برنشفيؾ،  ُْٓ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صٕٗ)
، مطبعة ِ،عبد الكىاب، حسف حسني، شييرات التكنسيات،ط ٕٕك ُٕالزركشي، تاريخ الدكلتيف، ص(َٖ)

 . ِّٖ/ُ، برنشفيؾ، تاريخ افريقية في العيد الحفصي،  َُٔ، صُٔٔٗالمنار، تكنس ،
،الشركة ُمدينة تكنس الثقافي كالحضارم، ط، الطكيمي، احمد، تاريخ  ُٕ(الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صُٖ)

 . ْٓ، ص ََِِالتكنسية لمنشر، 
 . ُُْ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صِٖ)
، زبيس، سميماف مصطفى ، حكؿ مدينة تكنس العتيقة،  ِّٗ(  ابف الخكجة، تاريخ معالـ التكحيد، صّٖ)

 . ِٗ، ص ُُٖٗكزارة الشؤف الثقافية، تكنس، 
 . َُٕ-َُٔشييرات التكنسيات، ص(  عبد الكىاب، ْٖ)
 . ُّٕ(  الغبريني، عنكاف الدراية، صٖٓ)



 . بدوع حممد ابراهيم الكربوليد.م.أ

 

أثرها وادلؤسسات التعليمية يف مدونة تونس 

 عطا اهلل شيحان الدليميمنذر   الفكروةعلى احلركة 

 

) ُٔٗ ) 
 

، الطكيمي، تاريخ  ِٖٗص، ابف الخكجة، تاريخ معالـ التكحيد،  ُّٕ(الغبريني، عنكاف الدراية، صٖٔ)
 . ٓٓمدينة تكنس، ص

 . ِٖٗ(  ابف الخكجة، تاريخ معالـ التكحيد، صٕٖ)
 . ِّٖ/ُ،برنشفيؾ، تاريخ افريقية في العيد الحفصي،  َُُ(الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صٖٖ)
 . ُّٗ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صٖٗ)
، ابف ابي دينار، المؤنس،  ُِّ، الزركشي، تاريخ الدكلتيف، ص َُِ(ابف الشماع، االدلة البينة، صَٗ)

 . ُْٔص
 . ُْٕ، ابف ابي دينار، المؤنس، صُِٖ-ُِٕ(  ابف الشماع، االدلة البينة، صُٗ)
ق( ، رحمة القمصادم ، تح محمد ابك االجفاف ،تكنس ُٖٗ(القمصادم ، ابي الحسف عمي القمصادم )ت ِٗ)
 . ُُٓ، صُٖٕٗ،
 .ُّٔ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صّٗ)
 . ُُِ(  رحمة القمصادم، صْٗ)
 . . ِٓٗ، ابف الخكجة، تاريخ معالـ التكحيد، ص ُِٓ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صٓٗ)
، ابف ابي دينار، المؤنس،  ُّٔ، الزركشي، تاريخ الدكلتيف، ص ُِْ(  ابف الشماع، االدلة البينة، صٔٗ)

 . ُْٕص
 . ٔٓ، الطكيمي، تاريخ مدينة تكنس، ص َُْ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صٕٗ)
 . ُُِ، القمصادم، رحمة القمصادم، صُِّ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صٖٗ)
 . ُّٕ، ينظر الزركشي، تاريخ الدكلتيف، ص ُُٔ-ُُٓادم، ص(  رحمة القمصٗٗ)
 . ُُٔ-ُُٓ(  القمصادم، رحمة القمصادم، صََُ)
 . ِْٓ/ِمحفكظ، تراجـ المؤلفيف التكنسيف،  ، ُّٔ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صَُُ)
 .ِّٖ/ُ،برنشفيؾ، تاريخ افريقية في العيد الحفصي،  ُِْ( الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صَُِ)
 . َُْ، الدكالتمي، مدينة تكنس، ص ُِْ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صَُّ)
 . ُْٕ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صَُْ)
، محفكظ، تراجـ  َُٖ/ِ، عبد الكىاب، كتاب العمر،  ُٖٓك ُِْ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صَُٓ)

 . ُٓٔ/ِالمؤلفيف التكنسيف، 
، ابف الشماع، االدلة البينة،  ُٔٓ-ُٓٓ(  ابف القنفذ، الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية، صَُٔ)

 . ٓٓ،الطكيمي، تاريخ مدينة تكنس، ص ُْٕ، ابف ابي دينار، المؤنس، ص ُِِص
 . ْٖٔ(  المقدمة، صَُٕ)
 . ِّٓ/ُعبد الكىاب، كرقات، (َُٖ)
 . ّٔحكؿ مدينة تكنس، ص، زبيس،  َُّابف ابي دينار، المؤنس، ص(َُٗ)
 . ُّٕ، ابف ابي دينار، المؤنس، ص ٕٓابف الشماع، األدلة البينة، ص(َُُ)



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1اجمللد )( 2العدد )

 2015( كانون األول)

 

  (َُٕ (  
 

رحمة التجاني، قدـ ليا حسف حسني عبد ، ق( ُٕٕ(  التجاني، ابك محمد عبد اهلل بف محمد)تُُُ)
 . ِّٔ، صُُٖٗتكنس،-الكىاب، الدار العربية لمكتاب،ليبيا

 .ّٖٓ/ِ،برنشفيؾ، تاريخ افريقية في العيد الحفصي،  ِٕٔ-ِْٕ، ص( التجاني، رحمة التجانيُُِ)
 . ُّْ، ابف ابي دينار، المؤنس، ص ّٔ(  الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صُُّ)
 . ّٖٓ/ِ،برنشفيؾ، تاريخ افريقية في العيد الحفصي،  ُٓ( الزركشي، تاريخ الدكلتيف، صُُْ)
 . ُٔٓ(  الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية، صُُٓ)
تحفة االريب في الرد عمى اىؿ الصميب، تح، عمر ، ق(ِّٖ(عبد اهلل الترجماف، ابي محمد عبد اهلل)تُُٔ)

،  ُُْ، ابف الشماع، االدلة البينة، ص ٕٖ،صُٖٖٗ، لبناف، ُكفيؽ الداعكؽ، دارالبشائراالسالمية، ط
 . ُْْ، ابف ابي دينار، المؤنس، ص ُِٓالزركشي، تاريخ الدكلتيف، ص

 . ُُٔالزركشي، تاريخ الدكلتيف، ص ( ُُٕ)
 . ّّٖ/ُ(  عبد الكىاب، كتاب العمر، ُُٖ)
 . ُْْك  ُّٔ، الزركشي، تاريخ الدكلتيف، ص ُِْ(  ابف الشماع، االدلة البينة، صُُٗ)
 . َُٓابف ابي دينار، المؤنس، ص(َُِ)
  ّٖٔ-ّٖٓ/ِ، ،برنشفيؾ، تاريخ افريقية في العيد الحفصي ّّ/ُ(  عبد الكىاب، كرقات، ُُِ)
 . ِِٓ/ِ(  عبد الكىاب، كتاب العمر، ُِِ)
 

 ادلصادر قائوة 
 ق( ُْٖالبرزلي، أبي القاسـ بف أحمد البمكم التكنسي)ت 

فتاكم البرزلي جامع مسائؿ االحكاـ لما نزؿ مف القضايا بالمفتيف كالحكاـ ، تح، محمد الحبيب  -
 .ََِِ، دار الغرب اإلسالمي ،لبناف، ُالييمة، ط

 ق( ْٕٖالبكرم، ابك عبيد اهلل بف عبد العزيز)ت 
المغرب في ذكر بالد افريقية كالمغرب كىك جزء مف كتاب المسالككالممالؾ، دارالكتاب االسالمي،  -

 القاىرة، )بال. ت(.
 ق( ُٕٕالتجاني، ابك محمد عبد اهلل بف محمد)ت 

 .ُُٖٗتكنس،-لمكتاب،ليبيارحمة التجاني، قدـ ليا حسف حسني عبد الكىاب، الدار العربية  -
 ق(َُّٔالتنبكتي، احمد بابا)ت 

 نيالالبتياج بتطريز الديباج، منشكرات كمية الدعكة االسالمية، طرابمس، )بال. ت( . -
 ق(َٖٖابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف الحضرمي)ت 

فى، دار تاريخ ابف خمدكف، طبعة جديدة مصححة كمنقحة تصحيح كتعميؽ تركيفرحانالمصط -
 احياء التراث العربي، بيركت، لبناف، )بال. ت(



 . بدوع حممد ابراهيم الكربوليد.م.أ

 

أثرها وادلؤسسات التعليمية يف مدونة تونس 

 عطا اهلل شيحان الدليميمنذر   الفكروةعلى احلركة 

 

) ُُٕ ) 
 

، بيركت، ُمقدمة ابف خمدكف، اعتنى بو ىيثـ جمعة ىالؿ، مؤسسة المعاؼ لمطباعة كالنشر، ط -
 . ََِٕلبناف، 

 ق(َُُُابف ابي دينار، ابي عبد اهلل محمد بف ابي القاسـ القيركاني)ت 
 ق.ُِٖٗة الدكلة التكنسية، ، مطبعُالمؤنس في اخبار افريقية كتكنس، ط -
 ق(ُِٖابف رشيد، ابي عبداهلل محمد بف عمر)ت 

مؿء العيبة بما جمع بطكؿ الغيبة في الكجية الكجيية إلى الحرميف مكة كطيبة، تح،محمد  -
 .ُِٖٗالحبيب ابف الخكجة، الدار التكنسية لمنشر،تكنس، 

 ق( ُْٕالرقيؽ القيركاني، ابك اسحاؽ بف ابراىيـ)ت 
 .ُْٗٗ،القاىرة،ُافريقية كالمغرب، تح، محمد زينيـ محمد عزب،طتاريخ  -
 ـ( ُِٓٓٓق/ِّٗالزركشي، ابي عبداهلل محمد بف ابراىيـ)ت 

 .ُٔٔٗ، المكتبة العشيقة، تكنس، ِتاريخ الدكلتيف المكحدية كالحفصية، ط -
 ق(ُٕٕالسبكي، تاج الديف عبد الكىاب )ت  

 ُْٖٗ، دار الكتاب العربي، مصر،ُعمي النجار كاخركف ، ط معيد النعـ كمبيد النقـ،تح-
 ق( ِٔٓابف سحنكف، محمد، )ت  

 .ُِٕٗ، تكنس،  ِكتاب اداب المعمميف، تح حسف حسني عبد الكىاب، ط -
 ـ( ُْٕٓ/قُٖٔابف الشماع ، ابك عبداهلل محمد بف احمد )ت 

المعمكرم،الدارالعربي لمكتاب، االدلة البينة في مفاخر الدكلة الحفصية ، تحقيؽ الطاىر محمد  -
 .ُْٖٗمطبعة الشركة التكنسية ، تكنس ، 

 ق(ََٕالعبدرم، أبي عبداهلل محمد بف عمي بف أحمد بف مسعكد)ت بعد  
 .ََِٓ، دار سعد الديف لمطباعة، دمشؽ، ِرحمة العبدرم ، تح عمي إبراىيـ كردم، ط -
 ق(ِّٖعبد اهلل الترجماف، ابي محمد عبد اهلل)ت 

، ُاالريب في الرد عمى اىؿ الصميب، تح، عمر كفيؽ الداعكؽ، دارالبشائراالسالمية، طتحفة  -
 .ُٖٖٗلبناف، 

 ق(ّّّأبك العرب، محمد بف أحمد بف تميـ)ت 
 طبقات عمماء افريقية كتكنس، دار الكتاب المبناني، بيركت، )بال. ت( -
 ق( ُْٕالغبريني، أبك العباس )ت 

، نشر دار ِعمماء في المائة السابعة ببجاية، تح عادلنكييض، طعنكاف الدراية فيمف عرؼ مف ال -
 .ُٕٗٗاالفاؽ الجديدة، بيركت، 

 ق(ٕٗٗابف فرحكف، برىاف الديف)ت 
الديباج المذىب في معرفة أعياف المذىب، تح محمد األحمدم أبك النكر،دار التراث لمطبع  -

 كالنشر، القاىرة، )بال. ت(.



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1اجمللد )( 2العدد )

 2015( كانون األول)

 

  (ُِٕ (  
 

 ( قَّْالقابسي، ابك الحسف عمي)ت  
،تكنس، ُالرسالة المفصمة الحكاؿ المتعمميف كاحكاـ المعمميف كالمتعمميف، تحقيؽ خالد احمد،ط -

ُٖٗٔ . 
 ق( ْْٓالقاضي عياض، ابي الفضؿ عياض بف مكسى اليحصبي)ت 

ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة اعالـ مذىب مالؾ، ضبطو كصححو محمد سالمياشـ،  -
 .ُٖٗٗركت، ، دار الكتب العممية، بيُط

 ق( ُِٖالقمقشندم ،ابي العباس أحمد )ت 
، دار الكتابالمبناني، بيركت، ِنياية األرب في معرفة أنساب العرب، تح إبراىيـ االبيارم،ط -

َُٖٗ. 
 .ُُٓٗصبح االعشى، دار الكتب الخديكية، المطبعة االميرية، القاىرة،  -
 ق( ُٖٗالقمصادم ، ابي الحسف عمي القمصادم )ت  

 .ُٖٕٗرحمة القمصادم ، تح محمد ابك االجفاف ،تكنس ، -
 ـ(َُْٕق/َُٖابف القنفذ، ابي العباس أحمد القسنطيني)ت 

 .ُّٖٗ، دار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، ْالكفيات، تح عادؿ نكييض، ط  -
لدار الفارسية في مبادئ الدكلة الحفصية، تح محمد الشاذلي النيفر ابك عبد المجيد التركي،ا -        

 .ُٖٔٗالتكنسية لمنشر ، 
 ق(ٕٓٗليكف االفريقي، الحسف بف محمد الكزاف)ت بعد  

، ِكصؼ افريقيا، ترجمو عف الفرنسية محمد حجي كمحمد االخضر ، دارالغرباالسالمي، ط -
 .ُّٖٗلبناف، 

 ق(ّْٓالمالكي، ابي بكر عبد اهلل بف محمد)ت بعد  
يقية كزىادىـ كنساكيـ كسير مف اخبارىمكفضائميـ رياض النفكس في طبقات عمماء القيركاف كافر  -

 .ُْٗٗ،بيركت،  ِكاكصافيـ، تح بشير البككش، دار الغرب االسالمي، ط
 ق(َِٗالمغراكم، احمد بف ابي جمعة)ت 

جامع جكامع االختصار كالتبياف قيما يعرض لممعمميف اباء الصبياف، تحقيقاحمد جمكلي البدكم  -
 لمتكزيع، الجزائر . كرابح بكنار، الشركة الكطنية

)ت    ق(ُُٕابف منظكر، جماؿ الديف محمد بف مكـر
 لساف العرب، بدكف طبعة، دار لساف العرب، بيركت، )بال. ت( .  -
 مؤلؼ مجيكؿ،)كاتب مراكشي مف كتاب القرف السادس اليجرم( 

 كتاب االستبصار في عجائب االمصار،نشر كتعميؽ سعد زغمكؿ عبد الحميد،)بال. ت(. -
 ق(َُْٗشريسي، ابي العباس احمد بف يحيى)الكن 



 . بدوع حممد ابراهيم الكربوليد.م.أ

 

أثرها وادلؤسسات التعليمية يف مدونة تونس 

 عطا اهلل شيحان الدليميمنذر   الفكروةعلى احلركة 

 

) ُّٕ ) 
 

المعيار المعرب كالجامع المغرب عف فتكام اىؿ افريقية كاالندلس كالمغرب،خرجو جماعة مف  -
 .ُُٖٗالفقياء باشراؼ محمد الحجي،

 ادلزاجع
 

 البساـ، لطيفة بنت محمد 
 .ََُِالحياة العممية في افريقية في عصر بني زيرم، الرياض ، -
 الشاذليبك يحيى،  

الحياة االدبية بأفريقية في عيد بني زيرم، نقمو الى العربية محمد العربي عبد الرزاؽ،بيت  -
 . ُٗٗٗالحكمة، تكنس، 

 التميسي، بشير رمضاف 
 . ََِّ، دار المدار االسالمي، لبناف، ُاالتجاىات الثقافية في بالد المغرب االسالمي، ط -
 التكزرم، ابراىيـ العبيدم 

 تربية بتكنس، الشركة التكنسية لمتكزيع، )بال. ت(.تاريخ ال -
 حسف، عمي حسف 

 .ُٖٓٗالحياة الدينية بالمغرب، دار النصر لمطباعة، مصر،  -
 ابف الخكجة، محمد  
صفحات مف تاريخ تكنس ، تح حمادم الساحمي كالجيالني بف الحاج يحيى، دار الغرب  -        

 .ُٖٔٗ، ُاإلسالمي، بيركت ،ط
،دار  ِاريخ معالـ التكحيد في القديـ كفي الجديد، تح الجيالني بف الحاج يحيى كحماديالساحمي، طت -       

 . ُٖٓٗالغرب االسالمي، بيركت ،
 الدكالتمي ، عبدالعزيز  

مدينة تكنس في العيد الحفصي ، تعريب محمد الشابي كعبدالعزيز الدكالتمي، دار سراسممنشر ،  -
 .  ُُٖٗتكنس ، 

 ، سميماف مصطفى زبيس 
 . ُُٖٗحكؿ مدينة تكنس العتيقة، كزارة الشؤف الثقافية، تكنس،  -
 الطالبي ، محمد  

تراجـ اغمبية مستخرجة مف مدارؾ القاضي عياض ، نشر لجامعة التكنسية ، مط المطبعة  -
 .ُٖٔٗالرسمية ، تكنس ، 

 الطكيمي، احمد 
 .ََِِ،الشركة التكنسية لمنشر، ُتاريخ مدينة تكنس الثقافي كالحضارم، ط -
 . ُٕٗٗابحاث في االدب كالتاريخ، تكنس،  -



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 1اجمللد )( 2العدد )

 2015( كانون األول)

 

  (ُْٕ (  
 

 عبد الكىاب ،حسف حسني  
كماؿ محمدالعركسي المطكم كبشير  - كتاب العيمر في المصنفات كالمؤلفيف التكنسييف، مراجعة كا 

 .َُٗٗ، دار الغرب اإلسالمي ،لبناف ، ُالبككش ،ط
 ق.ُِّّ، المطبعة العربية الشرقية، تكنس،  ّخالصة تاريخ تكنس، ط -
 . ُِٕٗ، مكتبة المنار، تكنس ، ِكرقات عف الحضارة العربية بأفريقية التكنسية، ط -
 محفكظ، محمد  

 .ُْٗٗ، دار الغرب اإلسالمي ، بيركت، ِتراجـ المؤلفيف التكنسييف، ط -
 مخمكؼ، محمد بف محمد  

 ق .ُِْٗنكر الزكية في طبقات المالكية، المطبعة السمفية، القاىرة،شجرة ال -
 مؤنس، حسيف 

 .ُْٕٗفتح العرب لممغرب، مطبعة مصر، القاىرة،  -
 القابسي، نجاح 

المعاىد كالمؤسسات التعميمية في العالـ االسالمي، مجمة المؤرخ العربي،تصدرىا االمانة العامة  -
 . ُٕٕ،بغداد، ص ُُٖٗ، لسنة  ُٗالتحاد المؤرخيف العرب، العدد

 
 
 

 
 
 


