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ŁÚş×fl~ł“ 
ور الحضاري والتفّوق العلم وجود الرحالت من سمات التط

ود  ي العالم ٕالاسالمي، وذلك لل ن مراكز العلم  ؤالاسفار للعلماء ب
ي  ر  بالعلوم واكتساب املعرفة، فقد تّولد عن ذلك نشاط علم كب
ر  ا لها دور كب ي أ الدولة ٕالاسالمية، وتكمن أهمية الرحلة العلمية 

ن العالقات الثقافي ي ي تمت ا أيًضا  ن الدول ومدى مساهم ة ب
ي تشكيل معالم الوحدة  تنشيط الحركة الثقافية والفكرية، و
ن الدول العربية وٕالاسالمية، من خالل  الثقافية ٕالاسالمية ب
ا علماء الدول  مختلف الكتب واملصنفات ال كانوا يتداولو

ن البلدان من م ختلف والطلبة فكانت الحركة الفكرية متواصلة ب
ي مجال الفقه وأصوله والعلوم  ر خاصًة  العلوم وإلجازة والتعمق أك
ٔالاخرى. ومهما كانت دوافع الرحلة العلمية وأهدافها فإن املقصد 
العلم كان أهمها وأشملها حيث كان طالب العلم يشّدون رحالهم 
ن مشقة  ى مختلف الحواضر املغربية ؤالاندلسية واملشرقية متحمل إ

ر  السفر ح أصبحوا شيوًخا وأساتذة وعلماء ساهموا بقسط كب
ضة الفكرية والتعليمية، لقد توطدت العالقات الثقافية  ي إثراء ال
ن الدول عن طريق الرحالت العلمية، فقد  ر ب والفكرية بشكل أك
ي طلب العلم ورحلة الحج من الفرص الثمينة ال  كانت الرحلة 

م من لقاء املشايخ والعلماء كما  توفرت لطالب العلم، حيث مكن
ى العلوم واملناهج. كما ساهمت أيًضا  الاطالعأتاحت لهم فرصة  ع

ي  ن البلدان ٕالاسالمية خاصًة  ي تشكيل معالم الوحدة ٕالاسالمية ب
ي.  الجانب الثقا

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
راث ٕالاسالمي، وذلك  ي تاج ال تعد الرحلة العلمية درًرا مرصعة 

ي مختلف العلوم ؤالافهام وش العلوم ملا تشتمل عليه  من فوائد 
العقلية والنقلية، فمن خالل كتب الرحالة تسمع ما يشرب العقول 
ر ذلك من مسائل الدين والعقيدة  ر وغ ي عجائب التفس ؤالاذهان 
والفقه ؤالاصول ودرر البالغة والنقد والنحو، ورائق التصوف 

ر وسلسلة ال  راجم ؤالانساب والتاريخ.والزهد وبديع الشعر والن
EMíéÛ×ÃÖ]í×u†Ö]ÝçãËÚD 

رحيل ويقال رحل الرجل أي  ي الارتحال وال ي اللغة  الرحلة 
ي ٔالارض، وجاءت الرحلة  )١(سار، ر والضرب  فالرحلة هنا بمع الس

ر وتحديد  بمع الارتحال أي الانتقال من مكان آلخر، أي الس
ن  الوجهة أو املقصد الذي يراد السفر  إليه. وذلك لتحقيق هدف مع

مادًيا أو معنوًيا. أما الحركة خالل الرحلة بقطع املسافات فه 
َن  ْ َنا َباِعْد َب ى: ﴿َفَقاُلوا َربَّ السفر وجمعه أسفار ومنه قوله تعا

ْسَفاِرَنا...﴾.
َ
ى الرحلة فقد تكررت دعوة هللا  )٢(أ لقد دعا ٕالاسالم إ

ي مناكب ٔالارض ل رو عجب صنعه وباهر قدرته، من لعباده بامل 
ا من معادن ونبات وحيوان، كما ورد  )٣(ٓالايات البينات وما أودعه ف

َتاِء  ْم ِرْحَلَة الّشِ ِ ي القرآن الكريم ﴿ِإاَل ِف ذكر الرحلة 
ْيِف...﴾،وَ  فقد كان أهل مكة يألفون الرحلة ؤالاسفار بغرض  )٤(الصَّ

.التجارة، فقد زادت بعد انتشار ٕالاسال  كما  )٥(م بأغراض ش
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ن منذ البداية بعلم الجغرافيا وذلك أن  ارتبطت الرحلة عند املسلم
الرحالة عنوا عناية خاصة بوصف املدن والبلدان وذكر طرقها 
ى معرفة الطرق  م إ ا وذلك لحاج ا وجوها ومناخها ونباتا وشعا

  لتحقيق أغراضهم ومقاصدهم.
ENíéÛ×ÃÖ]í×u†Ö]ÄÊ]æD 

دت دوافع الرحلة العلمية وشملت عدة ميادين لقد تعد
ي:   مختلفة، وذلك حسب أهداف الرحالة ولعل أهمها ما ي

  م من الرحالة ن وامللوك يخصون الوافدين إل لقد كان السالط
بالعناية الخاصة، حيث ابتنوا لهم كامل املرافق إلقامة، كما 

روا أحسنوا استقبالهم وإكرامهم خاصًة أهل البادية الذين ا ش
  )٦(بإيثارهم للفقراء والغرباء والحجيج.

  ي والاقتصادي كان له ٔالاثر الاستقرار السياس والاجتما
ي ظهور الرحالت العلمية نحو ميادين النشاط  الواضح 

 الحضاري.
  ى البحث والتأليف، فلقد العناية بالعلوم وتشجيع العلماء ع

ى العلم واملعرفة وإك ى تقريب أو ى الحكام إ يئة س رامهم، و
ي  ي حقول املعرفة املختلفة، وبالتا املناخ املالئم لهم للبحث 

م. ر السبل أمام ٕالانتاج الفكري حسب تخصص كل م  تيس
 .ا  العناية بالكتب والاهتمام بجمعها وحياز
  توفر الظروف املناسبة خاصًة لطلب العلم والحجيج الذين

وٕالاسكندرية، أو الحجاز  كانوا يقصدون املراكز الثقافية كالقاهرة
ي الذي  أين توجد البقاع املقدسة، من حيث الازدهار الثقا
ا مما حفز الرحالة  شهدته املراكز العلمية وشيوع ذكر علما
ى مناهجهم  ا لألخذ عن العلماء والتعرف ع ى التوجه إل ر ع أك

 )٧(وعلومهم.
 ى جلب الناس للسياحة والتجا ن واملماليك ع رة حرص السالط

ى بالدهم، فمثاًل السلطان املنصور قالوون قد أصدر  والعلم إ
منشوًرا رسمًيا أعلن فيه عن الدعاية السياحية لبلده ومما جاء 

ى بالدنا الفسيحة أرجاؤها، الضليلة «فيه:  وَمْن يؤثر الورود إ
ر  ي ذلك الخ ا، فليعزم عزم من قدر هللا له  أفياؤها وأفنا

ى ب رة، ويحضر إ رة، والخ ة وال ذخ ى م ا إ الد ال يحتاج ساك
ا أن من  ي الدنيا جنة عدن ملَْن فطن، ومسالة ويكف ا  أل

ي أرضه ا شامة هللا   )٨(».بعض أوصافها أ
  ي والتجاري ي والنشاط الثقا ى الوضع الجغرا إلقاء الضوء ع

ي  ى الرسوم الدينية والنوا لألوضاع البلدان، إضافة إ
ي املختلفة ما يسعون الاجتماعية، ك ي النوا ن  ما تمنح الدارس

ا. ا وعظمت العناية  ر ٔالاخذ م  وراءه من معلومات فك
  ن الكشف عن نصوص مجهولة لكتاب ورحالة عرب ومسلم

م، ونقلوا صوًرا ملا  م وانطباعا جابوا العالم ودّونوا يوميا
ى تتبع مالمح الحرك ي أقاليمه، إضافة إ روه  ة شاهدوه وخ

ي  العلمية والصناعية وتطور العمران ومظاهر العصرنة ممثلة 
ي نمط العيش والبناء والاجتماع.  التطور الحادث 

  ي الاستكشاف فقط، وإنما أيًضا من الرغبة العميقة الجارفة ال 
باب طلب العلم واستلهام التجارب، وكذلك الكشف عن طبيعة 

ي باآلخر والذي تشكل عن طريق الرحلة،  وانتباهات الرحالة الو
ى الدول والناس ؤالافكار. م إ ت نظر  ال م

 ،ي املغرب ؤالاندلس ى  )٩(تعرض بعض كبار العلماء  خاصًة إ
ى الارتجال والبحث عن بلدان تنعم  م إ املضايقات مما دفع

، ى تدهور ٔالاوضاع السياسية  )١٠(باالستقرار السياس إضافة إ
ى ا ى لبالد املغرب ؤالاندلس ع لعموم مما دفع بعض العلماء إ

ى اختالف  الهجرة والبحث عن أماكن لالستقرار لكن ع
دوافعهم، إال أنه واجه املرتحلون عدة مشاق وصعوبات، سواء 
كانت الرحلة بًرا أو بحًرا، من ذلك تعرض قطاع الطرق لركب 

ب، رهم باإلذاية وال كما كان املسافرون يلقون  )١١(الحجيج وغ
رد  مشقة وبعد ن الحر وال املسافة ؤالاحوال الجوية املضطربة ب

ا من  ، وما يصاح ؤالامطار وٕالاصابة ببعض ٔالامراض كالحم
ر. أما عن مشاق الطريق البحري، فقد  )١٢(الضعف عن املس

ًرا من أهوال البحر وما  وصف الّرحالة والجغرافيون، كث
ا ما حد ي بعض ٔالاحيان، وم ا من غرق السفن  ث سنة يصاح

م) عندما غرقت سفينة كانت تحمل حجاًجا ١٣٨٠ھ/٧٧٩(
وكذلك غرق السفينة ال  )١٣(مغاربة قرب ميناء ٕالاسكندرية،

ي امليناء ذاته.  )١٤(كانت تحمل أهل عبد الرحمن بن خلدون 
 
EO^ãÊ]‚â_æíéÛ×ÃÖ]í×u†Ö]Å]çÞ_D 

ى الحج:                                     -٣/١                                          الرحلة إ
ُيعّد الحج من أركان ٕالاسالم، وكان املسلمون يحرصون كل 
ى أداء مناسكه وذلك رغم مشاقه ومصاعبه وبعد  الحرص ع
ي  ن  ى البقاع املقدسة بالحجاز مقصد املسلم املسافة للوصول إ

ي إحدى رسائله  )١٥(العالم، وذلك ما أّكد عليه ابن عباد الرندي
ي هذه ى الحج  مما يعظم حرص  )١٦(ٔالازمنة حيث يقول: ''امل إ

الناس عليه وتميل نفوسهم إليه، ويؤثرون املشقة والقلة والغربة 
ِي  ْن  ّذِ

َ
ى ﴿ َوأ ى الراحة والجّدة وٕالاقامة''، وقوله تعا الالزمة له ع

َن ِمْن ُكّلِ َفّجٍ  ِت
ْ
ى ُكّلِ َضاِمٍر َيأ

َ ُتوَك ِرَجااًل َوَع
ْ
اِس ِبالَحّجِ َيأ النَّ

وكان الحجاج من عدة فئات من املجتمع ممن لهم  )١٧(َعِميٍق﴾.
ى إقامة ركن الحج، وخاصًة من الطلبة والعلماء والذين  القدرة ع
كان هدفهم من رحلة الحج أبعد من الحج نفسه، حيث توفر لهم 

ي الحجاز لقاء العلماء والاختالط  )١٨(بعد قضاء املناسك والسياحة 
  )١٩(م والاستفادة من علومهم.م وتبادل املعارف معهم ؤالاخذ ع

كما كانت قافلة الحج عند مرورها بمصر ذهاًبا وإياًبا توفر 
ن  للطالب والعلماء فرصة الالتقاء باملشايخ والفقهاء وأعيان املصري
 ، ي والعلم م التبادل الثقا ي املشرق، ويتم بي م  مَمن ذاع صي

بار علماء مكة، وعند عودة العلماء من الحج والطلبة كانت تنشر أخ
ا. ي الارتحال إل ر  ومن هنا نجد أن  )٢٠(مما كان يرغب الطلبة أك

رحلة الحج كانت طريًقا لتسهيل عملية الاتصال ؤالاخذ والعطاء 
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ى معرفة أهم ٔالاحداث واملستجدات  ي، إضافة إ العلم والثقا
ي بقاع العالم، ى معرفة  )٢١(العلمية الحاصلة  ا تساعد ع كما أ

لماء شخصًيا بعدما كانوا يتعارفون عن طريق املراسالت الع
ى التحصيل العلم بمعرفة أفكار وآراء علماء  واملؤلفات، إضافة إ

ي. ي املجال الثقا   مكة، ومن هنا تكمن أهمية رحلة الحج 
ي طلب العلم: -٣/٢   الرحلة 

ي  ى طلبه أثر  لقد كان ملوقف ٕالاسالم من العلم والحث ع
ى العلم اهتمام املسل ن بالرحالت العلمية، فقد حث ٕالاسالم ع م
ي ي  أنه قال: ) ( طلبه وتحصيله ح روى عن الرسول  والس

ِة « َى الَجنَّ ِريًقا ِإ
َ
َل ُهللا ِبِه ط ِريًقا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًما َسهَّ

َ
 )٢٢(،»َمْن َسَلَك ط
َم َباًبا ِمَن الِعْلٍم «وقال أيًضا:  ْن َتْغُدو َفَتَتَعلَّ

َ
ي َماَئَة  أل ِ

ّ ْن ُتَص
َ
ٌر ِمَن أ ْ َخ

ْن «وقال أيًضا:  )٢٣(،»َرْكَعة ي الّصِ ْو ِ
َ
ْطُلُبوا الِعْلَم َول

ُ
وانطالًقا  )٢٤(».أ

ود  ى اكتساب املعارف وال ن حرص العلماء والطلبة ع من هذا يتب
ي سبيل ذلك، ولم  بالعلم، وتحمل ضروب املشقات وألوان التعب 

ي تار  يخهم الطويل أية وسيلة من الوسائل ال يدخر املسلمون 
ى بلوغ ذلك الهدف السامي، ومن هذه الوسائل كانت  م ع تعي
ن ضرورة يجب أن  رها علماء املسلم الرحالت العلمية وال اعت
ي  ن أن الرحلة  ي حياته العلمية، وهكذا يتب يسلكها طالب العلم 

ي التعلم.   )٢٥(طلب العلم ولقاء املشيخة مزيد كمال 

ي طلب العلم من ٔالامور ال  ر ابن خلدون الرحلة  فلقد اعت
ي  ر  ا من أجل إتمام معارفه والتحكم أك ى طالب العلم الاعتناء  ع
العلوم، كما أن ٕالاكثار من الشيوخ يعد أفضل للطالب وذلك من 
ى أخذ العلم  أجل تم اصطالحات العلوم وتصحيح املعارف زيادة ع

كما أشاد أستاذ ابن خلدون محمد بن إبراهيم  )٢٦(من منابعه،
رها أصل العلم. ي بفضلها واعت ي   )٢٧(ٔالاص لقد كانت الرحلة 

ي: ا فيما ي   طلب العلم مهمة للعلماء وطلبة العلم، إذ تكمن أهمي
 .م م، ؤالاخذ ع   لقاء املشايخ، والاحتكاك 
  م م، وأهم عادا ا، وثقاف ى البلدان، وشعو التعرف ع

ن املجتمعات.و  ي ب  )٢٨(تقاليدهم، والقيام بالتبادل الثقا
  أخذ العلم عن طريق الرواية من الشيوخ مباشرًة بداًل من أخذه

عن طريق الكتب واملصنفات واملختصرات فقط حسب ما 
ي.  )٢٩(أورده ٔالاب

  ي الاحتكاك بطالب الدول املختلفة، وخلق جو من التبادل الثقا
ي املناظر  ن الطلبة تمثل أساًسا  ات، وتبادل ٔالافكار ب

ى توسع آفاق طالب العلم والعلماء،  )٣٠(والعلماء، مما يؤدي إ
ا  ي مسائل العلوم بتخصصا ى التعمق  والعمل ع

ى  )٣١(املختلفة، ى الروايات املتعددة أحياًنا  الاطالعإضافًة إ ع
للحديث الواحد، وكذلك الامتحانات ال تعقد الختبار كفاءة 

 )٣٢(لعلماء والطلبة.علم ا
 
  

ي  ي طلب العلم من أهم العوامل املساعدة  كما تعد الرحلة 
ى العلم من خالل  ا تمكن الطالب من الحصول ع التعلم، ذلك أل
ى اختالف طرقهم ومناهجهم التعليمية، إذ أن  التقائه باملشايخ ع

ن املباشر هو أشد استحكاًما للمعلومات، ى أساس ذلك )٣٣(التلق  وع
أدرك الطلبة أهمية الرحلة فكانوا ال يكتفون بما يتلقونه من العلوم 
م، بل يجوبون مختلف البلدان لتلقي العلم من أكابر العلماء  ي مد

ي ذلك عناء السفر، ن  ن عواصم  )٣٤(متحمل وكان التنقل أساًسا ب
البلدان ٕالاسالمية خاصًة غرناطة، وفاس، وبجاية، وتونس، 

  )٣٥(، وبغداد، ومكة.والقاهرة، ودمشق

ي التعلم، والبد  ي طلب العم شرط أساس  ولهذا تعد الرحلة 
رة الشيوخ يكون التحصيل العلم أفضل وأرسخ،  ى قدر ك ا، فع م

ى تم الاصطالحات ي طلب العلم ع املختلفة  كما تفيد الرحلة 
ى الطلبة والعلماء  ي طلب العلم ع وفهمها، كما عكست الرحلة 
ى  ر والنشاط الدائم، وسبياًل إ رة، إذ كانت منبًعا غنًيا بالخ أثاًرا كب
ن املراكز الثقافية. كما  ي والتعاون الفكري ب تحقيق التبادل الثقا

ى العلم والتعليم ما ذكر  ي طلب العلم ع ن فضل الرحلة  ه ابن يتب
ي قوله:  ي ذلك أن البشر يأخذون معارفهم «خلدون  والسبب 

وأخالقهم وما ينتحلون به من املذاهب والفضائل تارة علًما وتعليًما 
وإلقاء، وتارة محاكاًة وتلقيًنا مباشًرا، إال أن حصول ملكات عن 
رة  ى قدر ك ن أشد استحكاًما وأقوى رسوًخا، فع املباشرة والتلق

  )٣٦(».حصول امللكات ورسوخها الشيوخ يكون 
ي طلب ٕالاجازة: -٣/٣   الرحلة 

ن أرجاء املغرب واملشرق ٕالاسالمي طلًبا  كان الطلبة يرتحلون ب
ي الرواية لفًظا أو كتابة،  ي ٕالاذن  ن  إلجازة، و"ٕالاجازة" عند املحدث
ي كل  وكانت ال تمنح إال ملَْن يدرس علم الحديث، ثم صارت تمنح 

ا يستحق العلوم والفنو  ر شهادة كفاءة أو تأهيل بواسط ي تعت ن، و
ا. وال  ي العلوم املجاز  الطالب املجاز لقب الشيخ أو ٔالاستاذ، وذلك 
ى الشيخ املج ومالزمته أياًما  تعطى ٕالاجازة إال بعد القراءة ع

ي بعض ٔالاحيان عدة أعوام. ى  )٣٧(وشهوًرا، و وقد حرص الطالب ع
ر عدد ى أك من ٕالاجازات من الشيوخ والعلماء، كما  الحصول ع

ن  ى معرفة أفاضل الصحابة والتابع كانوا يحرصون أشد الحرص ع
م، ومعرفة َمْن روى  م ووفا ى معرفة تاريخ والد والفقهاء، إضافة إ
ى أن ال ينقطع سند التعليم. م، وحرصوا ع م شيوخهم وأساتذ   ع

زون فرصة  فقد كان الرحالة من العلماء وطلبة العلم ين
ن املراكز العلمية مثل ٕالاسكندرية  ي التجول ب م فريضة الحج  أدا
م، وتسجيل أسماء مشايخهم، وما  والقاهرة للقاء العلماء ؤالاخذ ع
م من كتب وإجازات. فاإلجازة كانت تمثل ضرورة علمية  أخذوه ع
ا العالم لضمان انتشار علمه  ي ٔالاوساط العلمية، يحرص عل

وذلك  )٣٨(ًما صحيًحا خالًيا من التحريف ؤالاغالط بقدر ٕالامكان.سلي
ا أشد الحرص لينال علًما مضبوًطا ال شك  أن املتعلم يحرص عل

ى عالم موثوق فيه، ى صاحبه، وليثبت انتماءه إ  )٣٩(ي نسبته إ
وكانت ٕالاجازات عماًل شخصًيا بحًثا من اختصاص ٔالاستاذ وحده وال 
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ي العالم صلة له باملؤسسات  التعليمية، ثم تطورت فكرة ٕالاجازة 
ي النصف  )٤٠(ٕالاسالمي عامة، ى شهادة علمية مهنية  وتحولت إ

كما  )٤١(ٔالاول من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر ميالدي.
كانت ٕالاجازة شهادة علمية، أو ترخيًصا بتحصيل الطالب مادة 

ادة  )٤٢(معينة، أو إذًنا له برواية علم من العلوم، وذلك لتقارب واس
ن مختلف ٔالاقطار.   العلم المتداد املعرفة، وانتشار ٔالافكار ب

EPíéÛ×ÃÖ]í×u†Ö]íéÛâ_D 
رى بالنسبة للرحالة، فه تعد  لقد كان للرحلة العلمية أهمية ك
ر عوًنا للمؤرخ  ي تحقيق أغراضهم، فه تعت أهم الوسائل 

ي، وذلك ألن أغلب الرحالة سجلوا م  والجغرا م ومعاينا مشاهدا
، فقد كان للرحلة تأكيد للوقائع هاؤ وطلألقاليم املختلفة ال 

ى  رة إ ؤالاحداث عن طريق املشاهدة واملالحظة، حيث أدت هذه ٔالاخ
رة زيارته للبلدان والاختالط بالعلماء  ا لك اتساع أفق صاح
 وأصحاب املعرفة، كما تعد كتب الرحالت من أهم مصادر التاريخ،
ى معلومات قيمة فه تعد أوثق املصادر  ا تحتوي ع وذلك أل
ي مسارهم ذهاًبا وإياًبا حيث  م  وأشملها، وذلك من خالل مشاهدا
ى أسماء  م، كما نّوهوا إ وصفوا البالد ومعاملها والعباد وعادا
م كما ذكروا أهم املصنفات ال أطلعوا  ن إجازا شيوخهم، مسجل

ا وأهم املشاهد    )٤٣(املقدسة.عل

ي مراكز  ود بالعلم والالتقاء بالعلماء  كما كانت وسيلة لل
م رجال شغفوا بالطواف  الحضارة ٕالاسالمية، كما كان من بي

م،  )٤٤(والسفر، وكانت املغامرة واستكشاف املجهول دافًعا لرحال
حيث انفرد الرحالة بتسجيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية وال 

ى تسجيل الناحية أغفل ذكره ا بعض املؤرخون واقتصروا ع
ر من املعلومات عن  ا وحوت الكث السياسية. كما تنوعت حواد
ن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لبعض  أحوال املسلم
ي البلدان ال زارها الرحالة، ومن  العلماء وامللوك، وعادات الناس 

  ية.هنا تكمن أهمية الرحلة من الناحية التاريخ
كما أفرزت هذه الرحالت مذكرات وشاهدات لهؤالء الرحالة 
ا سجاًل  ى كو فأصبحت بمثابة موسوعة علمية مصغرة، إضافة إ
ي مختلف  ن  ن بارزين ومتخصص ضم قوائم بأسماء علماء مسلم
ي معرفة أهم املناطق  العلوم. ولقد أسهمت هذه الرحالت أيًضا 

م مادة علمية غزيرة استطاع النائية وأحوالها، فقد شكلت معلوم ا
م من تلك البلدان سواء  ي كتابا ا  املؤرخون ٔالاوائل الاستفادة م

ي السياسية أو الحضارية. كما تشكل الرحلة مادة  )٤٥(ي النوا
تاريخية غنية باألحداث والوقائع والتجارب اليومية، ؤالازمات 

ن الداخلية، واملعارك الحربية، وال ر ٕالاصالحية السياسية والف تداب
ى التسلح بالنظر الدقيق،  )٤٦(والاجتماعية والاقتصادية. إضافة إ

والرؤية املوضوعية لألشياء ح يستطيع استخالص الدروس 
ي خلق السموات  ر الواقعية، والتفكر  الحقيقية املتجردة والع
ي ارتياد ٔالافاق،  ا تكشف عن همة الرحالة  ؤالارض، كما أ

  غامرة من باب نيل املعرفة مقرونة باملتعة.واستعداده للم

ى  ر ع راجم والتاريخ أسماء رّحالة لم نع لقد حفظت لنا كتب ال
ى إمدادنا  م، إضافة إ م أو إنتاجهم أو لم يدونوا رحال رحال
م وال  ا معظم مشاهدا م أودعوا ف بمعلومات قيمة خاصًة وأ

ي كتب التاريخ من حيث الوص ف الدقيق للمدن قد ال نجدها 
ي إثراء املجال العلم  ا العلمية فتكمن  ا. أما أهمي ونمط الحياة ف
ى التقاء كبار العلماء لألخذ والرواية  بفضل التبادل العلم القائم ع
ا،  ي املراكز ال وصلوا إل م العلمية  ى إجازا م، والحصول ع ع

  فهم  ُرْسٌل علم ومعرفة وحلقة اتصال.
نجد؛ أن أدب الرحلة العلمية يشكل ثروة معرفية ومن هنا 

رة ومخزًنا للقصص والظواهر ؤالافكار، فضاًل عن كونه مادة  كب
ي يلم باألشياء  ا عيون تتجول وأنفس تنفعل بما ترى، وو التقط
ا، وكذا أوصاف البلدان والعمارة  ويحّللها ويراقب الظواهر ويتفكر ف

ٔالاحوال الاجتماعية والروحية والحضارة وعجائب الطبيعة، وكذا 
والسياسية والاقتصادية، كما لم تخل هذه الرحالت من إعطاء 
ربوية، هذا مما أكسب  صور واضحة عن املناهج التعليمية وال

راث ٕالاسالمي. ي ال ا العلمية    الرحلة العلمية قيم

₣íÿÛŽi^} 
ن الدول  ن العالقات ب ي تمت ر  كان للرحلة العلمية دور كب

ي كمال وال تواصل الفكري، فلقد مثلت الرحلة العلمية أهم عنصر 
ي ارتياد  ا بقوله: "رغب الرحالة  التعليم، إذ شّدد ابن خلدون عل
ا  املجهول وتق الحقائق وطلب العلم واملعرفة من مواط
ي طلب العلم الكتساب الفوائد والكمال  ا ضرورية  ٔالاصلية، وأ

ى بلقاء املشايخ ومباشرة الر  جال". كما ذهب العالمة ابن خلدون إ
ى امللكات  ر إ ي الرحلة فيش شرح وتحليل بعض تقنيات أخذ العلم 
ا أشّد استحكاًما وأقوى  ن، فيقول أ وتحصيلها باملباشرة والتلق
رة الشيوخ، ومن جهة  ى عالقة وثيقة بك ي فه ع رسوًخا، وبالتا

ى الاصطالحات وطريقة وأه ر كذلك إ مية تحصيلها أخرى يش
فيقول: "فلقاء أهل العلوم وتعدد املشايخ يفيده تم الاصطالحات 
ن، ويصحح معارفه  ا من املعلم بما يراه من اختالف الطرق ف
ر  ها عن سواها". ومن هنا نجد أنه كان للرحلة العلمية دور كب ويم
ن  ي إثراء  املجال العلم من خالل تنقل العلماء والطلبة ب

ال والتحصيل والتدريس، كما نتج  العواصم العلمية، وذلك لالن
ن أّجلة العلماء  ا حوار فكري ومناظرات علمية هامة ب ع
ى تبادل املعارف  ي مختلف العلوم، هذا إضافة إ ن  املتخصص

ي مختلف العلوم العقلية والنقلية.   وٓالاراء 
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ş]ŽÚ]çŁV 
روت ١١ج، العرب لسانمحمد بن مكرم،  منظور ابن  )١( ، دار الصادر، ب

 .٢٧٦، ص ١٩٩٠
  ).١٩، سورة سبأ، ٓالاية (الكريم القرآن )٢(
اعبد الحكم عبد اللطيف الصعيدي،  )٣( ي ٕالاسالم: أنواعها وآدا ، الرحلة 

  .١٦، ص ١٩٩٦، مكتبة الدار العربية للكتاب (د.م) ١ط
  ).٢) و (١، ٓالاية (سورة قريش )٤(
  .١٥ابق، ص عبد اللطيف الصعيدي عبد الحكم، املرجع الس )٥(
ر أبو الحسن،  )٦( رابن جب ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، رحلة ابن جب

  .٢٥٩ - ٢٥٨، ص ١٩٨٧الجزائر 
روت املقدمةابن خلدون عبد الرحمن،  )٧( ، ١٩٨١، دار الكتاب اللبناني، ب

ي تاريخ املغرب ٕالاسالمي، دار ٧٧٨ص ، دراسات  . عز الدين عمر أحمد موس
روت، القا   .١٦، ص ١٩٨٣هرة الشروق، ب

  .٣٤٢ - ٣٤٠، ص١٣، ج ٔالاع صبحالقلقشندي،  )٨(
مثل حالة عبد الرحمن بن خلدون، ومحمد بن مرزوق الخطيب، ولسان  )٩(

التعريف بابن خلدون ورحلته شرًقا الدين بن الخطيب، ابن خلدون، 
روت وغرًبا كناسة ، ابن الخطيب، ١٠٥٦، ص ١٩٨١، دار الكتاب اللبناني، ب

، تحقيق، كمال شبانة، مكتبة الثقافة الدينية، تقال السكانالدكان بعد ان
  .١٦٢ - ١٥٧، ص٢٠٠٣القاهرة 

، املرجع السابق، ص  )١٠(   .١٦املصدر نفسه، والصفحة نفسها، عزالدين موس
ر، املصدر السابق، ج )١١(   .٤٧٠، ص ٧ابن خلدون، الع
ي بن محمد،  )١٢( رحلة القلصادي تمهيد الطالب ومنته الراغب القلصادي ع

ى أع ، تحقيق: محمد أبو ٔالاجفان، الشركة التونسية ى املنازل واملناقبإ
رحلة ابن بطوطة تحفة . ابن بطوطة، ١٢٤، ص ١٩٧٨للتوزيع، تونس، 

ي غرائب ٔالامصار وعجائب ٔالاسفار ، تحقيق: محمد عبد املنعم النضار 
روت، ١العريان، مراجعة: مصطفى القصاص، ج ، دار إحياء العلوم، ب

، ٢، جكتاب السلوك ملعرفة دول امللوك. املقريزي، ٣٨ - ٣٤، ص١٩٩٦
رجمة والنشر، القاهرة  - ١٩٣٥تحقيق: مصطفى زيادة، لجنة التأليف وال

ر، ١٢، ص ١٩٧٢ ر. محمد ابن جب   .١٠، املصدر السابق، ص رحلة ابن جب
املعيار املعرب والجامع املغرب عن فتاوى علماء الونشريس أحمد،  )١٣(

روت، ص غربإفريقية ؤالاندلس وامل   .٤٩٠، دار الغرب ٕالاسالمي، ب
  .١٠٨٧ابن خلدون، التعريف، املصدر السابق، ص  )١٤(
ري الرندي ( )١٥( ي أبو عبد هللا بن عباد النفزي الحم - ٧٣٣هو الشيخ الصو

م) من كبار علماء ٔالاندلس له كتاب التنبيه الذي ١٣٩٠-١٣٣٢ھ/٧٩٢
ى حكم ابن عطاء هللا السكندري ( التنبك أحمد م) ١٣٠٩ھ/٧٠٩وضعه ع

اج بتطريز الديباج ى هامش الديباج البن فرحون، بابا، نيل الاب ، طبع ع
  .٢٨١ - ٢٧٩، صھ١٣٥١مصر 

  ُيقصد به القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر امليالدي. )١٦(
  ).٢٧، ٓالاية (سورة الحج )١٧(
ي املدينة  )١٨( ن بالحجاز  كانت هناك عدة مزارات مقصودة من طرف املسلم

ا قبور  الرسول وقبور الصحابة وغار حراء وأماكن أخرى، أبو  ومكة م
ى معرفة الزياراتالحسن الهروي،  ن كتاب ٕالاشارات إ ، تحقيق: جان

ن، املعهد الفرنس للدراسات العربية دمشق  - ٨٥، ص١٩٥٣سورديل طوم
ي تاريخ املدينة، محمد بن محمود بن نجار، ٩٦ ، مكتبة الدرة الثمينة 

ضة الحديثة مكة ا ، القلصادي، املصدر ٣٩٧ - ٣٣٢، ص١٩٥٦ملكرمة ال
  .١٣٦السابق، ص 

، القلصادي، املصدر السابق، ٧٠ابن عباد الرندي، املصدر السابق، ص )١٩(
  .١٣٥ص

  .٥ -٤، ص ٣، جنفح الطيباملقري،  )٢٠(
  .١٣٥ -١٣٤القلصادي، املصدر السابق، ص  )٢١(
  أخرجه مسلم عن حديث أبو هريرة. )٢٢(

ر عن حديث أبي ذر. )٢٣(   أخرجه عبد ال
يقي عن حديث أنس.أخ )٢٤(   رجه ابن عدي وال
  .٥٤١، املصدر السابق، ص املقدمةابن خلدون،  )٢٥(
  .١٠٤٤، املصدر السابق، ص املقدمةابن خلدون،  )٢٦(
. ابن مريم عبد هللا ابن ٢٢٦، ص ٦، املصدر السابق، جنفح الطيباملقري،  )٢٧(

ي ذكر ٔالاولياء والعلماء بتلمسانمريم،  ، تحقيق، محمد بن أبي البستان 
، نشر عبد الرحمن طالب، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر شنب
  .٢١٧ -٢١٦، ص١٩٨٦

ي،  )٢٨( ، الحياة الثقافية باملغرب ٔالاوسط خالل عهد ب زيانلخضر عبد
ي التاريخ الوسيط، قسم التاريخ، جامعة تلمسان،  رسالة دكتوراه دولة 

  .١٠٠، ص ٢٠٠٥
  .٢١٧ابن مريم، املصدر السابق، ص  )٢٩(
  .١٢٧ -١٢٦املصدر السابق، ص القلصادي،  )٣٠(
  .١٢٧-١٢٦نفسه، ص  )٣١(
  .٣٦عواطف محمد يوسف نواب، املرجع السابق، ص  )٣٢(
  .٥٩٨، املصدر السابق، ص املقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  )٣٣(
ي، املرجع السابق، ص  )٣٤(   .٩٩لخضر عبد
ي خليفة،  )٣٥( ، اسطنبول، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حا

  .٤٣-٤٢، ص١٩٤١
  .٥٠٩، املصدر السابق، ص قدمةاملابن خلدون،  )٣٦(
يسعد هللا أبو القاسم،  )٣٧( ، الشركة الوطنية للنشر ٢، جتاريخ الجزائر الثقا

  .٤٢-٤١، ص١٩٨١والتوزيع الجزائر، 
ي املغرب أصولها املشرقية محمدي عادل عبد العزيز،  )٣٨( ربية ٕالاسالمية  ال

ا ٔالاندلسية را   .٣٦، ص ١٩٨٦، الهيئة املصرية العامة للكتاب وتأث
  .٣٥، ص املرجع السابق محمدي عادل عبد العزيز،  )٣٩(
  .٣٦ص ، املرجع نفسه )٤٠(
ى ٔالاعالقلقشندي،  )٤١(   .٣٢٢، ص ١٤، املصدر السابق، جصب
  .٣٦محمدي عادل عبد العزيز، املرجع السابق، ص  )٤٢(
الرحالت املغربية ؤالاندلسية مصدر من عواطف محمد يوسف نواب،  )٤٣(

ن السابع ي القرن ن: دراسة تحليلية  مصادر تاريخ الحجاز  والثامن الهجري
  .٥٦، ص ھ١٤١٧، مكتبة امللك فهد الوطنية، مقارنة

  .٧١املرجع نفسه، ص  )٤٤(
  .٣٦املرجع نفسه، ص  )٤٥(
ي الحركة محمد ابن شقرون،  )٤٦( فيض العباب وإفاضة قداح ٓالاذان 

ى قسنطينة والزاب   .٤٤، دار الغرب ٕالاسالمي، الرباط، د. ت، صالسعيدة إ

  
  
  
  
  
  

  


