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جهاو تسالم شهه بفن .تساقرتر نتم
صما

بنفص ( ت تأ ی ت نیو

نققوا توفنس ت

ت رتی بنفص ( ت تخاصاص تتداف ،ز یناسواز هواجرد نتننومنهتو تز

تنهمس ت سا ر نقاط جهاو تسالم با تفر قیوا شوه کوا گشوارو ولوفم ت وارف
تسال د ،رته تنهتزی کاابخانا های غند ،تأسویس نهانهوای آ فزشود ت بامنوهگد
جا ع ز افنا ت هرسا شماویا رت با ننبال نتش  .ت و نفشواار گذشواا تز ترتهوا
گ ترشد تار خد نر ت

باره ،با تصفل ت بواند آ وفزو ص صویاو بوا تبیوا بور

ذهب امبد ،رت برنهای ولمد و آ فزشد نر دلمرت ص صیاو ت گفنواشناسود
رتک ولمد ت آ فزشد تأسیس شهه نر دلمرت صبف اد آوها دپرنتزن.

کلیدواژگان :افریقیه ،حفصیان ،ابوزکریای اول ،تونس ،نهاد آموزش.

مقدمه

حفصیان (152ـ311ق) که خود را وارث خالفت موحدین (212ـ116ق) مـ دانسـندد،
رشنه امور در افریقیه 1را به دست گرفندد و از سال  133تا سال 361ق ،.یعد  376سـال،
بر افریقیه فرمان راندند .در این دوره طوالن  57 ،امیر حکومت کردند که از معروفتـرین
ایشان م توان به ابوزکریای اول (152ـ117ق) ،ابوعبداهلل محمد المسندصر (117ـ172ق)،
سلطان ابوفارس عبدالعزیز (731ـ637ق) و ابوعمرو عثمان (633ـ633ق) اشاره کرد.
در دوره طوالن حکومت آنان ،افریقیه شاهد تحوالت چشمگیری در همه عرصههـای
تمدن و فرهدگ بود .شهر تونس به چدان شهرت و اعنبـاری دسـت یافـت کـه فـاس و
مراکش را تحت الشعاع قرار داد .با آغاز ضعف موحدین و ظهور مریدیان (111ـ613ق) در
مغرب اقص  ،امیر ابوزکریا یحی بن عبدالواحد حفص در سال 152ق .با اعالم اسـنقالل
از مغرب ،دولت حفصیان را در شهر تـونس بدیـان گشاشـت و بـا ییـروزی بـر ابـن غانیـه
(251ـ131ق) و قنل او در سال 131ق ،.تونس را به مرکـز قـدرت در میـان دولـتهـای
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مجاور بدل کرد .اوج درخشش تونس در همه زمیدههای علم  ،فرهدگ  ،اقنصادی ،هدر و
معماری ،در زمان دولت حفصیان به دست آمد.
در برخ عرصه های علم در افریقیه دوره حفصـ  ،چهـرههـای شاخصـ هموـون
قلصادی (م631ق) 5در علم حسـاب ،ابـن سـبعین (م113ق) 3در فلسـفه و عرفـان و ابـن
خلدون (م636ق) در تاریخ به چشم م خورند .حضور این چهرههای معـروف ،بـه توسـعه
نهضت مدرسهسازی نیز کمک کرد .سالطین و امرای بد حفص نیز ییوسنه از دانشمددان
حمایت کرده ،اهل علم را اکرام م کردند؛ از این رو نخسنین مـدارس اسـالم در غـرب
اسالم  ،به شکل مدارس نظامیه در شرق ،در دوره حفص ایجاد شد .برای نمونه ،مدرسه
شماعیه از معروفترین مدارس حفص بود که در سال 117ق .بدا شد و همودـین اـام
زینونه در سه قرن (هفت ،هشت و نه) یرچمدار فرهدگ و تمدن اسـالم در مغـرب بـود.
بدابراین حفصیان توانسندد در این بخش از اهان اسالم ،آرامـش نسـب را حفـ کددـد و
باعث ییشرفت علوم اسالم و مراکز علم در این مدطقه شوند .این نوشنار م کوشد بـه
این یرسش یاسخ دهد که سیاستهای علم ـ آموزش دولت بد حفـص چـه اثـری در
رشد و گسنرش آموزش و توسعه علم افریقیه در قرون هفت تا ده هجری داشنه اسـت
فرضیه مقاله این است کـه سیاسـتهـای علمـ دولـت بدـ حفـص (از املـه ادـبش
مدرسهسازی ،غد سازی و بسط کنابخانهها و اخنصاص دادن اوقـاف بـه امـر آمـوزش)
عامل اصل گسنرش مراکز آموزش و توسعه علم در این دوره بوده است.
مهمترین مراکز علمی افریقیه در دوره بنی حفص

حمالت وحشیانه مغول و سقوط خالفت عباس در شرق اهان اسالم 1و ادگ عقاب
(133ق) 2و افزایش فشارهای مسیحیان بعد از ضعف موحدین در اندلس در غـرب اهـان
اسالم و درگیری های مداوم صلیبیان در شام و مصر 1باعث شد تـا راـال فکـری از روی
ناچاری موطن خویش را ترک کددد و به مکان های مخنلف از امله سبنه ،فاس ،تلمسان
و به ویژه تونس رو آورند .مغرب اسالم در این دوره دچار تجزیه شـده بـود .بـه همـین
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خاطر ،ادبا ،شعرا و دانشمددان به تونس ،اای که حفصیان آن را بـه مـأمد بـرای آنـان
تبدیل کرده بودند ،مدنقل شدند 7.تونس برای نخسنین بار ،در عصر بد حفص به عدـوان
یاینخت افریقیه اننخاب شد و اهمیت فرهدگ ـ علم ییدا کرد .در این دوره ،مراکز علم
فراوان به دست امیران حفص بدا شد .طبیع بود که بد حفص ،که از ییروان موحـدین
بودند ،برای نشر عقیده خود به تأسیس مراکز علم و توسعه آن اهنمام داشنه باشـدد 6.در
روزگار ابوزکریا بدیانگشار دولت حفص  ،شهر تونس فقط دو مدرسـه داشـت؛ امـا ادـبش
مدرسهسازی به گونهای فعال شد که این شهر ،در خالل عصر حفص  ،به شـهر مـدارس
تبدیل گشت.

3

توسعه اوام و مدارس ،شکوفای اام زینونـه ،کـه محققـان آن را الگـوی آغـازین
دانشگاههای ارویای دانسنهاند 13و بدـای مراکـز آموزشـ

ـ عبـادی ،زوایـا و ربـاطهـا از

مشخصههای بارز علم این دوره است .مهـمتـرین مراکـز علمـ ـ آموزشـ ایـن دوره
عبارتدد از :کُناب ،اوام  ،مدارس ،کنابخانهها و زوایا.
مساجد و جوامع

از قرن دوم هجری در شمال آفریقا ،آموزش در مسااد به صـورت تشـکیل حلقـههـا
صورت م گرفت که نقش مهم در شکوفای فرهدگ اسالم ایفا کردهاند 11.مهمتـرین
این اوام  ،اام زینونه است که آوازه آن عالمگیر بوده و هست.
اام زینونه ابندا به شکل یک خانه یا مکان تقریبا کوچک عبادی بود و به مرور زمان
به یک اام بزرگ برای اننقال علوم دید و عرب تبدیل شد 15.در دوره حفصیان اوامـ
منعدد و فراوان در تونس ایجاد شد ،اما اام زینونه از ارزش و اعنبـار خاصـ برخـوردار
بود.

13
11

این مسجد ابندا در سال (111ق) به دست حسـان بـن نعمـان بدـا شـد و در دوران
اغلب  12،به دست امیر اغلب  ،ابوابراهیم احمد بن محمد (515ـ513ق) ،زیدت داده شد .تـا
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این که بعدها زیادة اهلل دوم اغلب در سال 523ق .کار ساخت آن را به یایان رسـاند .ایـن
مسجد در دورانهای بعدی مثل دوره فاطم  ،زیری و موحدی 11بازسازی و در دوران بد
حفص تکمیل شد 17و به اایگاه بلددی در عرصه تعلیم و تربیت اسالم دست یافت و در
ردیف مهمترین و قدیم ترین اوام و دانشگاههـای اهـان اسـالم قـرار گرفـت 16.ابـن
بطوطه از اام زینونه به عدوان مرکز تعلیم و صدور فنـاوای شـرع یـاد کـرده اسـت.

13

همودین مسندصر حفص نخسنین خلیفهای بود که تحول عظیم در عرصه سـاخنمان و
محیط داخل و حوزه آموزش این مسجد اام ایجاد کرد 53.علوم ماندد لغت ،تاریخ ،فقه،
حدیث و تفسیر در این اام معـروف (زینونـه) تـدریس 51،و حلقـههـای مخنلفـ بـرای
کالسهای درس  55ـ و همودین دورههای درس که به آن «دول» یا «حلق» م گفندد ــ
تشکیل م شد 53.در دوره بدوحفص تعداد شاگردان این اام معروف به سه هزار دانشجو و
طلبه م رسید ،در حال که اام قرویین در فاس هزار دانشجو را بیشنر در بر نم گرفت.
عالوه بر این ،زمان اقامت مجاز در بسیاری از مسااد اام و از امله زینونه تا  11سال ،و
در برخ ـ از شــهرهای دیگــر تــا  12ســال تعیــین شــده بــود 51.برخ ـ از مدرســان و
دانشآموخنگان براسنه اام زینونه از این قرارند:
ابوعبداهلل محمد بن عرفه (م731ق) دانشمدد و فقیه افریقیه در اصـول ،فـروع ،نحـو و
حساب؛ 52ابن عبدالسالم الهواری (م723ق) از مدرسان اام زینونه؛ 51ابن هارون کدان

57

(م711ق)؛ ابن عبداهلل تدوخ (م737ق) امام اام زینونه و خطیب امعه در اام قصبه؛

56

ابن مهدی غبرید (م613ق) قاض الجماعة تونس و خطیب امعـه در اـام زینونـه؛

53

ابوالقاسم قسدطید (م611ق) امام اماعت و خطیب و مسـ ول فنـوا در اـام زینونـه؛

33

محمد الصباغ (م723ق)؛ آبل ( ) ،از علمای براسنه در معقول و مدقول که ابـن خلـدون
مدت نزد او شاگردی کـرد؛ 31ازولـ ( 35م726ق)؛ ابـوحفص عمـر قلشـان (م717ق) از
مدرسان و خطیب اام زینونه؛ 33ابن خلدون (م636ق).

31
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عالوه بر اام زینونه ،اوام دیگری نیز در افریقیه کارکرد آموزش داشندد که عبارتدد
از:
ـ جامع قیروان؛ که عالوه بر این که مسجد بزرگ و مجموعهای از رباطهای دفاع را
تشکیل م داد ،مدرسه بزرگ فقه مالک و حدف نیز به شمار م رفت و مهمنر این که در
کدار این مسجد ،ساخنمان بیت الحکمه قرار داشـت کـه مرکـزی بـرای ترامـه منـون و
کنابهای گوناگون به زبان عرب بود.

32

ـ جامع قصبه؛ نخسنین مسجدی بود که به شکل زیبای برای تدریس علوم دید بدـا
شد 31.این اام کبیر به دست ابوزکریا یحیای اول (152ـ117ق) بـه عدـوان یـک مرکـز
علم و ادب ساخنه شد .در این اـام  ،السـات درس و شـعر و ادب بـر یـا مـ شـد.

37

حفصیان در آغاز حکمران خود به این اام  ،نسبت به مسااد و اوام دیگر از قبیل اام
زینونه ،تواه بیشنری داشندد و نیز بر آن بودند تا عقاید موحدی را در آن اا منمرکز کددد
ول مردم از این اقدام امیران حفص اسنقبال نکردند و بیشنر بر تجدید بدای اام زینونه
اصرار داشندد.

36

ـ جامع توفیق؛ معروف به اام الهواء ،از امله مراکز علم بود که در زمان حفصـیان
بدا شد 33.این اام بزرگ به دست ملکه عطف ،همسر ابوزکریا یحی و در زمان حکمران
فرزندش ابوعبداهلل محمد المسندصر ساخنه شد.

13

ـ جامع سیدی محرز؛ که مدسوب به یک از اولیای قرن چهارم هجری به نام سـیدی
محرز بن خلف است که در آن به تدریس اشنغال داشت 11.ابوعمرو عثمان ،بـرادر محمـد
المدنصر ،در قرن نهم هجری ساخنمان برای کنابخانه این اام معروف بدا و همودـین
کنب زیادی در علوم شرع  ،ادبیات ،طب ،تاریخ و دیگر دانشها ،بر کنابخانه این اـام
وقف کرد.

15

مکتبخانه (کُتاب)
مکنب ،مهمترین مرکز آموزش به کودکان بود که در بعض مداب از آن با نام «کُناب»
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یاد شده است 13.هزیدهها و امور مال مکنب را والدین کودکان تأمین م کردند و دولت در
این امر دخالن نداشت .البنه گاه اتفاق م افناد که برخ از دولتمردان عالقمدد بـه نشـر
علم و فرهدگ ،به ساخنن مکنب اقدام م کردند.

11

در افریقیه دوره حفص  ،مکنبخانهها از اهمیت به سزای برخوردار بودند .ابن سحدون،
از محدثان بزرگ تونس ،کناب با عدوان «آداب المعلمین» درباره تعلیم و تربیـت کوکـان و
نحوه اداره مکنبخانه تألیف کرد 12.در این زمیده ،علمای مالک بـرای الـوگیری از ورود
کودکان به مسااد (به خاطر حف احنرام این مکان مقدس) و همودین به دلیـل تعصـب
فراوان بر حف مشهب مالک در برابر سایر مشاهب ماندد تشی و خوارج ،بـه عدـوان یـک
سدت دیریده بر ساخت مکنبخانه ها و آموزش کودکان در آن تأکید م کردند 11.مالکیـان
معنقد بودند که آموزش کودکان باید در مکنبخانه باشـد 17و بـر اسـاس فنـوای مالـک و
ییروان او باید از ورود کودکان به مسااد الوگیری شود؛ «امام مالک» در یاسخ به یرسش
در این زمیده گفنه است« :از دیدگاه من روا ننواند بود ،زیرا کودکان مسجد را از نایاک نگاه
نم دارند».

16

بدابراین در دوره حفص  ،امیران و سیاسیون تواـه ویـژهای بـه کُنـاب (مکنـبخانـه)
داشندد .برای نمونه ،درباره ابوزکریای حفص  ،بدیانگشار دولت بد حفص آمده است که او
هر گاه از کدار کناب م گششت ،به آنجا م رفت و به آن رسیدگ م کرد و دسنور م داد
که کودکان را با نشاط نگه دارند و آنان را آزاد بگشارند تا همیشه با نشاط باشدد 13.با ایـن
عالقه و حمایت بود که امیران حفص در شهرهای افریقیه مثل تونس ،قسدطیده و قیروان
مکنبخانههای زیادی را بدا نهادند.

23

نمونه دیگر سلطان ابوعمرو عثمان (633ـ633ق) از امیران دولت بد حفص است که
سه مکنبخانه بزرگ برای آموزش کودکان احداث کرد؛ یک مکنبخانه برای آمـوزش در
اام اعظم و دو مکنبخانه در «باب المداره» .ابن اب دیدار 21از مورخان و کاتبان براسنه

515
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آن زمان ،هر سه مکنبخانه را دیده و از واود آنها در زمان خود خبر داده است.

25

عالوه بـر ایـن ،در تـونس و دیگـر شـهرهای افریقیـه معمـوال مکنـبخانـه ،میضـاه
(وضوخانه) ،زاویه و مسجد در کدار هم بدا م شد که این نوع سـاخت و سـاز ،نمونـهای از
شهرسازی اسالم را به نمایش م گشاشت 23.سلطان ابوفارس عبدالعزیز (731ـ637ق) از
دیگر امیران حفص  ،مکنبخانهای به نام سیجوم بدا کرد 21.درباره آن نوشنهاند که سلطان
اای را در نزدیک باب البحر 22تبدیل کرد به محل برای برگزاری نماز و تدریس علم و
قرائت قرآن و در آن ،سفرهخانه دائم قرار داد 21.سلطان همودین مکنبخانه دیگری بـه
نام مکنبخانه سیدی فنح اهلل ساخت که تا کدون یا بر ااست 27.امیر حفص دیگر که بـه
ساخت مکنبخانه دسنور داد ابوعبداهلل محمد المسندصر (117ـ172ق) اسـت کـه دسـنور
ساخت مکنبخانهای به نام شیخ سیدی بـن عـروس داد 26.در برخـ مدـاب مثـل کنـاب
«الحلل السندسیة» تألیف وزیر سراج (م1115ق) از این محل نیز یاد شده است.

23

مدارس
13

در دوره حکومــت حفصــیان در تــونس (152ـــ365ق) و مریدیــان در مــراکش
(235ـ327ق) مدارس منعدد و با شکوه به دست امیران و سالطین بدا شد 11،به گونهای
که افریقیه دوره حفص یرچمدار نهضت مدارس در غرب اسالم به شمار م رفت؛ چدان
که یک از ویژگ های اساس نظام حفص  ،ایجـاد نخسـنین مدرسـه در غـرب اسـالم
است 15.عالوه بر این ،بدوحفص برای نشر عقیده خود در مغرب ادن  ،بـه تأسـیس مراکـز
علم و توسعه آن اهنمام داشندد 13که بیشنرین سهم در ییشرفت علمـ ایـن دوره از آن
مهااران اندلس و نیز ذوق و شوق امرای بدـوحفص و حمایـت آنـان از ایـن دانشـمددان
مهاار بود 11.عالوه بر این م توان گفت ییشرفت آموزش در آفریقا در زمانهای مخنلـف
مرهون عالقه مردم و نیاز آنان به دانش ،مخصوصا فراگیری قرآن و علـوم دیدـ بـود.

12

همه این عوامل باعث شد تا سالطین بدوحفص تواه ویژهای بـه سـاخت و بدـای مراکـز
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علم داشنه باشدد که حاصل آن ساخت اام زینونـه ،مدرسـه شـماعیه و امثـال آن بـه
عدوان نهادهای آموزش براسنه در مغرب بود که دانشمددان ب نظیـری در اقصـ نقـاط
مغرب یرورش داد.
با ظهور مدارس ،آموزش در اهان اسالم تمرکز و انسجام بیشنری یافت .این موضوع
باعث شد تا برنامههای آموزش نظم و ترتیب بهنری بیابد و اسنادان از وضعیت مطلوبتر
و دانشجویان و دانشیژوهان از موقعیت آموزش برتری بهرهمدـد شـوند 11.از ایـن رو یـر
فایدهترین ثمره تأسیس مدارس ،نظم و انسجام بود که این مدارس بـر نظـام آموزشـ
اهان اسالم و برنامه هایش حاکم کرد و همین ،سبب تفاوت بین مدارس و دیگـر مراکـز
آموزش عموم یعد مسااد و دارالعلمها و نظایر آن شد؛ به سبب محـدودیت گدجـایش
مدارس و محدود بودن عواید موقوفات ،بر خالف مجالس درس مسااد که حضـور در آن
برای عموم آزاد بود ،تعداد دانشجویان در مجالس درس مدارس محدود بود 17.عـالوه بـر
این ،علوم که در مدارس شرق و غرب اهان اسالم تدریس م شد تـا حـدودی بـا هـم
تفاوت داشت .مثال در مدارس افریقیه دوره حفص  ،علوم و معارف ،بیشنر بر فقـه مـالک
تکیه داشت 16در حال که در شرق اسالم  ،مدرسه مسندصریه ،بر خالف مدارس نظامیـه
که تدها به یک مشهب اخنصاص داشت ،چهار ایوان داشت که هر یک برای تدریس یک
از مشاهب چهارگانه اهل سدت به اسنادی اخنصاص داشت.

13

شیوههای آموزش در افریقیه همان شیوههای رایج (حفـ  ،روایـت ،سـماع ،امـال) در
مشرق اسالم بود .برنامههای آموزش هم در عـین حـال کـه اصـول آن در همـه اـا
یکسان بود ،بر اساس شرایط اانماع و فرهدگ  ،در اوام و شهرهای مخنلف ،منفاوت
بود .حفصیان از نظام مدرسهسازی عقیدت در شرق که دو قرن ییش خوااه نظام الملـک
از آن اسنفاده سیاس ـ عقیدت کرده بود ،تقلید کردند بدین گونـه کـه مـدارس حفصـ ،
ماندد مدارس نظامیه که تدها حام فقه شافع بود ،به مشهب مالک اخنصـاص داشـت.
مهمترین مدارس تأسیس شده در این دوره عبارتدد از:

73
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ـ مدرسه شماعیه؛ بدیانگشار این مدرسه ،امیر ابوزکریای حفصـ بـود .وی خـود را در
شمار منصوفه م دانست و در مجالس درس شرکت م است .ابوزکریـا نخسـنین مرکـز
آموزش به شکل مدارس را در تونس ساخت و وقف هدگفن برای آن قـرار داد .سـراج از
مورخان عصر معنقد است که ابوزکریا در سال 133ق .این مدرسه را بدا کرد 71.این مدرسه
در سوق البالغجیه ،کوی «شماعین» واق شده ،در نزدیک اام اعظم و سـوق العطـارین
(بازار عطارها) قرار داشت .سوق العطارین در دوره حکمران حفصیان یکـ از مهـمتـرین
مراکز تجاری تونس به شمار م آمد که هدوز نیز یا برااست .مورخان معنقدند این مدرسه
چون در بازار شم سازان ساخنه شد ،به مدرسه شماعیه معروف شد 75و از نخسنین مدارس
تاریخ غرب اسالم به شمار م رود.

73

از اسنادان این مدرسه ابوالقاسم بن البراء 71بود ،وی از امله مدرسان بود که با نصـب
بازرس و ناظر و نقیب برای نظارت بر امور وقف مدرسه مخالفت م کرد .ابوالقاسم معنقـد
بود که نقبا و بازرسان مخصوص قوم بد اسرائیل بودند و مدرسه نیازی به اینها نـدارد و
همه این کارها اسراف است 72.مـدرس معـروف دیگـر ابـوعل عمـر بـن قـدار الهـواری
(م731ق) ،قاض الجماعه تونس بود؛ وی در مدرسه شماعیه سه روز را تعطیـل مـ کـرد
(دوشدبه ،یدج شدبه و امعه) در حال که واقف مدرسه ،یعدـ ابوزکریـای حفصـ  ،دو روز
(یدج شدبه و امعه) را تعطیل اعالم کرده بود .ابوالقاسم القسـدطید (م611ق) ،ابوعبـداهلل
البحیری (م626ق) ،ابوالعباس القلشان (م613ق) و الشـیخ محمـد الزنـدوی ( ) از دیگـر
مدرسان این مدرسه بودند.

71

ـ مدرسه توفیقیه (الهواء)؛ این مدرسه را ملکه عطف ،همسر ابوزکریا یحیـ در زمـان
حکمران فرزندش ابوعبداهلل محمد المسندصر ـ همراه مسجد اـام توفیـق معـروف بـه
اام الهواء ـ بدا نهاد 77.تاریخ تأسیس این مدرسه معلوم نیست اما وفات ابوبکر محمد بن
احمد بن سید الداس یعمری اشبیل در سال 127ق .که نخسنین مدرس این مدرسه بـوده
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ثابت م کدد که این مدرسه ییش از سال 127ق .تأسیس شده است 76.ابنکار تأسیس این
م سسه علم در تونس به دست بانو عطف باعث شد که امرا ،بزرگان و ثروتمددان نیز به
تأس از روش وی ،مدارس در یاینخت و سایر مداطق تونس تأسیس کددـد 73.ابـن سـید
الداس (م127ق) ـ محدث معروف ـ از نخسنین مدرسان مدرسه توفیقیه بود که به دعوت
مسندصر ،در این مدرسه به تدریس علم حدیث یرداخت 63.ابوعبداهلل محمد الشریف (م111
ق) که از یاران ابوالحسن شاذل  61بود ،یک دیگر از اسنادان این مدرسه به حساب م آید.
همودین امام محمد بن عرفه (م731ق) که هدگام شیوع بیماری طاعون در تـونس از آن
اا گریخت ،و شاگرد وی محمد االب ( ) نیز در این مدرسه اقامت داشندد و بـه تـدریس
مشغول بودند.

65

ـ مدرسه عصفوریه؛ این مدرسه به دست ابوالحسن عل بن عصفور حضـرم اشـبیل
(م113ق) فقیه ،نحوی ،صوف  ،لغوی ،مورخ ،شاعر و صاحب کنابهای از امله «المعـرب
ف الدحو»« ،شرر دیوان المندب » و «شرر امل الزااا ف الدحو» بدا شد 63.احنمال داده
م شود که این مدرسه را مهااران اندلس به تونس تأسیس کرده و آن را به نـام یکـ از
دانشمددان خود نام نهاده باشدد .این مدرسه در باب عبدالسالم یعد همان کوچهای که به
مدرسه «خلدونیه» راه دارد ،واق شده است.

61

ـ مدرسه معرضیه؛ این مدرسه را امیر ابوزکریا فرزند ابواسـحاق ابـراهیم بـن زکریـای
حفص در سال 163ق .در محل مسافرخانهای که م م فروخت ،تأسیس کرد .وی مـال
انبوه وقف این مدرسه کرد و خزانه کناب بسیار نفیس بـرای آنجـا فـراهم آورد .سـراج
م نویسد :محل این مدرسه اکدون به نام الرصاصیین معـروف اسـت 62.زرکشـ از دیگـر
مورخان ،در باب این مدرسه گفنه است :روبهروی دارالغوری مسافرخانهای بود که گروه
خوشگشران در آن سکد داشندد .این خبر به سلطان ابوزکریا رسید و او به بدای مدرسهای
در آن محل فرمان داد .ابن سراج آورده :سلطان ابوزکریا دسنور داد مرکز فحشـا را خـراب
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کددد و مدرسه المعرض را ساخندد 61.به گفنه وی این مدرسه در خیابان کنبیین واق شـده
بود 67.گفنهاند که ابوزکریا زمینهای زیادی از مایملک خود را به همراه کنابهای نفـیس
در هر فد از فدون دانش ،بر مدرسه معرضیه وقف کرد.

66

از مدرسان این مدرسه م توان به ابوالعباس احمد غرناط  63فقیه و مورخ که از طرف
امیر ابوزکریا به عدوان نخسنین مدرس این مدرسه مدصـوب شـد ،و همودـین ابوعبـداهلل
محمد بن عبدالسنار تمیم (م713ق) کـه بـا شـغل کشـاورزی زنـدگ را مـ گشرانـد ،و
ابوعبداهلل محمد زندوی ( ) و ابوعبداهلل محمد الباا ( ) 33اشاره کرد .همودین ابوعبـداهلل
محمد بن عبدالسالم (م713ق) از کسان است که در این مدرسه درس خوانده است.

31

ـ مدرسه مغربیه؛ احنماال این مدرسه به دست ابوعبـداهلل محمـد مغربـ (م163ق) از
شیوخ براسنه این دوره ساخنه شده است .تأسیس این مدرسه در چـارچوب تـالشهـای
قرار م گیرد که دانشمددان در راه گسنرش علوم و ایجاد مراکزی برای اسکان دانشجویان
انجام م دادند .مداب دوره حفص به دلیل معروف نبودن این مدرسه از آن نام نبردهاند اما
در دوره حکمران ترکان ،به علت سکونت شیخ سعید شریف در این مدرسه ،به آن و زمان
ساخنش اشاره شده است.

35

ـ مدرسه مرجانیه؛ این مدرسه به نام شیخ ابوعبداهلل محمد مراان (م133ق) از شیوخ
براسنه حام حفصیان ساخنه شد و محل برای تدریس و زندگ شـیخ بـود تـا مـردم و
مریدان او بنواندد از او اسنفاده کددد .عمری حکایت م کدد که ابوزکریا یحی هر روز صبح
به مکان که مدرسه نامیده م شد م رفت و در آنجا با وزیر دارای و وزیر ادگ به گفنگو
م نشست و یس از خاتمه السه ،مدرسه را ترک م کرد .این ،گونه منفـاوت از مـدارس
بود که خاص یک عالمِ هوادار حکومت بود و با بوداه دولنـ سـاخنه و اداره مـ شـد.

33

برونشویک بعید م داند که این مدرسه همان مدرسه شماعیه باشد؛ چون شماعیه از قصبه
(مرکز حکومت) دور بوده و این مدرسه بدا به احنمال او در داخل قصبه بوده است.

31

ـ مدرسه عنقیه (عنق الجمل)؛ این مدرسه از امله مدارس بود که بـه دسـت فاطمـه
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خواهر سلطان ابویحی ابوبکر بن ابوزکریا در سال 715ق .بدا شد 32.سراج ،صاحب کنـاب
مشهور «الحلل السندسیة فی االبخاا الونسسیة» از مدرسـان ایـن مدرسـه بـود 31.قاضـ
عبدالسالم محمد هواری (م711ق) نیز که به درخواست امیرزاده فاطمه ،تدریس در مدرسه
عدق الجمل را قبول کرد ،به علت کثرت مشاغل دیدـ مجبـور بـود تـدریس در مدرسـه
شماعیه و عدق الجمل را تقسیم کدد 37و به همین دلیل به کوتاه در امـر مدرسـه عدـق
الجمل منهم شد و خواهر سلطان عشرش را خواسـت و در نهایـت ابوعبـداهلل محمـد بـن
سالمه (م711ق) را به اای او مدصوب کرد 36.قاض االنکحه 33تونس ،محمـد القلشـان
(م661ق) معاصر سلطان عثمان حفص هم از مدرسان این مدرسه بـود 133.ایـن مدرسـه
اکدون با همین نام ،در خیابان عدق الجمل قرار دارد.

131

ـ مدرسه یحیی سلیمانی؛ این مدرسه که در سـال 717ق .تأسـیس شـد ،در مجـاورت
اام یحی سلیمان در خیابان «برج» نزدیک باب العسـل ،در شـهر تـونس قـرار دارد.

135

اطالعات که واود فعالیت علم در این مدرسه را اثبات کدد در دست نیست .بدین اهت
احنمال داده شده که این مدرسه ،فقط محل برای سکونت شاگردان بوده است .ابـن ابـ
دیدار هم در کناب خود «المنسس فی ابخاا افریقیة و تونسس» بـه مسـجد اـام یحیـ
سلیمان اشاره م کدد ول هیچ توضیح در باب این مدرسه ذکر نکرده است.

133

ـ مدرسه کتبیین؛ این مدرسه از امله مدارس باشکوه بود که در دوره حفصـیان در
تونس بدا شد .محمد بن عبدالسنار (م713ق) از مدرسان این مدرسه به شمار م رفت .ابن
بطوطه در سفر خود به افریقیه ،مدت کوتاه در این مدرسه اقامت کرده است 131.احنماال
این مدرسه چون در دارالغوری در نزدیک بازار کنبیین بود ،به این نام نامیده شد.

132

ـ مدرسه ابن تافراجین؛ ابومحمد عبداهلل بن تافرااین (م711ق) این مدرسه را بدا کرد.
وی بعدها در اثر بیماری وبا درگششت و در همین مدرسه 131در کدار یل سدگ ابن ساکن،
داخل باب «سویقه» دفن شد .این مدرسه هم از مدارس است که تا کدون سالم باق مانده
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و بر سدگ مرمر سردر مدرسه که اکدون در خیابان سیدی ابراهیم شهر تونس قرار دارد،

137

تاریخ تأسیس آن ذکر شده است .از مهمترین مدرسان این مدرسه م توان بـه ابوالقاسـم
برزل (م611ق) و ابوالبرکات محمد بن محمد بن عصفور (م331ق) و محمد بـن غـافق
( ) اشاره کرد.
ـ مدرسه منتصریه (الفلقه)؛ آخرین سالطین دولت حفص تواه ویژهای بـه سـاخت و
ساز مدرسه داشندد و همین امر باعث شکوفای مجـدد فرهدـگ حفصـ گردیـد .خلیفـه
ابوعبداهلل محمد المدنصر در سال 636ق .بدای ساخنمان این مدرسـه را آغـاز کـرد و نـام
خویش را بر آن نهاد .این مدرسه نخسنین مدرسهای بود کـه بـه نـام یـک امیـر حفصـ
خوانده شد 136و چون در نزدیک بازار الفلقه بود به مدرسه الفلقه هـم نامیـده مـ شـد.

133

سلطان ابوعبداهلل قبل از اتمام این بدا از دنیا رفت ول برادرش ابوعمرو عثمان بن محمـد
کار ساخت آن را به یایان رساند 113.مدرسـه مدنصـریه هدـوز در شـهر تـونس در خیابـان
الوصفان و با همین نام (مدنصریه) 111نزدیک سوق الدحاس (بازار مسـگران) قـرار دارد .از
امله کسان که در این مدرسه تدریس م کردند م توان به احمد قسـدطید ( ) ،قاضـ
ابوعبداهلل الزندوی ( ) ،ابوعبداهلل محمد بن عقاب (م621ق) و شیخ قاض احمد القلشـان
(م613ق) اشاره کرد.

115

ـ مدرسه مجاوره؛ این مدرسه به دست ابوعمرو عثمان در سال 613ق .نزدیک آرامگاه
سیدی محرز بن خلف ساخنه شد .در این مدرسه ،مسجدی برای برگزاری نمـاز و محلـ
برای سکونت دانشجویان احداث شد 113.این مدرسه تا یایان قرن یازدهم هجری ،همودان
یابراا ماند 111.اقدامات عمران ابوعمرو هماندد سایر سالطین این دوره ،تمام نواح کشور،
از تونس تا بالد ارید را در بر گرفت 112.گفنه شده که وی هزار دیدار خرج ساخت مدارس
و سریرسنان و طالب و دانشجویان آن کرد.

111

ـ مدرسه قائد نبیل؛ این مدرسه به دست قائد نبیـل در «وقطایـه» در سـال 623ق .در
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کدار یک از دروازههای شرق قصبه ساخنه شد .قائـد نبیـل ،در سـال 627ق .در وقطایـه
درگششت و در همین مدرسه دفن شد .ابواسحاق ابراهیم اخضری فقیه ( ) یک از کسان
بود که به عدوان مدرس در آن اا مدصوب شد 117.زرکش معنقد است این محل که بعدها
به مدرسه تبدیل شد در خیابان حلفاوین در حومه باب سویقه قرار داشت.

116

کتابخانهها

نقش کنابخانهها بیشنر در ادبه امین بودن آنها و حفاظت کنابها از دستبرد افراد
و الوگیری از به سرقت رفنن آن هـا مشـهود بـود .بـه همـین خـاطر یادشـاهان و علمـا
کنابهای خود را وقف کنابخانهها م کردند تا از آن به بهنرین شـکل نگهـداری شـود.
عالوه بر این ،کنابخانهها یک از مهمترین م سسات فرهدگ در تمدن اسـالم بودنـد
که مسلمانان به آن اهمیت بسیار م دادند .یک از ویژگ های بارز و اساسـ فرهدـگ و
تمدن اسالم در مقایسه با دیگر تمدنها ،عالقه و اشنیاق فراوان مسلمانان به ام آوری
کناب و قرار دادن کنابهای رشنههای مخنلف علم در دسترس اقشار گوناگون اامعـه
است .از این رو حمایت امیران ،وزیران و دانشمددان از کناب و کنابخانه ،مواب توسعه و
ارتقای فرهدگ و تمدن اسالم شده است .کنابخانهها در دوره حفص از رونق و شـکوه
برخوردار بودند .در این دوره ،خلفا و امیران حفص در کاخهای خود کنابخانههای ایجاد
کردند که درهای آن به روی طالبان علم گشوده بود و به عدوان کنابخانههـای عمـوم
نیز شداخنه م شدند .برخ از دانشمددان این دوره هم در مدازل خود کنابخانه شخصـ
داشندد که امکان اسنفاده از آن برای دیگـران نبـود 113.در غالـب مسـااد و شـهرها هـم
کنابخانههای عموم واود داشت 153.عالوه بر این ،در برخ اوام و زوایای ایـن دوره
هم شاهد واود کنابخانههای هسنیم .برخ از کنابخانههای معروف ایـن دوره از ایـن
قرار است:
ـ کتابخانه عمومی زیتونه؛ مسجد زینونـه کنـابخانـههـای بزرگـ داشـت از املـه
کنابخانه شرقیه که شاهزاده ابوعمرو عثمان (633ـ633ق) آن را بدا کرد .وی نوه ابوفارس
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عبدالعزیز (حک731ـ637ق) حاکم قدرتمدد تـونس بـود .سـخاوی مـ نویسـد« :سـلطان
ابوعمرو عثمان فرزند محمد بن عبدالعزیز حفص  ،بداهای عظیم ایجاد کرد و کنابخانه
الشرقیه را در مسجد اام زینونه تأسیس کـرد و کنـب گـرانبهـای در آن قـرار داد».

151

ابوعمرو عثمان در سال 633ق .نیز بر این کنابخانه ،کنابهای مهم دیگری افـزود و آن
را در مقصوره شرق اام زینونه ،که به مقصوره سیدی محرز بن خلف مشهور بود ،قـرار
داد 155.بعد از ابوعمرو عثمان ،اانشین او ،ابوعبداهلل محمد المدنصر کنـب زیـادی را وقـف
این کنابخانه کرد 153.ابوعبداهلل مسندصر (117ـ172ق) هم از دیگر امیران حفص بود که
نیز  31هزار الد کناب وقف اام زینونه کرد و ابوعل الهواری ( ) را به عدـوان نگهبـان
کنابخانه زینونه قرار داد 151.در همین دوره بود که کنابهای زیادی به دلیل سهلانگاری
و یا کمتواه نگهبان کنابخانه از بین رفت ول ناظر کنابخانه تدها علت از بین رفـنن
کنابها را باران و دستبرد افراد م دانست.

152

ـ کتابخانه احمدیه؛ این کنابخانه با ارزشتـرین و بیشـنرین مجموعـه کنـب را بـا
عداوین و موضوعات از قبیل دسنور زبان ،شعر و شاعری ،مدطق ،زبانهای محل  ،رسوم و
آداب معاشرت ،اسداد و مدارک ،فلسفه عالم هسن  ،حساب ،هددسـه ،مطالـب مربـوط بـه
معادن ،آموزش حرفهای ،آداب و رسوم محل  ،علم رمال و طال بیدـ  151در خـود داشـنه
است .تأسیس این کنابخانه به زمان سلطدت شاهزادگان بد حفص برم گردد .بیشنر امرا
و شاهزادگان این دودمان برای بهنر کردن و ارتقـای اایگـاه علمـ ایـن کنـابخانـه بـا
یکدیگر رقابت م کردند که مهمترین آنان ابوفارس عبدالعزیز بود که در سال 737ق31 .
هزار الد کناب ،وقف کنابخانه مسجد احمدیه کرد.

157

ـ کتابخانه جامع قیروان؛ قیروان در عصر بدوحفص از لحاظ فرهدگ  ،بعد از تونس و
بجایه در اایگاه سوم قرار داشت .مسجد اام قیروان یک از مراکز فرهدگـ ـ آموزشـ
مهم در تمام قسمتهای آفریقای شمال بود .گفنه شده در کنابخانه اام عقبه قیـروان
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در قرن هفنم هجری کنابهای زیادی نگهداری م شد که یک از آنها قرآنـ بـود بـه
خط عبداهلل بن عمر که عثمان آن را به مغرب فرسناد 156.ابن خلدون نیز نسخهای از کناب
العبر خود را بر کنابخانه این اام بزرگ وقف کرد و ااازه داد که این کناب را به عاریت
ببرند مشروط به این که اسنفادهکددده فردی خوشدام و امین باشد و چیـز مداسـب را گـرو
بگشارد و کناب را بیش از دو ماه نزد خـود نگـه نـدارد و در نهایـت آن را بـه کنـابخانـه
برگرداند.

153

ـ کتابخانه قصر ارگ یا قصر االماره؛ این کنابخانه از کنابخانههای سـلطدن بـود
که ابوزکریا یحیای اول (152ـ117ق) آن را بدا کرد .این کنابخانه س و شـش هـزار

133

الد کناب داشت که گفنه شده همه این کنابها ییش از انقراض حکومت حفصیان از بین
رفنه است.

131

زوایا

زاویه در اصطالر مکان است که در آن عزلت م گزیددد و بـه ذکـر و قرائـت قـرآن
م یردازند .این اصطالر در بسیاری نواح  ،به ویژه در شمال آفریقا ،به معد خانقاه به کار
رفنه است 135.زاویه در شمال آفریقا از حدود قرن چهارم ،به عدوان محل عبادت و تشکیل
مجالس درس به کار گرفنه شد .زوایا در زمیده آموزش ،بـه خصـوص آمـوزش عمـوم و
دید در دوره حفص نقش م ثری داشندد .سلطان ابوفارس عبدالعزیز و ابوعمرو عثمان ،از
امله کسان بودند که از این نوع مراکز آموزش تأسیس کردند 133.مهمترین زوایای ایـن
دوره عبارتدد از:
ـ زاویه واق در نزدیک باب اب سعدون تونس؛ این زاویه هم یک کاروانسـرا و هـم
محل برای سکونت مسافران بود.

131

ـ زاویه الداموس (زاویه فنح اهلل عجم )؛ که هم کاروانسرا و هم سفرهخانه بود.
ـ زاویه الزمیت؛ که محل برای اسنراحت مسافران هم بود.
ـ زاویه الزبیدین در تونس.

137

131

132
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ـ زاویه سیجوم (باب البحر)؛ که در کدار آن رباط برای سـکونت مسـافران 136واـود
داشت.

133

ـ زاویه زواوی که در شهر زواوه بود .در این زاویه فقـط فقـه و تصـوف آمـوزش داده
م شد .از امله کسان که در این زاویه به تعلیم و تعلم مشغول بودند ،م توان بـه شـیخ
عبدالرحیم زواوی اشاره کرد.

113

ـ زوایه عوانیه؛ در قیروان که در آن علوم مربوط به تصوف تدریس م شد.

111

ـ زاویه اوالد سهیل در طرابلس غرب ،در این مکان کنابهای زیادی وقف شده بود.
ـ زاویه شیخ احمد بن العروس ،که مردم به آن یداه م بردند.
ـ زاویه شیخ قاسم الجلیزی،

113

111

ـ زاویه سید ابوالحسن شاذل ،
ـ زاویه شیخ سیجوم ،

115

112

111

ـ زاویه شیخ الکالع  117و . ...

116

نتیجه

امیران حفص  ،از امله ابوزکریا یحیای اول ،ابوعبـداهلل محمـد المسندصـر ،ابوفـارس
عبدالعزیز و ابوعمرو عثمان ،مراکز علمـ ـ آموزشـ فراوانـ از قبیـل مدرسـه ،مسـجد،
مکنبخانه و زاویه در تونس بدا کردند ،تا اای که شهر تونس بعـدها بـه شـهر مـدارس
تبدیل شد و افراد زیادی در این مراکز به تحصیل و تدریس مشغول شدند .از نکات قابـل
تواه درباره این مراکز ،واود کنابخانههای غد و عالقه مـردم بـه امـ آوری کنـاب و
حمایت امیران ،وزیران و دانشمددان از کناب و کنابخانه است.
در این دوره تعداد زیادی از دانشمددان مسلمان از امله قلصادی ،ابـن سـبعین و ابـن
خلدون که خود باعث گسنرش تعلیم و شکوفای فرهدگ و تمدن افریقیه شـدند ،از سـایر
نقاط اهان اسالم به ویژه اندلس ،بـه افریقیـه مهـاارت کردنـد تـا زیـر چنـر یشـنیبان
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دولتمردان حفص  ،به فعالیت های علم خود ادامه دهدد .مدارس و مراکز علمـ کـه در
این دوره ساخنه شد هر یک موقوفات داشت که عواید آن صرف تعمیر و تـأمین مخـارج
مدرسه و یرداخت حقوق و مقرری مدرسان و دانشجویان م شد .سالطین بدـ حفـص از
امله ابوعبداهلل مسندصر و ابوزکریا یحیای اول کنابهای فراوان را وقف اـام زینونـه و
سایر مراکز علم کردند تا اویددگان دانش بنواندد از آن بیشنرین بهره را ببرند.
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پینوشتها
 .1افریقیه یا مغرب ادنی؛ پایتختش قیروان بود و لیبی و تونس و بخشهایی از شرق الجزایر فعلی
را در بر میگرفت.
 .2از دانشمندان افریقیه بود که افکار او سراسر مغرب اسالمی را تحت تأثیر قرار داد .وی در سبطه
اندلس به دنیا آمد و مدتی در غرناطه تحصیل کرد و سالهای آخر عمر خود را تونس گذراند .وی

در علم حساب و جبر مهارت داشت؛ السراج ،ابوعبداهلل محمد بن محمند ،الحلول السندسویة فوی
االبخاا الونسسیة ،اول ،بیروت1891 :م ،ج ،1ص416ن.411
 .3فیلسوف و عارف اهل اندلس بود که به تونس مهناجرت کنرد .وی در علنوم شنرعی و عقلنی
مهارت داشت؛ بنگرید :اب الشماع ،االدلة الاینة النن اسیة فی مفابخر الدولة الحفصویة ،اول ،بینروت:
1834م ،ص.46
 .6حمله مغول در نیمه دوم سده هفتم در شرق ،باعث اغتشاش و آشفتگی در مراکز علمنی ،وعن
دانشمندان و کتابخانهها و نابهسامانی در شرایط آموزشی شرق اسالمی شده بود ،به همی خناطر
دانشمندان زیادی به تونس مهاجرت کردند تا در آن جا در سایه دولت بنی حفص به فعالیتهنای

علمی خود بپردازند .برای توعیحات بیشتر ،بنگرید :قاسم ،قاسم عبده ،عصور سوینیا الممالیو
الوا یخ السیاسی و االجوماعی ،اول ،بیجا :بینا1889 ،م.
 .1السالوی ،احمد ب خالد الناصر ،االسوقصاء البخاا دول المغرب االقصی ،اسکندریه :دار الکتاب،
1811م ،جزء اول ،ج ،2ص.181
 .4قاسم ،عصر سینیا الممالی  ،پیشی .
 .6عبدالعزیز ،محمد عادل ،الوربیة االسیمیة فی المغرب (اصنلها المشرقیة و تأثیراتهوا االسدلسویة ،
مصر1896 :م ،ص.67
 .9ناصری طاهری ،عبداهلل ،مقدمهای بر تا یخ مغرب اسیمی ،دوم ،قم :حنوزه و دانشنگاه،1399 ،
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ص.89
 .8مونس ،حسی  ،تا یخ و تمدن مغرب ،ترجمه حمیدرعنا شنیخی ،تهنران :سنمت ،1396 ،ج،2
ص.133
 .17غنیمة ،عبدالرحیم ،تا یخ داسشگاههای بز گ اسیمی ،ترجمه نوراهلل کسایی ،دانشنگاه تهنران،
 ،1366ص.48

 .11دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی ن هنری مسناجد ،مسواجد د
تمدن اسیمی ،به کوشش دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگنی ن هننری
مساجد ،تهران :رسانش ،1396 ،ص.366
 .12اب الخنجة ،محمد ،صفحات ما تا یخ تنسس ،تحقیق حمادی ،اول ،لبنان ،بیروت :دار الغنرب
االسالمی1894 ،م ،ص.294

 .13معموری ،طاهر ،داسشگاه زیونسه (تا یخ فرهنگ و علنم اسیمی د دو ان حکمراسوی بخاسودان
حفص و ترکان (6021وو126ق6021/وو6660م  ،ترجمنه زهنرا خسنروی ،امینر کبینر،1369 ،
ص66ن.69
 .16القیروانی ،الرقیق ،تا یخ افریقیة و المغرب ،تحقیق محمد زیننهم ،اول ،بنیجنا :دار الفرجنانی،

1886م ،ص44؛ سویسی ،محمد ،اسماط العمران الاشری بافریقیوة و جزیورة المغورب حووی العهود
الحفصی ،تونس :النشر الجامعی2771 ،م ،ص129؛ اب ابوالضیاف ،احمد ،اتحاف اهل الزمان بابخاا
ملنک تنسس و عهد االمان ،دوم ،الدار الونسسیة1384 ،ق ،ص112؛ عبنداهلل کامنل ،موسنی عبنده،
االمنینن و آثا هم المعما یة فی الشام و العراق و الحجاز و الیما و مصر و افریقیة ،اول ،قاهره :دار
اآلفاق العربیة1623 ،ق ،ص321؛ ای بنای مهم علمی ن آموزشی را ابتدا حسان ب نعمان در اوایل
قرن دوم هجری (116ق) ساخت .سپس امیر عبیداهلل ب حبحاب به دستور خلیفه اموی ،بنای قدیم
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را ویران و ساختمان جدید را بر مساحتی وسی بنا کرد؛ بنگرید :الولی ،طه ،جامع الزیونسة عما توه
فی مراحل تا یخه ،مجلة دار الفکر العربی ،لبنان ،بیتا ،مجلد سوم ،ص.226
 .11غنیمة ،پیشیا ،ص.48
 .14الدوالتلی ،عبدالعزیز ،مدینة تنسس فی العهود الحفصوی ،تنونس :دار سنرا

للنشنر1891 ،م،

ص123ن.124
 .16اب محمود ،محمد المختار ،مجلة زیونسة ،تونس1836 :م ،جزء دوم ،ج ،2عدد ،16ص.11
 .19غنیمة ،پیشیا ،ص67؛ اب الخنجة ،پیشیا ،ص.299
 .18عدلی ،محمدرعا« ،بخاسقاه» ،دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی،
ج ،21ص.632
 .27زرکشی ،ابوعبداهلل محمد ب ابراهیم ،توا یخ الودولویا المنحدیوة و الحفصویة ،تحقینق محمند
ماعور ،اول ،تونس1844 :م ،ص.17
 .21اب عامر ،احمد ،الدولة الحفصویة ،تنونس :دار الکتن الشورقیة ،بنیتنا ،ص44؛ سنالم ،سنید
عبدالعزیز ،تا یخ المغرب فوی العصور االسویمی ،اسنکندریه :مؤسسوة بوااب الجامعوة1892 ،م،
ص368ن.317
 .22زرکشی ،پیشیا ،ص66؛ اب الخنجة ،پیشیا ،ص289ن.288
 .23معموری ،پیشیا ،ص69ن.68
 .26برومند اعلم ،عبا

و « ، ...سهادهای آمنزبوی مغورب اقصوی د عصور بنوی موریا» ،مجلنه

مطالعات تاریخ اسالم ،تهران ،1381 :سال چهارم ،شماره  ،11ص.48
 .21السراج ،پیشیا ،ج ،1ص143؛ اب عامر ،الدولة الحفصیة ،پیشی  ،ص48ن.67
 .24السراج ،پیشیا ،ج ،1ص193؛ اب محمود ،پیشیا ،ص.12
 .26السراج ،پیشیا ،ج ،1ص.193
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 .29همان ،ج ،1ص.199
 .28همان ،ج ،1ص189؛ معموری ،پیشیا ،ص.84
 .37السراج ،پیشیا ،ج ،1ص184؛ معموری ،پیشیا ،ص.86
 .31همان.
 .32السراج ،پیشیا ،ج ،1ص.471
 .33همان ،ج ،1ص474؛ معموری ،پیشیا ،ص.89
 .36اب محمود ،پیشیا ،ص.12
 .31الکعاک ،عثمان ،وابط ایران و تنسس د گذ زمان ،ترجمه ستار عودی ،تهران :مرکز اسنناد و
تاریخ دیپلماسی ،1396 ،ص .98شهر قیروان در گذشته ،از زمان فتح همنواره دار العلنم مغنرب و
محل مهاجرت بسیاری از طالبان دانش بود و علمای بزرگی در ای دوره به آن منسنوبند و همنی
یکی از عوامل شکوفایی مراکز علمی در ای شهر شد؛ بنگریند :مراکشنی ،عبدالواحند بن علنی،
المعجب فی تلخیص ابخاا المغرب ،ترجمه محمدرعا شهیدی پناک ،اول ،قنم :حنوزه و دانشنگاه،
 ،1387ص.236
 .34اب عامر ،احمد ،تنسس عار الوا یخ ،اول ،نشر و توزین الهنادی عبندالغنی (مکواوة النجنا))،
1368ق ،ص.276
 .36اب قنفذ ،احمد ب حسی  ،الفا سیة فی ماادئ الدولة الحفصیة ،تحقیق محمد الشناللی النیفنر،
الدار الونسسیة ،بیتا ،ص.178
 .39معموری ،پیشیا ،ص69ن.68
 .38اب عامر ،تنسس عار الوا یخ ،پیشی  ،ص.276
 .67اب الشماع ،پیشیا ،ص.43
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 .61البکری ،ابوعبید ،المغرب فی ذکر بید افریقیة و المغرب ،قاهرة :دار الکتاب االسالمی ،بنیتنا،
ص.38
 .62زرکشی ،پیشیا ،ص.134
 .63حسی زاده شانهچی ،حس  ،تا یخ آمنزش د اسیم ،اول ،قنم :نشنر بنی المللنی المصنطفی،
 ،1399ص92ن.96
 .66حسی زاده شانهچی ،پیشیا ،ص92ن.96
 .61محفوظ ،محمد ،تراجم المؤلفیا الونسسییا ،دوم ،بیروت :دار الغنرب االسنالمی1896 ،م ،ج،6
ص.273
 .64التلیسی ،بشیر رمضان ،االتجاهوات الققافیوة فوی المغورب االسویمی ،اول ،بینروت2772 :م،
ص397ن.396
 .66شلبی ،احمد ،تا یخ آمنزش د اسیم ،ترجمه محمدحسنی سناکت ،نشنر فرهننال اسنالمی،

 ،1341ص68؛ حجازی ،عبدالرحم عثمان ،الوربیة االسیمیة فوی القیوروان فوی القورون الهجریوة
القیثة االولی ،اول ،صیدا ،بیروت :المکواة العصریة1886 ،م ،ص.238
 .69شلبی ،پیشیا ،ص68؛ حجازی ،پیشیا ،ص.238
 .68زرکشی ،پیشیا ،ص.67
 .17اب الشماع ،پیشیا ،ص .271در شهر قسنطینه به کُتاب مسیده گفته منیشند و مسنیده همنان
مکت در نزد مغاربه است؛ بنگرید :همان ،ص.271
 .11از تاریخ والدت و مرگ وی آگاهی در دست نیست.
 .12اب ابیدینار ،محمد ب ابیالقاسم الرعینی ،المنسس فی ابخاا افریقیة و تونسس ،سنوم ،بینروت
(لبنان) :دار المیسرة ن تونس :مؤسسة سعیدان1883 ،م ،ص116؛ السراج ،پیشیا ،ج ،2ص.184
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 .13الدوالتلی ،پیشیا ،ص126؛ دباغ ،انوریه عبدالرحم اب محمد ،معالم االیمان ،مصر ن تنونس:
1327ق ،ص69ن.68
 .16معموری ،پیشیا ،ص126ن.129
 .11باب البحر محلی است که ابوفار

توانست بر ویراننه میکندهای در آنجنا زاوینهای را بنرای

آموزش و فعالیتهای علمی بنا کند؛ اب ابنیدیننار ،پیشویا ،ص163نن161؛ ابن قنفنذ ،پیشویا،
ص169؛ اب الشماع ،پیشیا ،ص.117
 .14اب الشماع ،پیشیا ،ص161ن169؛ السراج ،پیشویا ،ج ،2ص196؛ ابن ابنیدیننار ،پیشویا،
ص.111
 .16معموری ،پیشیا ،ص126؛ زرکشی ،پیشیا ،ص.161
 .19اب الشماع ،پیشیا ،ص.171
 .18السراج ،پیشیا ،ج ،2ص.181
 .47اب عامر ،الدولة الحفصیة ،پیشی  ،ص.41
 .41حسی زاده شانهچی ،پیشیا ،ص 88و .171
 .42غنیمة ،پیشیا ،ص.116
 .43ناصری طاهری ،پیشیا ،ص.89
 .46اب عامر ،تنسس عار الوا یخ ،پیشی  ،ص271ن.274
 .41معموری ،پیشیا ،ص.39
 .44حسی زاده شانهچی ،پیشیا ،ص.83
 .46همان.
 .49اب عامر ،تنسس عار الوا یخ ،پیشی  ،ص.276
 .48غنیمة ،پیشیا ،ص.121
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 .67کسایی ،نوراهلل ،مدا س سظامیه و تأثیرات علموی و اجومواعی آن ،تهنران :امینر کبینر،1366 ،
ص89ن.177
 .61السراج ،پیشیا ،ج ،2ص.161
 .62اب ابیدینار ،پیشیا ،ص136؛ عبدالوهاب ،حس حسنی ،و قات عا الحضا ة العربیة بافریقیة،
تونس1862 :م ،ج ،1ص.32
 .63هیل برند ،روبرت ،معما ی اسیمی ،ترجمه باقر آیتاهللزاده شیرازی ،تهنران :روزننه،1397 ،
ص.236
 .66اب الشماع ،پیشیا ،ص .14از تاریخ والدت و مرگ وی آگاهی در دست نیست.
 .61معموری ،پیشیا ،ص.119
 .64زرکشی ،پیشیا ،ص .67فهرست نام استادان ای مدار

به ای افراد محدود نمنیشنود ،ولنی

مناب در معرفی کامل و دقیق آنان سخنی نگفتهاند.
 .66اب عامر ،الدولة الحفصیة ،پیشی  ،ص.91
 .69اب الشماع ،پیشیا ،ص.43
 .68غنیمة ،پیشیا ،ص114ن.118
 .97السراج ،پیشیا ،ج ،1ص.486
 .91وی کسی بود که طریقت تصوف شاللیه را پدید آورد .وی قهوه را از یم برای مریندان خنود
آورد تا کمتر بخوابند و بیشتر به لکر و عبادت بپردازند ،از ای رو است که قهوه را شناللیه نامنند؛
بنگرید :اب عامر ،تنسس عار الوا یخ ،پیشی  ،ص273ن.274
 .92اب الشماع ،پیشیا ،ص43؛ سویسی ،پیشیا ،ص.131
 .93اب الشماع ،پیشیا ،ص.16
 .96معموری ،پیشیا ،ص.123
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 .91السراج ،پیشیا ،ج ،2ص119؛ مونس ،پیشیا ،ج ،2ص.693
 .94السراج ،پیشیا ،ج ،2ص.116
 .96معموری ،پیشیا ،ص.121
 .99غنیمة ،پیشیا ،ص.119
 .98مناب در بیان تاریخ والدت و مرگ وی و معرفی او توعیحی ندادهاند.
 .87زرکشی ،پیشیا ،ص46؛ معموری ،پیشیا ،ص.122
 .81معموری ،پیشیا ،ص .122غنیمه به نقل از زرکشی میگوید :چون امیر ابوزکرینا بن سنلطان
ابواسحاق حفصی ای مدرسه را در سال 493ق .در شهر تونس بنا کرد ،برای اسنتاد این مدرسنه
وجه معاشی معادل ده دینار در ماه در نظر گرفت؛ بنگرید :غنیمة ،پیشیا ،ص.321
 .82معموری ،پیشیا ،ص.123
 .83همان ،ص.126
 .86همان.
 .81اب عامر ،الدولة الحفصیة ،پیشی  ،ص.94
 .84السراج ،پیشیا ،ج ،2ص.384
 .86سویسی ،پیشیا ،ص.134
 .89همان.
 .88قاعی االنکحه ،شخصنیتی دارای اهمینت علمنی و سیاسنی بنود کنه بنه امنور قضنایی نینز
میپرداخت؛ مونس ،پیشیا ،ج ،2ص.181
 .177السراج ،پیشیا ،ج ،1ص.462
 .171سویسی ،پیشیا ،ص134؛ اب عامر ،تنسس عار الوا یخ ،پیشی  ،ص.271
 .172اب الشماع ،پیشیا ،ص.83
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 .173اب ابیدینار ،پیشیا ،ص.146
 .176اب بطوطه ،محمد ،سفرسامه ابا بطننه ،ترجمه محمدعلی موحد ،تهران ،1318 :ج ،1ص.8
 .171اب ابیدینار ،پیشیا ،ص.147
 .174عبدالوهاب ،حس حسنی ،بخیصة تا یخ تنسس ،دوم ،دا الکووب العربیوة الشورقیة ،بنیتنا،
ص.119
 .176اب الشماع ،پیشیا ،ص.171
 .179معموری ،پیشیا ،ص.129
 .178اب ابیدینار ،پیشیا ،ص164ن166؛ عبدالوهاب ،بخیصة تا یخ تنسس ،پیشی  ،ص123؛ اب
الشماع ،پیشیا ،ص.127
 .117همان.
 .111السراج ،پیشیا ،ج ،2ص.186
 .112زرکشی ،پیشیا ،ص132؛ سویسی ،پیشیا ،ص134؛ اب الشماع ،پیشیا ،ص181؛ السنراج،
پیشیا ،ج ،1ص.476
 .113زرکشی ،پیشیا ،ص121؛ اب ابیدینار ،پیشیا ،ص169؛ ابا الخنجة ،پیشیا ،ص.289
 .116اب ابنی دیننار ،پیشویا ،ص169؛ ابوا الخنجوة ،پیشویا ،ص289؛ السنراج ،پیشویا ،ج،2
ص181ن.277
 .111اب ابیدینار ،پیشیا ،ص.169
 .114اب الشماع ،پیشیا ،ص.186
 .116همان ،ص.128
 .119زرکشی ،پیشیا ،ص.116
 .118تیجانی ،ابومحمد عبداهلل ب محمد ب احمند ،حلوة تیجواسی ،اول ،لیبنی ،تنونس1891 :م،
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ص.213
 .127دبیرخانه ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگنی ن هننری مسناجد ،پیشویا،
ص.224
 .121متواری سورکی ،پروی  ،بخزائا مکونب «از وقف کواب تا کواببخاسههای وقفی» ،اول ،تهران:
پیام رسان ،1396 ،ص.172
 .122عبدالوهاب ،حس حسنی« ،زیونسة» ،مجلة زیونسیة ،تونس1838 :م ،جنزء دوم ،جلند سنوم،
عدد ،16ص.66
 .123اب الشماع ،پیشیا ،ص.116
 .126تیجانی ،پیشیا ،ص261؛ اب ابیدینار ،پیشیا ،ص113ن.116
 .121تیجانی ،پیشیا ،ص.264
 .124السباعی ،محمد مکی ،سقش کواببخاسه های مساجد د فرهنگ و تمدن اسیمی ،ترجمه علی
شکوئی ،اول ،تهران :نشر سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی ،1362 ،ص.216
 .126متواری سورکی ،پیشیا ،ص.686
 .129السراج ،پیشیا ،ج ،1ص.269
 .128متواری سورکی ،پیشیا ،ص.684
 .137اب عامر ،تنسس عار الوا یخ ،پیشی  ،ص273ن.274
 .131زرکلی ،خیرالدی  ،االعیم ،دهم ،لبنان ،بیروت :دار العلنم للمالینی 1882 ،م ،ج ،9ص111؛
مونس ،پیشیا ،ج ،2ص.619
 .132عدلی ،پیشیا ،ج ،21ص.632
 .133الدوالتلی ،پیشیا ،ص.167
 .136السراج ،پیشیا ،ج ،1ص.199
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 .131همان ،ج ،1ص.199
 .134همان ،ج ،1ص.181
 .136همان ،ج ،2ص.146
 .139در شمال آفریقا رباط به ساختمانهای کنار راه و به ویژه بینرون از شنهر و آبنادی اطنالق
میشود و دارای اتاقهای متعددی است که گرداگرد حیاطی را فراگرفته ،مسافران میتوانند یک یا
چند ش در آن بیاسایند .عالوه بر ای  ،رباط به قلعهای هم که در آن سپاه و تجهیزات برای جنال
آماده و نگهداری میشود ،گفته میشد؛ عدلی ،پیشیا ،ج ،21ص.632
 .138السراج ،پیشیا ،ج ،2ص189؛ اب قنفذ ،پیشیا ،ص184؛ اب الشماع ،پیشیا ،ص116؛ ابن
ابیدینار ،پیشیا ،ص.164
 .167الدوالتلی ،پیشیا ،ص.66
 .161محفوظ ،پیشیا ،ج ،1ص.17
 .162تیجانی ،پیشیا ،ص.213
 .163اب عامر ،تنسس عار الوا یخ ،پیشی  ،ص.279
 .166همان.
 .161همان.
 .164همان ،ص.278
 .166همان.
 .169مناب درباره ای شخصیتها و بانیان ای زوایا ،به جز لکر نام ،توعیحی لکر نکردهاند.

