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ملخص املقال:
ًىضعج َظا اإلالاٌ في إَاع الخٗغٍف بٓاَغة واهذ وال جؼاٌ مجاال زهبا للضعاؾت في
جاعٍش البلضًً الجؼائغ واإلاغغب ألاكص ى وطلً هٓغا لىخائجها ٖلى اإلاجخمٗحن مٗا في
اإلااض ي والخايغ وهي حكيل بظلً لبىت جالخم بحن البلضًً ومً البضًهي ؤن خغهت
الخىلل زانت جىلل الٗلماء هي حجغ الؼاوٍت في الٗالكاث بحن البلضان الٗغبُت
وؤلاؾالمُت .وال مجاٌ للكً في ؤن الجؼائغ واإلاغغب ألاكص ى جغبُهما ؤوانغ مخِىت
مىظ اللضم ،ومؿإلت الخضوص ما هي إال خاحؼ عؾمه الاؾخٗماع للخفغكت بحن الكٗبحن
الكلُلحن لظلً اعجإًذ ؤن ؤبحن مً زالٌ َظا اإلالاٌ طلً الضوع الظي لٗبخه خغهت
الخىلل والهجغة بحن جلمؿان واإلاغغب ألاكص ى (زانت هدى مضًىت فاؽ ) وصوع
الٗلماء في َظٍ الهجغة في فترة ػمىُت مخمحزة وخبلى باألخضار الؿُاؾُت والٗؿىغٍت
لِـ فلِ في البلضًً وإهما في خىى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ هيل.
الكلمات املفتاحية( :هجغةٖ ،لماء ،فلهاء ،خغان ،جلمؿان ،فاؽ ،اإلاغغب
ألاوؾِ ،اإلاغغب ألاكص ى ،الٗثماهُىن  ،الؿٗضًىن )
Article summary:
This article falls under the definition of the phenomenon was
and remains a fertile ground for study in the history of the two
countries, Algeria and Morocco brigades, in view of the results of
the gathered together in the past and present, they constitute the
building blocks of the cohesion between the two countries, it is
obvious that movement, especially the movement of scientists is
the cornerstone of the relations between the Arab countries and
Islamic, there can be no doubt that Algeria and Morocco brigades
have strong ties since the issue of the border is a barrier drawn by
colonialism to differentiate between the two fraternal peoples ...so i
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thought to point out in this article, the role played by the movement
and migration between TLEMCEN and Morocco (especially to the
city of Fez) and the role of scientists in this migration in a distinct
period of time Leifeng Pagoda Other places political and military
events not Only in the two countries, but also in the Mediterranean
basin as a whole

مقدمة:
إطا وان الاؾخلغاع ًبٗث في هفؿُت ؤلاوؿان الخمخ٘ بملظاث الخُاة ومً زمت الغوىن
إلى الخمىٌ(في بٌٗ ألاخُان).فئن الخىلل مً ميان إلى آزغ ( عغم الهٗاب التي
حٗترى ؤلاوؿان مً زالله) له مخٗخه في اهدكاف ؤعى هللا الىاؾٗت وما جدخىٍه مً
مٓاَغ َبُُٗت و بكغٍت و ٖمغاهُت  ...و َظا الخىلل كض ًيىن َىاُٖت ًٖ َغٍم
الغخلت وكض ًيىن كؿغٍاَ ًٖ .غٍم الهجغة ؤلاحباعٍت ،إط ٖغف ؤلاوؿان الهجغة مىظ
كض خث ؤصخابه ٖلى الهجغة إلى الخبكت ( الهجغة
اللضم ،وكض وان الىبي
ألاولى) التي حٗخبر ؤوٌ هجغة في ؤلاؾالم ،وكض قهضث صوٌ اإلاغغب ؤلاؾالمي ٖضة
هجغاث ؤبغػَا الهجغة الهاللُت ،خىالي مىخهف اللغن الخاصي ٖكغ مُالصي ،وكض
ؤضخذ الهجغة بظلً ْاَغة ؤلفتها الكٗىب إلاا لها مً ؤَمُت في حغُحر الىاك٘ اإلاٗاف
للفغص والجماٖاث .
ولٗل ما ّ
حهمىا في َظا اإلالام َى جلً الهجغة التي قهضَا اإلاغغب ألاوؾِ في
الٗهغ الخضًث لىسبت مً الٗلماء م٘ مىخهف اللغن َ10ـ16/م.فما هي ؤؾبابها ؟
وإلااطا قملذ َظٍ الهجغة هسبت مً الٗلماء؟ وإلى ؤًً واهذ وحهتهم وما هي آزاع َظٍ
الهجغة ٖلى اإلاغغب ألاوؾِ مً حهت وٖلى ألاماهً اإلاهاحغ إلحها مً حهت زاهُتَ .ظا
ما ؾىداوٌ ؤلاحابت ٖىه في َظا اإلالاٌ
إن خغهت الهجغة والخىلل بحن البلضًً اإلاغغب ألاوؾِ ،واإلاغغب ألاكص ى واهذ
ْاَغة كائمت كبل اللغن 1 /ٌ10م 1واإلالفذ لالهدباٍ ؤن َظا الخىلل قمل فئت
الٗلماء واإلاثلفحن زانت – زالٌ اللغن اإلاظوىع  -إط لم جىً زمت ٖغاكُل ؤو مكاول
خضوصًت جمى٘ جىلل َؤالء ألاشخام مً وإلى البلضًً طلً ؤن جىلل اإلاثلفحن

ٖ -1ماع بً زغوف ،الٗالكاث الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت بحن الجؼائغ و اإلاغغب في اللغن
16/ٌ10م.الجؼء الثاوي ،صاع ألامل للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،م 111
121

ISSN : 2353-0472
EISSN : 2600-6405

مجلت الخىمت للضعاؾاث الخاعٍسُت
اإلاجلض ، 6الٗضص( ،13ماعؽ)2018

والضاعؾحن بحن اإلاغغب والجؼائغ هخىلل ؾيان الجؼائغ بحن مضًىتي وَغان وجلمؿان
1
وؾيان اإلاغغب بحن مضًىتي فاؽ ومىىاؽ
ومً زالٌ ما ؾبم طهغٍ خم لىا ؤن هدؿاءٌ ًٖ جلً الهجغة – مىيىٕ البدث
– التي قملذ مجمىٖت مً الٗلماء م٘ مىخهف اللغن َ10ـ16/م مً اإلاغغب
ألاوؾِ ،إلى اإلاغغب ألاكص ىَ ،ل واهذ الهجغة مً صاع الىفغ إلى صاع ؤلاؾالم ؟ ؤم ؤن
َظٍ الهجغة واهذ بؿبب الخىاحض الٗثماوي باإلاغغب ألاوؾِ؟ وما هٓغة َؤالء الٗلماء
إلى ألاجغان مً حهت ،وإلى ألاؾغة الخاهمت في اإلاغغب ألاكص ى مً حهت زاهُت ؟
مً زالٌ جدبٗىا و كغاءجىا لبٌٗ اإلاهاصع واإلاغاح٘ اجطح لىا ؤن هجغة الٗلماء مً
اإلاغغب ألاوؾِ إلى اإلاغغب ألاكص ى لم جىً ولُضة اللغن َ10ـ16/م ولم جىً ولُضة
ؾبب بُٗىه بل لها ٖىامل مخٗضصة .
العامل ألاول :وحىص فائٌ مً الٗلماء (زانت في جلمؿان)التي جيىهذ بها َبلت
هبحرة مً الٗلماء مً ُؤؾغ ّ
ٖضة هإؾغة :ابً مغػوق ،واإلالغي ،والٗلباوي ،والؿىىس ي،
وابً ػاغىا ،وابً ػهغي ،فخسغج بظلً ٖضص ضخم مً الٗلماء لم ًجزح إلى عٍف
2
البالص ،وَم ؤبىاء خىايغ ،فأزاعوا الهجغة إلى خىايغ مغغبُت ؤزغي هفاؽ
العامل الثاني :ايُغاب الىي٘ الؿُاس ي وهثرة الفتن بؿبب الجزإ خىٌ الخىم
(ألاؾغة الؼٍاهُت ) وجضزل اللبائل إلاىانغة َظا الفغٍم ؤو طان ،3وهفـ الص يء ًلاٌ
ًٖ اإلاغغب ألاكص ى زانت في ٖهض الضولت الؿٗضًت إط َاحغ زالزت مً ألامغاء
الؿٗضًحن وَم ( ٖبض اإلالً وؤخمض وٖبض اإلاؤمً ) والٗضًض مً ؤجباٖهم مً اإلاغغب
4
إلى الجؼائغ بٗض ؤن آٌ الخىم فُه إلى ؤزحهم ٖبض هللا

 -1ؤعػقي قىٍخام ،الٗالكاث الثلافُت الجؼائغٍت اإلاغاعبُت(الفترة الٗثماهُت ) مجلت الضعاؾاث الخاعٍسُت ،
حامٗت الجؼائغ ،الٗضص2011/ٌ143 ،13:م  ،م 85
- 2الُٗض مؿٗىص ،خغهت الخٗلُم في الجؼائغ زالٌ الٗهض الٗثماوي  ،مجلت ؾغجا ٖ ،ضصَ 1400 ، 03 ،ـ /
1980م ,م59
 - 3كانغي مدمض الؿُٗض ،اإلاهاحغون الجؼائغٍىن وصوعَم الؿُاس ي والثلافي والاحخماعي في اإلاغغب
ألاكص ى( ) 1930 – 1830عؾالت صهخىعاٍ بئقغاف صٖ .محراوي ؤخمُضة ،حامٗت مىخىعي ،كؿىُُىت2008 ،
 ،2009 /م14
ٖ -4ماع بً زغوف ،الٗالكاث الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت بحن الجؼائغ واإلاغغب في اللغن َ10ـ16 /م،
الجؼء الثاوي ،مغح٘ ؾابم م 112
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العامل الثالث  :ولٗل َظا الٗامل َى ؤهبر وؤَم وؤبغػ ما حهمىا ،باٖخباعٍ ًسضم –
مىيىٕ البدث – والظي ؤقاعث إلُه هثحر مً اإلاهاصع واإلاغاح٘ واإلاخمثل في حٗؿف
الٗثماهُحن وَغُاجهم في ؤوائل خىمهم ،زانت ؾُاؾت الٗىف التي اؾخٗملها ٖغوج
في جلمؿان  ...إط ؤهه إلاا اؾخلغ ؤمغ جلمؿان وهىاخحها لؤلجغان الٗثماهُحن في ؤواؾِ
اللغن َ10ـ16/مَ ،احغث كبائل ٖغب الكغاكت ،الظًً واهىا ٌؿخىَىىن مىُلت
جلمؿان و وحضة إلى اإلاغغب فغاعا مً ؾلُت ألاجغان ٖلحهم ،وَغوبا مً صف٘
الًغائب البآَت إلحهم ،وآزغوا الضزىٌ في زضمت ألاقغاف الؿٗضًحن.1
ول َظٍ الٗىامل وغحرَا حٗلذ الٗلماء ال ٌكٗغون بالغاخت وال بالجى اإلاالئم
والاحتهاص في الغؤي والخُاص الؿُاس ي 2ومً زمت عفٌ بٌٗ عحاٌ الضًً الخىاحض
الٗثماوي باٖخباعَم عجم ،إط ؤن الىحم الٗثماوي ًٓم ؤحىاؾا مسخلفت اللؿان
والٗغق والجغغافُا (ًىهاهُحن وؤلبان ،وؤعمً وبىلىهُحن مً ؤهايىلُا ومً البللان)
3وكض نضعث بظلً فخاوي جغفًهم وجهفهم بالغغباء مً ؤمثلت طلً نضوع فخىي
ّ
مً مغابِ حىىب الجؼائغَ ،ى ؾلُان بني حالب في جلغث و كايحها ،والظي هٓم
خملت مًاصة للٗثماهُحن وؤفتى بىحىب مداعبتهم مدخىاَا ( مً ًلخل ؤخض ألاجغان
ؾىف ًىاٌ عض ى مً هللا وَى في مغجبت مً كخل ملخض ؤو وافغ ) 4ووان ؾُض جلمؿان
ؾُضي مدمض بً ًىؾف الؿىىس ي ًؤهض ؤهه ال ًىحض ش يء ؤنٗب مً الِٗل م٘
مؿُحي وجدذ الؿلُت الٗثماهُت فال ًخىكف ًٖ جغصًض ٖباعة الترن و الىهاعي اليل
في ػمغة واخضة 5وكض ّ
ٖبر ألاصًب الٗالم ؤبى ٖثمان اإلاىضاس ي بً ٖبض هللا الخلمؿاوي
ًٖ ْلم وحىع ألاجغان بلهُضة ؾماَا الٗلُلت بلىله :
 - 16مدمض الهغحر الىفغاوي ،هؼَت الخاصي بإزباع ملىن اللغن الخاصي ،صدح ٖباعاتها لؿُض َىصاؽّ ،جم
َبٗه ٖلى ًض بغصًً ناخب اإلاُبٗت بمضًىت ؤهجي  1888 ،م 174
 - 17ؾٗض هللا ؤبى اللاؾم ،جاعٍش الجؼائغ الثلافي ،الجؼء ألاوٌ ٖ ،الم اإلاٗغفتَ ،بٗت زانت2011 ،م 424
3
-Grammont (Henri-delmas)Histoire d'Alger sous la domination turque(1515-1830),
présentation de lemnouar merouche,Editions bouchene , 2002 p,202
 -4لبهحر ؾٗاص ،صواف٘ الهجغة الضًيُت والٗلمُت مً الجؼائغ في الٗهض الٗثماوي ،1830 – 1516 ،ؤٖماٌ
اإلالخلى الٗلمي ألاوٌ ؾىؾُىلىحُت الهجغة الجؼائغٍت في جاعٍش اإلااض ي و الخايغ ،ماًى  2008 ،م ، 59
هلال ًٖ :
(Ch) feraud , les ben-jallab, p 140
 - 20ؾٗاص لبهحر ،اإلالاٌ الؿابم  ،م  ، 59هلال ًٖ Kamel,filali, l algerie,mystique,p,64
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فئن بها م ـ ــً ك ــىم ًاح ـ ــىج إزـىاها
ؤمـ ـ ـ ـ ــً كـاصع باللــه ًدمــي جلمؿان
فُالُخه م ـ ـً قــىه ـ ـ ـ ـ ــت الترن َىاها
بنى الؿض طو اللغهحن للىاؽ عخمـ ــت
بإن لجيـ الترن في ألاعى إزــىاها
ؾمٗىا خـ ـ ــضًثا ن ــاصق الىلـل عب ـ ـ ــه
1
و لىـ ـ ــً وعاء الؿض ٖ ـ ـ ّـم فؿاص َـم وَم ؤفؿضوا في الغغب هفغا جلمؿاها
وإطا وان الٗامالن الثاوي والثالث اإلاكاع إلحهما ؾابلا – ؤؾاؾُان – في هجغة
ألافغاص و الجماٖاث – زالٌ الفترة مىيىٕ البدث -فان َىان ٖىامل ؤزغي ال جلل
ؤَمُت ٖجهما واإلاخمثلت في :
الهجغة الؾخىماٌ الضعاؾت وَلب الٗلم ،ؤو للٗمل ،ؤو لؼٍاعة ألايغخت وهباع
قُىر الهىفُت واإلاغابُحن 2وًٍُف ألاؾخاط ؾٗض هللا ٖىامل ؤزغي مخمثلت في هثرة
ّ
مغاهؼ الخٗلُم ،ووفغة اإلاىخباث ووحىص حام٘ اللغوٍحن وجلضًغ والة اإلاغغب ألَل الٗلم
إيافت إلى وحىص حظوع جاعٍسُت مً ؤؾغ وؤوؿاب وججاعة باإلاغغب ،هما ؤن الجى
3
الٗلمي في اإلاغغب ؤفًل مىه في الجؼائغ آهظان ،عغم جللب ألاخىاٌ الؿُاؾُت
ومً َىا ًمىىىا ؤن وؿخيخج ؤن مٗٓم الفئاث اإلاهاحغة واهذ الُبلت اإلاثلفت الىاُٖت
التي واهذ جغٍض حغُحر واكٗها اإلاٗاف وطلً باالهخلاٌ إلى اإلاغغب – زانت فاؽ-
للٗىامل وألاؾباب الؿابم طهغَا
هجرة علماء ثلمصان إلى فاس في القرن 01هـ06 /م
قملذ الهجغة التي ؾيخدضر ٖجها في الفترة – مىيىٕ البدثٖ -لماء ؤحالء
ؤغلبهم مً الغغب الجؼائغي – زانت جلمؿان – فما هي صواف٘ وؤؾباب َظٍ
الهجغة؟ وَل واهذ ملخهغة ٖلى فترة اللغن َ10ـ 16 /م ؟ وإلااطا وان الؿىاص ألآٖم
مً َؤالء اإلاهاحغًٍ الٗلماء مً جلمؿان ؟
قهضث الٗالكاث بحن اإلاغغبحن ألاوؾِ وألاكص ى ايُغاباث ،وانُضاماث
مخٗضص ،هىا كض ؤقغها إلحها في بضاًت َظا البدث وطلً مىظ جهاًت صولت اإلاىخضًً
- 1ؾٗاص لبهحر ،اإلالاٌ الؿابم ،م ،60هلال ًٖ:ؤخمض بً سخىىن الغاقضي الثغغ الجماوي في ابدؿام الثغغ
الىَغاوي م 55, ،5
ٖ - 2ماع بً زغوف الٗالكاث الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت بحن الجؼائغ واإلاغغب في اللغن 16/ٌ10م،
الجؼء الثاوي ،نو  ،116 ،115 ،114 ،113وَظٍ الٗىامل التي جُغق إلحها ألاؾخاط بً زغوف في َظٍ
الهفداث جضزل يمً الهجغة الُىُٖت
 -3ؾٗض هللا ؤبى اللاؾم ،جاعٍش الجؼائغ الثلافي ج ،1مغح٘ ؾابم ،م 428
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ّ
واقخض الخىافـ زانت ٖلى جلمؿان في ٖهض
(مىخهف اللغن الثالث ٖكغ مُالصي)
الضولت الؿٗضًت الؾُما م٘ مىخهف اللغن َ10ـ16/م ّ
ومغص طلً إلى هٓغة الخيام
الؿٗضًحن إلى ألاجغان ٖلى اٖخباع ؤجهم عجم طلً ؤن (ألاجغان َم مً حملت اإلامالًُ
واإلاىالي الظًً صاف٘ هللا بهم ًٖ اإلاؿلمحن وحٗلهم خهىا ونىعا لئلؾالم ،وإن وان
 :إن هللا ًؤٍض َظا الضًً بالغحل
ؤهثرَم وؤهثر ؤجباٖهم ممً ًهضكىا ٖلحهم كىله
الفاحغ 1وَٗلم الخمجغوحي ،ناخب الىفدت اإلاؿىُت ٖلى مؿإلت الخالفت الٗثماهُت
ّ
– بلىله (وإن واهىا إهما خملىا ؤلاماعة وكلضوا (بًم اللاف وهؿغ الالم ) ألامغ في
الخلُلت هُابت وؤماهت ًؤصوجها إلى مً َى ؤخم بها وؤَلها وَم مىالُىا ،وؾاصجىا
الكغفاء ملىن اإلاغغب  ..وكض ؤحم٘ اإلاؿلمىن ٖلى ؤن الخالفت ال جىٗلض إال إلاً َى
مً صخُذ كغَل). 2
وٍخدضر الخمجغوحي ًٖ ؤفٗاٌ وزهاٌ ألاجغان الؿلبُت ٖ ،ىضما ّ
مغ بلُبُا ؾىت
َ997ـ1589/م ( بإجهم كض حاعوا ٖلى ؤَلها ،وؤفؿضوافحهاّ ،
ويُلىا ٖلحهم في ؤعيهم
وصًاعَم وؤمىالهم ،واؾدباخىا خغٍم اإلاؿلمحن ختى ؤن بيذ ؤلاوؿان مً ألاُٖان
وألاوابغإطا وان لهم فحها غغى ال ًلضع ؤخض ؤن ًمىٗها مجهم – ؤٖني الىياح – وال ؤن
3
ًىىدها لغحرَم ،إلى غحر طلً مً الظٌ وؤلاَاهت التي َم فحها مٗهم
4
وٍغي ابً اللاض ي بإن الؿٗضًحن ؤخم بالخالفت مً ألاجغان بؿبب قغفهم
وباإلالابل فئن ألاجغان الٗثماهُحن في جغهُا ؤو الجؼائغ واهىا ًىٓغون إلى اإلاغغب ألاكص ى
 - 1فهض بً مدمض الؿىٍىذ ،مىاكف ألاقغاف الؿٗضًحن باإلاغغب مً مؿإلت الخالفت الٗثماهُت ،مجلت
حامٗت اإلالً ؾٗىص لآلصاب ،اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت ،م ( )19آلاصاب (2006 / ٌ1427 ،)1م ،م183
 - 2الخمجغوحي ٖلي بً مدمض ،الىفدت اإلاؿىُت في الؿفاعة الترهُت ،جلضًم وجدلُمٖ ،بض اللُُف الكاطلي،
الغباٍ ،2002 ،م  135ومما ججضع ؤلاقاعة إلُه َى ؤهه ٖىضما حؿلم الؿلُان ؾلُم ألاوٌ مفاجُذ الىٗبت
مً ابً قغٍف مىت ؾىت 1517م ،كض ّ
هغؽ صوعٍ هسلُفت وؤمحرا للمؤمىحن (ؾلُت صًيُت وؾُاؾُت ) ٖلى
قغق اإلاخىؾِ ووان ًغٍض جىؾُ٘ َظٍ الؿلُت ٖلى غغب اإلاخىؾِ ،ؤهٓغ:فهض بً مدمض الؿىٍىذ ،مىاكف
ألاقغاف الؿٗضًحن باإلاغغب مً مؿإلت الخالفت الٗثماهُت ،ملاٌ ؾابم ،م 180
 - 3فهض بً مدمض الؿىٍىذ  ،اإلالاٌ الؿابم ،م 184
 -4ابً اللاض ي ؤخمض,اإلاىخلى اإلالهىع ٖلى مأزغ الخلُفت اإلاىهىع ج ،1صعاؾت وجدلُم:مدمض عػوق ،مىخبت
اإلاٗاعف م ،26 ،الغباٍ .1986باؾدُالئه ٖلى مغاهل ٖام 1544م ،اجسظ مدمض الكُش للب الخالفت،
ومً الغغٍب ؤن ٖضصا مً هباع الفلهاء مجهم ٖبض الىاخض الىوكغَس ي عفًىا بُٗت الؿٗضًحن ،واٖخمض
الؿٗضًىن في مؿإلت البُٗتٖ ،لى وؿبهم وجغاثهم الكغٍف .ؤي الخمؿً باللغقُت والاهخماء للؿاللت الىبىٍت
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ٖلى ؤهه امخضاص للٗالم ؤلاؾالمي ،الظي جمىىذ الضولت الٗثماهُت مً جىخُضٍ وحٗله
جابٗا إلؾُىبىٌ ،ؤي إلى الخالفت ؤلاؾالمُت ولً ًخإحى لها طلً إال بجٗل اإلاغغب
ألاكص ى جابٗا لهظٍ الخالفت التي حكغف ٖلحها الضولت الٗثماهُت.بل وان َمىح
ؾالَحن الضولت الٗثماهُت ؤبٗض مً طلً إط ؤهه ٖىضما ؤللى الؿلُان الٗثماوي ؾلُم
ألاوٌ هٓغة ٖلى زاعَت ألاعى اؾخهغغَا وكاٌ(وَل جدؿ٘ َظٍ الضهُا ألهثر مً ملً
1
واخض )
ومما ٌصج٘ َظا الُغح َى ؤن الضولت الٗثماهُت في الكماٌ ؤلافغٍلي عفٗذ لىاء
الجهاص وَىما جظَب إلُه ألاؾخاطة هفِؿت الظَبي بلىلها(:ؤن الٗثماهُحن صزلىا البدغ
اإلاخىؾِ في البضاًت مً زلفُت صًيُت بضاف٘ الجهاص ألهه واحب ًلؼمهم باٖخباعَم
خماة لئلؾالم.وبما ؤن مىُلت الكماٌ ؤلافغٍلي مهضصة مً كبل الىهاعي فًمها
للضولت ؤولى مً جغهها ،وبظلً ًيىن خًىعَم عص فٗل جللائي ،وهىٕ مً الىجضة
وؤلاغازت ألَل َظٍ اإلاىُلت ولِـ هىٖا مً الاخخالٌ هما اصعى البٌٗ ). 2
وٖلُه ومً زالٌ حضلُت الخالفت بحن الٗثماهُحن وألاؾغة الؿٗضًت ْهغ في اإلاغغب
ألاوؾِ زانت في جلمؿان مً ًؤٍض ألاؾغة الؿٗضًت ومً زمت َلبىا يم جلمؿان
3
إلى اإلاغغب ألاكص ى بل ّ
وحهىا هضاءاث اؾخغازت إلى ألامغاء الؿٗضًحن
وبالخالي ؤفًلُتهم ٖلى مىافؿحهم الىَاؾُحن في الغغب والٗثماهُحن في الكغق وبإن البُٗت في كغَل ؾاصة
الٗغب وَم مجهم اهٓغ :
Willis,j , r, the bayca in islam, and some a spects of the bayca in morroco s relations with the
western sudan
ميكىع باللغت ؤلاهجلحزًت يمً ؤٖماٌ مؤجمغ اإلاغغب وإفغٍلُا ،وحىىب الصخغاء في بضاًت الٗهغ الخضًث،
مٗهض الضعاؾاث ؤلافغٍلُت الغباٍ  ،1992 ،م ،221 ،عاح٘ فهض بً مدمض الؿىٍىذ ،مىاكف ألاقغاف
الؿٗضًحن باإلاغغب مً مؿإلت الخالفت الٗثماهُت ،ملاٌ ؾابم ،م182
 - 1هفِؿت الظَبي ،الضولت الٗثماهُت في مجالها اإلاخىؾُي زالٌ اللغن 16م بحن إؾتراجُجُت الجهاص ونغإ
الهُمىت ،ؾلؿلت هضواث ومىاْغاث عكم ،10 ،بٗىىان ،الٗثماهُىن والٗالم اإلاخىؾُي ،ملاعباث حضًضة،
جيؿُمٖ ،بض الغخمان اإلاؤصنٖ ،بض الغخُم بىداصة ٍ 2003 ،1م81
 - 2هفِؿت الظَبي ،اإلالاٌ الؿابم ،م 89
 - 3واهذ َىان زالر خمالث مً ألاؾغة الؿٗضًت ٖلى جلمؿان فالحملة ألاولى ؾىت(َ958 - ٌ957ـ /
1550م 1551 -م ) وطلً بٗض صٖىة ؤُٖان وٖلماء جلمؿان الؿلُان مدمض الكُش إلى مضًىتهم و وان مدمض
الكُش كض وٖض ؤُٖان و كبائل جلمؿان ب اللضوم إلحهم وإٖفائهم مً الًغائب إلاضة ؾيخحن.والحملة الثانية
واهذ ؾىت (1557 / ٌ964م) التي جمىً فحها مدمض الكُش مً صزىٌ جلمؿان بؿهىلت بؿبب ايُغاباث
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نماذج عن هجرة علماء ثلمصان إلى املغرب ألاقص ى
بٗض ؤن حٗغيىا إلى ؤبغػ و ؤَم الٗىامل التي صفٗذ بالٗضًض مً ألافغاص
والجماٖاث إلى الهجغة هدى اإلاغغب ألاكص ى ؾىداوٌ إماَت اللثام ًٖ مجمىٖت مً
الصخهُاث الٗلمُت التي َاحغث إلى اإلاغغب ألاكص ى إط ؤهه وم٘ بضاًت الٗهض
الٗثماوي ،وَُلت اللغن َ10ـ16/م ،حلبذ فاؽ إلحها مٗٓم الفلهاء الباكحن في
جلمؿان وهىاخحها ومً الٗائالث الخلمؿاهُت الكهحرة التي اَخمذ بالفلهٖ ،ائلت
الىوكغَس ي ،واإلاغُلي ،واإلالغي ،والٗلباوي ومٗٓم ؤفغاص َظٍ الٗائالث واهىا ًترصصون

-

خضزذ في الجؼائغ بىفاة نالح عاٌـ ،وواصث َظٍ الخملت ؤن جخمىً مً يم جلمؿان إلى اإلاغغب ألن
الؿلُان الؿٗضي وان في اجهاالث خثِثت م٘ ألاؾبان الظًً وٖضوٍ بخلضًم مؿاٖضاث ماصًت وبكغٍت
لىجهم زظلىٍ ،فايُغ إلى الاوسخاب مً جلمؿان في هفـ الؿىت ،بٗض ؤن ّ
حهؼ خؿً بً زحر الضًً خملت
لخدغٍغ جلمؿان في هفـ الؿىت .
ؤما الحملة الثالثة واهذ ؾىت (1560 / ٌ968م)واهذ َظٍ الخملت ألؾباب ؤولها اهخلام الؿلُان ٖبض هللا
الغالب باهلل إلالخل ؤبُه ،مدمض الكُش مً َغف ألاجغان ًىم  29طي الدجت ؾىت  23 ،ٌ964ؤهخىبغ1557م
مً َغف اللائض نالح واَُت عفلت  12جغوي وزاهحها فكل خملت خؿً بً زحر الضًً ٖلى اإلاغغب واجهؼامه في
مٗغهت واصي اللبن بإخىاػ فاؽ ؾىت َ965ـ 1552 /م مما ػاص في كىة وقٗبُت الؿلُان الؿٗضي ٖبض هللا
الغالب وزالثها زىعة ؤَالي جلمؿان يض الخامُت الترهُت بئٌٗاػ مً الؿلُان ٖبض هللا الغالب هفؿه وعابٗها
اوكغاٌ خؿً باقا باإلاكاول الضازلُت زانت في كمٗه لخمغص بني ٖباؽ ببالص اللبائل وزامؿهااؾخغازت
ؾيان جلمؿان زانت الٗلماء بالؿلُان الؿٗضي ٖبض هللا الغالب باهلل ،وعغم اوسخاب اللىاث اإلاغغبُت
ؾغَٗا مً جلمؿان بٗض ٖىصة خؿً بً زحر الضًً مً بالص اللبائل ومىاحهت اإلاىكف الجضًض في الغغب
الجؼائغي إال ؤن الجىىص اإلاغاعبت بإمغ مً الؿلُان الؿٗضي هللىا الىثحر مً الخلمؿاهُحن إلى فاؽ بُجهم
َائفت َامت مً ٖلمائها وفلهائها ،وؾىف هخُغق ألبغػ َؤالء الٗلماء في الهفداث الالخلت.إلاؼٍض مً
الخفانُل ًٖ الخمالث الثالر الؿابم طهغَا ًغاح٘:
صًيىصي َىعَـ ،جاعٍش الكغفاء ،جغحمت مدمض خجي ومدمض ألازًغ ،وكغ الجمُٗت اإلاغغبُت للخإلُف
والترحمت واليكغ ،قغهت اليكغ و الخىػَ٘  ،الضاع البًُاء  ،اإلاغغب
ألافغاوي ،هؼَت الخاصي بإزباع ملىن اللغن الخاصي ،صدح ٖباعاجه الخاعٍسُت الؿُض َىصاؽ ،مُبٗت ؤهجى
1888
 ٖماع بً زغوف ،الٗالكاث الؿُاؾُت بحن الجؼائغ واإلاغغب في اللغن 10م16/م الجؼء ألاوٌ،وبالفغوـؿُـت اهٓغ :
- August cour, l etablissements des dynadties des cherifs au maroc et leur rivalité avec les turcs de
.la régence d'Alger ( 1509-1830 ) leroux editions, paris, 1904
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بحن خايغحي جلمؿان وفاؽ.1وكض ْلذ مكيلت الخضوص هي َاحـ الخيام اإلاغاعبت،
غحر ؤن طلً لم ًىً ًسُغ بباٌ قٗىبهم ،زانت الٗلماء واإلاثلفحن مجهم بهفت
زانت إط ؤجهم لم ًخلُضوا بفىغة الخضوص ٖبر اإلاغاخل الخاعٍسُت اإلاسخلفت  ...وختى في
جلً الفتراث التي ونلذ فحها الٗالكاث الؿُاؾُت إلى طعوة الخىجغ فياهىا ٌٗخبرون
ألاكُاع اإلاغاعبُت وخضة مخياملت  ...إط وان الٗلماء ٌكيلىن مضعؾت واخضة ًدباصلىن
فحها اإلاٗاعف ،2هماؤن ؤغلب خيام اإلاغغب(وَاؾحن ؤو ؾٗضًحن)واه ــىا ًخمحزون
باخترامهم للٗلماء ومجالؿتهم وٍهُدبىجهم مٗهم ،وَؿدكحروجهم طلً ؤجهم واهىا
3
َم آزظًً مً الٗلم بىهِب وافـ ـ ـ ـ ـ ــغ
للضحاء ابً ٖؿىغ بظهغ ٖضص مً ؤؾماء الٗلماء الظًً واهىا ًيخمىن إلى اإلاغغب
ألاوؾِ مجهم الخلمؿاهُىن ،ومجهم اإلالُاهُىن ،والىَغاهُىن ،واللؿىُُيُىن ،لىً
ؤغلب ٖلماء بالص الجؼائغ الظًً طهغَم ابً ٖؿىغ ًيخمىن إلى جلمؿان بدىم
الاعجباَاث الفىغٍت التي واهذ ججمٗهم بمضًىت فاؽ. 4
وٍجب ؤن وكحر كبل الخُغق إلى جغحمت َؤالء الٗلماء بإن ؤؾماءَم مغجبت خؿب
جاعٍش وفاة ول واخض مجهم مً حهت ،وهظا إصعاج ول مً ولض ؤو جىفي زالٌ الفترة –
مىيىٕ البدث – ؤي اللغن 16/ٌ10م  ،هما ؤهىا خاولىا الازخهاع كضع ؤلاميان م٘
الاٖخماص ٖلى اإلاهاصع واللجىء إلى ؤلاخاالث باليؿبت إلى اإلاغاح٘ التي جُغكذ لهظٍ
الصخهُاث الٗلمُت و هبضؤ ب:
 – 0أحمد بن ًحي الونشريس ي أبو العباس التلمصاني ( 834هـ0431 /م -
5
904هـ0519/م ) َى الٗالم الٗالمت ،خامل لىاء اإلاظَب ٖلى عؤؽ اإلاائت الخاؾٗت
 -1ؤبى اللاؾم ؾٗض هللا ،جاعٍش الجؼائغ الثلافي ج ،2مغح٘ ؾابم ،م  ،67هظلً  ،كانغي مدمض الؿُٗض ،
اإلاهاحغون الجؼائغٍىن وصوعَم الؿُاس ي والثلافي والاحخماعي في اإلاغغب ألاكص ى ،مغح٘ ؾابم  ،م ,11 ,10
12
 -2ؤعػقي قىٍخام,اإلاجخم٘ الجؼائغي و فٗالُاجه زالٌ الٗهض الٗثماوي ،مغح٘ ؾابم ،م 461
ٖ -3ماعبً زغوف ،الٗالكاث الاكخهاصًت و الاحخماُٖت و الثلافُت بحن الجؼائغ واإلاغغب زالٌ
اللغن16/ٌ10م  ،مغح٘ ؾابم ،م 122
 -4مدمض مؼًٍ ،اإلاهاصع والىزائم اإلاغغبُت اإلاخٗللت بالجؼائغ في الٗهض الٗثماوي ألاوٌ ،واللغهان 16م 17 /م،
مجلت الضعاؾاث الخاعٍسُت مٗهض الخاعٍش – حامٗت الجؼائغ  -الٗضص 1995 / ٌ1415 ،09م  ،م 97
 -5مدمض بً مغٍم الخلمؿاوي ،البؿخان في طهغ ألاولُاء والٗلماء بخلمؿان ،جدلُم مدمض بً ؤبي قيب،
ميكىعاث الؿهل م ،80ؤهٓغ هظلً:الخيبىتي اخمضبابا ،هُل الابتهاج بخُغٍؼ الضًباج ،الجؼآن ،1ٍ ،2 /1
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الكُش ؤلامام الٗالم الٗالمت اإلاهىف ألابغٕ والفلُه ألاهمل ألاعف٘ ،البدغ الؼازغ
واليىهب الباَغ ،حجت اإلاغاعبت ٖلى ؤَل ألاكالُم وفسغَم الظي ال ًجخضٍ حاَل وال
ٖالم 1ؤزظ الفله ًٖ ؤبُه الفلُه الىبحر الخافٔ اإلادهل الىىاػلي ،وًٖ قُىزه
الخلمؿاهُحن  ...اهخلل إلى فاؽ ؾىت ؤعب٘ وؾبٗحن مً الخاؾٗت.2له جإلُف ُٖٓم
اللضع في الفخاوي ؾماٍ" ،اإلاُٗاع اإلاٗـغب والجامــ٘ اإلاغ ــغب ٖــً فخاوي ؤَل إفغٍلُت
وألاهضلـ واإلاغغب"3و"الفائم في الىزائم" و"كىاٖض اإلاظَب" وغحر طلً 4زم خهلذ
5
له وائىت مً حهت الؿلُان في ؤوٌ مدغم ٖام ؤعب٘ وؾبٗحن فاهتهبذ صاعٍ

إقغاف وجلضًمٖ ،بض الخمُض ٖبض هللا الهضامت ،وي٘ َىامكه وفهاعؾه َالب مً ولُت الضٖىة ؤلاؾالمُت
ميكىعاث ولُت الضٖىة ؤلاؾالمُتَ ،غابلـ ،لُبُا ،1989 ،م 135
 -1مدمض ابً ٖؿىغ الخؿُني الكفكاووي ،صوخت الىاقغ إلاداؾً مً وان باإلاغغب مً مكاًش اللغن
الٗاقغ ،جدلُم مدمض خجي مُبىٖاث صاع اإلاغغب ،للخإلُف و الترحمت و اليكغ ،الغباٍ/ ٌ1397 ،
1977م م 47
 -2ؤخمض اإلاىجىع ،فهغؽ ؤخمض اإلاىجىع ،جدلُم مدمض خجي ،مُبىٖاث صاع اإلاغغب للخإلُف والترحمت،
الغباٍ 1976 / ٌ1396م ,م50
 -3جدىاوٌ َظٍ الفخاوي مجمىٖت مً ألاحىبت في مسخلف اإلاؿائل الكغُٖت ،فُىعص الىوكغَس ي الؿؤاٌ زم
ًغصفه بئحابت الفلُه الفالوي مؿدكهضا باألخاصًث وآلاًاث اللغآهُتً ،غاح٘:ؤبى الٗباؽ اخمض بً ًحي
الىوكغَس ي ،اإلاُٗاع اإلاٗغب والجام٘ اإلاغغب ًٖ فخاوي ؤَل إفغٍلُا و ألاهضلـ واإلاغغب ،ؤزغحه حماٖت مً
الفلهاء بئقغاف مدمض خجي 12حؼءا ،وػاعة ألاوكاف والكؤون ؤلاؾالمُت اإلاملىت اإلاغغبُتَ1401 ،ـ /
1981م
 -4اخمض ابً اللاض ي اإلاىىاس ي ،حظوة الاكخباؽ في طهغ مً خل مً ألاٖالم بمضًىت فاؽ ،صاع اإلاىهىع
للُباٖت و الىعاكت ،الغباٍ 1973م ،م . 156وهظلً ابً ٖؿىغ ،الضوخت ،مهضع ؾابم ،م ،47هظلً :
ًحي ولض ؾُضي ؤخمض ،ببلُىغغافُا – جلمؿان ٖ ،1400ىىان ،صاعاإلاٗغفت ،2011 ،م ،100 ،مسُىٍ
إًًاح اإلاؿالً إلى كىاٖض مالً ألخمض بً ًحي الىوكغَس يٖ ،ضص الهفداث مً  ،468 – 420 ،الغكم ،
 / 115ن  – 12 /الخؼاهت الخؿُيُت ( اإلالىُت ) الغباٍ
 -5جخٗلم َظٍ الخاصزت بفخىاٍ اإلاخٗللت ببىاء حضاع وخهً ٖلى ؤخض اإلالابغ اإلاجاوعة للمضًىت وكض ٖاعى
الىوكغَس ي طلً ،فجهب الؿلُان الؼٍاوي اإلاخىول صاعٍ ،اهٓغ:خؿاوي مسخاع ،مىؾىٖت اإلاضن الجؼائغٍت ج،4
مضن الغغب ،صاع الخىمت ،الجؼائغ 2007 ،م  97/96هما جُغق الضهخىع خؿاوي لهظٍ اللًُت في ٖىهغ
الهجغة إلى فاؽ و ؤبغػ الٗلماء اإلاهاحغًٍ في هخابت :جاعٍش الضولت الؼٍاهُت ،ج – 2ألاخىاٌ الاكخهاصًت
والثلافُت ميكىعاث الخًاعةَ ،بٗت 2009م  ،نو  218الى 228
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ّ
وفغ إلى مضًىت فاؽ ،فاؾخىَجها ،1جسغج ٖلى ًض الكُش ؤبي الٗباؽ حماٖت مً
الفلهاء ممً الػمه.2جىفي عخمه هللا 3ؾىت َ914ـ 1509 /م ،وهي الؿىت التي ؤزظ
4
الىهاعي ّ
صمغَم هللا وَغان...ووان ٖمغٍ هدى زماهحن ؾىت)
 -2أحمد بن محمد العبادي التلمصاني (ثوفي حوالي 941ه 0533/م )
َى الكُش ؤلامام الٗالم اإلادلم الىدغٍغ ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً مدمض الٗباصي
وان مً الٗلماء ألاٖالم  ...وعص ٖلى فاؽ في الضولت الىَاؾُت الىانغٍتّ ،
وكضمه
الىانغ بً الكُش الىَاس ي للخضعَـ في حام٘ اللغوٍحن ...فاهخف٘ الىاؽ بٗلىمه وؤزظ
ٖىه الفله ؾُضي ؤبي مدمض الهبُي ...وللي مىافؿه مً فلهاء فاؽ في طلً الىكذ
ألمىع ًُىٌ قغخها ،لخلضمه ٖلحهم ،وجىحه ؤعباب الضولت الى حهخه ،جىفي في ؤوائل
5
الٗكغة الغابٗت ،وصفً بخلمؿان عخمه هللا
 - 3علي بن موس ى بن علي بن هارون أبو الحصن ( 870هـ 0466 -م 950/هـ -
0545م )
َى الكُش الفلُه ألاؾخاط الٗضصي الفغض ي اإلاؤكذ الٗغوض ي اإلاخفجن اإلافتي
الخُُب ؤبي الخؿً ٖلي بً مىس ى ابً َاعون اإلاُغغي ،6وبه اقتهغ اإلاُغغي بالُاء
بالُاء مُغغة جلمؿان 7وؤزظ ٖىه ٖبض الىاخض الىوكغَس ي والِؿِخني والؼكاق و
غحرَم 8له مكاعهت في ٖلىم الخفؿحر والٗغبُت والخؿاب والفغائٌ ،اهخلل إلى فاؽ
 -1ؤخمض بابا الخمبىتي ،هُل ؤلابتهاج بخُغٍؼ الضًباج الجؼء ألاوٌ ،الُبٗت ألاولى ،اقغاف وجلضًم ٖبض
الخمُض ٖبض هللا الهضامت ،وي٘ َىامكه وفهاعؾه َالب مً ولُت الضٖىة الاؾالمُت  ،ميكىعاث ولُت
الضٖىة الاؾالمُت َ ،غابلـ ،لُبُا ،1989 ،م135
 -2ؤخمض اإلاىجىع ،فهغؾت ؤخمض اإلاىجىع ،مهضع ؾابم م50
 -3ابً ٖؿىغ  ،الضوخت ،مهضع ؾابم ،م 48
 -4ابً مغٍم ،البؿخان ،مهضع ؾابم ،81 ،هظلً ؤبى اللاؾم الخفىاوي  ،حٗغٍف الخلف بغحاٌ الؿلف
ج ،1ٍ ، 1صعاؾت وجدلُم  :زحر الضًً قترة ،صاع هغصاصة ،لليكغ والخىػَ٘ 2012 /ٌ1433 .م ،م / 554 ،
 . 555ؤهٓغ هظلً :هماٌ الؿُض ؤبى مهُفى  ،حىاهب مً خًاعة اإلاغغب ؤلاؾالمي مً زالٌ هىاػٌ
الىوكغَس ي– مغهؼ ؤلاؾىىضعٍت للىخاب 1996 ،نو ،06/05 ،هظلً ؾٗض هللا ؤبى اللاؾم ،جاعٍش الجؼائغ
الثلافي ج ،1مغح٘ ؾابم م 123 ،وما بٗضَا
 - 5ابً ٖؿىغ ،صوخت الىاقغ ،مهضع ؾابم ،م119
 -6ؤخمض اإلاىجىع ،فهغؽ ؤخمض اإلاىجىع ،مهضع ؾابم ،نو 12 /11
 -7ؤخمض بابا الخمبىتي ،هُل الابتهاج ،مهضع ؾابم  ،م 345
 -8ؤخمض بابا الخمبىتي ،مهضع ؾابم ،م 346
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ؾىت َ891ـ1486/م ،فالػم الٗالمت ابً غاػي  29ؾىت في البدث و الخدلُم 1جىفي
2
في طي اللٗضة ؾىت إخضي و زمؿحن ،وكض هاف ًٖ زماهحن
 -4الونشريس ي عبد الواحد بن أحمد الونشريس ي ( ت955هـ 0549 /م )
َى الفلُه الٗالم الٗالمت ،البدغ الفهامت ،ناخب الللم الفهُذ واللؿان
الهغٍذ ،فغٍض صَغٍ وؤعجىبت ٖهغٍ 3ؤلامام الفلُه ألاؾخاط الىدىي ألاصًب الىاْم
الىازغ الخُُب اإلافتي 4ناخب الٗلم الصخُذ واللؿان الفهُذ  ...كاض ي فاؽ
ومفخحها ،وٖضٌ كًاة ػماهه ٖ ...اعفا باألنىٌ والفغوٕ مكاعوا في الفىىن ،مدللا
لجمُٗها م٘ َالكت اللؿان ،وخؿً الخٗبحر وؾغٖخه ،وحىصة الفهم والخِ والكٗغ،
قاٖغا مجُضا الًلاعٖه ؤخض مً ؤَل ٖهغٍ ...وكض حم٘ له بحن الخُِ الثالزت ،
الفخُا واللًاء والخضعَـ 5ولض بفاؽ بٗض الثماهُحن و زماهمائت ،ؤزظ (الٗلم ) ًٖ
ؤبُه ؤبي الٗباؽ والكُش ابً غاػي والهبُي  ...جىلى اللًاء زماهُت ٖكغ ٖاما.6مً
جألُفه ،هٓم كىاٖض اإلاظَب اإلاؿمى بالىىع اإلالخبـ مً كىاٖض مظَب مالً بً
ّ
ؤوـ ،لخو فُه هخاب:إًًاح اإلاؿالً لىالضٍ,وػاص ٖلُه ػٍاصاث عائلت ...وحٗلُم
خؿً ٖلى البساعي لم ًىمل ،وله ؤػحاٌ ومىشخاث 7ووان ممً ال جإزظٍ في هللا
لىمت الئم زغج ًىم ُٖض لُهلي بالىاؽ نالة الُٗض فاهخٓغ الؿلُان ؤبى الٗباؽ
ؤخمض اإلاغٍني فبُإ ٖلحهم ولم ًإث إلى ؤن زغج وكذ الهالة وإلاا ونل الؿلُان إلى
اإلاهلى هٓغ الكُش ٖبض الىاخض إلى الىكذ ،فغآٍ كض فاث فغقي اإلاىبر وكاًٌ:ا مٗكغ
اإلاؿلمحن ٖٓم هللا ؤحغهم في نالة الُٗض ،فلض ٖاصث ْهغا  ،زم ؤمغ اإلاؤطن فإطن
وؤكام الهالة ونلى بالىاؽ الٓهغ واههغف ولم ًغإ حغُحر الؿلُان وال فًُدخه

ٖ -1اصٌ هىحهٌ ،ؤٖالم الجؼائغ مً نضع ؤلاؾالم إلى الٗهغ الخايغ,2ٍ ،مؤؾؿت هىحهٌ الثلافُت
للخإلُف والترحمت واليكغ بحروث ،لبىان 1980 / ٌ1400م ،م306 ،305 ،
 -2ؤخمض بابا الخمبىتي ،هُل الابتهاج ،مهضع ؾابم ،نو27 / 26 ،
 -70ابً ٖؿىغ ،الضوخت ،مهضع ؾابم ،م 52
 -4ؤخمض اإلاىجىع ،فهغؽ اإلاىجىع ،مهضع ؾابم ،م12
 -5مدمض بً حٗفغ الىخاوي ،ؾلىة ألاهفاؽ ومداصزت ألاهُاؽ بمً ؤكبر مً الٗلماء و الهلخاء بفاؽ ج،2
مغح٘ ؾابم ،م 163 ،162
 -6اخمض بابا الخمبىتي ،هُل الابتهاج بخُغٍؼ الضًباج ،مهضع ،ؾابم نو 289-288
 -7مدمض بً حٗفغ الىخاوي ،ؾلىة ألاهفاؽ ج ،2مغح٘ ؾابم ،م 163
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1ومما ٖغف به ٖبض الىاخض الىوكغَس ي ؤهه ٖلض نلخا بحن الىَاؾُحن والؿٗضًحن
ؾىت 1534 / ٌ940م  ،جم بمىحبت جلؿُم اإلاغغب هما ًليً:يىن ُملً الؿٗضًحن مً
جاصال إلى الؿىؽ ،ولبني وَاؽ مً جاصال إلى اإلاغغب ألاوؾِ 2وبؿبب جضزله في
3
الكؤون الؿُاؾُت في اإلاغغب ماث ملخىال ؾىت َ955ـ  1549/م
 - 5محمد شقرون الوحدًجي بن هبة هللا التجيني التلمصاني ( ت 983هـ /
0575م )
ّ
َى الكُش الفلُه ّ
الفهامت الٗالم الٗلم ،الٗالمت ،قُش الفخُا وإمامها ألاهبر ؤبى
ٖبض هللا مدمض بً َبت هللا اإلاٗغوف بالؿُض قلغون بً َبت هللا 4وونفه ؤخمض
اإلاىجىع بلىله(الفلُه اإلاىخض اإلاكاعن اإلافتي الخُُب  ...اؾخفضث مىه في الٗلائض
5
والفله والخضًث وألاصب وغحر طلً ...وكاٌ لي بإهه ولض ؾىت زمان وحؿٗمائت
اؾخىًَ فاؾا بٗض ؤن كضم إلحها مً جلمؿان ؾىت ؾب٘ وؾخحن وحؿٗمائت
ّ
(َ967ـ1559/م ) فٗٓمه ؾلُان اإلاغغب ًىمئظ ( الغالب باهلل ) ووالٍ الفخىي،
بدًغة مغاهل وؾائغ ؤكُاع اإلاغغب ،ووان ًدًغ مجلؿه ؤُٖان الفلهاء والؿلُان
بىفؿه واهخف٘ الىاؽ بٗلىمه.6وبؿبب جمىىه مً مظَب ؤلامام مالً فلض ٖغف
بمالً الهغحر 7له قغح ٖلى عحؼ ؤبي إسخاق الخلمؿاوي في الفغائٌ ووان فلحها
8
هىاػلُا ًلىم ٖلى ابً الخاحب ؤجم كُام ،ووان ٖاعفا باألنلُحن والبُان واإلاىُم
9
جىفي آزغ ؾىت زالر و زماهحن وحؿٗمائت  ًٖ ،زمـ وؾبٗحن ؾىت عخمه هللا
 -1ابً ٖؿىغ ،الضوخت  ،مهضع ؾابم ،م 52
 -2خؿاوي مسخاع ،مىؾىٖت جاعٍش وزلافت اإلاضن الجؼائغٍت ،ج ،4صاع الخىمت ،الجؼائغ ،2007 ،م99
 -3ؾٗض هللا ؤبى اللاؾم ،جاعٍش الجؼائغ الثلافي ،ج ،2م.69وَظا الخاعٍش زاَئ,ؤو عبما َى زُإ مُبعي
وألاصح َى ؤهه كخل ؾىت 1549 /ٌ955م و َى ما ؤقاع إلُه ابً ٖؿىغ في صوخت الىاقغ ،اإلاهضع الؿابم،
م ،54 ،وهظلً :ؤخمض بابا الخمبىتي في هُل الابتهاج ،مهضع ؾابم ،م289
 -4ابً ٖؿىغ ،صوخت الىاقغ ،مهضع ؾابم ،م 117
 -5ؤخمض اإلاىجىع ،فهغؽ ؤخمض اإلاىجىع ،جدلُم مدمض خجي ،مهضع ؾابم ،م78
 -6مدمض بً حٗفغ الىخاوي ،ؾلىة ألاهفاؽ ،مغح٘ ؾابم ج ،3م357
ٖ -7اصٌ هىحهٌ ،معجم ؤٖالم الجؼائغ ،مغح٘ ؾابم ،م . 188ؤهٓغ هظلً ،بىقىافي مدمض هجغة الٗلماء
الجؼائغٍحن إلى اإلاغغب ألاكص ى وبلضان اإلاكغق الٗغبي ،ملاٌ ؾابم  ،م 102
 -8ؤخمض بً اللاض ي ،حظوة الاكخباؽ ،مهضع ؾابم ،م 325
 -9ابً مغٍم ،البؿخان ،مهضع ؾابم ،م 279
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 - 6محمد بن أحمد التلمصاني ( ابن الوقاد التلمصاني ) ( :ت 0110 :هـ/
0592م )
َى الكُش ؤلامام الٗالمت ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض الخلمؿاوي وَٗغف بابً
الىكاص 1وَى جلمُظ ابً َبت هللا قلغون  2وان ؤصًبا وفلحها وٖاعفا بالخفؿحر
والخضًث ،ولض وحٗلم بخلمؿانَ3احغ إلى اإلاغغب عفلت الؿلُان الؿٗضي الظي فكل
فكل في خملخه يض الٗثماهُحن في جلمؿان ووان طلً ؾىت  1560/ٌ968مّ 4
خل
بخاعوصاهذ وولي به كًاء الجماٖت خىالي ؾخت ؤقهغ زم اؾخٗفى ليىهه ال ٌٗغف
البربغٍت التي هي لؿان ؤَلها ْ ...ل ًدىلل بحن فاؽ ومىىاؾه زم ٖاص إلى جاعوصاهذ
فخىلى الفخىي والخُابت  ...وَى ؤوٌ مً ؤكغؤ البساعي كغاءة يبِ وإجلان ومً قٗغٍ
في جدبِب هخاب البساعي ويغوعة كغاءجه كىله :
ك ـ ـ ـغاءجــه واعوٍ فـي الكـضائــض
هخاب البساعي وايب ٖلى
5
لضف٘ ؾمـىم ألافاعي ألاؾـاوص
فهـ ـ ـ ــى اإلاج ّـغب جـغٍاكـ ـ ـ ــه
ووان ػاَضا في الضهُا و ًدظع مً مسالُت اإلالىن و الاكتراب مجهم كائال :
6
فالكغ ؤحمٗه في طلً الٗمل
ول التراب و ال حٗمل لهم ٖمال
جىفي ؾىت إخضي وؤلف ( َ1001ـ) بمضًىت جاعوصاهذ وزلفه ولضٍ الخُُب ؤبى ػٍض
7
ٖبض الغخمان في ٖلمه وَضًه اإلاخلضم
 - 7املقري أحمد بن محمد بن ًحي أبو العباس ( ت0140 :هـ 0630/م )
حاء في هخاب جاعٍش الجؼائغ الثلافي الجؼء الثاوي لؤلؾخاط ؾٗض هللا خىٌ شخهُت
ؤخمض اإلالغي كىله ،لىخاولىا ؤن هترحم للملغي جغحمت جللُضًت ،لًاق ٖىه مجاٌ
 -1ؤبى اللاؾم الخفىاوي ،حٗغٍف الخلم بغحاٌ الؿلف ،ج ،2مغح٘ ؾابم ،م 348
 -2إبغاَُم خغواث ،الهالث الفىغٍت بحن جلمؿان و اإلاغغب ،مجلت ألانالت  .الٗضص  25حىٍلُت – ؤوث .1975
 .1975م 190
ٖ-3ماع َالٌ ،الٗلماء الجؼائغٍىن في البلضان الٗغبُت ؤلاؾالمُت فُما بحن اللغهُحن  20 -9م ،ٌ 14 -3 /
صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،الجؼائغ ،2010 ،م 120
 -4ؤبى اللاؾم ؾٗض هللا ،جاعٍش الجؼائغ الثلافي ج  ،1مغح٘ ؾابم م 425
 -5ؾٗاص لبهحر ،هجغة و هفي ؤَل الٗلم والضًً ،مغح٘ ؾابم ،م 241
 -6ؤبى اللاؾم ؾٗض هللا ،جاعٍش الجؼائغ الثلافي ،ج ،1مغح٘ ؾابم ،م 425
 -7ؤبى اللاؾم الخفىاوي ،حٗغٍف الخلف بغحاٌ الؿلف ج ،2مغح٘ ؾابم م349 ،وللخٗغف ٖلى شخهُت
ابىه ؤبى ػبض ٖبض الغخمانً ،غاح٘ :هفـ اإلاغح٘  ،نو 199 ، 198
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َظا الىخاب ،1فىُف لي ؤن ؤجغحم له (ؤهاالٗبض الًُٗف) في حؼء مً ملالي
اإلاخىاي٘ ؟؟؟ طلً ؤن ٖلمه غؼٍغ وخُاجه زهبت بالُٗاء والخإلُف وما هخب ٖىه
ؾىاء في الجؼائغ ؤو اإلاغغب ؤو في اإلاكغق ال ّ
ٌٗض وال ًدص ى ،فهى ؤلامام الخبر ،البدغ
الٗالمت  ،طو الفىىن ،ؤبى الٗباؽ الخلمؿاوي اإلااليي  2ولض بخلمؿان3ووكإ بها وخفٔ
اللغآن ومجها اهخلل إلى فاؽ ؾىت َ1009ـ 1600 /م فإزظ ًٖ قُىزها زم اهخلل إلى
مغاهل فاؾخضٖاٍ الخلُفت اإلاىهىع الؿٗضي ّ
وكغبه إلُه وؤهغمه.4له الٗضًض مً
اإلاؤلفاث الخاعٍسُت وألاصبُت و الضًيُت 5حٗغى لفخىت  6باإلاغغب ألاكص ى فهاحغ ٖلى
إزغَا إلى اإلاكغق الٗغبي,مهغزم مىت التي ؤصي بها فغًٍت الدج  ...ووان ًيخلل ما بحن
مهغومىت وبِذ اإلالضؽ وصمكم إط وان ًللى الضعوؽ الضًيُت والخاعٍسُت وٖىضئظ
ؤلف هخابه الكهحر(بمهغ)الظي ّ
ؾماٍ في البضاًت ٖغف الُُب بالخٗغٍف بالىػٍغ ابً
الخُُب7زم ٖضٌ ًٖ َظٍ الصخهُت إلى حؿمُت ؤزغي َُىفذ الُُب مً غهً
ألاهضلـ الغَُب وطهغ وػٍغَا لؿان الضًً بً الخُُب  8وكض بلغذ مؤلفاث اإلالغي

 -1ؾٗض هللا ؤبى اللاؾم ،جاعٍش الجؼائغ الثلافي ،ج ،2مغح٘ ؾابم  ،م 212
ٖ -2بض الخم خمِل ومدفىّ بىهغإ بً ؾاٖض ،مىؾىٖت جغاحم ٖلماء الجؼائغ ٖ ،لماء جلمؿان وجىاث،
َبٗت زانت ،صاع ػمىعة لليكغ والخىػَ٘  ،الجؼائغ ،2011 ،م 247
 -3مٗٓم مً هخب ًٖ اإلالغي ًغي بإهه ولض بخلمؿان ،لىً مغاح٘ وصعاؾاث ؤزغي جلىٌ بإهه ولض بملغة –
التي جل٘ بحن مضًىتي اإلاؿُلت وبغٍىت ،في مىُلت الؼاب وبالجىىب الجؼائغي ًغاح٘ :
 ؤبى ٖمغان الكُش وهانغ الضًً ؾُٗضووي ،معجم مكاَحر اإلاغاعبت ،حامٗت الجؼائغ . 1995 ،م 507 ؤؾماءاللاؾمي الخؿني  ،عؾائل اإلالغي  ،صعاؾت و جدلُم ،صاع اإلاٗغفت الضولُت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ،َبٗت زانت 2011 ،م 97 ،96
ٖ -4ماع َالٌ ،الٗلماء الجؼائغٍىن بفاؽ ،ملاٌ ؾابم ،مجلت الضعاؾاث الخاعٍسُتٖ ،ضص  ، 1995 ،09م
33
َ ًٖ -5ظٍ اإلاؤلفاث اهٓغ :ؤؾماء اللاؾمي الخؿني ،اإلاغح٘ الؿابم"نو 203 ،202 ، 201 ، 200 ،199
 2010 ، 209 ، 208 ، 207 ،206 ،205 ، 204 ، 203هظلً ،ؤبى اللاؾم الخفىاوي ،حٗغٍف الخلف
بغحاٌ الؿلف ،ج ،1م 541
 -6جفانُل الفخىت ًغاحٖ٘:بض الخم خمِل ،مدفىّ بى هغإ بً ؾٗض  ،مىؾىٖت جغاحم  ...مغح٘ ؾابم
م 249 ، 248
 -7ؤبى ٖمغان الكُش وهانغ الضًً ؾُٗضووي ،معجم مكاَحر اإلاغاعبت ،مغح٘ ؾابم ،نو 509 -508
 -8ؤؾماء اللاؾمي,عؾائل اإلالغي,مغح٘ ؾابم م 200
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زماهُت وٖكغًٍ جإلُفا في ؾىت َ1037ـ 1628 /م  ،1جىفي بمهغ في حماصي ألازحرة
2
َ1041ـ 1631/م فضفً في كغافت اإلاجاوعًٍ كغب حام٘ ألاػَغ)
إن اإلاخدب٘ إلاهاصع جغاحم الصخهُاث الٗلمُت زالٌ اللغن الٗاقغ هجغي  /الؿاصؽ
ٖكغ مُالصي ً ،جض ٖكغاث الٗلماء الجؼائغٍحن ،الظًً وان لهم بإ َىٍل في
مسخلف الٗلىم الٗللُت والىللُت ،والظًً لم جىً وحهتهم اإلاغغب ألاكص ى فلِ ،بل
اججهىا الى مسخلف مىاَم الٗالم ؤلاؾالمي ،وهدً إطا اكخهغها ٖملىا َظا ٖلى ٖلماء
جلمؿان ويىاخُه ،زالٌ فترة اللغن الٗاقغ هجغي  /الؿاصؽ ٖكغ مُالصي ،فئهىا
كض كمىا بظلً إلتزاما بفترة البدث ؤوال وبؿبب الٓغفُت الخاعٍسُت التي ّمحزث اإلاغخلت
زاهُا .
نتائج هجرة علماء ثلمصان إلى فاس
 - 1نتائج هجرة العلماء على الجزائر
إن مٗاملت ألاجغان و الخغوب الضازلُت التي ٖغفتها الضولت الؼٍاهُت في ؤوازغ ؤًامها
وٖالكتها باألؾبان في وَغان ويغِ بني وَاؽ ٖلحها مً الغغب والٗثماهُحن مً
الكغق ول َظٍ الٗىامل وغحرَا ،كض حٗلذ ( الٗلماء ال ٌكٗغون بالغاخت وال بالجى
اإلاالئم والاحتهاص في الغؤي و الخُاص الؿُاس ي ) فما وان مً الٗضًض مجهم إال ؤن خمل
ؤمخٗخه وؤَله وجغن البالص حملت ختى حهضؤ غباع الفتن و اإلاٗاعن 3وَظٍ الٓغوف
ّ
لدصج٘ الٗلماء الجؼائغٍحن (زانت ٖلماء
الخغحت اإلالُئت بااليُغاباث لم جىً
جلمؿان ) ٖلى البلاء في وَجهم ألن مً َبُٗت الٗالم َى البدث ًٖ حى ٌؿىصٍ
الهضوء والاؾخلغاع ألصاء عؾالخه الٗلمُت ٖلى ؤخؿً وحه 4ولٗل مً بحن ألاؾباب
ألازغي التي صفٗذ بهؤالء الٗلماء إلى الهجغة َى طلً الجمىص الفىغي الظي ٖغفه
اإلاغغب ألاوؾِ ألن الٗثماهُحن عهؼوا اَخمامهم ٖلى الجهاص البدغي مىظ مجُئهم إلى
الجؼائغ م٘ مُل٘ اللغن َ10ـ16/م ،وطلً لهض هجماث ( ألاوعبُحن الىفاع ) اإلاخخالُت
ٖلى الؿىاخل الجؼائغٍتَ ،ظا مً حه ،ومً حهت ؤزغي َى ؤن ألاجغان واهىا ؤٖاحم
-1ؤؾماء اللاؾمي ،هفـ اإلاغح٘ ،م 210
 -2ؤبى ٖمغان الكُش وهانغ الضًً ؾُٗضووي ،معجم مكاَحر اإلاغاعبت ،مغح٘ ؾابم ،م 509
 -3ؾٗض هللا ابى اللاؾم ،جاعٍش الجؼائغ الثلافي ،ج ،1مغح٘ ؾابم ،م424
 -4ؤعػقي قىٍخام ،الٗالكاث الثلافُت الجؼائغٍت اإلاغاعبُت (الفترة الٗثماهُت) ،مجلت الضعاؾاث الخاعٍخي،
حامٗت الجؼائغ ،مٗهض الخاعٍش الٗضص  ، 2011 ،13م85
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ال ًخلىىن لغت ؤَل البلض وَى ما حٗلهم ال ًىلىن الثلافت الاَخمام الظي حؿخدله
1وًٍُف الباخث ؤبى اللاؾم ؾٗض هللا ًٖ ألاجغان ( خيام الجؼائغ آهظان ) ؤجهم في
مٗٓم ألاخُان حهلت ال ٌٗغفىن ختى اللغاءة والىخابت ،هما واهىا مغامغًٍ ال فائضة
لهم مً الخىم إال حم٘ اإلااٌ والدؿلِ . 2
إن مً ًبدث في وكاٍ الخُاة الثلافُت في اإلاغغب َىاٌ اللغن َ10ـ 16 /مً ،جض
ؤهه وان كائما في حؼء هبحر مىه ٖلى حهىص ٖضًضة مً الٗلماء الجؼائغٍحن ( زانت
ٖلماء جلمؿان ) الظًً اؾخىَىىا اإلاغغب إط واهذ اإلاغاهؼ الثلافُت فُه – زانت
فاؽ – ال جسلىا مً ؤخض مجهم ،3وَى ما ًجٗلىا وؿخيخج قِئا ؤؾاؾُا َى جضَىع
الخُاة الثلافُت بخلمؿان بؿبب مغاصعة َؤالء الٗلماء لها ،وألن مٗٓم الٗلماء
والُلبت الظًً َاحغوا إلى فاؽ آزغوا الاؾخلغاع فحها بهفت جهائُت فئن هجغتهم جلً
واهذ جترن فغاغا هبحرا في اإلاغاهؼ التي َاحغوا مجها مثل جلمؿان التي َاحغث مجها
4
مجمىٖت هبحرة  ،فًٗف وكاَها الثلافي
ومً زالٌ خضًثىا ًٖ جلً الصخهُاث الٗلمُت التي َاحغث مً جلمؿان إلى
اإلاغغب في الفترة مىيىٕ البدث ،فئن هخب التراحم اإلاٗانغة لخلً الفترة  ،هىخاب
الضوخت ،وهخاب ؤلاٖالم ،وحظوة الاكخباؽ وغحرَم واهذ جهف ؤوالئً الٗلماء
ّ
ّ
اإلادلم ناخب الٗلم
بإوناف مجها ،الٗالم الٗالمت ،الكُش الفلُه ،ؤلامام الٗالم
الصخُذ و اللؿان الفهُذ  ...إلى غحر طلً مً ألاللاب التي لم ًىنفىا بها مً كبُل
اإلاضح ؤو ؤلاَغاء ( بل هالىَا ًٖ حضاعة واؾخدلاق بؿبب قهغتهم الٗلمُت الظائٗت
-1بىقىافي مدمض ،هجغة الٗلماء الجؼائغٍحن الى اإلاغغب وبلضان اإلاكغق الٗغبي زالٌ الٗهض الٗثماوي ،مجلت
اإلاىاكفٖ ،ضص  ،04صٌؿمبر 2009م 99
 -2ؾٗض هللا ؤبى اللاؾم ،جاعٍش الجؼائغ الثلافي ،ج,1مغح٘ ؾابم ،م .14إن مً ًلغؤ هالم ؾٗض هللاَ,ظا
ًلىٌ بإهه كض هٓغ هٓغة كاجمت الؿىاص إلى الخىاحض الٗثماوي بالجؼائغ وليي هيىن مىيىُٖحن في ٖملىا هضعج
ما طهغٍ ألاؾخاط ؾٗض هللا مً إًجابُاث للخىاحض الٗثماوي بالجؼائغ بلىله:ؤما الجاهب اإلاط يء(فهىؤن
الٗثماهُحن ؤهلظوا بخضزلهم اإلاغغب ؤلاؾالمي مً الاخخالٌ ألاحىبي اإلاؤهض و واهىا غؼاة مجاَضًً  ...و واهىا
قىهت في خلم الٗضو و كظي في ُٖىه و صخغة جدُمذ ٖلحها ول مداوالث الغؼو الخاعجي  ...اإلاغح٘ هفؿه،
م 15
ٖ -3ماع بً زغوف ،الٗالكاث الاكخهاصًت و الاحخماُٖت والثلافُت بحن الجؼائغ واإلاغغب ،ج 2مغح٘ ؾابم ،
نو 132 , 131
ٖ -4ماع بً زغوف.هفـ اإلاغح٘  ،م150
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الهِذ التي ججاوػث آلافاق ،وؤزبخىا مياهتهم ختى بحن ؤكغاجهم ٖلماء اإلاغغب ألاكص ى،
إط وحض بًٗهم مىافؿت قضًضة (إن لم جىً خؿضا) مً َغف فلهاء فاؽ .1
وٖىضئظ ًمىىىا اللىٌ بإن ول ٖالم مً َؤالء الٗلماء وان بمثابت زؼاهت ٖلم ،وصائغة
مٗاعف ،فلضث البالص بهجغتهم عهىا ؤؾاؾُا مً ؤعوان الخُاة الٗلمُت.2
 -2نتائج هجرة العلماء على املغرب ألاقص ى
إطا واهذ الهجغة مً جلمؿان إلى فاؽ وباال ٖلى زلافت اإلاغغب ألاوؾِ وجضوي
مؿخىاَا ،فئهه باإلالابل واهذ زحرا وبغهت ٖلى اإلاغغب ألاكص ى ،ألؾباب كض جبضوا
للىَلت ألاولى ؾُاؾُت إط ًخمثل ْاَغَا في إعجاب ؾالَحن اإلاغغب
ألاكص ى(وَاؾُحن وؾٗضًحن)بالٗلماء ،بِىما ًخمثل باَجها في هؿب َؤالء الؿالَحن
مؤٍضًً لهم ،زانت مً جلمؿان(التي واهذ حٗخبر حؼءا مً اإلاغغب ألاكص ى مىظ
الٗهض اإلاغٍني ) 3إط ّ
عخب الؿلُان مدمض الكُش الؿٗضي بىفاصة مدمض بً ٖبض
ّ
الغخمان بً حالٌ الخلمؿاوي فللضٍ الفخىي و ؤلامامت و الخضعَـ بجام٘ ألاهضلـ زم
بجام٘ اللغوٍحن بفاؽ  ...هما ّ
عخب الؿلُان ٖبـض هللا الؿٗضي بىضاء ٖلماء جلمؿان
الظًً اؾخغازىا به في ؤٖلاب فخىت َ968ـ1560/م 4و هللهم إلى فاؽ  ...وؤمغ للٗالم
ؤخمض بً ؤخمض الٗباصي بإلف مثلاٌ طَبا وبىؿاء و إكامت حلُلت  ،وكاٌ ألٖىاهه ال
5
حؿىوٍ بإخض مً الفلهاء فئن ّ
َمخه هبحرة
 -1مً ؤبغػ الٗلماء الجؼائغٍحن الظًً وحضوا مىافؿت (إن لم جىً خؿضا )مً َغف هٓغائهم اإلاغاعبت آهظان
الٗالم الفلُه  :ؤخمض بً مدمض الٗباصي ً ،غاح٘ ابً ٖؿىغ ،صوخت الىاقغ مهضع ؾابم م119
 -2ؾٗض هللا ؤبى اللاؾم  ،جاعٍش الجؼائغ الثلافي ،ج ،1مغح٘ ؾابم ،مٌ . 424 ،كحر ؾٗض هللا بلىله َظا إلى
هجغة ؤخمض الىوكغَس ي ( ،ناخب اإلاُٗاع ) وهدً وٗخلض حاػمحن ؤن َظا الىنف ًىُبم ٖلى ول الٗلماء
الجؼائغٍحن الظًً َاحغوا إلى اإلاغغب ألاكص ى في الفترة – مىيىٕ البدث – فسؿغث البالص ٖلى إزغَا مىعصا
َاما مً مىاعص الثلافت الجؼائغٍت  ،فلى اؾخلغث ألاويإ في الجؼائغ آهظان  ،ولى اَخم ألاجغان بالىاخُت
الثلافُت ،وٖاملىا الفئت اإلاثلفت و ٖلى عؤؾهم الٗلماء مٗاملت خؿىت جلُم بملامهم و بٗلمهم و بىىا حامٗت
ؤو حامٗاث  ،هجامٗت اللغوٍحن مثال في جلمؿان  ،ؤلم ًىً لُخغحر الىي٘ ؟ و جهبذ بظلً جلمؿان عائضة
حكض إلحها الغخاٌ هما واهذ ّ
في اإلاجاٌ الٗلمي – الضًني بالضعحت ألاولى – و ّ
حكض إلى حامٗت اللغوٍحن
واللحروان ؟؟؟؟
ٖ -3ماع بً زغوف ،الٗالكاث الاكخهاصًت و الاحخماُٖت و الثلافُت بحن الجؼائغ و اإلاغغب ،ج 2مغح٘ ؾابم ،
م 122
 -4ؾبلذ ؤلاقاعة إلحها
 -5ابً ٖؿىغ  ،الضوخت  ،مهضع ؾابم  ،م 119
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إن ٖىاًت اإلالىن الكغفاء بهؤالء الٗلماء ( لِـ مً جلمؿان فلِ ) بل هظلً مً
جىوـ وألاهضلـ ؾاَم هثحرا في جيكُِ الخغهت الثلافُت باإلاغغب,إط ؤن ( البالٍ
ّ
اإلاغغبي ) وْف الٗلماء الجؼائغٍحن لهالخه هما خضر في ٖهض الضولت الؿٗضًت خُث
اؾخفاص اإلاغغب مً َؤالء الٗلماء في إػصَاع الضعاؾاث ؤلاؾالمُت بمغاهؼٍ الخًاعٍت
مثل فاؽ  1وكض ؾاَم الٗلماء الجؼائغٍىن في وكغ الٗلم واإلاٗغفت في اإلاجخم٘ اإلاغغبي
 ,وٖملىا ٖلى جلىٍت عوابِ اإلاىصة بحن الكٗبحن ...فلض واهذ الٗالكاث الثلافُت بمثابت
حؿىع مخِىت جغبِ بحن الكٗبحن بىاؾُت ٖلماء البلضًً. 2
وبدضًثىا ًٖ هخائج هجغة ٖلماء جلمؿان إلى اإلاغغب البض لىا ؤن وُٗي هخائج
ملمىؾت ًٖ آزاع َظٍ الهجغة ،وًٖ ؤمثلت طلً ما كام به الكُش الٗالمت مدمض بً
ؤخمض الخلمؿاوي اإلاٗغوف بئبً الىكاص ( إط وان فًله هبحرا في جدبِب الٗغبُت ألَل
جاعوصاهذ البربغٍت التي وان كض كهضَا بٗض هجغجه مً جلمؿان ؾىت َ968ـ /
1561م ،ووكـغبها الٗلـىم الضًيُـتوالٗلـىم اللغىٍـت اإلاسخلفـت مً خـضًث وجفؿُـغوفلــه
وكىاٖض اللغت  ...فخسغج بظلً ٖلى ًضٍ زلم هثحر.3
ومما ججضع ؤلاقاعة إلُه َى ؤن ٖلماء اإلاغغب ألاوؾِ الظًً َاحغو إلى اإلاغغب
ألاكص ى لم جىً وحهتهم فلِ مضًىت فاؽ بل َىان مً كهض فاؽ زم جىحه إلى
مضن مغغبُت ؤزغي و مً ؤمثلت طلً مضًىت مغاهل التي طإ نُتها ،زانت في
الىهف الثاوي مً اللغن َ10ـ16 /م ،بٗضما ؤنبدذ ملغا لخالفت الؿٗضًحن
فلهضَا بٌٗ ٖلماء جلمؿان ،ومجهم ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الخهغ  ،مدمض بً َبت
هللا اإلاٗغوف بكلغون والظي ؾبلذ ؤلاقاعة إلُه (فاهخف ــ٘ الىاؽ بٗلىمه الغؼٍغة وهثر
 -1خؿاوي مسخاع ،مىؾىٖت اإلاضن الجؼائغٍت  ،مضن اإلاغغب  ،ج ، 4مغح٘ ؾابم ،م 226
 -2ؤعػقي قىٍخام ،الٗالكاث الثلافُت الجؼائغٍت اإلاغاعبُت( الفترة الٗثماهُت ) ،مغح٘ ؾابم ،نو 87 , 86
وَىا البض مً ؤلاقاعة الى ؤن اهخلاٌ الٗلماء لم ًىً مً حاهب واخض فلِ,ؤي مً الجؼائغ الى اإلاغغب
ألاكص ى,بل هظلً اهخلل مجمىٖت مً الٗلماء اإلاغاعبت الى الجؼائغ – في الفترة مىيىٕ البدث – هظهغ مجهم
ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الخهغ مدمض الخىاحي وؤخمض الفاس ي ومدمض الفاس ي ،وٖلي بً ٖبض الىاخض
السجلماس ي  ...الظًً اؾخلغوا في الجؼائغ ؤو في كؿىُُىت ؤو في جلمؿان,وجهضعوا للخضعَـ فحها إلاؼٍض مً
الخفانُل ًغاحٖ٘ :ماع بً زغوف الٗالكاث الاكخهاصًت و الاحخماُٖت و الثلافُت ج ، 2مغح٘ ؾابم ،م
 120و ما بٗضَا
ٖ -3ماع بً زغوف ،الٗالكاث الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت بحن الجؼائغ و اإلاغغب ،ج 2مغح٘ ؾابم ،
م 115
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آلازظون ٖىه مً اإلالىن وألامغاء الؿٗضًحن و الٗلماءومً بُجهم الؿلُان الغالب
باهلل ،والؿلُان ؤخمض اإلاىهىع ،والٗالم ابً اللاض ي ،والٗالم واإلاؤعر ابً ٖؿىغ،
والٗالم ؤخمض اإلاىجىع...وواهىا ًدًغون صعوؾه الكائٗت في الفله واإلاىُم ،والخفؿحر
والبالغت والفغائٌ والخؿاب1وَظٍ الٗلىم التي وان ًضعؾها جضٌ صاللت كُُٗت ٖلى
ؤهه وان بالفٗل مىخبت مخىللت ،طاث مسؼون ٖلمي وفحر ،ؤزغي به الخُاة الثلافُت
ؤًما إزغاء باإلاغغب ألاكص ى زانت مضًىت مغاهل
ولى ؤهني ؤَللذ الٗىان لللمي للخضًث ًٖ مأزغ ول ٖالم مً َؤالء الٗلماء الظًً
عخلىا ؤو َاحغوا إلى اإلاغغب ألاكص ى زالٌ اللغنَ10ـ16/م ،إلاا اؾخىٖبذ نفداث
َظٍ اإلالالت مأزغَم ،طلً ؤن ُٖاءَم حؼٍل و إمياهُاتهم و كض اتهم الٗلمُت ال ّ
خض
ع
لها  ...و لٗلىا هسخم خضًثىا ًٖ َؤالء الٗلماء بإخمض اإلالغي الظي وان معجبا باإلاغغب
مخىلُا فُه الىْائف الؿُاؾُت واإلمامت والخُابت و الفخىي و هي وْائف الٗلماء
الباعػًٍ في ٖهضٍ في الجؼائغ ؤًًا إط وان بٌٗ ؾالَحن اإلاغغب ًلضمىن ٖلماء
الجؼائغ زانت ٖلماء جلمؿان مجهم –اإلالغي -ألؾباب ؾُاؾُت جخٗلم بؿُاؾتهم مً
2
الضولت الٗثماهُت
ّ
ومٗلىم ؤن ٖضصا هبحرا مً اإلاغاعبت حٗلم باإلالغي ولم ٌؿخُُٗىا مفاعكخه طلً ؤهه
ٖىضما غاصع مضًىت فاؽ ؾىت 1617 / ٌ1027م  ,جاعوا وعاءٍ ػوحخه و ابيخه وزؼاهت
هخبه مخىحها إلى الدجاػ ألصاء فغًٍت الدج  ،3جغحاٍ ٖضص مجهم بٗضم اإلاغاصعة،
والبلاء بُجهم وؤوكض ؤخضَم وَى الفلُه الياجب ؤبى الخؿً ٖلي الخؼعجي الفاس ي
الكهحر بالكامي كائال :
بإهً كض ؾئمذ مً ؤلاكامـت
ؤقمـ الغ ــغب خلا ما ؾمٗىا
إلى قغق ؾمىث به ٖالم ــت
و ؤهً كض ٖؼمذ ٖلى َل ــىٕ
لل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض لؼلذ ّ
4
بدـم هللا ال جل ــم اللُ ــامـ ـ ـ ـ ـ ــت
مىا هـل كــلب
ػ
ٖ -1ماع بً زغوف ،.هفـ اإلاغح٘  ،م 153
 -2ؤبى اللاؾم ؾٗض هللا ،جاعٍش الجؼائغ الثلافي ،ج ، 2نو214 ، 213
 -3لُلى غىٍني  ،الخفاٖل الثلافي بحن صوٌ اإلاغغب في الٗهض الٗثماوي ،مغح٘ ؾابم ،م 28
 -4ؤبى اللاؾم الخفىاوي حٗغٍف الخلف بغحاٌ الؿلف ،ج 1اإلاغح٘ الؿابم ،م .542والخلُلت ان مغاصعة
اخمض اإلالغي للمغغب لم جىً جللائُت بل واهذ ألؾباب مخٗضصة مجها الايُغاباث الؿُاؾُت في اإلاغغب بٗض
وفاة اإلاىهىع الظَبي زانت الجزإ ٖلى الؿلُت بحن ؤبىائه,هما ؤتهم اإلالغي باإلاُل لجماٖت قغاهت وؤيغابهم
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وٖلى الٗمىم فلض واهذ الٗالكاث بحن البلضًً اإلاغغب ألاوؾِ و اإلاغغب ألاكص ى
ملهىعة ٖلى اإلاؿخىي الكٗبي و ال صزل للضوائغ الغؾمُت فحها فهي واهذ جخمحز
بالٗفىٍت الخللائُت ،واإلالفذ فحها لالهدباٍ ؤن َىان جيامال بحن ٖلماء البلضًً فياهىا
ٌكيلىن بدم مضعؾت واخضة ( فالخلمُظ في الجؼائغ ؤنبذ ؤؾخاطا في الخىايغ
اإلاغغبُت,وألاؾخاط في اإلاغغب ؤنبذ جلمُظا بالجؼائغ و الٗىـ صخُذ ،و َظا ًضٌ ٖلى
1
جىاي٘ ٖلماء اإلاغغب ٖامت )
ّ
إهه ومً زالٌ اؾخٗغايىا لهظٍ الىيُٗت الثلافُت التي محزث البلضًً ،زالٌ َظٍ
الفترة الؼمىُت ،وؿخيخج ؤن مؿإلت الخإزحروالخإزغ بحن زلافت البلضًً والكٗبحن
الجؼائغي واإلاغغبي لم جىً ولُضة اللغن الٗاقغ هجغي  /الؿاصؽ ٖكغ مُالصي ،بل
جمخض حظوعَا إلى فتراث ػمىُت كضًمت ،وكض وان َلبت الٗلم َم وؾُلت الاجهاٌ
بالضعحت ألاولى ،لم جمىٗهم الايُغاباث الؿُاؾُت الخانلت في َظا البلض ؤو طان مً
الخىانل م٘ بًٗهم البٌٗ
وخالصة القول ؤن الهجغة لم جىً بمٗؼٌ ٖما خضر مً جُىعاث وايُغاباث
ٖاقها اإلاغغب ألاوؾِ (الجؼائغ) زالٌ اللغن اٌ َ 10ـ 16 /م طلً ؤجها واهذ بضواف٘
جياص جيىن مىيىُٖت ،ولم جىً وحهت َؤالء الٗلماء اإلاهاحغًٍ إلى فاؽ مً كبُل
الهضفت ،بل واهذ ازخُاعا مضعوؾا ألؾباب مخٗضصة ؤبغػَا وحىص جلً اإلاىاعة
الخًاعٍت التي مؤل قٗاٖها الخًاعي والضًني آلافاق بما جدخىٍه مً مضاعؽ
ومجالـ ٖلم زانت بجام٘ اللغوٍحن الظي لم ًىً ملهضا للجؼائغٍحن فدؿب بل
مً مسخلف ؤنلإ الٗالم ؤلاؾالمي ّ
ممً جخىق ؤهفؿهم الى َلب الٗلم ،ؤو الخبرن
باألولُاء والهالخحن ،وعحاٌ الخهىف ّ
إن َظٍ الهجغة مً َغف ٖلماء جلمؿان وإن
جغهذ فغاغا ،ؾاَمذ فُه الؿُاؾت الٗثماهُت في الجؼائغ بكيل مباقغ ،فئجها بملابل
طلً واهذ وٗمت ٖلى اإلاغغب ألاكص ى ،بما ؾاَم به َؤالء الٗلماء  -طوي الؿماث
الفايلت والخاملحن إلاسخلف الٗلىم الضًيُت – بدٔ وافغ في جُىع و اػصَاع الثلافت
باإلاغغب ألاكص ى ٖمىما ،وبجام٘ اللغوٍحن بفاؽ زهىناَُ ،لت فترة اللغن الٗاقغ
هجغي  /الؿاصؽ ٖكغ مُالصي وعبما واهذ اللبىاث التي ويٗها َؤالء الٗلماء هبراؾا
ٖلى ما واهىا ٖلُه مً الفؿاص بفاؽ,ؤزىاء فترة خىم الؿلُان الكُش,فلما عؤي طلً زاف ٖلى هفؿه مً
ؤَل فاؽ وكاٌ ٖىض زغوحه مً فاؽ ( صزلذ همائها وزغحذ همائها ) اإلاغح٘ هفؿه م 550
 -1ؤعػقي قىٍخام ،الٗالكاث الثلافُت الجؼائغٍت اإلاغاعبُت (الفترة الٗثماهُت) ،ملاٌ ؾابم ،م 93
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تهخضي به ألاحُاٌ الالخلت ،لِـ في اإلاغغب ألاكص ى فلِ ،بل في الٗالم ؤلاؾالمي
هظلً ،ألن زلافت َؤالء الٗلماء هي بالضعحت ألاولى زلافت صًيُت إؾالمُت بدخت
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