
أ.د / ُمبارك َلـِمــني 

الطبعة الأوىل
1439هـ / 2018م

الرحلة العلمية األندلسية 
إلى المشرق

خـــالل القـــرن الــهـجـــري الـخــام�س



2

       فهر�شة مكتبة امللك فهد الوطنية اأثناء الن�شر 
ملني ، مبارك

اخلام�س./  الهجري  القرن  امل�شرق خالل  اإىل  االندل�شية  العلمية  الرحلة         
مبارك ملني .- الريا�س ، 1439هـ

           464 �س ؛ 17 × 24 �شم 
        ردمك: 2- 2 - 91067  - 603 - 978

    1- االندل�س - و�شف ورحالت       2- االندل�س - تاريخ اإ�شالمي       3- احل�شارة 
االإ�شالمية - االندل�س               اأ - العنوان

         ديوي 914.604          1439/4870

    رقم االإيداع 1439/4870
  ردمك:2- 2 - 603-91067 - 978

مركز بحوث ودرا�شات املدينة املنورة ، 1439هـ ح

حقوق الطبع حمفوظة
الطبعة الأوىل - 1439هـ - 2018م



3





5

الرحلة العلمية األندلسية إلى المشرق خالل القرن الهجري الخامس

شكـر وتقديــر

 احلمدهلل رب العاملني حمدا يليق بجالل وجهه وبعظيم �سلطانه ، وال�سالة وال�سالم على 
اأ�سرف املر�سلني ، املبعوث رحمة للعامليـن ، نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني . وبعد :

ل بـــد يل اأن اأعـــرف باجلميـــل لأ�ستـــاذي الدكتـــور احْممد بـــن ْعبـود ، الـــذي تف�سل 
بالإ�ســـراف على هذا البحث ، وهو اأ�سال ر�سالة جامعيــــــة لنيل �سهادة الدكتوراه يف تاريخ 

الإ�سالم وح�سارته .
و�سكـــر اهلل ملركـــز بحـــوث ودرا�سات املدينـــة املنورة تف�سلـــه بطبـع هـــذا العمل، بدءا 
ب�سعــــــادة مـديـــره العـــــام الأ�ستـــــاذ حممد بـــن م�ســـطفى النعمـــان، ثم بامل�ســـــرف عــلى 
ال�ســـــــوؤون العلميــة للمركز �سعـــادة الأخ العزيز الأ�ستـــاذ الدكتـــور حممد بن عبد الهـادي 
ال�سيبــاين الذي يرجع لــه الف�سل- بعد اهلل عــز وجـل- يف ربـــط ج�سـر التوا�ســل مع هــذا 
املركز العتيــد يف َطْيبــة الطيبــة، دون اأن اأن�ســــى باقــي موظــــفي املركز كل با�سمه و�سفته.
كمـــا اأديـــن بالتقــــــدير لكل من اأ�سهم من قريب اأوبعيد ، وقدم  يــد العون لإجناز هذا 

العمل . 
واأ�سرع اإىل اهلل عز وجل اأن ينفع بهذا البحث، واأن يجعله عمـال خال�سا لوجهه الكرمي 
، واأن يوفقني �سبحانه وتعاىل لإجناز مزيــد مـن الأبحاث النـــافعة خدمة للعلم وطالبه . 

                                        واهلل ويل التوفيق

نِي بن احل�شن ُمبارك ملمَ
جامعة ابن ُزهر / املغرب 
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تقديم 

مـــن حما�سن الإ�سالم العظيمة دعوته لالجتماع ونبـــذ التفرق، وكل اأركان الإ�سالم 
تقـــوم على التوا�سل والجتماع، فاأداء ال�ســـالة جماعة يف امل�سجد خم�س مرات يف اليوم 
نحو الكعبة امل�سرفة، واإخراج الزكاة توا�سل بني اأغنياء امل�سلمني وفقرائهم، وبعد انق�ساء 
�سهـــر ال�سوم يحتفـــل امل�سلمون كبارا و�سغارا �ســـالة العيد جماعة والتـــزاور والتوا�سل 
بينهـــم، ويف احلـــج فر�س اهلل علـــى القادرين مـــن امل�سلمني اأداء هـــذه الفري�سة يف مكة 
فيجتمـــع امل�سلمون من �ستى اأ�سقـــاع الأر�س ب�ستى اأجنا�سهـــم واألوانهم وتعدد لغاتهم يف 

مكة يوؤدون عبادة واحدة.
ولطاملـــا اقرن احلج والو�ســـول اإىل الأماكن املقد�سة بامل�ساعـــر الفيا�سة والأ�سواق 
احلارة والرقب والتلهف لتاأدية هذه ال�سعرية العظيمة والركن اخلام�س من الإ�سالم، كما 
ارتبـــط احلج والو�سول اإىل احلجاز بزيـــارة املدينة املنورة لل�سالة يف م�سجد امل�سطفى 
�سلـــى اهلل عليه و�سلم، وال�سالم عليه، وعلى �ساحبيه ر�سوان اهلل عليهما، وامتاع النظر 

بروؤية معامل املدينة التي ذكرت يف القراآن الكرمي، وال�سنة، وال�سرية النبوية.
لقـــد كان العلمـــاء اأحر�س النا�س علـــى احلج وذلك ل�سببـــني: الأول: ا�ست�سعار الأمر 
الإلهـــي باحلج اإىل مكة يف حالة ال�ستطاعة والقدرة، واأمـــا ال�سبب الثاين: فهو احلر�س 
على العلم اأداء اأو حت�سياًل، فيقوم العامل بالتدري�س يف جميع املناطق التي مير بها، واذا 
و�سل اإىل مكـــة واملدينة ي�ستاأنف التدري�س يف امل�سجد احلـــرام وامل�سجد النبوي، ولرغبة 
كثـــري مـــن العلماء يف الأجر وال�ستزادة من ال�ســـالة يف امل�سجدين ومتابعة العمرة يقوم 
باملجـــاورة يف مكة واملدينة اما لأ�سهر، وبع�سهم ل�سنة، اأو عدة �سنوات، وخالل هذه املدة 

يوا�سلون ن�ساطهم التعليمي، ويلتقون بالعلماء من �ستى اأنحاء دول امل�سلمني.
تعد الأندل�س من اأهم بلـــدان امل�سلمني التي ا�ستهرت بالعلم والعلماء اللذين حتملوا 
م�ســـاق ال�سفر والتجـــوال، وعناء الظعن والرحـــال، فحر�سوا على الرحلـــة نحو امل�سرق 
الإ�سالمـــي لال�ستفادة من علمائه وخا�ســـة يف احلرمني ال�سريفني، ونقلوا العلوم والكتب 
اإىل بالدهم خالل القرون الهجرية الأوىل، وقد توزعت اهتماماتهم العلمية يف جمالت 

�ستى من اأهمها الفقه، واحلديث، وعلوم الل�سان.
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وكان لرحـــالت الأندل�سيـــني اإىل امل�سرق اأثرها الفعال يف ن�ســـج ال�سخ�سية العلمية 
الأندل�سيـــة وقدرة علمائها على العطاء واملرجعيـــة يف فنون العلم، واإدخال كتب امل�سارقة 
اإىل الأندل�س مثل: يحي بن يحي الليثي )ت234هـ( الذي ر�سخ املذهب املالكي يف الأندل�س 
بعـــد اأن رحـــل اإىل امل�سرق واأخذ عـــن الإمام مالك وعدد من علماء امل�ســـرق فانتهت اإليه 
الإمامـــة واملنزلة الرفيعة يف الأندل�س يف ع�ســـره، وبِقّي بن خملد القرطبي )ت 276هـ( 
الـــذي اأدخـــل كتاب م�سند اأبي بكر بـــن اأبي �سيبة، وابن الأحمـــر )ت358هـ( الذي اأدخل 

�سنن الن�سائي لالأندل�س بعد رحلته اإىل امل�سرق وعودته �سنة خم�س وع�سرين وثالثمائة.
ويف جمال اللغة والأدب مت ادخال كتب اللغة والأدب على يد علماء الأندل�س، فكتاب 
الك�سائـــي )ت189هــــ( نقله اإىل الأندل�س جودي بن عثمان مـــن اأهل مورور )ت198هـ(، 
وكتـــاب »العـــني« للخليل بـــن اأحمد الفراهيـــدي اأدخله ثابت بـــن عبد العزيـــز الأندل�سي 
)ت313هــــ( وولده القا�ســـم )ت 309هـ( بعد رحلتهما اإىل امل�ســـرق، كما اأدخل كتب اأبي 
عبيـــد اإىل الأندل�س وهب بن نافع القرطبـــي )ت273هـ(، وحج حممد بن عمر القرطبي 

)ت417هـ( وجاور باملدينة املنورة واأفتى بها، وكان يفتخر بذلك بني اأ�سحابه.
ومل تقت�ســـر رحلـــة الأندل�سيـــني العلميـــة اإىل امل�ســـرق يف هـــذه الفنون، بـــل �سملت 
ال�ستزادة من علم الطب مثل عمر واأحمد ابني يو�سف احلراين اللذان رحال اإىل امل�سرق 
ومكثـــا ع�سر �سنوات لتعلم الطب وعادا لالأندل�س عـــام 351هـ، برز كذلك يف علم الفلك 

واحل�ساب: حممد بن عبدون اجللي القرطبي بعد رحلته اإىل امل�سرق عام 347هـ. 
لقـــد قوي بذلك الت�سال غرب العامل الإ�سالمـــي مب�سرقه، وتفتق الذهن الأندل�سي 
عـــن البـــداع يف جمالت العلوم املختلفـــة، وكان ُرقي املجتمع الأندل�ســـي وح�سارته منبع 

اإلهام لقارة اأوروبا واأخذها بفنون العلم يف �ستى جمالت املعرفة.
 ويف هـــذا ال�سيـــاق تربز هـــذه الدرا�سة اجلادة ل�سعادة: اأ.د. مبـــارك ملني يف الرحلة 
العلميـــة الأندل�سية اإىل امل�سرق يف القـــرن اخلام�س الهجري لتغطي جانبا مهما يف تاريخ 
العلـــم والعلماء عند امل�سلمـــني، كما تر�سد حركة التعليم والن�ســـاط العلمي يف الأندل�س، 
وامل�ســـرق الإ�سالمي، ومـــدى الن�سج احل�ســـاري للمجتمعات الإ�سالميـــة يف تلك الفرة 

املبكرة مقارنة باملجتمعات الأخرى التي تعاين من اجلهل والتخلف.

مركز بحوث ودرا�شات املدينة املنورة      
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مقدمة

تعتـــرب ظاهـــرة الرحلة العلميـــة اإىل امل�سرق اإحـــدى ال�سمات الأ�سا�سيـــة التي ميزت 
احليـــاة العلمية والتعليمية بالأندل�س، ومـــن اخل�سائ�س البارزة التي لزمت عامَل علماء 
الأندل�س يف معظم القرون التي عمرها الإ�سالم ب�سبه جزيرة اإيربيا. وقد اأولت امل�سادر 
خا�ســـة كتب الراجم وال�ســـري- هذا اجلانب عناية ملحوظة حدهـــا الأدنى الإ�سارة اإىل 

رحلة املرَجم له بدون تف�سيل اأو ا�ستطراد.
واأ�سهمت هذه الرحلة، خالل القرن الهجري اخلام�س، يف الر�سيد التكويني للعديد 
من الطاقات العلمية الأندل�سية البارزة، الراحلة منها وغري الراحلة اإىل امل�سرق. وف�سال 
عن هذا، فاإن الرحلة يف اجتاهها من الأندل�س اإىل امل�سرق �سكلت اإحدى القنوات الفاعلة 

يف جمال التاأثري والتاأثر العلميني بني ذينك الطرفني من العامل الإ�سالمي.
وين�ســـاف اإىل ما �سبق، اأن هذه الرحلة تعترب اأحد املوؤ�سرات لر�سد الواقعني العلمي 
والتعليمي بالأندل�س؛ فعرب تيار الرحلة ميكن الوقوف على جوانب عديدة من هذا الواقع 

املتاأثر بالتحولت الهامة التي عرفتها اأندل�س املدة مو�سوع الدرا�سة.
ولئن اكت�سى مو�سوع الرحلة العلمية الأندل�سية اإىل امل�سرق هذه الأهمية خالل الفرة 
مو�ســـوع الدرا�سة، فاإنه مل يحظ فيما يبدو باهتمام الدار�سني؛ فقد اجتهت عناية بع�سهم 
نحـــو مرحلة ما قبـــل القرن الهجـــري اخلام�س، وخا�سة ع�ســـَري الإمـــارة واخلالفة، مع 

اإحلاحهم على خا�سية التاأثري العلمي امل�سرقي على الأندل�س.)1(

تـــربز يف هذا الإطار اأطروحة حممود علي مكي التي تقـــدم بها لنيل �سهادة الدكتوراه من جامعة   )1(
مدريد �سنة 1955 حتت عنوان: 

Ensayo sobre las aportaciones orientales en la España musulmana, y su influencia en la 
formación de la cultura hispano-arabe.

وكذا اأطروحة:       
 Michael K. Lenker, The importance of the Rihla for the Islamization of Spain, unpublished, Ph. 

D. Dissertation, University of Pennsylvania, 1982.
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اأمـــا اهتمام البع�ـــس الآخر، فقد ان�سب علـــى الرحلة الأندل�سيـــة املغربية مبختلف 
اأنواعهـــا خـــالل مرحلة ما بعد القـــرن الهجري اخلام�ـــس، التي عرفـــت تدوينا ملحوظا 
للرحلة اإىل امل�سرق، توافر معه للدار�سني جمال خ�سب لال�ستغال حتقيقا)1( ودرا�سة)2(.

وكان لركيز الهتمام على مرحلتي ما قبل القرن الهجري اخلام�س وما بعده، اأثره 
يف بقـــاء هذا القرن حلقة �سبه مفقودة يف تاريخ الرحلـــة العلمية الأندل�سية اإىل امل�سرق؛ 
فالدرا�سات التي مت الوقوف عليها ل ت�سمو عن املالم�سة اخلاطفة لبع�س جوانب املو�سوع 
يف اإطـــار احلديـــث عن الق�سايا التـــي تناولتها. ولتعدد الدرا�سات يف هـــذا الإطار، فاإننا 

ن�سوق بع�س النماذج على �سبيل املثال ل احل�سر.

اأول: درا�شات عربية
-"احلياة العلمية يف ع�شر ملوك الطوائف":

خ�س�س �سعد الُب�سرى ق�سما من اأطروحته اجلامعية للحديث عن العالقة العلمية بني 

وتقـــدم جعفر ح�سن �سادق بر�سالة لنيل املاج�ستري من جامعة املو�ســـل يف مو�سوع: "الرحلة العلمية من الأندل�س 
اإىل امل�سرق يف ع�سر الإمارة".

Taha, A.D.: Importance des voyages scientifiques entre l›Orient et l›Andalus, R.O.M.M., Al-
Andalus, N°40, 2ème semestre, Aix-en-Provence, 1985, p. 44.

ان�سبت جهود املحققني يف هذا الإطار، على رحالت كل من ابن جبري ت.614هـ/1217م، وابن ر�سيد ال�سبتي   )1(
ت. 658هــــ/1260م، وابن �سعيد املغربي ت. 685هـ/1286م، والعبـــدري ت. 689هـ/1290م، والتجيبي ت. 

696هـ/1297م، وغريهم.
اجتهت عناية بع�س الدار�سني الفرن�سيني والإ�سبانيني والإجنليز –على �سبيل املثال- نحو درا�سة رحلتي   )2(

ابن جبري وابن بطوطة، ينظر يف هذا الإطار: 
Index islamicus 19811985-, Complited and edited by G. I. Roper, Mansell, London, 1991, V. 

1, p.p. 301302- Travel.

وركزت اأريي را�سيل يف درا�سة لها على رحالت اأبي حامد الغرناطي وابن جبري وابن بطوطة والعبدري والبلوي.   
A. Rachel, Viajeros de Occidente a Oriente in Al-Andalus y el Mediterráneo, Barcelona, 1995, 

p. p. 185-193.

كما خ�س�س  Marin Manuela درا�سة بعنوان: 
El viaje a oriente de Abu Murwan al-Bayi m. 6351237/, in: Estudios onomástico-biográficos 

de al-Andalus, Consejo superior de investigaciones cientificas, Madrid, 19881995-, V. 
I, p.p. 273304-.

وخ�س�س حممد بن�سريفة لل�سخ�سية ذاتها درا�سة حتت عنوان: "اأبو مروان الباجي الإ�سبيلي ورحلته اإىل   
امل�سرق 564-635هـ"، كتاب دعوة احلق، عدد 5، مطبعة ف�سالة، املحمدية، 1420هـ/1999م.
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امل�سارقــــة والأندل�سيني)1(، مكتفيا باإيراد ب�سعة اأ�سماء للراحلني خالل مرحلة الطوائف، 
اإ�سافة اإىل اإ�سداره حكما براجع تيار الرحلة اإىل امل�سرق، وانكفاء الأندل�سيني على بناء 
�سخ�سيتهـــم العلميـــة. غري اأن الدار�س مل يحلـــل مبا فيه الكفاية ظاهـــرة الراجع تلك، 
فلم يوظف اأنواعا اأخرى من امل�سادر –غري م�سنفات الراجم وال�سري- مفيدة يف هذا 

الإطار.

-"حركة احلديث بقرطبة خالل القرن اخلام�س الهجري":
حتدث خالد ال�سمدي يف ر�سالته عن الرحلة لطلب احلديث بقرطبة، ومنها الرحلة 
اإىل امل�ســـرق، اإل اأنـــه اكتفى بذكـــر ب�سعة اأ�سمـــاء لراحلي قرطبة اأو الذيـــن عربوها اإىل 
امل�سرق)2(، م�سريا اإىل بع�س مراكز احلديث امل�سرقية، التي �سكلت ُمْرحتل الأندل�سيني)3(.

-"الرحالت العلمية من الأندل�س اإىل امل�شرق":
     تنـــاول حـــازم خ�سر يف مقاله جوانب خمتلفة من الرحلـــة العلمية الأندل�سية اإىل 
امل�ســـرق على مدار تاريخ الأندل�س، وخـــالل طرقه خلط �سري هذه الرحلة، مَلَّح للمحطات 
العلمية التي ارتـــــــادها كل من اأبي الوليد البــاجي، واأبي عـلي ال�ســــــــــديف، باعتبارهما 
مـــن راحــلـــي القـرن الهجري اخلام�س)4(، وتبقى هذه اللمحـــة قا�سرة عن اإبراز املالمح 

العامة لتوزيع الأندل�سيني عرب حمطات امل�سرق العلمية.

-"العالقات الثقافية بني الأندل�س وبغداد يف الع�شر العبا�شي":
ا�ستعر�س ح�سني اأمني يف مقاله ال�سالت الثقافية بني الأندل�س وبغداد طيلة الع�سر 
العبا�ســـي، ومل يكن ن�سيب القرن الهجـــري اخلام�س يف تلك العالقات �سوى �سخ�سيتني 

�سعد عبد اهلل الب�سرى، "احلياة العلمية يف ع�سر ملوك الطوائف يف الأندل�س: 422-488هـ/1030-  )1(
1095م"، ط. 1، مركز امللك في�سل للبحـــوث والدرا�سات الإ�سالمية، الريا�س، 1414هـ/1993م، 

�سفحات. 174-169.
خالــــد ال�سمـدي، "حركة احلديث بقرطبة خالل القرن اخلام�ـــس الهجري: اأبو حممد عبد الرحمن بن   )2(

عتاب منوذجا"، وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية، الرباط، 1415هـ/1995م، �سفحات. 91-87.
حركة احلديث بقرطبة ، �سفحات. 106-102.  )3(

حـــازم خ�ســـر: "الرحالت العلميـــة من الأندل�ـــس اإىل امل�سرق"، جملـــة اجلامعة، �ـــس. 10، ع. 1، جامعة   )4(
املو�سل، املو�سل، 1979، �س. 22.
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اأندل�سيتـــني هما: احلميدي، وابن العربي. وات�سم تناوله للن�ساط العلمي لل�سخ�سيتني يف 
بغداد باملحدودية يف هذا املقال)1(.

-"الأندل�شيــون واملغاربــة يف بــالد ال�شام مــن نهاية القرن اخلام�ــس وحتى نهاية 
القرن التا�شع الهجري":

عالـــج علي اأحمد يف ق�سم من درا�سته العوامل امل�ساعدة على ا�ستقطاب بالد ال�سام 
لالأندل�سيـــني، فمـــزج فيها بني ما لـــه عالقة بالقرن الهجري اخلام�ـــس وما بعده)2(، وقد 
جـــاءت تغطيتـــه للوجود الأندل�سي بال�ســـام خالل اأواخر القرن الهجـــري اخلام�س باهتة 
اأمـــام طغيان مرحلة ما بعد هذا القـــرن من جهة، وبفعل مزجه بني املغاربة والأندل�سيني 

يف درا�سته من جهة اأخرى.

-"الكتب امل�شرقية يف الأندل�س رواية و�شرحا من الن�شاأة اإىل القرن ال�شابع الهجري"
 حــــاول حممـــد زبيــــر يف ر�سالته اجلامعية ر�ســـد حركة نقل املرويــــات من امل�سـرق 
اإىل الأندل�ـــس، وخل�س اإىل اأن تلك احلركـــة بلغت اأوجها خـــــــالل القـــرنني الهــــــــجريني 
الـرابـــع واخلام�ـــس)3(، و�ســـاق جمموعة اأ�سمـــاء اأندل�سيـــة وم�سرقية؛ اأ�سهمـــت يف حركة 
الروايـــة خالل القرن الهجـــري اخلام�س)4(، كما اأورد عناويـــن ملروياتها يف اللغة والنحو 

والأدب واحلديث)5(.
وميكـــن اإبـــداء مالحظة اأ�سا�سيـــة حول عمل الباحـــث، وتتمثل يف ق�ســـر عمله على 
تخ�س�ســـات معينـــة، دون اأن يو�سع جمال درا�ستـــه لي�سمل تخ�س�ســـات اأخرى كالتاريخ 

والزهد والت�سوف وعلوم الأوائل.

ح�ســـني اأمني: "العالقات الثقافية بـــني الأندل�س وبغداد يف الع�سر العبا�ســـي"، املناهل، �س. 33، ع. 12،   )1(
وزارة ال�سوؤون الثقافية، الرباط، 1416هـ/1985م، �سفحات. 124-122.

علـــي اأحمد: "الأندل�سيون واملغاربـــة يف بالد ال�سام من نهاية القرن اخلام�س وحتـــى نهاية القرن التا�سع   )2(
الهجري"، ط. 1، دار طال�س، دم�سق، 1988، �سفحات. 116-84.

"الكتـــب امل�سرقيـــة يف الأندل�ـــس روايـــة و�سرحا من الن�ســـاأة اإىل القـــرن ال�سابع الهجـــري"، ر�سالة دبلوم   )3(
الدرا�ســـات العليـــا مرقونـــة، جامعة �سيدي حممد بـــن عبد اهلل، كليـــة الآداب والعلـــوم الإن�سانية، فا�س، 

1411هـ/1991م، ج. 2، �س. 380.
املرجع نف�سه، ج. 1، �سفحات. 99-86.  )4(

املرجع نف�سه، ج. 1، �سفحات. 217-222، ثم �س. 259 وما بعدها.  )5(
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-"ال�شالت الثقافية بني املغرب والإ�شكندرية":
تنـــاول جمال الدين ال�سيال يف مقاله اأهميـــة الإ�سكندرية باعتبارها ثغرا منذ الفتح 
الإ�سالمي، وحمطة لالأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق خالل القرنني الهجريني اخلام�س 
وال�ساد�ـــس، مركزا على �سخ�سية الطرطو�سي)1( باعتباره اأحد الأندل�سيني املقيمني بهذا 

الثغر.

وهنـــاك �سنف اآخـــر من الدرا�ســـات ملحت للرحلـــة العلمية الأندل�سيـــة، وذلك عند 
تناولهـــا اإحـــدى ال�سخ�سيـــات الأندل�سيـــة الراحلـــة اإىل امل�ســـرق خالل القـــرن الهجري 
اخلام�ـــس؛ وعاجلت جوانب من حياتها، ومنها جانب رحلتهـــا العلمية اإىل امل�سرق)2(، اأو 
تناول رحلتها يف اإطار التقدمي لتحقيق اإنتاجها الت�سنيفي)3(. غري اأن مثل هذه اللمحات 
–رغم اأهميتها- تبقى بعيدة عن تقدمي �سورة متكاملة عن الرحلة العلمية الأندل�سية 

اإىل امل�سرق خالل املدة مو�سوع الدرا�سة.

ثانيا: درا�شات غري العربية
• Scholars and Travellers: The Social History of Early Muslim Egypt, 218-

487/833-1094

خ�س�س جلين�س �ســـام اإ�سحاق Gellens Sam ISAAC الف�ســـل الثاين من اأطروحته 
اجلامعيـــة لتقييم اأهمية م�سر باعتبارها مركزا للعلم يف الع�سر الو�سيط، مركزا يف هذا 
الإطار على عالقة العلماء الأندل�سيني مب�سر)4(، وخل�س اإىل اأن م�سر �سكلت مركزا فعال 

للعلم بالن�سبة للم�سلمني الإ�سبان، كما اأنها همزة و�سل بني الأندل�س وامل�سرق)5(.

"ال�ســـالت الثقافيـــة..."، دعـــوة احلـــق، ع. 1، �ـــس. 4، وزارة الأوقاف وال�ســـوؤون الإ�سالميـــة، الرباط،   )1(
1380هـ/1960م، �سفحات. 50-47.

نذكـــر علـــى �سبيل املثال درا�سة �سعيد اأعراب املو�سومة بـ: "مـــع القا�سي اأبي بكر بن العربي"، ط. 1، دار   )2(
الغرب الإ�سالمي، بريوت، 1407هـ/1987م، �سفحات. 71-13.

الدرا�ســـات يف هـــذا الإطار متعددة، ومنهـــا تقدمي اإبراهيم الأبيـــاري ملعجم اأبي علـــي ال�سديف، وجذوة   )3(
املقتب�س للحميدي، وتقدمي عبد املجيد تركي ملوؤلف الطرطو�سي "احلوادث والبدع"، وغريها.

(4)  Schollars and travellers..., Unpublished Ph. D. Thesis, Columbia University, 1986, p.p. 
40 -56.

(5) Ibid., p. 50.   
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غـــري اأن الباحث عمم حكمه هـــذا على فرة طويلة متتد مـــن مطلع القرن الهجري 
الثالـــث/ امليالدي الثامن اإىل نهاية القرن الهجـــري اخلام�س / امليالدي احلادي ع�سر، 
مما ي�ستدعي ا�ستقراء تراجم راحلي اأندل�س القرن الهجري اخلام�س للوقوف على مدى 
مطابقة هذا احلكم ملدتنا مو�سوع الدرا�سة، كما اأن عدم تنويع املادة امل�سدرية حال دون 
وقوف الباحث على الواقع العلمي مل�سر الذي مل يرتاح له بع�س اأندل�سيي القرن الهجري 

اخلام�س)1(.
• The Social Role of Scholars ‹Ulamā in Islamic Spain: A Study of Medie-

val Biographical Dictionaries Trājim

تطـــرق عبـــد الغفور روزي يف ق�سم من اأطروحته اجلامعيـــة اإىل تيار الرحلة العلمية 
الأندل�سيـــة اإىل امل�ســـرق، مـــربزا اأن منحاه عرف ت�ساعـــدا حتى نهاية القـــرن الهجري 
الرابـــع، لي�سجـــل تراجعا بعد ذلك، معلـــال ذلك بكون امل�سرق اأ�سبـــح مركزا ثقافيا غري 
مهـــم)2(، غري اأن عدم تنويـــع املادة امل�سدرية، والركيز على اأعمـــال ابن الفر�سي وابن 
ب�سكوال وابن الزبري يجعالن هذا التعليل ناق�سا لتف�سري تراجع تيار الرحلة العلمية اإىل 

امل�سرق.
• The Cultural Relations between Alexandria and the Islamic West...

تطرق جمـــال الدين ال�سيال للعالقات الثقافية بـــني الإ�سكندرية والغرب الإ�سالمي 
الأندل�ـــس واملغرب، خمتزل تلك العالقات مع اأندل�ـــس القرن الهجري اخلام�س يف اإقامة 
الطرطو�سي بالإ�سكندرية، بعد اأن تطرق لرحلته العلمية عرب مراكز امل�سرق املختلفة)3(، 

كما اأن تناوله للدور العلمي لهذه ال�سخ�سية بالإ�سكندرية �سبه منعدم.
• -Le monde des Ulémas Andalous du V/XIe au VII/XIIIe siècle

خ�س�ـــس دومنيـــك اأورفوا D. Urvoy جـــزءا من درا�سته حول عامَل علمـــاء الأندل�س، 

تنظر �س. 176 وما بعدها من هذا الكتاب.  )1(
(2) The social role..., Unpublished Ph. D. Dissertation, Boston, University, 1983, p.p. 387389-.
(3) The Cultural Relations..., R.I.E.E.I.M., Vol. XVI, Madrid, 1971, p.63.
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للر�ســـد الكمـي لتيـار الرحلـة العلميـــة الأندل�سيـة نحو امل�سرق واإفريقيـــة)1(، وبني الأندل�س 
والبـــالد الإ�سالميــــة)2(. غـــري اأن تغطيـــة الباحـث لهـــذه النقطــــة تدعـو اإىل اإبــــداء ثالث 

مالحظـات اأ�سا�سية وهــــــــي:

• اقت�ساره على م�سدرين اثنني هما "�سلة" ابن ب�سكوال، و"تكملة" ابن الأبار.	
• اعتماده �سني الوفاة بدل �سني الرحلة يف ر�سد حركة الرحلة، مما جعل القرن 	

الهجري اخلام�س يف تداخل زمني مع القرنني ال�سابق والالحق.
• عدم حتديد املراكز العلمية امل�سرقية التي �سكلت وجهة الأندل�سيني.	

تاأ�سي�ســـا على ما �سبق، يت�سح اأن الدرا�سات التي تناولت جوانب من املو�سوع ت�سجل 
ق�سورا ميكن اإجمالها يف ثالث نقاط:

     اأولها: اعتمادها م�سادر حمدودة دون ا�ستغاللها للم�سادر املتوافرة ا�ستغالل منا�سبا.
    ثانيتها: تعميم احلقبة التاريخية املدرو�سة مع عدم الركيز على القرن الهجري اخلام�س.

   ثالثتها: تناولها الناق�س جلوانب من املو�سوع.

ويف �ســـوء هـــذه املعطيات، فـــاإن تخ�سي�س درا�سة للرحلـــة العلميـــة الأندل�سية اإىل 
امل�ســـرق خالل القرن الهجـــري اخلام�س، والتعامل مـــع املو�سوع مبنهج علمـــي، اأ�سبحا 
اأمرين ملحني، والدرا�سـة التي نقوم بها اليوم اإ�سهام متوا�سع لإماطة اللثام عن خمتلف 

زوايا هذا املو�سوع. فما هي الإمكانات التي تتيحها املادة امل�سدرية يف هذا الإطار؟

ت�سجــــل املـــادة امل�سدريــــة حـــول املو�ســــوع �سعوبـات ميكـــن اختزالهـــا يف نقطتني 
اأ�سا�ستني، هما:

فقـــدان م�سادر اأ�سا�سية ذات ال�سلة الوثيقة بالرحلة العلمية، وتتفاوت نوعيتها . 1
مـــا بني رحـــالت مدونـة مثـــل "ترتيب الرحلـــة للرغيب يف امللة" لأبـــي بكر بن 

(1) Le monde des Ulémas Andalous...., Centre national de la  recherche scientifique, 
Genève, 1978, p. 32.

(2) Ibid., p. 81.
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العربـي، اإ�سافة اإىل برامج ال�سيـوخ كربنامج اأبي بكر بن العربي، وبرنامج �سعد 
اخلري الأن�سـاري، ف�سـال عن موؤلفات يف الراجم)1(.

�ســـح املعطيـــات التـــي تقدمها كتـــب الراجم وال�ســـري، ويتخذ هـــذا اخل�سا�س . 2
م�ستويات عديدة، اأعالها اأن ل نعرث يف الرجمة اإل على اإ�سارة يتيمة عن الرحلة 
يف اجتاه امل�سرق -نحو: "ورحل اإىل امل�سرق"، اأو "وله رحلة اإىل امل�سرق"- ُغْفل 
من اأي معطيات اإ�سافية، واأدناها اأن تتخلل الرجمة فراغات يف جوانب خمتلفة 
كغيـــاب ال�سنوات ذات ال�سلة بالرحلة اأو امليـــالد اأو الوفاة، اأو املحطات العلمية 

بامل�سرق، اأو �سيوخ العلم وغري ذلك.

ورغـــم هذه ال�سلبيات، فقـــد توافرت ملو�سوع الدرا�سة مـــادة م�سدرية مقبولة لبناء 
خمتلـــف جوانبه، فقد مت العتماد على جملة من امل�ســـادر الأ�سا�سية، متباينة من حيث 

توزيعها اجلغرايف، ومتنوعة من حيث اأمناطها.

فعلى م�ستـــوى التوزيع اجلغرايف، ميكن التمييز بني م�ســـادر اأندل�سية–مغربية من 
جهـــة، وم�سادر م�سرقية من جهـــة اأخرى. تعترب املجموعة الأوىل ذات الأهمية الق�سوى 
يف بنـــاء معظم اأق�ســـام الدرا�سة، بينما تتجلـــى مكانة املجموعة الثانيـــة من امل�سادر يف 
اإ�سهامهـــا الهـــام يف تكميل اأو مطابقـــة، واأحيانا معار�سة املعطيات الـــواردة يف امل�سادر 

الأندل�سية.

فمـــن حيث تكميـــل املعطيات، عديدة هـــي امل�ساحات الفارغة، وكثـــرية هي النقاط   
امل�سكوت عنها يف امل�سادر الأندل�سية، لياأتي امل�سدر امل�سرقي مغطيا اإياها، كا�سفا اللثام 
عنهـــا. فاأحيانا نفقد خيط رحلـــة الأندل�سي نحـو امل�سرق مبجرد مـــا يلفظه بر الأندل�س، 
لنجـــد امل�سدر امل�سرقـــي يتلقفه، حمت�سنا اإياه، ومتتبعـــا لتنقالتـه عرب املحطات العلمية 

ذكـــر ابن عبد امللك –على �سبيل املثال- اأن ملحمد بن عبـــد اهلل التجيبي ت. 558هـ/1163م كتابا   )1(
جمعـــه يف علمـــاء الأندل�س و�سل به "�سلة" ابن ب�سكوال، غري اأنـــه مل يقف عليه. "الذيل والتكملة 
لكتاَبي املو�سول وال�سلة"، حتقيق: حممد بن �سريفة، دار الثقافة، بريوت، بدون تاريخ، �س.6، �س. 

.281
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بامل�ســـرق، وم�سجـــال اإجنازاته العلميـــة هنـاك؛ فالتجربـــة العلميـــة الأندل�سية يف جمال 
امليكانيكا مب�سر مل نقف عليها اإل يف كتاب "عيـون الأنباء يف طبقات الأطباء" لبن اأبي 
اأ�سيبعـــة، كما اأن العطاء يف جمال التدري�س لأحد الأندل�سيني ببالد الزجن، مل ي�سعفنا به 
�سوى م�سـدر م�سرقي وهو "معجـم البلدان" للحمـوي، بل اإن بعـ�س اأ�سماء اأعالم الرحلة 
العلميـــة الأندل�سية اإىل امل�سرق مفتقدة يف امل�ســـادر الأندل�سية املعتمدة، لنعثـر عليها يف 
فـــر" لل�ّسلفي،   اأو يف   "طبقـــــات ال�ســافــعيـــة" لبــن  م�ســـادر م�سرقية مثل "معجم ال�سِّ

ال�سبكـــي اأو يف "معــرفـة القـراء الكــبار" للذهبي، اأو يف "معجم الأدباء" للحموي.

اأما من حيث مطابقة املعطيات، فكثريا ما يوافق امل�سدر الأندل�سي نظريه امل�سرقي 
يف جوانـــب تتعلـــق برحلة الأندل�سيني اإىل امل�سرق، ول غـــرو، فقد ا�ستندت بع�س امل�سادر 
امل�سرقيـــة يف ترجمتهـــا لالأندل�سيني على امل�سادر الأندل�سيـــة، فالذهبي يف "�سري اأعالم 
النبـــالء" ويف "معرفة القراء الكبار" كثريا ما يحيل علـــى "�سلة" ابن ب�سكوال، اأما ابن 
اأبي اأ�سيبعة يف "طبقات الأطباء" فقد جعل معتمده "طبقات الأمم" ل�ساعد الطليطلي، 
بينما اجتهت اقتبا�سات ابن ع�ساكر يف "تاريخ دم�سق" نحو "جذوة املقتب�س" للحميدي.

ومثـــل هذا كفيل بخلق التطابق بني امل�سدرين امل�سرقي والأندل�سي، غري اأن ذلك مل 
يحل دون ت�سجيل نقاط الختالف بينهما حول بع�س الق�سايا.

فمن حيث التعار�س بني معطيات امل�سدرين، نذكر على �سبيل املثال، اأن ابن الأثري 
يف "الكامل" ذكر اأن املغاربة كانوا يحيدون عن م�سر الفاطمية اأيام وزارة بدر اجلمايل 
ب�سبب اخلالفات املذهبية وبط�سه باملغاربة، يف حني توؤكد املعطيات الإح�سائية امل�ستقاة 
من امل�سادر الأندل�سية، اأن م�سر �سكلت وجهة العديد من الأندل�سيني باعتبارها حمطة 
عبـــور نحو باقـــي امل�سرق، اأو حمطـــة علمية لال�ستفـــادة والإفادة خالل فـــرة حكم هذا 

الوزير.

وهكذا، فاإن التكامل والتطابق واأحيانا التعار�س بني معطيات امل�سادر الأندل�سية من 
جهـــة، ومعطيات امل�سادر امل�سرقية من جهة اأخرى، ي�سمـــح بتمحي�س املادة امل�سدرية، 

والت�سدي ملختلف جوانب الدرا�سة مبو�سوعية اأكرث.
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اأما على م�ستوى اأمناط امل�سادر، فيمكن ت�سنيفها اإىل الأق�سام الآتية:

1-كتب الرتاجم وال�شري
اأفـــادت كتـــب الراجـــم وال�سري من خـــالل عملية اجلـــرد وال�ستك�ســـاف ملحتواها،              
يف بنـــاء لئحـــة الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�ســـرق من حيث الأ�سمـــاء امل�ساركة، وتواريخ          
ميالدها ورحلتها ووفاتها، وانتماوؤها اجلغرايف، وتخ�س�سها العلمي، وحمطاتها العلمية 
بامل�سرق، وهـــذه املعطيات �سكلت مرجعية اجلـــداول الإحـــــــــــ�سائيـــة التي انبنت عليها 
جــــــــــــوانـــب عديـــدة من الدرا�سة. كمـــا اأفادت كتب الراجم وال�ســـري يف تغطية جوانب 
اأخرى من الدرا�سة كا�ستفادة الأندل�سي واإفادته بامل�سرق. ويتفـاوت اإ�سهـام هذا ال�سنـف 

من امل�سـادر يف بنـاء اجلوانب ال�سابقة من الدرا�سة كما يلي:

اأ-كتاب "ال�شلة" لبن ب�شكوال 494هـ/1101م-578هـ/1183م
يكت�شي اإ�شهام "ال�شلة" اأهمية ق�شوى من عدة جوانب:

-اأن ابن ب�سكوال �سرب مبوؤلفه الرقم القيا�سي بني بقية امل�سادر املعتمدة يف ر�سده 
حلركـــة الرحال الأندل�سية نحو امل�ســـرق خالل القرن الهجـــري اخلام�س، فمن جمموع 
عـــدد الأ�سماء امل�ستخل�سة والبالغ عددهـــا اأربعة ع�سرة ومائتني 214، اأ�سهمت "ال�سلة" 

ب�ستة وثالثني ومائة ا�سم 136.

-اأن ابـــن ب�سكوال قريب العهد من القرن الهجري اخلام�س، بل اإنه اأدرك بع�سا من 
راحلي هذا القرن اإىل امل�سرق، ومنهم اأبو علي ال�سديف ت. 514هـ/1120م، واأبو بكر بن 
العربي ت. 543هـ/1149م، مما يع�سد من م�سداقية تاأريخه للرحلة العلمية الأندل�سية 

اإىل امل�سرق خالل املدة مو�سوع الدرا�سة.

ورغم الأهمية التي ي�سجلها اإ�سهام "ال�سلة"، اإل اأن ذلك مل يحل دون ت�سجيل بع�س 
الق�سورات على ابن ب�سكوال واملتمثلة يف مالحظتني وهما:

- الأوىل: اإغفـــال "ال�سلـــة" لعـــدة راحلـــني اأندل�سيـــني لهم ن�سيبهم مـــن ال�سهرة 
العلمية، ولعل املقري ي�سفع لبن ب�سكوال يف ذلك، فح�سر اأهل الرحتال اإىل امل�سرق "ل 
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ميكن بوجه ول بحال، ول يعلم ذلك على الإحاطة اإل عاّلم الغيوب ال�سديد املحال")1(.

غـــري اأن هـــذه ال�سفاعـــة ل جتـــدي عندمـــا ي�ســـل الأمـــر اإىل حـــد اإغفـــال �ساحب 
اأحمد بن  ث عنهم، كم�ساعد بن  الذين حدَّ الراحلني  "ال�ســـــــــــلة" لبع�س �سيوخه من 
م�ساعـــد الأ�سبحي املعروف بابـــن زعوقة 468هـ/1076م-545هــــ/1151م، الذي رحل 
اإىل امل�ســـرق �سنـــة 494هـ/1101م، وهو ما نبـــه اإليه املقري نف�ســـه)2(، واملالحظة ذاتها 
ي�سجلهـــا كل مـــن ابن الأبار)3( وابن عبد امللك)4( على ابـــن ب�سكوال يف �ساأن �سيخه اأحمد 
بن عبد اهلل القونكي ت. 518هـ/1124م، وهو اأي�سا من راحلي القرن الهجري اخلام�س 

اإىل امل�سرق.

- الثانيــة: اأن ابـــن ب�سكـــوال مل يـــدرج يف "�سلته" ذوي التخ�س�س يف علـــوم الأوائل 
كالعـــدد والهند�سة والنجوم، حتى اإن اأورفوا دومنيـــك)Urvoy Dominique )5 مل يح�سل 
يف درا�سته الإح�سائية "لل�سلة" اإل على اأرقام هزيلة للمتخ�س�سني يف الريا�سيات والطب 
والعلوم الطبيعية. وقد يجد ابن ب�سكوال عذره يف املنهج الذي حدده لنف�سه، وذلك بح�سر 

موؤلَّفه على الأئمة والعلماء واملحدثني والفقهاء والأدباء كما يربز ذلك عنوان "ال�سلة".

غـــري اأن هذا العذر يتهـــاوى اإذا ا�ستح�سرنـــا ظاهرة املو�سوعية التـــي ميزت العامل 
امل�سلـــم خالل الفرة الو�سيطية؛ فعبـــد امللك بن حممد بن مروان بن زهر –الراحل اإىل 
امل�ســـرق- اإىل جانـــب تخ�س�سه يف الطب كان "فقيها حافظـــا")6(، كما اأن اأمية بن عبد 
العزيـــز بن اأبي ال�سلـــت –الراحل اإىل م�سر- اإىل جانب تخ�س�ســـه يف فروع من علوم 

اأبـــو العبـا�س اأحمد املقــــري، "نفـح الطيـب، من غ�سن الأندل�س الرطيـــب، وذكر وزيرها ل�سان الدين بن   )1(
اخلطيـــب"، حتقيـــق: يو�سف ال�سيخ حممد البقاعي، ط. 1، دار الفكـــر، بريوت، 1406هـ/1986م، ج. 2، 

�س. 217.
امل�سدر نف�سه ، ج. 3، �س. 398.  )2(

اأبـــو عبد اهلل حممد بن الأبـــار، "التكملة لكتاب ال�سلة"، حتقيق: اإبراهيم الأبيـــاري، ط. 1، دار الكتاب   )3(
امل�سري ودار الكتاب اللبناين، القاهرة-بريوت، 1410هـ/1989م، �س. 54.

الذيل والتكملة، �س. 1، ق. 1، �س. 191.  )4(
(5) Le monde des Ulémas Andalous, p. 38.

الذيل والتكملة، �س. 5، ق. 1، �س. 37.  )6(
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الأوائـــل، كانـــت له م�ساركـــة يف الأدب والنحو، مما حدا باحلمـــوي)1( اإىل اإدراجه �سمن 
اأدباء معجمه.

اإن هـــذه الهنـــات امل�سجلة علـــى "ال�سلة" –علـــى اأهمية هذا امل�ســـدر و�سدارته يف 
الدرا�سة- جتعل اللتفات اإىل م�سادر اأخرى يف الراجم وال�سري اأمرا ملحا و�سروريا.

ب-م�شادر تكميلية يف الرتاجم وال�شري
تتفاوت اأهمية هذه امل�سادر من حيث نوعيتها ومن حيث اإ�سهامها يف تكميل املعطيات 

الإح�سائية "لل�سلة"، وكذا جوانب اأخرى من الدرا�سة.

فعلـــى م�ستـــوى النوعيـــة، فف�سال عـــن كتـــب ال�سالت والتكمـــالت املن�سغلـــة بذوي 
التخ�س�ـــس يف العلـــوم ال�سرعيـــة اأ�سا�سا، والل�سانيـــة اإىل حد ما، مَت اللتفـــات اإىل كتب 
تراجـــم و�سري متخ�س�سة اإما بالأدباء اأو القراء اأو النحـــاة اأو الأطباء، اأو باأرباب العلوم 

التجريبية عموما، اأو بذوي النتماء املذهبي كاملالكية وال�سافعية.

اأمـــا على م�ستـــوى الإ�سهـــام يف ا�ستكمال معطيـــات الدرا�سة، ف�سيتـــم الركيز على 
امل�سادر ذات الأهمية يف هذا الإطار، وهي: 

595هـ/1199م-658هـ/1260م:  الأبار  - "التكملة لكتاب ال�شلة" لبن 
لئـــن اقتفى ابن الأبـــار منهج �سلفه ابن ب�سكوال يف �ســـرد الراجم ويف الركيز على 
ذوي التخ�س�ـــس يف العلـــوم ال�سرعية اأ�سا�ســـا، اإل اأنه ا�ستدرك علـــى �ساحب "ال�سلة" 
العديـــد من الأ�سمـــاء الأندل�سية التي �ساركت يف الرحلة العلمية اإىل امل�سرق خالل القرن 

الهجري اخلام�س.

امللـــك املراك�ســـي  املو�ســـول وال�سلـــة" لبـــن عبـــد  لكتابـــي  والتكملـــة  "الذيـــل   -
634هـ/1237م-703هـ/1304م: 

اأبـــو عبـــد اهلل ياقوت احلموي، "معجـــم الأدباء؛ اأو اإر�ساد الأريب اإىل معرفـــة الأديب"، ط. 1، دار الكتب   )1(
العلمية، بريوت، 1411هـ/1991م، ج. 2، رقم. 260.
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ف�سال عن ا�ستدراكه على �سابقْيه عدة اأ�سماء ممن �سجلت لهم الرحلة اإىل امل�سرق، 
فاإن "ذيل وتكملة" ابن عبد امللك اأعادت كتابة تراجم موجودة عند �سابقيه، حيث ت�سدت 
لها باإ�سافة جديد، اأو زيادة فائدة، اأو التنبيه على وهم، مما جعل تراجمه طويلة النف�س 

من حيث املادة الغزيرة مقارنة مع تراجم �سابقيه من امل�سنفني الأندل�سيني.
وما كان "الذيل والتكملة" ليف�سل بهذه امليزة على كتب الراجم الأندل�سية ال�سابقة 
لـــول وقـــوف ابن عبد امللك واعتماده عـــدة م�سادر اأهمها "برامـــج" العلماء و"فهار�س" 
ال�سيوخ التي يعترب بع�سها حاليا يف عداد املفقود، كـ"برنامج" �سعد اخلري الأن�ساري)1(، 

وهو من امل�ساركني يف الرحلة العلمية اإىل امل�سرق.

- "طبقات الأمم" ل�شاعد الطليطلي ت. 463هـ/1071م: 
يعتـــرب هـــذا امل�سدر مـــن اأهـــم امل�سنفات يف علـــوم الأوائـــل كالريا�سيـــات والطب 
والفلـــك واملنطق والفل�سفة. وقد خ�س�س �ساعد ق�سما من موؤلَّفه للحديث عن اإ�سهامات 
الأندل�سيني يف هذا املجال،  ونقف فيه على اأ�سماء اأندل�سية لها م�ساركة يف الرحلة العلمية 
اإىل امل�سرق.وتت�ســـح اأهمية الكتاب من عدة جوانـــب؛ اأولها: تغطيته الفراغ الذي �سجلته 
معظـــم كتب الراجـــم الأندل�سية يف جمال التاأريخ لعلوم الأوائـــل، وثانيها: التقاء �ساعد 
ببع�س من ترجـــم لهم من اأعـالم واأخذه عنهم، وثالثها: اعتباره م�سدرا مل�سادر اأخرى 

متخ�س�سة يف علوم الأوائل.

ورغـــم القيمـة التي يكت�سيها هذا امل�سدر يف جمالـــه التخ�س�سي، اإل اأن �ساعدا مل 
يحط بكـل الراحلني الأندل�سيني يف حقـل العلـوم القدمية، مما ف�سح املجال ل�ستدراكات 

الآخرين مـن بعـده.

ْيِبعة ت. 668هـ/1270م:  - "عيون الأنباء يف طبقات الأطباء" لبن اأبي اأُ�شمَ
يعتـــرب هذا امل�سنف مو�سوعة حافلة باأطبـــاء العامل منذ ع�سر اليونان وحتى ع�سر 
املوؤلف. وقد اأفرد ابن اأبي اأ�سيبعة جزءا خا�سا بالأندل�س، تعر�س فيه للنابغني الأندل�سيني 

يف الطب، ومنهم من �سجلت له رحلة علمية اإىل امل�سرق.

الذيل والتكملة، �س. 4، �س. 17.  )1(
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ـــف على ما كتب �ساعد الطليطلي، اإل اأن ابـــن اأبي اأ�سيبعـــــــــة  ورغـــم اعتماد امل�سنِّ
اأمــــدنـــا باأ�سماء ومعلومات هامة عـــن الرحلة العلمية الأندل�سيـــة اإىل امل�سرق مل يتطرق 

اإليها �ساعد؛ ومن ذلك الإفادة الأندل�سية بامل�سرق يف جمال علم احليل امليكانيكا.

- "�شري اأعالم النبالء" لالإمام �شم�س الدين الذهبي ت. 748هـ/1347م:
ت�سمن تراجم ملختلف الأعالم موزعة على �سكل طبقات، منها تراجم ل�سيوخ العلم 
امل�سارقة خالل القرن الهجـــري اخلام�س، الذين متت على اأيديهم ال�ستفادة الأندل�سية 
بامل�ســـرق، اإ�سافة اإىل تراجم الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق خالل القرن نف�سه، ولئن 
�سكلـــت "�سلة" ابن ب�سكوال عمدة الذهبي يف الراجم الأندل�سية، اإل اأنه اعتمد م�سادر 

اأخرى اأغنت ما كتبه عن الأندل�سيني مبعلومات قيمة.

ـــف جوانب خمتلفة مـــن البحـــث، وخا�سة حمور  وقـــد اأفـــادت معطيات هـــذا امل�سنَّ
ال�ستفادة الأندل�سية بامل�سرق.

2-الفهار�س
يكت�سي هذا النوع من امل�سادر اأهميته يف تغطية جانب هام من ال�ستفادة الأندل�سية 
بامل�ســـرق، ويتعلـــق الأمر برواية الكتب امل�سرقية ونقلهـــا اإىل الأندل�س على يد الأندل�سيني 
الراحلـــني اإىل امل�سرق، وفيما يخ�س القرن الهجري اخلام�س، ثمة عدة فهار�س اأ�سهمت 

يف تغطية هذا اجلانب، واأبرزها:

- "فهر�ســـة مـــا رواه عـــن �سيوخه مـــن الدواوين امل�سنفـــة يف �سروب العلـــم واأنواع 
املعارف" لبن خري الإ�سبيلي ت. 575هـ/1179م.

تتجلـــى اأهميـــة هذه "الفهر�سة" يف كـــون موؤلِّفها اأدرك بع�سا مـــن العلماء الراحلني 
خـــالل القرن الهجـــري اخلام�ـــس اإىل امل�سرق واأخذ عنهـــم، كما �سجل ابـــن خري الرقم 
القيا�سي بني امل�سادر املعتمدة يف ر�سد حركة رواية الكتب امل�سرقية ونقلها اإىل الأندل�س 
خـــالل املدة مو�سوع الدرا�سة، حيث نقف على طـــرق نقل املرويات، ومتى ومن نقلها اإىل 

الأندل�س، واأ�سمائها بح�سب ت�سنيف العلوم.
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- "فهر�س ابن عطية" لعبد احلق ابن عطية املحاربي ت. 541هـ/1146م:
�سمـــن ابن عطية فهر�ستـــه اأ�سماء �سيوخه الذين اأخذ عنهـــم والذين اأجازوه، وكذا 
مروياتـــه، ومـــن اأولئك ال�سيوخ وتلك املرويات ما له �سلـــة بالرحلة العلمية الأندل�سية اإىل 
امل�ســـرق، ومن ثم فقد اأ�سهم هذا امل�سدر يف ر�سد حركة رواية الكتب ونقلها من امل�سرق 

اإىل الأندل�س خالل القرن الهجري اخلام�س.

3-الكتب اجلامعة
ثمة م�سنفات ل تنتمي اإىل فن بعينه، ول تنت�سب اإىل علم بحده، فتجمع فوائد �ستى، 
وتتوزعها اأغرا�س مت�سعبة، و�سكلت مادتها الغزيرة واملتنوعة عمدة جلوانب خمتلفة من 

الدرا�سة، واأبرز تلك امل�سنفات:

- "نفح الطيب" لأحمد املقري ت. 1041هـ/1631م: 
خ�ـــس املقري البـــاب اخلام�س من م�سنفه ملـــن رحل من الأندل�سيـــني اإىل امل�سرق، 
وميتـــد هذا البـــاب عرب اجلزاأين الثاين والثالث من "النفـــح"، وعد منهم حوايل ثمانية 
وثالثمائـــة 308 من الراحلني، منهم ثمانية وع�سرون 28 تقريبا �سجلت لهم رحلة علمية 

اإىل امل�سرق خالل القرن الهجري اخلام�س.

ومـــن هذا املجمـــوع امل�سارك يف الرحلة خالل املدة مو�ســـوع الدرا�سة، اأ�سماٌء انفرد 
بها املقري، ومل ترد يف تراجم ال�سالت الأندل�سية، ومن ثم فاإن "نفح الطيب" اأ�سهم يف 

بناء الالئحة الإح�سائية لالأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق.

ولئن خلف املقري مراجعه يف املغرب عند ت�سنيفه ملوؤلفه بامل�سرق، اإل اأنه كان على 
موعـــد مع م�سـادر م�سرقية، بل واأندل�سيـة يف مظانها؛ فمن ال�سنف الأول اعتمد "تاريخ 
بغداد" و"تاريخ دم�سق" و"تاريخ اأربل" و"تاريخ ني�سابور" وغريها، ومن ال�سنـف الثاين 

نذكر "جذوة املقتب�س" الذي األفه احلميدي ببغداد.

اإن مزاوجـــة املقري بـــني م�ســـادر اأندل�سية وم�سرقيـــة عند ترجمته لأهـــل الرحلة،             
جعلت تراجمه غنية مبعلومات �سافية، ومفتقدة يف كتب الراجم الأندل�سية، فقد حاول        
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"نفـــح الطيب" تغطية ال�سطـــر امل�سرقي من رحلة الأندل�سيني، وخا�سة املقيمني منهم 
ب�سفة دائمة يف امل�سرق، وهو �سطر مل تلتفت اإليه امل�سادر الأندل�سية اأحيانا.

اإن هـــذا اجلانب الإيجابي يف عمل املقـــري، ل ينفي وجود هفوات يف تاأريخه للرحلة 
العلميـــة الأندل�سيـــة اإىل امل�سرق، ومن ذلك اإ�سارته)1( اإىل اأن اأبا بكر بن العربي املعافري 
�سجـــل له لقاء بامل�سرق مع حممد بن تومرت خالل مدة حت�سيلهما العلمي هناك، اإل اأن 
القرائـــن التاريخية تنفي وقوع اللقاء، فالأول بـــداأ رحلته امل�سرقية �سنة 485هـ/1092م، 
واأنهاها �سنة 495هـ/1102م)2(، بينما مل ي�سرع الثاين فيها اإل على راأ�س اخلم�سمائة)3(.

- "قانون التاأويل" لأبي بكر ابن العربي ت. 543هـ/1148م: 
تتجلـــى الفائـــدة القيمة لهـــذا امل�سدر يف كونـــه ت�سمن خال�سة لرحلـــة اأبي بكر بن 
العربـــي العلمية اإىل امل�سرق،والتي يعترب اأ�سلها حاليا يف عداد املفقود واملعنون بـ"ترتيب 

الرحلة للرغيب يف امللة".

بعد خطبة الكتاب، جاء املحور الذي اأفاد هذه الدرا�سة كثريا، ويتعلق مبرحلة طلب 
العلـــم عنـــد اأبي بكر بن العربـــي، والتي ق�سمهـــا اإىل �سطرين؛ يف الأول تطـــرق اإىل ذكر 
ابتـــداء طلبـــه للعلم بالأندل�س، فا�ستعر�ـــس الربنامج الدرا�سي الذي خ�ســـع له، ثم اأورد 

خروجه من اإ�سبيلية عقب دخول املرابطني اإليها.

اأما ال�سطر الثاين من حياته يف طلب العلم فخ�س�سه لرحلته العلمية، حيث �سدرها 
باحلديـــث عن ظـــروف خروجه من اإ�سبيلية، ثـــم رحلته عرب الأندل�ـــس واملغرب الأو�سط 

واإفريقـــية وبرقة، حيث �سجل له لقاء مع �سيوخ العلم.

النفح، ج. 2، �س. 237.  )1(
خلـــف ابن ب�سكوال، "كتاب ال�سلـــة يف تاريخ اأئمة الأندل�س وعلمائهم وحمّدثيهـــم وفقهائهم واأدبائهم"،   )2(
حتقيـــق: اإبراهيـــم الأبيـــاري، ط. 1، دار الكتـــاب امل�ســـري ودار الكتـــاب اللبنـــاين، القاهـــرة، بـــريوت، 

1410هـ/1989م، رقم.1305.
عبـــد املجيد النجار، "املهدي بن تومرت"، اأبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل املغربي ال�سو�سي املتوفى �سنة   )3(
524هـ/1129م، حياته واآراوؤه وثورته الفكرية والجتماعية واأثره باملغرب"، ط. 1، دار الغرب الإ�سالمي، 

بريوت، 1403هـ/1993م، �س. 66.
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اأما رحلته العلمية امل�سرقية فحملته على التوايل اإىل م�سر وال�سام والعراق واحلجاز 
ثـــم العودة اإىل العـــراق، وعرب هذه املحطـــات العلمية كان اأبو بكر بـــن العربي ي�سف ما 
ا�ستفـــاده من معارف، وما �سارك فيـــه من جمال�س علمية وحلقـــات املناظرة واملناق�سة، 

مما مكنه من التو�سل اإىل املطلوب من العلم.

4-النوازل الفقهية
اأ�سهمـــت نوازل احلج يف تف�سري املنحى الذي اتخذه تيـــار الرحلة العلمية الأندل�سية 
اإىل امل�ســـرق خالل املدة مو�سوع الدرا�ســـة، وذلك بفعل الرتباط القوي بني اأداء فري�سة 

احلج والن�ساط العلمي الأندل�سي بامل�سرق، وقد جاءت تلك النوازل يف م�سادر اأبرزها:

- "نوازل ابن احلاج")1) لأحمد بن احلاج الأندل�شي ت. 529هـ/1135م: 
اأورد ابن احلاج فتـــوى لبن حمدين الأندل�سي، واأخرى لأبي عمران الفا�سي؛ الأوىل 
اأعطـــت الأف�سلية للجهاد على احلـــج، اأما الثانية فقد اأ�سقطت احلـــج عن اأهل الأندل�س 

لغياب الأمن يف الطريق.

- "املعيار" لأبي العبا�س اأحمد الون�شري�شي ت. 914هـ/1508م: 
جمـــع الون�سري�سي فتاوى تتعلق مبو�سوع الرحلـــة اإىل امل�سرق لأداء الفري�سة، وذلك 
يف نوازل احلج. ويتعلق الأمر بفتاوى للطرطو�سي واأبي بكر بن العربي وابن حمدين واأبي 

عمران الفا�سي واأبي احل�سن اللخمي وابن ال�سائغ.

يت�ســـح من الأ�سئلة املرفوعـــة اإىل هوؤلء الفقهاء، اأن تيـــار الرحلة اإىل امل�سرق واجه 
حتديـــات معقـــدة كالتهديـــدات امل�سيحيـة لالأندلـ�ـــس، والتحر�ســـات ال�سليبية يف عر�س 
البحـــر املتو�سـط، وخطـــورة ا�ستعمـــال مراكـب الن�ســــارى، وال�سعوبـــات التي يطرحها 

الطريق الربي اإىل امل�سرق.

وقـــد جاءت فتاوى الفقهاء با�ستثناء اأبي بكر بـــن الــــــعربي- مف�سلة للجـــهاد عـــلى 
احلج، وموؤثرة لل�سالمة على املغامرة.

خمطوط خ. اأ.، اإقليم تيزنيت، �سمن جمموع.  )1(
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5-كتب الرحالت 
متيـــزت م�سادر الرحلة العلمية الأندل�سية اإىل امل�ســـرق حتى اأواخر القرن الهجري 
اخلام�س باعتمادها الأ�سا�س على معطيات كتب الراجم وال�سري، وكان على هذه الرحلة 
النتظـــار حتى جمـــيء اأبي بكر بن العربي الـــذي اأ�ساف رقما جديـــدا اإىل م�سادر تلك 
الرحلـــة؛ فقد ذهب كل مـــن اأغناطيو�س كرات�سكوف�سكي)1( وح�ســـني موؤن�س)2( اإىل اعتبار 
ابـــن العربي اأول مـــن و�سع الأ�سـا�س لفــــن الرحالت الأندل�سي، وذلك مـــن خالل موؤلَّفه 
"ترتيب الرحلة، للرغيب يف امللة"، والذي �ساع اأ�سله، غري اأن منتخبات منه توزعتها 
موؤلفاته الأخرى التي �سرد يف مكانها املنا�سب.ولئن �ساع اأ�سل "ترتيب الرحلة، للرغيب 

يف امللة"، فاإن لبن العربي موؤلَّفا اآخر يف الرحلة، وهو:

- "رحلة اأبي بكر ابن العربي")3) اأو"�شواهد اجللة والأعيان يف م�شاهد الإ�شالم والبلدان"
ر اأبو بكر بن العربي موؤلَّفـــه بتقييم لتح�سيل طلبة العلم يف املحطات العلمية     �ســـدَّ
التـــي ارتادها باإفريقيـة وامل�سرق، ثم ملح اإىل رحلتـه، منوهـــا ب�سحبـة والـده اإياه ودورها 
يف حتقيـــق حت�سيلـه العلمي، م�ســـريا اإىل اأن تفا�سيـل الرحلـة منزلـــة يف كتـاب "ترتيـب 

الرحلـة للرغيب يف امللـة".

بعـــد هـــذه املقدمة �سرع اأبو بكر بن العربي يف �سرد اأربـــع ر�سائل ا�ستحوذ م�سمونها 
علـــى موؤلفه هذا؛ الأوىل كتبها والده، وهي موجهـــة اإىل اخلليفة امل�ستظهر العبا�سي، اأما 
الثانيـــة فكتبها الوزيـــر العبا�سي حممد بن جهري با�سم اخلليفـــة امل�ستظهر العبا�سي اإىل 
يو�ســـف بـــن تا�سفني، والر�سالـــة الثالثة لأبي حامـــد الغزايل يوؤيد فيها جهـــاد يو�سف بن 

اغناطيو�ـــس كرات�سكوف�سكي، "تاريخ الأدب اجلغرايف العربي"، ترجمه عن الرو�سية �سالح الدين عثمان   )1(
ها�سم، ط. 2، دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، 1408هـ/1987م، �س. 331.

ح�ســـني موؤن�ـــس، "تاريـــخ اجلغرافيـــة واجلغرافيـــني يف الأندل�ـــس"، ط. 2، مكتبـــة مدبـــويل، القاهـــرة،   )2(
1406هـ/1986م، �سفحتا. 395-394.

توجـــد خمطوطة بهذا العنوان يف اخلزانة الوطنية بالرباط حتت رقم. D  1020، ون�سرت بعناية   )3(
ع�سمت دند�س، "درا�سة حول ر�سائل ابن العربي والتي ت�سمى برحلة اأبي بكر بن العربي"، املناهل 
، ال�سنة 4 ، عدد 9 ، وزارة الدولة املكلفة بال�سوؤون الثقافية ، الرباط ، 1397هـ/1977م ، �سفحات. 

.191-148
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تا�سفني، ويو�سي احلاكم املرابطي خريا بابن العربي وولده، منوها بجدهما يف حت�سيل 
العلم. اأمـــا الر�سالة الرابعة فالأبي بكر الطرطو�سي يعظ فيها الأمري املرابطي، ويو�سيه 

خريا بابن العربي الولد بعد وفاة الوالد بالإ�سكندرية.

ورغــــم الطابع ال�سيا�سي لهذه الر�سائــل، اإل اأنها ت�سمنـت معطيات اأفادت يف حتليل 
دواعي رحلة العلمـاء الأندل�سيني اإىل امل�سرق، اإ�سافـة اإىل اإ�سارات عن التح�سيـل العلمـي 

لبن العربـي.

الأندل�شــي  العزيــز  عبــد  بــن  اأميــة  ال�شلــت  لأبــي  امل�شريــة")1)  "الر�شالــة   -
ت.528هـ/1134م

و�سع اأبو ال�سلـت هذه الر�سالـة لالأمري اأبي الطاهر يحيى بن متيم بن باد�س، وذلك 
علـــى اإثـر حلـول اأبـــي ال�سلت باإفريقية. ت�سمنـــت "الر�سالـة" و�سفا ملـــا عاينه يف م�سر 
مـــن مظاهر جغرافيـة واأثريـة واجتماعيـة وعلميـة، و�سرحـا ملا عاناه من عنـت ولقيـه من 

خيبـة يف اأر�س الكنانة.
قدمت هذه "الر�سالة" تقييما اأندل�سيا للحياة العلمية مب�سر باعتبارها اإحدى املحطات 

العلمية امل�سرقية، كما اأفادت يف حتليل دواعي رحلة العلماء الأندل�سيني اإىل امل�سرق.

481هـ/1088م ت.  خ�شرو  نا�شر  الدين  معني  - "�شفرنامه" لأبي 
انطلقـــت رحلـــة نا�سر خ�ســـرو من بـــالد فار�س �سنـــة 437هــــ/1046م، وا�ستغرقت         
�سبع �سنني، تنقل خاللها عرب اأر�س ال�سام والديار امل�سرية واحلجاز، حيث حج حجتني. 
وقد مكنته هذه الرحلة من ر�سد م�ساهد عديدة ملختلف مناحي احلياة يف اجلهات التي 
حـــل بهـــا، ومنها احلياة العلمية، كمـــا التقط معطيات بع�سها م�ساهـــدة، وبع�سها الآخر 

�سماعا عن اأحوال الطارئني من املغاربة على امل�سرق.

وقـــد اأفادت هذه الرحلة يف تغطية بع�ـــس الفراغات التي ت�سكو منها الرحلة العلمية 
الأندل�سية اإىل امل�سرق من عدة جوانب.

ل متـــت هـــذه الر�سالة اإىل تخ�س�س علمي بعينـــه، غري اأنها تكت�سب بع�س مقومـــات فن الرحلة، ومن ثم   )1(
اأدرجت �سمن م�سنفات الرحالت.
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6-كتب التف�شري
- "اأحكام القراآن" لأبي بكر بن العربي 

تـــردد يف ثنايا هذا الكتاب بع�س اإفادات اأبي بكر بن العربي من رحلته العلمية اإىل 
امل�سرق، كما ت�سمن هذا امل�سدر ف�سول من رحلته املفقودة، كحواره مع الطرطو�سي يف 

الإ�سكندرية وو�سفا ملزاراته امل�سرقية التي كان لبع�سها ارتباط بتح�سيله العلمي.
7-كتب علم الكالم واأ�شول الدين

- "العوا�شم من القوا�شم" لأبي بكر بن العربي
حتدث اأبو بكر بن العربي يف "العوا�سم من القوا�سم" –كداأبه يف معظم موؤلفاته- 
عـــن رحلته العلمية اإىل امل�ســـرق، وما ا�ستفاده واأفاده من خـــالل ح�سوره جمال�س الأئمة 
ومناظرتـــه ملختلف الفرق الكالمية، ومناق�ستـــه لأرباب امللل، وذلك مبحطاته العلمية يف 

كل من ال�سام والعراق.
- "اأجوبة اأ�شئلة ابن العربي..."

ت�سمن هذا امل�ســـدر)1( اأ�سئلة اأبي بكر بن العربي واأجوبة �سيخه اأبي حامد الغزايل 
عليهـــا، وتفتقر تلك الأ�سئلـــة والأجوبة اإىل التن�سيق، حيث يطبعهـــا عدم النتظام داخل 
املخطوطـــة. وتتفاوت الأ�سئلة يف الطول والق�سر، مت�سمـــة باجلراأة يف الطرح، مف�سحة 
عـــن الرغبـــة الأندل�سية يف �سرب اأغوار علم الكالم واأ�سول الديـــن. اأما الأجوبة فتنم عن 

عمق يف التكوين، و�سرامة يف املنهج لدى الغزايل.
8-املعاجم اجلغرافية

- "معجم البلدان" ل�شهاب الدين ياقوت احلموي ت. 626هـ/1229م
اأ�سهـــم هذا امل�ســـدر يف التعريف ببع�س املحطـــات العلمية امل�سرقيـــة امل�سهورة منها 
واملغمورة، والتي ارتادها الأندل�سيون، كما اأفاد يف ر�سد العطاء العلمي بامل�سرق لأندل�سيني 

اأقاموا ب�سفة دائمة بامل�سرق، وهي �سفحة مل تلتفت اإليها امل�سادر الأندل�سية اأحيانا.

خمطوطة املكتبة الوطنية، الرباط، رقم. ق.555.  )1(
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حمددات مو�شوع الدرا�شة
اأ-على م�شتوى املحتوى

- الرحلـــة العلميـــة: متيزت الرحلة بتعـــدد اأق�سامها)1(، ومنها الرحلـــة العلمية التي 
تعتـــرب من اأبرز �سمات التعليم الإ�سالمي خالل الع�سر الو�سيط، ومن اأعلى مراحل هذا 

التعليم، وفيها ينتقل الراحل من مكان لآخر لغر�س علمي)2(.
وتتميز الرحلة العلمية بكونها جمال لالأخذ والعطاء العلميني، حيث ت�ستوعب الطلبة 

والأ�ساتذة على ال�سواء.
وملـــا كان العلم حمـــور هذه الرحلة، فالبد من وقفة عند هـــذا امل�سطلح، ل�ستجالء 
جوانبـــه، ومعرفة حـــدوده. اإن توظيف العلـــم يف الفكر الإ�سالمي يت�ســـم بال�سمولية، فال 
ُيفرق هذا الفكر يف مفهومه للعلم بني املعارف التي انبثقت عن الوحي ومدارك الإن�سان 
الأخرى، فال غرو اإًذا اأن يخل�س ابن حزم –بعد حتقيق و�سحة نظر- اإىل تعريف جامع 

للعلم، مفاده اأن كل "ما ُعِلم فهو ِعلم")3(.
وجـــاء ت�سنيف ابن خلدون للعلوم، يف ال�سياق ذاتـــه، وفيا لهذه ال�سمولية يف مفهوم 
العلم؛ فلم ينزع �سفة العلمية عن تخ�س�سات، كما مل يق�س معارف طاملا حذر الإ�سالم 

من ممار�ستها كال�سحر على �سبيل املثال)4(.

تاأ�سي�سا على ما �سبق، فاإن توظيفنا للعلم يف اإطار هذه الدرا�سة ياأخذ بعدا �سموليا، 
ان�سجامـــا مـــع الت�سور ال�سائـــد يف الثقافة الإ�سالميـــة، وعليه، فالرحلـــة العلمية مل تكن 

قا�سرة على العلوم ال�سرعية، بل امتدت اإىل جميع العلوم واملعارف.

اأو�سلهـــا املرحوم حممد الفا�سي اإىل خم�سة ع�سر نوعا، تنظـــر: مقدمة "الإك�سري يف فكاك الأ�سري" لبن   )1(
عثمان املكنا�سي، ط. 1، املركز اجلامعي للبحث العلمي، الرباط، 1969، �سفحات. خ-ر.

عبد احلميد عي�سى: "تاريخ التعليم يف الأندل�س"، ط. 1، النا�سر: دار الفكر العربي، القاهرة، 1982، �س. 409.  )2(
اأبو حممد علي بن حزم، "ر�سالة مراتب العلوم"، ر�سائل ابن حزم الأندل�سي، حتقيق: اإح�ســـــــــان عبا�س،   )3(

ط. 1، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، 1983، ج. 4، �س. 81.
عبـــد الرحمـــن بن خلـــدون، "املقدمة"، حتقيق: علـــي عبد الواحـــد وايف، ط 3، دار نه�ســـة م�سر للطبع   )4(

والن�سر، القاهرة، 1981، ج.3، �س. 1147. 
عبـــد اهلل ح�سينـــي، "ت�سنيـــف العلوم بني الفكر الو�سعـــي والفكر الإ�سالمي"، جملـــة الهدى عدد خا�س   

بالإ�سالم وامل�ساألة العلمية، عدد 33، فا�س، 1416هـ/1996م، �سفحتا. 21-20.
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- الأندل�شيــة: ل ن�ستهـــدف مـــن وراء الوقفـــة عند هـــذا امل�سطلح حتديـــد الإطار 
اجلغـــرايف لالأندل�ـــس، بقدر ما ن�سبـــو اإىل تعريف "الأندل�سي" باعتبـــاره �سخ�سا فاعال 
يف الرحلـــة العلمية. وهذا التعريف له م�سوغاته، فقد عرفت الأندل�س موجة تنقل ب�سري 
مـــن واإىل �سبه جزيرة اإيربيـــا، خا�سة اأواخر القرن الهجـــري اخلام�س، حيث ن�سط تيار 
الهجـــرة –على �سبيل املثال- بني العدوتني بعد ان�سهارهمـــا يف اإطار الوحدة ال�سيا�سية 
التي اأجنزها املرابطون، فكان اأن بع�س اأهل العدوة يرحلون اإىل امل�سرق بعد ا�ستقرارهم 
بالأندل�س، هذا من جهة. ومن جهة اأخرى فاإن بع�س كتاب الراجم –وبدافع التع�سب- 
ين�سبـــون اأ�سخا�سا اإىل الأندل�س، وهم لي�سوا كذلك، وهو ما �سجله ابن عبد امللك)1( على 

ابن الأبار، ومثل هذه الإ�سكالت تدفع اإىل طرح ال�سوؤال الآتي: من هو الأندل�سي؟
حــــاول ابن حــــزم تقدمي اإجــــــابة مبنية على اإجمــــــــاع املـــــــوؤرخني واتفاقهم "عــــــلى اأن 
ين�سبـــــــــوا الرجــــل اإىل مكان هجرته التــــي ا�ستقر بها")2(، وبناء على هــــذه القاعدة، فاإن ابن 
حزم يقرر اأن من هاجر اإىل الأندل�س من �سائر البالد، فالأندل�س اأحق به، وهو من اأهلها)3(.
ولن نبتعد عن هذا التعريف احلزمي لالأندل�سي، يف اإطار هذه الدرا�سة، عند حتديد 
لئحـــة الأندل�سيـــني امل�ساركني يف تيـــار الرحلة العلميـــة اإىل امل�سرق، فعلـــى �سبيل املثال، 
مت اإدراج ميمـــون بـــن يا�ســـني املرابطي -وهو مـــن مراك�س- �سمن هـــذه الالئحة، لكونه 
ي�ستجيب ل�سرط ابن حزم يف منح "اجلن�سية الأندل�سية"، فقد ذكر ابن عبد امللك)4( اأن 

ابن يا�سني �سكن اأول اأملرية، ثم ا�ستقر اأخريا يف اإ�سبيلية.

ب-على م�شتوى املكان
- امل�سرق: يذكر احلموي)5( اأن اأ�سل ت�سمية "امل�سرق واملغرب" من اأهل م�سر، فما يقع 

عن اأميانهم اإذا ا�ستقبلوا اجلنوب ي�سمى مغربا، وما يوجد عن �سمائلهم ي�سمى م�سرقا.

الذيـل والتكملـة، �س.8، ق.1، �س. 349.  )1(
اأبـــو حممد علي بن حزم، "ر�سالـــة يف ف�سل الأندل�س وذكر رجالها"، ر�سائـــل ابن حزم، حتقيق: اإح�سان   )2(

عبا�س، ط 1، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر، بريوت، 1981، ج.2، �س. 175
امل�سدر نف�سه، �س. 176.  )3(

الذيل والتكملة، �س. 8، ق. 2، رقم 186.  )4(
اأبـــو عبد اهلل �سهاب الدين احلمـــوي، "معجم البلدان"، حتقيق: فريد عبـــد العزيز اجلندي، ط. 1، دار   )5(

الكتب العلمية، بريوت، 1411هـ/1991م، ج. 1، �س. 73 مادة: امل�سرق.
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وذكر الذهبي)1(، يف الجتاه ذاته، اأن امل�سرق يف عرف املغاربة م�سر وما يليها جهة 
ب عنها. امل�سرق، وباملقابل فاإن املغرب يف عرف امل�سارقة م�سر وما تغرَّ

ورجــــــــح القلق�سنــــــــدي)2( اأن تكـــون مـــ�سر �ُسميت بهـــذا ال�ســـــم لكـــونهـــا حـــــدا 
فــــــــا�سال بني امل�سرق واملغرب، اإذ امل�سر يف لغة العرب ا�سم للحد بني اأر�سني.

ورغـــم هذا التفاق بني هـــوؤلء امل�سارقة حول حتديد امل�سرق واملغـــرب، اإل اأن بع�س 
كتاب الراجم الأندل�سني)3( �سذوا عن هذا الإجماع، و يبدو من ترجمتهم لبع�س راحلي 

القرن الهجري اخلام�س، اعتبارهم اإفريقية �سمن امل�سرق.

واملعتمـــد يف هـــذه الدرا�سة حول حتديـــد امل�سرق، هو ما ذهب اإليـــه كل من احلموي 
والذهبـــي والقلق�سنـــدي، مع تركيزنـــا على امل�ســـرق العربي الذي ي�سمـــل كال من م�سر 
وال�ســـام والعـــراق واجلزيرة العربية، باعتبارها املجال اجلغـــرايف الذي ا�ستوعب معظم 

الأندل�سيني الراحلني اإىل امل�سرق خالل املدة مو�سوع الدرا�سة.

ج-على م�شتوى الزمن
- القــرن الهجــري اخلام�ــس: حاولت هذه الدرا�ســـة ر�سد حركـــة الأندل�سيني اإىل 
امل�ســـرق خالل الفرة املمتدة بني �سنتي 400 و499هــــ، اأي الركيز على الراحلني الذين 
�سجلـــت لهم الرحلة على مدار هذا القرن. غـــري اأن غياب �سنة الرحلة يف معظم تراجم 
الراحلـــني يطرح �سعوبات جمـــة؛ فاأعمار العديد من الراحلني منهـــا ما ي�سرب بجذوره 
يف القـــرن الهجـــري الرابع، ومنها ما ميتـــد بفروعه اإىل القرن الهجـــري ال�ساد�س، ومن 

الراجم ما يفتقر اإىل اأي معطيات تاريخية عن امليالد والوفاة.

�سم�س الدين الذهبي، "�سري اأعالم النبالء"، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط وحممد نعيم العرق�سو�س، ط. 3،   )1(
موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، 1410هـ/1990م، ج. 18، �س. 80.

اأحمـــد بن علي القلق�سندي، "�سبح الأع�سى يف �سناعـــة الإن�سا"، حتقيق: حممد ح�سني �سم�س الدين، ط   )2(
1، دار الكتب العلمية، بريوت، 1407هـ/1987م، ج. 3، �س. 351.

ينظـــر على �سبيل املثال: ابن ب�سكـــوال، "كتاب ال�سلة " ،ج.2، �سفحتا. 435-436، ج.3، �سفحتا. 813-  )3(
.960
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واأمـــام هذه الإ�سكالت، يتم اللجـــوء اإىل �سني وفاة �سيوخ العلم امل�سارقة الذين اأخذ 
عنهم الأندل�سي، وعند فقدان هذا املعطى الأخري يتم اعتماد ال�سياق الزمني الذي تاأتي 

فيه الرجمة من خالل امل�سدر.

وهكـــذا، فـــاإن حماولـــة احل�ســـر الزمني لظاهـــرة تاريخية كتيـــار الرحلـــة العلمية 
الأندل�سيـــة اإىل امل�سرق ي�ستلزم التحلي ببع�س املرونة لتجاوز الهنات التي تطرحها املادة 

امل�سدرية.

• على م�شتوى املنهج	
اإن مو�سوعـــا كمو�سوع الرحلة العلمية الأندل�سيـــة اإىل امل�سرق خالل القرن الهجري 
اخلام�ـــس، يكاد ي�ستند يف معطياتـــه اإىل م�سادر الراجم وال�سري، وكمـــا هو معلوم فاإن 
هـــذه الكتب ت�ســـم اأعدادا هائلة مـــن تراجم علمـــاء الأندل�س يف خمتلـــف القرون، مما 
يجعل مهمة الباحث �ساقـة عند �سعيه ل�ستق�ساء �ِسري العلماء املعا�سرين للمدة مو�سوع 

الدرا�سة ف�سال عن الراحلني منهم اإىل امل�سرق.

وملـــا كانت هـــذه الدرا�سة ت�ستهدف ر�سد تيـــار الرحلة العلمية الأندل�سيـــة اإىل امل�سرق 
خـــالل فرة زمنية معينة، فقد حاولنا اخلـــروج عن ظاهرة الرجمة املحدودة للراحل اإىل 
اأفق رحب ي�سمح بر�سم �سورة عامة تقريبية للرحلة العلمية بجوانبها املختلفة. ومن ثم جاء 
تبنـــي املنهج الكمي التحليلي، وذلك مبحاولة اجلرد ال�ستك�سايف ملختلف امل�سادر)1(، مما 
اأ�سفر عن لئحتني للراحلني الأندل�سيني اإىل امل�سرق: اأولهما بناء على "�سلة" ابن ب�سكوال، 
وثانيتهما تكميلية "لل�سلة" وا�ستدراك عليها)2(، وبلغ عدد الأ�سماء التي مت اإح�ساوؤها اأربعة 

ظهـــرت منذ �سنوات درا�سات اأجنبية اعتمدت اجلرد ال�ستك�ســـايف لبع�س املوؤلفات البيوغرافية،   )1(
ومنها اأطروحة اأورفوا دومينيك Urvoy Dominique التي �سبقت الإ�سارة اإليها، اإ�سافة اإىل درا�سات 

اأخرى تنظر عند:
حممد ال�سريف، "مالحظات منهجية لقراءة جديدة لكتب الراجم املغربية-الأندل�سية، قراءة يف كتاب   
اأورفـــوا"، الراث املغربي الأندل�سي: التوثيق والقراءة، جامعة عبد  "عـــامل علماء الأندل�س" لدومنيك 
املالـــك ال�سعدي، كلية الآداب والعلـــوم الإن�سانية، من�سورات الكلية، نـــدوات 4، مطبعة النجاح اجلديدة، 

الدار البي�ساء، 1991، �س. 510، تعليق رقم. 11.
مت اعتماد م�سادر اأندل�سية وم�سرقية يف الالئحة التكميلية. ينظر امللحق.  )2(
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ع�سرة ومائتي 214 راحل اأندل�سي اإىل امل�سرق، معززة مبعطيات عن تواريخ امليالد والرحلة 
والوفـــاة، اإ�سافة اإىل موطن الراحـــل بالأندل�س، وتخ�س�سه العلمـــي، ثم حمطاته العلمية 

بامل�سرق، وترد هذه املعطيات بح�سب توافرها يف مظانها.

ولر�ســـد تيار الإفادة الأندل�سيـــة بامل�ســـــــرق، مت اعتماد لئحة ثــــــــالثة تت�سمن ا�سم 
الـــــــــراحـــل ومعطيـات عن موطنه بالأندل�س، وحمطــــة اإفادته بامل�سرق، وجمال عطائه، 

اإ�سافة اإىل طبيعة اإقامته هنالك.

وللوقوف على حركة رواية الكتب ونقلها من امل�سرق اإىل الأندل�س، مت جرد املرويات 
التـــي عرفـــت طريقها اإىل الأندل�ـــس خالل املدة مو�ســـوع الدرا�سة، وذلـــك انطالقا من 

الإطار. هذا  يف  معتربة  بتغطية  قامت  التي  خري  "فهر�سة" ابن 
تاأ�سي�سا على معطيات هذه اللوائح، مت ا�ستخال�س عدة جداول اإح�سائية، حماولني 
تعزيزهـــا مببيانات وخرائط ح�سب احلاجة، و�سكلت تلك اجلداول واملبيانات واخلرائط 

اأر�سية لت�سليط الأ�سواء على خمتلف زوايا الرحلة العلمية الأندل�سية اإىل امل�سرق.

ونظرا لوفرة عدد الأندل�سيني امل�ساركني يف الرحلة خالل القرن الهجري اخلام�س، 
فقد وقع الختيـار على اأبرزهـم واأكرثهـم فاعليـة يف تيار الرحلة، وذلك عند حتليل بع�س 

جوانب الدرا�سة.

ويف �سوء حمددات مو�سوع البحث هذه، وانطالقا من املادة امل�سدرية تلك، تبلورت 
خطة هذه الدرا�سة.

عنا�شر الدرا�شة
ـــّدر هذا البحث مبدخل تاريخـــي يتناول ملحة عن الرحلة العلميـــة الأندل�سية اإىل  �سُ
امل�ســـرق حتى القـــرن الهجري اخلام�س، وذلـــك ليتاأتى لنا اأخذ فكـــرة متكاملة عن هذه 

الرحلة خالل القرن الهجري اخلام�س.

وق�شم املو�شوع اإىل اأربعة اأبواب رئي�شة.
يتنـــاول البــاب الأول تيار الرحلة العلميـــة الأندل�سية اإىل امل�سرق بـــني ال�ستمرارية 
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والراجـــع، وذلك مـــن خالل ف�سلـــني، يتطـــرق اأولهمـــا ل�ستمرارية هذا التيـــار معززا 
باملعطيـــات الإح�سائية، وحمـــاول تف�سري دواعي هذه ال�ستمراريـــة، والتي تت�سافر فيها 

عوامل دينية وعلمية واجتماعية و�سيا�سية واقت�سادية.

اأمـــا الفــــــــــــ�سل الثاين فري�سد الـــــــراجــــــع احلــــــــا�سل يف هذا التيار خــــــــــــالل 
املــــــــــدة مـــــــــــو�سوع الدرا�ســـة، م�ستندا اإىل موؤ�سرات اإح�سائية من امل�سادر، وحماول 
تعليل هذا الراجـــع بعوامل ذات �سلة بال�سخ�سية العلمية الأندل�سية، واأخرى لها عالقة 
بالتحولت ال�سيا�سية ومب�سل�سل ال�سراع الإ�سالمي امل�سيحي وبف�ساد ال�سبيل اإىل امل�سرق.

اأمــا البــاب الثــاين فيحاول ر�ســـد بنيات الأندل�سيـــني الراحلـــني اإىل امل�سرق، وكذا 
توزيعهم اجلغرايف، م�ستندا اأ�سا�سا اإىل معطيات اإح�سائية م�ستخل�سة من كتب الراجم 
وال�ســـري. وق�سم هذا البـــاب اإىل ف�سلني؛ يعالج اأولهما بنيـــات الأندل�سيني الراحلني على 

امل�ستويات اجلن�سية والعمرية والتخ�س�سية.

اأما ثاين الف�سول فيتناول التوزيع اجلغرايف لالأندل�سيني الراحلني؛ اأول على م�ستوى 
مواطنهم بالأندل�س، وثانيا على م�ستوى املحطات العلمية بامل�سرق.

اأمــا البــاب الثالث فيتطرق لال�ستفـــادة العلمية الأندل�سية بامل�ســـرق، والتي اتخذت 
عـــدة اجتاهات، موزعة عرب ف�ســـول ثالثة؛ تناول اأولها الرغبة يف علـــو الإ�سناد ويف نيل 
الإجـــازة امل�سرقية، بينما ان�سب الف�ســـل الثاين على اإبراز الجتاه الأندل�سي نحو تعميق 
التخ�س�ـــس من خـالل علمي الطب والزراعة حتديـــدا، ونحو طلب تخ�س�سات جديدة، 

واعُتِمد اأبو بكر بن العربي باعتباره عَلما منوذجيا.

اأما الف�سل الثالث فتناول نقل املرويات من امل�سرق من خالل نقطتني؛ ركزت الأوىل 
على اإبراز خ�سائ�س رواية الكتب ونقلها، بينما حاولت الثانية تقدمي مناذج من املرويات 

يف خمتلف التخ�س�سات، وتتخلل معطيات اإح�سائية هذا الباب.

ويف البــاب الرابع، مت الركيز على الإفـــادة العلمية الأندل�سية بامل�سرق، وذلك عرب 
ف�سلـــني؛ تنـــاول الف�سل الأول الإفـــادة يف املجال التعليمي، وفيـــه مت الر�سد الإح�سائي 
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لهيئـــة التدري�س الأندل�سيــــة بامل�سرق من خمتلف اجلوانب، كمـــا مت التطرق اإىل مظاهر 
ن�ساطها التعليمي بامل�سرق.

اأما الف�سل الثاين فيعالج الإفادة يف املجال العلمي، حيث �سجل الأندل�سي عطاءه يف 
الت�سنيف وعلم احليل والطب والعدد والهند�سة والتنجيم.

وُختمت الدرا�سة بخال�سة حاولت اإبراز النتائج التي مت التو�سل اإليها.


