هجرة العلماء الغاربيين الى المشرق
نماذج تمثيلية
ٌكتسً موضوع الصالت بٌن المغرب والمشرق بأبعادها الدٌنٌة والفكرٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة أهمٌة
بالغة ،وإن حضً هذا الموضوع باهتمام بعض الدارسٌن فإنه لم ٌستقطب بعدها ما ٌستحقه من مزٌد
عناٌة وتقصً ٌوازي أهمٌته الفائقة.
ولعل أهم ما ٌدفع الى االهتمام بقضٌة التواصل الروحً والحضاري بٌن المغرب والمشرق هو قدم هذا
التالقح واالحتكاك العلمً والفكري واستمرارهما عبر العصور ،فلئن تعطلت االتصاالت السٌاسٌة
واالقتصادٌة أحٌانا فإن العالقات الثقافٌة بٌن المسلمٌن فً الشرق وبٌن المغاربة لم تنقطع ،وظلت الثقافة
العربٌة اإلسالمٌة القناة الرئٌسٌة والخٌط الرابط بٌن مختلف البلدان العربٌة واالسالمٌة.
ولما كان الحج الى بٌت هللا الحرام بمكة المكرمة إحدى الممارسات الدٌنٌة التً كانت وما تزال تتجسد
عبرها بقوة ووضوح عالقة المغرب بالمشرق ،فإننا نستطٌع القول أن الرحالت التً قادت المغاربة نحو
المشرق قد اكتست أبعادا مختلفة وأهدافا تداخلت فً الرحلة الواحدة ،إذ كانت ركاب الحجٌج تضم العامة
والخاصة وكان منهم الغنً والفقٌر واألمً والعالم والفقٌه والصوفً واألمٌر والسفٌر والتاجر والحرفً
والفالح.
وإذ ال ٌسمح المقام ب تناول تداخل كل أبعاد وأهداف هذه الرحالت/الهجرات (الدٌن والعلم والسٌاسة)
نكتفً فً هذه الورقة بوقفة على نماذج تمثٌلٌة لهجرة العلماء المغاربٌٌن الى المشرق ،وهً هجرة علمٌة
تنوعت دواعٌها بٌن االحتكاك بشٌوخ العلم وحضور المجالس العلمٌة وطلب اإلجازة من علماء المشرق،
وطلب العلم فً اإلسناد وجلب الكتب أو اقتناء جدٌد المصنفات ونقل المروٌات وتبادل المعلومات بٌن
المغرب والمشرق واإلفادة العلمٌة.
ولمقاربة هذا الموضوع تشٌر الى أنه إلى جانب المصنفات التارٌخٌة المتداولة والمتون الرحلٌة ،البد أن
ٌعتمد على أصناف أخرى من المصادر نخص بالذكر منها ما ٌتصل بالحٌاة الطرقٌة من مناقب وأوراد
وأذكار النتشار هذه الظاهرة فً المشرق والمغرب وتمتٌنها للعالقات الروحٌة.
فضال عن ذلك ٌتوجب أن تتوجه األنظار الى الفهارس واإلجازات لما تحتوي علٌه من معلومات على
غاٌة من األهمٌة حول العلماء والفقهاء وطرق التعلٌم ...كما ال ٌفوتنا اإلشارة الى أنواع أخرى من
المظان كالكناشات بالنسبة للمغرب والتذاكر بالنسبة للمشرق والتً تزخر بالمعلومات حول حٌاة العلماء
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وتنقالتهم وآرائهم وكذلك الشأن بالنسبة للوثائق العائلٌة الخاصة من عقود ملكٌة أو تحبٌس للكتب إذ كانت
لبعض العائالت العلمٌة فً المغرب مكتبات خاصة.
إن وفرة المصادر والوثائق التارٌخٌة ذات الصلة بالتواصل الحضاري بٌن المغرب والمشرق ال ٌمكننا
هنا –لضٌق المجال -من اإلحاطة بمختلف جوانب المسألة واستنفاذ البحث فٌها ،وال ٌمكن لنا هنا بطبٌعة
الحال تعداد العلماء وحصرهم وإنما سنكتفً بذكر األعالم الذٌن تحولوا الى رموز التواصل بٌن المغرب
العربً وشرقه خالل العصور الحدٌثة.

الجاذبية الدينية والعلمية للمشرق العربي:
 -1الرحال ت الحجايية:
من الدوافع الملحة النتقال المغاربة الى المشرق العربً نجد العامل الدٌنً والسٌما أداء فرٌضة الحج وما
ٌتصل بها من طلب العلم والجهاد فً سبٌل تحصٌله ،فقد كان ركب الحج المغاربً ٌنطلق سنوٌا من فاس
فً أواخر جمادى الثانً لٌصل الى القاهرة فً حدود النصف الثانً من رمضان ومنها الى البقاع
المقدسة وذلك بعد رحلة طوٌلة عبر الجزائر والجنوب التونسً وطرابلس ،ولكن كانت نسبة هامة من
الحجٌج المغاربة توفق بٌن األغراض الدٌنٌة والدنٌوٌة فً هذه الرحلة بالمساهمة فً التبادل التجاري بٌن
المغرب والمشرق فإن نسبة أخرى من الحجٌج المغاربة كانت تكرس جهودها لالستفادة العلمٌة عن
طرٌق ما ٌلقى من دروس فً مختلف المراكز العلمٌة الواقعة على طرٌق الحج أو من خالل شراء الكتب
والمخطوطات للنهل منها أو االتجار بها ،وذلك فضال عن ربط صداقات واالتصال المباشر بٌن مختلف
العلماء أو مشاٌخ الطرق الصوفٌة والمرٌدٌن من الحجاج .وأمام كثرة العلماء المغاربة الذٌن هاجروا الى
الحجاز والشرق العربً عموما واتصلوا بعلمائه ٌمكن أن نبدأ بذكر العلماء الذٌن خلدوا رحالتهم العلمٌة
والدٌنٌة بتدوٌن ما شهدوه وما أثر فٌهم لٌس فقط فً الحجاز ولكن كذلك فً مختلف المدن والمحطات
الواقعة على طرٌق الحج .وقد عرفت هذه الكتابة بالرحالت الحجازٌة وتعتبر من القرائن الهامة عن ذلك
التواصل الثقافً بٌن المغرب العربً ومشرقه .فلقد انتشر هذا الجنس األدبً بٌن علماء المغرب األقصى
بصفة خاصة وفً زمن مبكر مقارنة مع علماء الجزائر وتونس حٌث لم ٌظهر هذا الجنس ولم ٌتطور إال
بداٌة من القرن الثامن عشر ،فمن المغرب األقصى ٌمكن اإلشارة الى رحلة العٌاشً الشهٌرة ومن بعدها
رحلة عبد المجٌد الزبادي فالتاودي بن سودة الذي قام بفرٌضة الحج سنة 1:9:م فرحلة الزٌانً ثم رحلة
دمحم العربً المشرفً المسماة بالرحلة العرٌضة ألداء الفرٌضة فرحلة الطٌب بنكٌران المعروفة بالرحلة
الفاسٌة .ولٌست هذه سوى عٌنات من بٌن عدد كبٌر من رحالت علماء المغرب األقصى الى الحجاز
خالل العصور الحدٌثة ،وهً تعبر عن وجود تٌار هام من العلماء واألفكار واحتكاك دائم بٌن المغرب
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األقصى والشرق العربً عموما .أما من الجزائر فقد ذكر األستاذ سعد هللا عددا من الرحالت الحجازٌة
للعلماء الجزائرٌٌن ،ومنها الرحالت الشعرٌة كقصٌدة عبد هللا بن عمر البسكري وقصٌدة دمحم بن دمحم
بنمنصور العامري التلمسانً (ت ;1:7م) وقصٌدة عبد الرحمان بن دمحم بن الخروب المجاصً
(ت1;81م) .أما من الرحالت الحجازٌة النثرٌة فالبد من ذكر رحلة أحمد بن قاسم بن دمحم ساسً البونً
المسماة "الروضة الشهٌة فً الرحلة الحجازٌة" والتً قام بها سنة 1:91م ولم ٌقع العثور علٌها ،وفً
نفس الفترة تقرٌبا قام ابن عمار بتدوٌن رحلته المسماة "نحلة اللبٌب فً أخبار الرحلة الى الحبٌب" والتً
لم ٌبق منها اال المقدمة.
لكن من أهم الرحالت الحجازٌة للجزائرٌٌن ٌمكن أن نذكر رحلة تلمٌذ ابن عمار أبً راس ،فقد عرف
بترحاله المتواصل وقٌامه بفرٌضة الحج مرتٌن سنة 1127هـ1:;</م وسنة 1119هـ1;11/م ،وقد دون
أبً راس فً كتابه "فتح االله ومنته فً التحدث بفضل ربً ونعمته" العدٌد من األخبار المتعلقة بمشاٌخه
وبالحٌاة العلمٌة والدٌنٌة فً الشرق العربً ومغربه .ومن أشهر الرحالت الحجازٌة للعلماء الجزائرٌٌن
وجب ذكر رحلة الحسٌن بن دمحم السعٌد الورثالنً (ت11<1م) المسماة ب"نزهة األنظار فً فضل علم
التارٌخ واألخبار" ،فهً تمتاز عن غٌرها من الرحالت بما تحوٌه من معلومات تارٌخٌة ومالحظات عن
األماكن التً مر بها فضال عما فٌها من أخبار التصوف والمتصوفٌن بالمشرق العربً ومغربه خالل
منتصف القرن الثانً عشر للهجرة .وبالرغم من آداء العلماء التونسٌٌن لفرٌضة الحج شأنهم فً ذلك
بقٌة العلماء المغاربٌٌن فإنهم لم ٌخلفوا آثارا أدبٌة عن ذلك ،فلم ٌتطور أدب الرحلة لدى علماء تونس فً
العصرٌن الحدٌث والمعاصر إال بصفة محتشمة ومتأخرة .وممن بٌن علماء القرن 1:م ٌمكن أن نذكر
المفتً أحمد الشرٌف (ت1978م) وكذلك القاضً الحنفً دمحم برناز (ت19:1م) وغٌرهم كثٌر هاجروا
الى المشرق كما قام حسٌن خوجة (ت1:88م) برحلتٌن للبقاع المقدسة ،األولى سنة <<19م والثانٌة سنة
1:11م ،وقد زار حسٌن خوجة خالل هذه الرحلة اماكن وبلدان عدٌدة كدمشق والقدس مرورا
باالسكندرٌة والقاهرة .ولئن لم ٌضع حسٌن خوجة تألٌفا خاصة بذلك فإنه ترجم فً ذٌل كتابه "بشائر
اإلٌمان بفتوحات آل عثمان" لعدد من علماء المشرق العربً الذٌن التقى بهم فً رحلته من أمثال الشٌخ
دمحم العابد صاحب كتاب "حصر الشارد فً أسانٌد دمحم عابد" وغٌره من العلماء كما ذكر بعض العلماء
الذٌن اتصل بهم فً االزهر وأخذ عنهم وبمكة والمدٌنة.
وتعد الرحلة الحجازٌة للشٌخ دمحم السنوسً (ت 1<22م) من أبرز الرحالت الحجازٌة التونسٌة ،فقد قام
سنة 1;;1م برحلة الى البقاع المقدسة ،فاتجه أوال الى إٌطالٌا ومنها الى اسطنبول فالحجاز ذهابا ومنه
لبى دمشق فبٌروت وبورسعٌد فمالطا فً طرٌق العودة .وتعرف بمكة على عدة علماء هنود كرحمة هللا
وحبٌب الرحمان الموسوي وغٌرهم ،واتصل بعدد آخر من العلماء فً اسطنبول منهم شٌخ الطرٌقة

3

المدنٌة الشاذلٌة دمحم ضافر ،وٌعتبر دمحم بٌرم الخامس (ت<;;1م) وهو صدٌق الشٌخ دمحم السنوسً من
العلماء التونسٌٌن الذٌن سجلوا انطباعاتهم عن المشرق العربً وعن الحجاز ،فخصص لهذه األقطار
فصوال فً كتابه "صفوة االعتبار لمستودع األمصار واألقطار".
إن المطلع على هذه الرحالت الحجازٌة ٌتبٌن مدى تعلق المغاربٌٌن ورغبتهم فً الهجرة الى المشرق
العربً ،ذلك أن التعالٌم الدٌنٌة كانت تحث الحاج على االتصال بالعلماء واغتنام تواجد العلماء المسلمٌن
من مختلف األنحاء فً مكان واحد وزمان واحد .هذا ولم ٌكن للمشرق العربً جاذبٌة روحٌة ودٌنٌة،
وإنما كانت له أٌضا جاذبٌة علمٌة حفزت المغاربٌن على الهجرة صوبه متحدٌن األخطار والمشاق التً
تعترض طرٌقهم.
 -1الرحال ت العلمية الى األيهر:
تبعا لذلك انتشرت الرحالت العلمٌة من المغرب العربً الى المشرق والسٌما الى مصر ،فقلٌال ما نقف
على ترجمة عالم شهٌر لم تكن له رحلة علمٌة الى الدٌار المصرٌة ،لكن اتصال المغاربة بمصر والشام
واسطنبول لم ٌكن بدافع العلم فقط بل كانت وراء هذه الهجرة دوافع أخرى منها السٌاسٌة كالفرار من
االضطرابات ومن قمع السالطٌن وامتحانهم للعلماء.
كما لعبت العالقات التجارٌة بٌن المغرب العربً ومشرقه فضال عن وجود جالٌات من المغاربٌٌن بمصر
خاصة دورا هاما فً هجرة العلماء الى األزهر ،فقد كان مركز جذب علمً هام بالنسبة الى المغاربٌٌن،
لكن هذا الجذب لم ٌكن بداهة بنفس القوة وال بنفس األهمٌة على األقطار المغاربٌة خالل العصور
الحدٌثة.
فبالنسبة الى وضعٌة المغرب األقصى ٌمكن القول استنادا الى ما ذهب إلٌه األستاذٌن عدنان لبٌب رزق
ودمحم مزٌن بأن العالقات الثقافٌة بٌن قروٌٌن فاس وبٌن األزهر قد عرفت تطورا ملحوظا خالل القرنٌن
السابع عشر والثامن عشر ف حٌن كان عدد العلماء المهاجرٌن من المغرب األقصى الى مصر خالل
القرن السادس عشر قلٌال العتبارات سٌاسٌة وأمنٌة.
وخالل القرن السابع عشر نجد ماال ٌقل عن عشرٌن عالما مغربٌا ترددوا على رواق المغاربة باألزهر،
ونخص بالذكر منهم شهاب الدٌن أحمد بن دمحم المقري الذي هاجر الى مصر واستقر بها حتى وفاته سنة
 1911م .ومن علماء القرن الثامن عشر ٌمكن أن نذكر أبو عبد هللا دمحم بن عبد الرحمان بن زكري
والشٌخ دمحم السقاط المغربً وغٌرهم ممن هاجروا صوب الدٌار المصرٌة.
أما عن الجزائرٌٌن فٌمكن أن نذكر عٌسى الثعالبً وٌحٌى الشاوي وأبو العباس الجزائري وغٌرهم ممن
ترجم لهم الجبرتً وذكرهم فً وفٌاته .وقد نزل برواق المغاربة باألزهر عدد هام من العلماء التونسٌٌن
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وٌمكن أن نذكر على سبٌل المثال ال الحصر من علماء القرن 1:م الشٌخ اإلمام دمحم بن شعبان الذي تردد
على دروس شٌوخ األزهر الى أن توفً بالقاهرة سنة 19;:م ،ومن علماء نفس الفترة ٌمكن أن نذكر
الفقٌه علً بن خلٌفة الحسٌنً الشرٌف ال الذي هاجر لمصر لتلقً العلم باألزهر تم عاد للتدرٌس ببلده
وقد ترك فهرسة فً أسماء شٌوخه ومروٌاته السٌما مشاٌخ األزهر .ومن الطلبة التونسٌن الذٌن عرفوا
بهجرتهم الى مصر لطلب العلم بذكر أصٌلً حرٌة وصفاقس ،فقد كان لوجود جالٌة من التجار
والصفاقسٌة باالسكندرٌة والقاهرة أثر كبٌر فً توافد العلماء التونسٌٌن والطلبة على األزهر وكذلك
الشأن بالنسبة السطنبول ،ولعل من أشهر العائالت الصفاقسٌة التً بٌن طلب العلم والتجارة بمصر وهً
عائلة النوري ومنها الفقٌه الصوفً علً بن سالم بن دمحم النوري (ت1:29م) فقد جاور باألزهر حوالً
خمس سنوات تم رجع الى بلده صفاقس للتدرٌس واإلفادة.
ومن أشهر العلماء الذٌن هاجروا الى مصر خالل القرن ;1م الشٌخ أبو الحسن بن عمر القلصً
(1:71م) وشغل منصب شٌخ رواق المغاربة ،هذا وٌبدو أن تحسن األوضاع السٌاسٌة واالقتصادٌة
بتونس بعد النصف الثانً من القرن ;1م قد قلص من هجرة العلماء التونسٌٌن الى مصر والمشرق
العربً عموما فقد أصبح الجٌل األول من العلماء الذٌن هاجروا وتتلمذوا بالمشرق قادرٌن على العلم فً
تونس ،بل أصبح الجامع األعظم بتونس مركز جذب بالنسبة الى العلماء المغاربة فضال عن تدفق عدد
من العلماء المشارقة والسٌما من اسطنبول على البالد التونسٌة ،من هنا ٌمكن القول بأن المغرب العربً
لم ٌكن ٌمثل مناطق دفع فقط بل أصبحت المراكز العلمٌة به تستقطب لعدد هاجر من العلماء من مختلف
الجهات ،فعالوة على التٌار الثقافً الذي ربط بٌن المغرب والمشرق البد أن نقر بوجود تٌار معاكس له.
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