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ونة املؤرخ؟
املؤرخ والرحلة أو كيف تتص ّدر الرحلة مد ّ
جا
الرحلة املغربية والرشق العثامين أمنوذ ً

Historians and Travel, or, How Can Travel Sit at the Heart
of the Historian's Writing? Moroccan and Eastern Ottoman
Travel as an Example
مقدمة
ُتعترب الرحالت من بني املصادر التي يلجأ إليها املؤرخ إلنجاز بحوثه التاريخية؛ فعىل الرغم من اعتماده عىل املصادر التاريخية

وخصوصا يف ما يتعلق بالتاريخ السيايس ،فإنه يضطر إىل اللجوء إىل كتب الرحالت إليجاد
األساسية ،وعىل رأسها الوثائق وكتب التاريخ،
ً
أجوبة عن بعض الجوانب يف ما هو اجتماعي وثقايف ذهني وفكري وديني وصويف ،فتتحول الرحلة بذلك إىل نوع من املصادر األولية،

يحولها إىل نصوص مركزية حاسمة .ولعل املثال عىل ذلك "الرحلة املغربية إىل الرشق العريب اإلسالمي خالل الفرتة
تجعل املؤرخ ّ
جزئيا يف املصادر األخرى،
الحديثة" ،حيث توفّر موادها الدسمة أجوبة عن كل ما يتعلق بالنواحي االجتماعية والثقافية ،قد تغيب ك ّل ًيا أو ً

التاريخية منها عىل الخصوص؛ إذ توفر مادة عن أحوال السفر وظروفه والطرق ووسائل النقل ،الربية منها والبحرية ،والتنظيم ،واألمن،

والقبائل واملدن ،واملوانئ ،والعادات والتقاليد ،واملساجد ،واألرضحة والزوايا ،وتقدم معلومات ديموغرافية وطوبوغرافية مهمة ،وغري
مرورا بمرص والشام وفلسطني وإستانبول ...إلخ .إنها مادة تفرض احتياطيات
ذلك ،يف مجال يمتد من بالد املغارب وحتى الحجاز،
ً

الرحالة وموقفه من األحداث والوقائع ،تضطر املؤرخ إىل تغيري
منهجية يف التعامل معها،
وخصوصا من حيث صدقية املعلومات وذاتية ّ
ً
آليات االشتغال يف كتاباته ،اعتما ًدا عىل الرحالت.

1 .ما السياق الذي ازدهرت فيه الرحلة املغربية إىل الرشق العثماين؟
ّ
وتمكنت من التحول
الرحالة املغاربة الذين ارتادوا الرشق العثماين؟ وما نصوص الرحالت التي ّأرخت للرشق العثماين
2 .من هم ّ
إىل مصدر أسايس للتأريخ؟

3 .ما املضامني واملجاالت التي توفّرها متون الرحالت؟ وما االنطباعات واملواقف التي تقدمها الرحالت عن املشاهد يف الرشق
ُ
الرحالة؟
العثماين؟ وكيف أعيد إنتاج املشاهد اليومية يف مرشق السلطنة العثمانية عند ّ
1

أستاذ باحث يف التاريخ الحديث ،كلية اآلداب ،تطوان ،جامعة عبد املالك السعدي.
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أولً  :يف السياق :عالقات املغرب والرشق العثامين :حاجز أم حافز؟
نظرا إىل
تقتيض الرضورة املنهجية للموضوع إدماج العالقات املغربية  -العثمانية خالل الفرتة الحديثة يف دراستنا ()1800-1500؛ ً

دورها ً
وثانيا ملساهمتهم يف التعريف باملجتمع الرشقي العثماين .إنها
أول يف زيارة الرحالة املغاربة الرشق ،سواء بهدف الحج أم السفارةً ،

فرتة زمنية طويلة ،لكنها حافلة بأحداث كربى أثّرت إىل مدى بعيد يف تنقّل املغاربة إىل الرشق ،حيث االحتكاك الفعيل للنخبة املثقفة املغربية
الرحالة املغاربة.
باملجتمع الرشقي العثماين .وهو ما سوف يؤدي إىل إعادة إنتاج صورة فردية أو جماعية عنه ،وعىل نحو متفاوت بني ّ

إ ًذا ،ما املفاهيم التي كانت ّ
تؤطر عالقة دول العالم اإلسالمي يف الفرتة الحديثة ،املغرب والدولة العثمانية؟ لم يكن املغرب يم ّثل

يف يوم من األيام دار حرب بالنسبة إىل الدولة العثمانية ،عىل الرغم من الرصاعات واملواجهات العسكرية التي جمعتهما عىل الحدود
الجزائرية ،والتي لم يكن يتحكم فيها منطق الفتوحات أو "الجهاد" ،حيث كانت تجمع املغرب والعثمانيني وحدة الدين والثقافة

والحضارة ،األمر الذي ُيح ّتم علينا الخروج من معادلة دار الحرب – دار اإلسالم((( .وعىل هذا األساس ،خضعت العالقات املغربية -
العثمانية ،إىل ٍ
حد بعيد ،ملفهوم "الثقافة الدبلوماسية" ،من حيث إنها توجهات سياسية ومواقف ومعارف وأحكام تجمع بني نظامني

لكن معالم "مفهوم الثقافة الدبلوماسية" تبلورت يف الفرتة
كربيني :الخالفة والتعاون اإلسالميّ .
سياسيني ،وتبلورت حول إشكاليتني َ
وتحديدا دول
الحديثة ،يف سياق إقليمي ودويل كان له الدور الكبري يف تحديد السلوك الدبلومايس للدولة املغربية والدولة العثمانية،
ً
نموذجا للعالقة بني دولتني إسالميتني (دار
الحوض املتوسطي .ونستنتج من ذلك أن العالقات ما بني املغرب والعثمانيني ،بصفتها
ً

اإلسالم) ،تنفرد بخصوصيات قد ال نجدها يف نماذج إسالمية أخرى ،مثل الدولة الصفوية يف إيران (س ّنة /شيعة)(((.

إذا كانت الدولتان (املغربية والعثمانية) لم تستطيعا تحقيق التقارب والتعاون الكاملني بينهما ،فإن الرصاع والقتال لم يكن العنوان
الوحيد لعالقاتهما؛ حيث لم ُت ِ
ً
ُ
مستقل عنها ،األمر الذي تطلب
عسكريا ،كما بقيت الدولة املغربية كيا ًنا
املغرب
الدولة العثمانية
خضع
ً
َ
من املغرب موازنة عالقاته بدول املتوسط طوال الفرتة الحديثة .ويف املقابل ،لم تدخال يف الرصاع والقتال إىل حد التصفية النهائية .وهو
املوقف الذي لم تكن الدولة العثمانية تتب ّناه ،بل ينسجم إىل ٍ
حد بعيد مع السياسة املغربية التي كانت تعمل من أجل الحفاظ عىل استقالل

املغرب ،ومن أجل ذلك كان عىل املغرب أن يوازن عالقاته بحوض البحر األبيض املتوسط بما يخدم استقالليته :الرصاع والتوتر من
جهة ،والتقارب والتعاون من جهة أخرى ،وإىل ٍ
حد ما اللعب عىل تناقضات دول الحوض املتوسطي،
خصوصا الدولة العثمانية وإسبانيا(((.
ً
تقاربا وتعاو ًنا ،فما الدور الذي قامت به عىل مستوى تنقل
وتوترا/
رصاعا
إذا كانت العالقات املغربية  -العثمانية ،عىل هذا النحو،
ً
ً
ً

املغاربة وحضورهم يف الرشق العثماين ،بما يف ذلك العاصمة إستانبول؟ هل كانت الظرفية السياسية باملعنى الذي أرشنا إليه تؤدي دور

الحافز أو الحاجز لرحلة املغاربة إىل املرشق؟

 .1املرحلة األوىل
بالعودة إىل مراحل العالقات املغربية  -العثمانية الكربى ،فإن الرصاع والتوتر العسكريني اللذين عرفتهما املرحلة ،بني القرن

السادس عرش وبداية النصف الثاين من القرن الثامن عرش ،لم يؤثرا يف الحركة البرشية واإلنسانية بني املغرب والرشق العثماين أو أرايض
2

يف ما يتعلق بموضوع الثقافة الدبلوماسية ،يرجى العودة إىل :حسني فتالوي ،تطور الدبلوماسية عند العرب (بغداد :دار القادسية للطباعة[ ،د .ت ،)].ص .7-3

3
Hicham DJaït, L'Europe et L'Islam (Paris: Seuil, 1978), p. 21; Bernard Lewis, Comment L'Islam a découvert L'Europe, Collection Tel (no.
335) (Paris: Gallimard, 1984), pp. 52-56.

القيمة :عبد الرحيم بنحادة ،املغرب والباب العايل :من منتصف القرن السادس عرش إىل نهاية
4
يف موضوع العالقات املغربية  -العثمانية ،يرجى العودة إىل الدراسة ّ
القرن الثامن عرش (زغوان :منشورات معهد التميمي.)1998 ،
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الدولة العثمانية ،بل عىل العكس ،شهدت دينامية برشية قوية بغرض الحج والعلم .وإن ما يدعم هذا التوجه هو تزايد عدد الرحالة
املغاربة إىل املرشق خالل القرن السابع عرش ،عىل الرغم من الرصاعات السياسية والعسكرية بني الدولتني ،املغرب والسلطنة العثمانية.

ولم تكن الحركة البرشية والثقافية الحجية تخضع للتقلبات السياسية والعسكرية بني الدولتني اإلسالميتني ،بقدر ما كانت تخضع
العتبارات دينية وثقافية؛ ما يعني أن االنتماء اإلسالمي والحضاري كان له الدور الحاسم يف وحدة املسلمني بني املشارق واملغارب،
بل إن أشهر الرحالت الحجية خالل التاريخ الحديث تعود إىل هذه املرحلة ،ومنها رحلة العيايش 1663-1661م (ماء املوائد) أليب

سالم العيايش ،ورحلة اليويس للحسن بن مسعود اليويس (1102ه1691-1690 /م) ،والرحلة النارصية 1710-1709م أليب العباس

بن نارص ،ورحلة الوزير اإلسحاقي الحجازية أليب محمد سيدي الرشقي بن محمد اإلسحاقي (1143ه1731 /م) ،والرحلة الحجازية

البن الطيب الرشقي (1170-1110ه1756-1698 /م)  ...إلخ(((.

 .2املرحلة الثانية
هي مرحلة التقارب والتعاون التي ُتغطي النصف الثاين من القرن الثامن عرش ( ،)1790–1757حيث أفرزت الرحالت السفارية،
وهو ما يعني أن العالقات الدبلوماسية املغربية  -العثمانية ساهمت إىل ٍ
حد بعيد يف تنقّل املغاربة إىل أرايض الدولة العثمانية ،ونتج من

والتربك بقرب الحبيب ملحمد بن عثمان املكنايس
ذلك رحلة إحراز املعىل والرقيب يف حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الرشيف
ّ
وبحرا أليب القاسم الزياين (1249-1147ه1833-1734 /م) ،من دون
برا
ً
(1200ه1787 /م) ،ورحلة الرتجمانة الكربى يف أخبار املعمور ً

(((
الرحالة املغاربة عن الرشق
أن ننىس الرحلتني الكربى والصغرى ملحمد بن عبد السالم بنارص (1170ه1757 /م)  .الصورة التي أنتجها ّ

العثماين والدولة العثمانية خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش هي نتيجة عامل تاريخي أسايس؛ حيث ّ
شكلت العالقات الدبلوماسية
أساسيا
دورا
بأحداثها املختلفة من جهة السياق التاريخي الذي تشكلت داخله املعرفة املغربية عن الرشق العثماين ،ومن جهة ثانية أ ّدت ً
ً

يف الحضور املغريب بالرشق العثماين .وبناء عىل ذلك ،ما يمكن استنتاجه يف هذا السياق هو أنه إذا كانت العالقات الدبلوماسية بني املغرب

والدولة العثمانية لم تشكل ،خالل مرحلة الرصاع والتوتر ،عائقًا أمام تنقّل املغاربة إىل الرشق ،فإنها ّ
كبريا خالل مرحلة
شكلت حاف ًزا ً
التقارب والتعاون ،ويمكن اعتبار رحل َتي ابن عثمان املكنايس وأيب القاسم الزياين ً
مقنعا يف هذا املجال.
دليل ً

ثانيًا :الرحالت املغربية إىل الرشق العثامين
تم ّثل مدونات الرحالت املغربية إىل الرشق العثماين خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش امليالديني العمود الفقري لدراستنا،

وتشمل أهميتها املغرب والعالم العريب اإلسالمي والبحر األبيض املتوسط ،فإذا كان القرن السابع عرش يتميز بسعي املغرب والدولة

العثمانية للحفاظ عىل توازنهما داخل عالم متغري وغري متكافئ بني أوروبا ودار اإلسالم ،فإن القرن الثامن عرش تميز بتحول أوروبا إىل
قوة سياسية واقتصادية تبحث عن مصادر الرثوة خارجها .يف ظل هذه التحوالت الكربى نشطت الرحالت املغربية إىل الرشق العثماين

بهدف الحج والسفارة .فهذه النصوص تتضمن معطيات مهمة قد ال نجدها يف غريها من املصادر التاريخية املتعلقة باألوضاع السياسية
واالجتماعية والثقافية .كما تمت مشاهدتها يف األرايض الخاضعة للدولة العثمانية .إن هذه النصوص هي ما اصطلح عىل تسميتها
5

6

املرجع نفسه.

املرجع نفسه؛ مصطفى الغايش ،الرحلة املغربية والرشق العثماين :محاولة يف بناء الصورة (بريوت :مؤسسة االنتشار العريب.)2015 ،
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"أدب الرحلة"((( أو "الرحلة" ،إال أنها ليست تجاه "اآلخر" األورويب ،إنما "اآلخر" املسلم املنتمي إىل الدائرة الحضارية اإلسالمية(((.
ً
حقول ومجاالت معرفية أخرى ،مثل التاريخ والجغرافيا واألنرثوبولوجيا
إن االهتمام بالرحلة لم يقترص عىل األدب فحسب ،إنما شمل

مركزيا .فالرحلة ،من حيث هي مبادرة
نصا
نصا
ً
ً
ثانويا ،إنما بصفته ً
واإلثنولوجيا واالجتماع والسياسة .وما عاد التعامل معه باعتباره ً

كبريا يف املغرب،
إنسانية تجتاز الحدود وتقطع املسافات ،تهدف إىل االكتشاف والتواصل والتعارف .وعىل هذا األساس ،لقيت
اهتماما ً
ً

وخصوصا أن املرشق بصفة عامة ،والحجاز
بل تحولت إىل عنرص نشيط يف املجتمع املغريب ،سواء بدوافع دينية أم علمية أم سياسية،
ً

بصفة خاصة ،كان ال يزال يم ّثل ملتقى
والرحالة باألوضاع السياسية
كبريا خالل مناسبة الحج((( .إال أن ارتباط الرحلة املغربية
ّ
علميا ً
ً
قويا؛ فكانت الرحلة بذلك إفرا ًزا للواقع املغريب بأبعاده املختلفة .إضافة إىل ذلك ،فإن العلماء املغاربة ،من
واالجتماعية والثقافية يبقى ً

حيث كونهم يمثلون نخبة املجتمع ،كان جهاز الدولة يستعملهم يف أغراض سياسية ودبلوماسية خاصة مع الباب العايل (التمكرويت،

وابن عثمان املكنايس ،والزياين)(.((1

ً
كبريا يف الدوافع
تعددت دوافع الرحلة املغربية إىل املرشق العثماين ،فإنها من خالل مضامينها تعكس
نعتقد أنه وإن ّ
تداخل ً

واألسباب؛ ما يتط ّلب التعامل معها بنوع من الدقة .فهي وإن كانت تنتمي إىل عرص ،هي قبل كل يشء نتاج شخصية بالقيم كلها التي
ثم يف إعادة اإلنتاج اعتما ًدا
تحملها ،الثقافية واالجتماعية والسياسية والدينية ،ما يؤثر من دون شك يف طريقة املشاهدة واإلدراك ،ومن ّ

عىل
املخيلة أو الذاكرة(.((1
ّ

كبريا يف املجتمع املغريب،
كميا
شهدت الفرتة الحديثة من التاريخ املغريب
تحو ًل ً
ونوعيا للرحلة املغربية إىل الرشق؛ ما يعني ّ
ً
ً
تطورا ً

سواء خالل حكم الدولة السعدية ( )1659-1554أم الدولة العلوية ( ،)1666ذلك أنه كان لعودة الدولة بقوة وإعادتها إىل االستقرار

ً
ونتيجة لذلك نشطت حركية الرحلة إىل الرشق العثماين ،سواء بهدف الحج أم
واألمن األثر الكبري يف األوضاع االجتماعية والثقافية.

خاصا؛ وذلك بتقديم الخدمات ذات البعد االجتماعي واألمني عرب الطرق حتى
السفارة .وأولت الدولة املغربية ركب الحاج املغريب
اهتماما ً
ً

تحول الركب إىل مؤسسة رسمية تضم العلماء ورجال الدولة والهدايا واألموال والوقف  ...إلخ(.((1
مرص .بل ّ

انعكاس مبارش عىل الرحلة الحجية؛ حيث كانت الزوايا
إضافة إىل دور السلطة املركزية ،كان النتشار ظاهرة الزوايا يف املغرب
ٌ

وشيوخها يف مقدمة أشهر الرحالت املغربية إىل الرشقُ ،ع ِر َفت بطريقها الصحراوية ،هذا إضافة إىل ما كانت تقدمه من خدمات أمنية

واجتماعية إنسانية عىل طول الطريق وحتى مرص.

ُينظر يف هذا السياق :عبد النبي ذاكر" ،اآلخر يف الرحلة املغربية :مدخل عام" ،املناهل (وزارة الثقافة واالتصال املغربية) ،العدد ( 67-66أيلول /سبتمرب ،)2002
7
ص .423–415
8

ُينظر:

Boussif Ouasti, Profils du Maroc: Voyage, images et paysages (Tanger: Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de
Tetouan, 2001), pp. 16-98.

عبد الله املرابط الرتغي ،فهارس علماء املغرب منذ النشأة حتى نهاية القرن الثاين عرش الهجري :منهجيتها تطورها قيمتها العلمية ،سلسلة األطروحات 2
9
(تطوان :جامعة عبد املالك السعدي ،)1999 ،ص 94؛ حسن الشاهدي ،أدب الرحلة باملغرب يف العرص املريني ،ج ( 1الرباط :منشورات عكاظ ،)1990 ،ص 8؛ نقوال زيادة،
الجغرافية والرحالت عند العرب (بريوت :الرشكة العاملية للكتاب ،)1962 ،ص .15
10

الغايش ،ص .143

عبد املجيد القدوري ،سفراء مغاربة يف أوروبا  :1922-1610يف الوعي بالتفاوت ،سلسلة بحوث ودراسات (الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
11
 ،)1995ص .7
حسن الصادقي" ،الوجود املغريب يف املرشق من خالل تراجم أعالم مكناس يف مصادر مرشقية" ،يف :عبد الحميد لطفي [وآخرون] ،أعمال ندوة الحارضة
12
اإلسماعيلية الكربى (مكناس :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،)1988 ،ص 217-214؛ الشاهدي ،ص .100
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الرحالة الذين اعتمدناهم يف هذه الدراسة( ((1انسجام كبري من حيث انتماءاتهم السوسيوثقافية والسياسية؛ ما يشكل
يجمع بني ّ

وتحديدا يف االنتماء الثقايف؛ ذلك أن التكوين الثقايف الذي
للرحالة املغاربة خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش،
ً
تقاطعات كربى ّ

تكونوا داخل الزوايا ،وتلقّنوا العلوم املرتبطة بالرشع اإلسالمي ،والتصوف ...إلخ .إضافة
خضع له ّ
الرحالة يشكل وحدة متجانسة ،حيث ّ

إىل ذلك ،ينتمي ّ
قويا يف حياة الرحالة ،ويف
جل هؤالء الرحالة إىل الطريقة النارصية الشاذلية؛ ما يعني أن االنتماء الثقايف كان
مؤثرا ً
ً
أهداف الرحلة وطريقة املشاهدة ،واملالحظة وإنتاج الصورة.

ٍ
مكونات ثقافتهم وشخصيتهم .أما يف ما يخص
تأسيسا عىل ذلك ،كان الرشق الذي ّ
قدموه يف رحالتهم ينسجم إىل حد بعيد مع ّ
ً
ٍ
املتوجهني إىل الرشق،
الرحالة املغاربة
تحو ًل
ّ
ثقافيا من حيث نوعية ّ
ابن عثمان املكنايس وأبا القاسم الزياين ،فإنهما يشكالن إىل حد ما ّ
ً
خصوصا إذا أخذنا يف الحسبان املهمات املخزنية التي كانا يزاوالنها ومدى تأثري ذلك يف شخصيتهما وثقافتهما .وما من شك يف أنه كان
ً
البي يف رحلتيهما السفاريتني،
خصوصا يف إستانبول(.((1
للممارسة السياسية والدبلوماسية األثر ّ
ً

الواضح من خالل انتماء الرحالة املغاربة االجتماعي أنهم ينتمون إىل ُأ ٍ
رس عريقة ،كان لها تأثري كبري يف أوساط العامة املغربية :مثل

أيب سالم العيايش (1090-1037ه1679-1627 /م) ،ومحمد املرابط الداليئ (1089-1021ه1678-1612 /م) ،وأحمد بن نارص الدرعي

(1085-1011ه1676-1602 /م) ،وغريهم .ومن املؤكد أن هذا االنتماء م ّثل أحد املؤثرات الكربى يف حياتهم وثقافتهم وطريقة نظرتهم

الرحالة املغاربة
إىل األشياء؛ حيث تمارس األصول االجتماعية تأثريها يف الفرد و ُت ّ
حدد ثقافته وسلوكه .وبناء عىل ذلك ،كانت انتماءات ّ

ثم حارضة يف طريقة مشاهدتهم وتدوينهم رحالتهم.
االجتماعية حارضة بقوة يف أثناء زيارتهم املرشق ،ومن ّ

متصوفة ،ولم
غيب عند غالبيتهم؛ فهم قبل كل يشء
يمكن القول إن االنتماء السيايس للرحالة املغاربة هو األقل
ّ
ً
حضورا ،أو املُ ّ

يكن لهم اهتمام بالسياسة .بمعنى آخر ،لم يكن السيايس
قويا يف شخصياتهم وثقافاتهم؛ عىل نح ٍو جعل رحالتهم إىل الرشق
مؤثرا ً
ً
العثماين تعكس إىل ٍ
حد بعيد تكويناتهم وانتماءاتهم الصوفية.

ٍ
الرحالة الذين ينتمون إىل الزوايا ذات املوقف الرافض للسلطة أو املعارض ،مثل الزاوية الدالئية
ينطبق هذا املوقف إىل حد بعيد عىل ّ

أو الزاوية النارصية .وإذا استثنينا مواقفهم السياسية داخل املغرب ،فلن نجد لهم مواقف سياسية خالل وجودهم يف املرشق؛ ما يعني
معيارا يف رحالتهم ونقل مشاهداتهم.
أن السياسة لم تكن
ً

يختلف األمر ك ّليا عند الرحالة املغاربة الذين يمثلون إىل ٍ
حد ما املخزن :الوزير اإلسحاقي ،وابن عثمان املكنايس ،وأبو القاسم
ً
ٍ
واضحا
انعكاسا
الزياين؛ إذ أثّر االنتماء السيايس عند هؤالء ،إىل حد بعيد ،يف شخصيتهم وطريقة تفكريهم وسلوكهم ،وانعكس ذلك
ً
ً

يف ما يتعلق بالرحالة املغاربة يف العرص الحديث ،يراجع :العباس بن إبراهيم السماليل ،اإلعالم بمن ّ
حل بمراكش وأغمات من األعالم ،تحقيق عبد
13
الوهاب بن منصور ،ج ( 6الرباط :املطبعة امللكية ،)1977 ،ص 256؛ محمد املنوين ،املصادر العربية لتاريخ املغرب من الفتح اإلسالمي إىل نهاية العرص الحديث ،ج 1
(الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم واإلنسانية)1983 ،؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد القييس ،أنس الساري والسارب من أقطار املغارب إىل منتهى اآلمال واملآرب سيد
األعاجم واألعارب ،حققه وقدم له وعلق عليه محمد الفايس (فاس :مطبعة محمد الخامس الثقافية والجامعية)1970 ،؛ محمد األخرض ،الحياة األدبية يف املغرب عىل
عهد الدولة العلوية ( 1894-1664 /1311-1075الرباط :دار الرشاد الحديثة ،)1977 ،ص 70؛ محمد بن الحاج محمد بن عبد الله بن الصغري اإلفراين ،صفوة من انترش
من أخبار صلحاء القرن الحادي عرش (فاس :املطبعة الحجرية[ ،د .ت ،)].ص 134؛ محمد حجي ،الزاوية الدالئية ودورها الديني والعلمي والسيايس ،ط ( 2الرباط:
مطبعة النجاح الجديدة)1988 ،؛ محمد بن الطيب القادري ،نرش املثاين ألهل القرن الحادي عرش والثاين ،تحقيق أحمد توفيق ومحمد حجي ،ج ( 2فاس :املطبعة
الحجرية[ ،د .ت ،)].ص 33؛ حسن اليويس" ،الفهرست" ،مخطوط بالخزانة العامة بالرباط ،رقم 1234ك ،ص 67؛ محمد داود ،مخترص تاريخ تطوان ،ج ( 1تطوان:
املطبعة املهدية ،)1995 ،ص 300؛ عيل الرافعي التطواين" ،املعارج املرقية يف الرحلة املرشقية" مخطوط بالخزانة الداودية بتطوان ،رقم  ،134ص ( 4-3ضمن مجموع)؛
عبد الله املرابط الرتغي" ،الحياة العلمية عىل عهد الدولة العلوية" ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة يف اآلداب ،ج ( 1مرقونة عىل اآللة) ،تطوان ،كلية اآلداب،1993 ،
ص 265؛ عبد الحي بن عبد الكبري الكتاين ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشايخ واملسلسالت ،ج ( 2فاس :املطبعة الجديدة ،)1928 ،ص .424
14

الغايش ،ص .194-172
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املؤرخ العريب ومصادره

يف رحالتهم وطريقة عرضهم للمشاهد واملواقف .ويبدو ذلك أكرث عند ابن عثمان املكنايس ،وأيب القاسم الزياين ،يف أثناء وجودهما
يف إستانبول(.((1

كانت غالبية الرحالت التي زارت الرشق العثماين ،خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش ،بهدف الحج ،باستثناء رحلتي ابن

عثمان والزياين اللتني اقرتن فيهما الحج بالسفارة ،إال أن الرحالت الحجية لم تكتف بالحج ،إنما لقاء العلماء والشيوخ والجلوس إليهم
جريا عىل عادة املغاربة يف أثناء زيارتهم املرشق.
ً

ينطبق هذا املوضوع إىل ٍ
حد بعيد عىل رحلتي ابن عثمان املكنايس والزياين؛ حيث عىل الرغم من األهداف السياسية لرحلتيهما،

وخصوصا يف أثناء وجودهما يف الشام وفلسطني والحجاز ومرص.
وصوفيا،
علميا
عدا
فإنهما ح ِرصا عىل إعطائهما ُب ً
ً
ً
ً

الرحالة املغاربة عن الرشق العثماين خالل الفرتة الحديثة ،تشكل الرحلة الحجازية والرحلة السفارية
ملعرفة الصورة التي أنتجها ّ

ونوعيا ،فإن الرحلة السفارية ،عىل
كميا
املصدر الوحيد لذلك ،إال أنه إذا كانت الرحلة الحجازية تتميز بكرثتها
ً
ً
عدديا وقلة معلوماتها ً
ونوعيا.
كميا
الرغم من قلتها
ً
ً
عدديا ،فإنها كثرية املعلومات ً

الرحالة املغاربة للتوجه إىل الرشق العثماين ،خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش ،أنه
يتأكد من خالل الطرق التي اعتمدها ّ

كان هناك أكرث من طريق بني املغرب واملرشق؛ ما يمكن تفسريه بقوة حركة التنقل بني املجالني .إضافة إىل وجود اختيارات أمام الرحالة،

عموما والحجاز عىل نحو خاص من خالل مؤسسة ركب الحاج.
ترتجم االهتمام املغريب بالطرق املؤدية إىل الرشق
ً

أيضا .واملالحظ أنه طوال القرن السابع عرش وحتى نهاية
لم تكن الطرق املؤدية إىل الرشق العثماين برية فحسب ،بل كانت بحرية ً

القرن الثامن عرش ،بقيت السيطرة للطريق الربية ،أو ما كان ُيعرف عند املغاربة بطريق الفقهاء والعلماء والزوايا ،أي طريق الركب الفايس

والسجلمايس أو املراكيش(.((1

دائما من جانب الرحالة املغاربة؛ ما يفرس اعتمادهم الدائم عىل الطريق الربية ،إضافة إىل
أما الطريق البحرية ،فلم تكن معتمدة ً

عامل الخوف والرتدد من ركوب البحر وتخ ّلف قطاع النقل البحري املغريب خالل هذه الفرتة ،حيث لم تكن الظروف السياسية واألمنية
عمقها
يف البحر املتوسط تشجع ّ
الرحالة املغاربة عىل اختيار الطريقة البحرية ،وكانت الحروب بني الضفتني عنيفة ،ما أ ّدى إىل أزمة بحرية ّ
القراصنة الذين كانوا يستهدفون السفن التي تحمل الحجاج.

إن اعتماد بعض الرحالة املغاربة الطريق البحرية لم يكن عرب سفن مغربية ،إنما عرب سفن أجنبية إيالة الجزائر وتركية أو إسبانية؛ ما

وتحديدا الدولة العثمانية بحكم سيطرتها
يعني أن اإلبحار يف البحر األبيض املتوسط خالل هذه الفرتة كان يتوقف عىل حماية خاصة،
ً
شبه الكلية عىل البحر املتوسط(.((1

الرحالة املغاربة كانوا يواجهون مشكالت ومخاطر عدة يف طريقهم إىل الرشق العثماين .فالطريق الربية
تفيد الرحالت املغربية أن ّ

عرضهم لنوعني من املشكالت :املشكلة الطبيعية املتمثلة يف مشكلة املاء والعواصف والحرارة واألمطار الغزيرة ...إلخ ،واملشكلة
كانت ُت ّ
البرشية املتمثلة يف أخطار اللصوصية وسوء املعاملة يف بعض القرى ،وق ّلة األمن.

15

16

املرجع نفسه ،ص .270-194

ُينظر :محمد املنوين ،ركب الحاج املغريب (تطوان :مطبعة املخزن.)1953 ،

محمد بن عبد الوهاب املكنايس ،رحلة املكنايس :إحراز املعىل والرقيب يف حج بيت الله الحرام وزيارة القدس الرشيف والخليل والتربك بقرب الحبيب ،1785
17
تحقيق محمد بوكبوط (أبوظبي :دار السويدي؛ بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)2003 ،ص .107
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أساسا يف أخطار البحر من
عرضهم لنوعني من املشكالت :املشكلة الطبيعية املتمثلة
أما الطريق البحرية ،فكانت هي ً
ً
أيضا ُت ّ

أساسا يف السفن األجنبية والقرصنة وسوء املعاملة يف بعض املوانئ  ...إلخ(.((1
عواصف ورياح وأمواج ،واملشكلة البرشية املتمثلة
ً

ثالثًا :الرشق العثامين يف الرحالت املغربية
الرحالة عن املجتمعات الرشقية:
قيمة تتعلق بمشاهدات ّ
توفر الرحلة املغربية إىل الرشق العثماين ،خالل الفرتة الحديثة ،معلومات ّ

يف الحجاز ومرص وإستانبول والشام؛ إذ توفر الوصف الدقيق لألوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية والعمرانية ،إضافة إىل االهتمام
بالجغرافيا واملسافات واملشكالت والصعوبات الطبيعية والبرشية ،التي قد ال نجدها يف مصادر تاريخية أخرى.

ال نبالغ إذا اعتربنا أن الرحلة املغربية املرشقية تم ّثل ،بامتياز ،أهم مصدر يؤرخ للحركة العلمية والثقافية والدينية بني املرشق

الرحالة املغاربة يحرصون أشد الحرص عىل اللقاء بالعلماء وشيوخ الصوفية ومجالستهم
واملغرب خالل العرص الحديث؛ حيث كان ّ
وتبادل اإلجازات معهم ،اليشء الذي أثرى الحياة العلمية سواء يف املرشق أم يف املغرب.

أما يف املجال االجتماعي ،فإذا كانت املصادر اإلخبارية قد انرصفت إىل الحياة السياسية والحروب وسري امللوك ،فإن الرحلة املغربية

اهتمت بالتقاليد والعادات االجتماعية يف الرشق العثماين ،ما ُي ّ
مكن من التعرف إىل املجتمعات الرشقية وحياتها املعيشية اليومية(.((1

إن العامل اإلنساين ،من حيث كونه ّ
يشكل عمق شخصية الرحالة من خالل ثقافته وتكوينه وانتمائه االجتماعي والسيايس ،من

فالرحالة عند زيارته املرشق ،يحمل معه
توجه وتؤثر بعمق يف طريقة النظر إىل الواقع والحكم عليه ،وكذا إعادة إنتاجه.
ّ
العنارص التي ّ
توجه طريقة نظرته وإدراكه وتحليله األشياء.
عنارص ثقافية ومعارف
حتما ّ
ً
وأحكاما مسبقة ،مثل األفكار واملعارف السابقة التي كلها ً

دون الرحالة املغاربة
إن العالقة بني املغرب واملرشق ،ليست وليدة التاريخ الحديث ،بل تعود إىل الفرتة الوسيطية ،حيث ّ
واألندلسيون رحالتهم إىل الرشق ،سواء بهدف الحج أم بهدف طلب العلم ولقاء العلماء  ...إلخ .ومعنى ذلك أن معرفة املغاربة باملجتمع

تغي خالل الفرتة الحديثة،
الرشقي وعاداته وتقاليده تعود إىل هذه الفرتة ،إال أن من املؤكد أن الكثري من مالمح املجتمع املرشقي ّ

خصوصا تحت الحكم العثماين.
ً

الرحالة املغاربة عن الرشق العثماين خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش؟ إن اإلجابة عن هذا
إ ًذا ،ما الصورة التي أنتجها ّ

تعددها
نظرا ،من جهة ،إىل شساعة الرقعة الجغرافية للرشق العثماين ،ومن جهة أخرى إىل ّ
اإلشكال الكبري ال تخلو من مغامرة وصعوبةً ،
معينة،
اإلثني والثقايف .إضافة إىل ذلك ،فإن ّ
الرحالة املغاربة لم يتنقلوا يف الرشق بأكمله ،إنما يف املناطق التي كانت لهم فيها أغراض ّ
ثم ال نعرف عنها وعن مجتمعاتها شي ًئا.
وعىل رأسها الحج ،ما يعني أن مناطق عدة من الرشق العثماين لم يزرها ّ
الرحالة املغاربة ،ومن ّ

اعتما ًدا عىل الرحالت املغربية خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش ،تتحدد املناطق املرشقية التي استقطبت اهتمامها ،كالتايل:

الحجاز ،ومرص ،والقسطنطينية أو إستانبول ،والشام وفلسطني.
18

19

الغايش ،ص .434-350

املرجع نفسه ،ص .442-433
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 .1يف الحجاز
قويا يف الرحالت املغربية إىل الرشق العثماين؛ ما يؤكد
م ّثل الهدف األسايس لجميع ّ
الرحالة املغاربة ،ولذلك يبقى حضور الحجاز ً

ذلك تسميتها "الرحالت الحجازية" ،وعىل هذا األساس ،وبحكم أن هذه املنطقة هي مركز الحج وخاضعة للدولة العثمانية ،وبالنظر إىل
أساسيا يف الرشق العثماين(.((2
محورا
دونوا مشاهداتهم فيها ،فإنها تفرض نفسها بقوة باعتبارها
كرثة ّ
الرحالة املغاربة الذين ّ
ً
ً

الرحالة املغاربة يف رحالتهم خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش باهتمام الدولة
تميزت أوضاع الحجاز الذي ّ
تحدث عنه ّ
ّ

العثمانية ووالة الحجاز باألماكن املقدسة والحجاج ،إال أن سياسة الوالة كانت تتميز بالفساد واالستبداد ،هذا إضافة إىل ظاهرة األمن

قدمها الرحالة املغاربة ،يف مضمونها ،صورتني
التي كانت تنترش يف البوادي والقرى الحجازية .وبناء عىل ذلك ،تجمع صورة الحجاز التي ّ
متناقضتني :صورة أرض مقدسة بأجوائها الروحية والصوفية ،وصورة والية يحكمها االستبداد والفساد والالأمن(.((2

كبريا يف أنماط الحياة العامة بني سكان املدن وسكان البوادي (األعراب)،
عىل املستوى االجتماعي ،املالحظ أن هناك تباي ًنا ً

يقدمون صورة املدنية والتحرض ،فسكان البوادي
حيث التناقض التام عىل مستوى السلوك واألخالق ،فإذا كان سكان املدن الحجازية ّ

يقدمون صورة القسوة والجفاء واللصوصية.
ّ

يؤكد جميع الرحالت املغربية أن اللصوصية م ّثلت أكرب ظاهرة اجتماعية يف بالد الحجاز ،باستثناء مكة واملدينة ،غري أن املوضوع

الرحالة املغاربة ال ُيخ َت َزل يف اللصوصية ،بقدر ما هي حالة تمرد ضد السلطة ،خارجة عن سيطرة والة الحجاز .إن
بالنسبة إىل بعض ّ

العادات والتقاليد االجتماعية ألهل الحجاز هي يف ارتباط وثيق باملعتقدات واملمارسات الدينية ،مثل االحتفال باملولد النبوي واإلرساء

واملعراج  ...إلخ(.((2

أما عىل املستوى االقتصادي ،فإن اإلشارات التي تقدمها الرحلة املغربية عن الحجاز هي إىل ٍ
حد ما مرتبطة بموسم الحج وحاجات

الحجاج ،مثل األسواق واملوانئ والرضائب أو املكوس وكراء الرواحل  ...إلخ ،وهي املعطيات التي تعكس يف الواقع الظروف الصعبة

التي كانت تعرفها والية الحجاز.

ّ
شكلت مكة واملدينة قيمة دينية كربى ،باعتبارهما األماكن املقدسة اإلسالمية ألداء فريضة الحج ،وم ّثلتا ،إضافة إىل ذلك،

محج العلماء من جميع البلدان اإلسالمية لتبادل اآلراء واألفكار واإلجازات العلمية يف ما
مركزين علميني كبريين ،عىل اعتبار أنهما
ّ

بينهم ،واحتل هذا املوضوع الحيز األكرب يف رحالت املغاربة إىل املرشق خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش(.((2

وقدم لها سعيد الفاضيل وسليمان القريش ،ج ( 1أبوظبي :دار السويدي،
20
أبو سالم عبد الله بن محمد العيايش ،رحلة العيايش (ماء املوائد)1663-1661 :م ،حققها ّ
 ،)2006ص .201-200
21

املرجع نفسه ،ص .288-280

أبو عبد الله محمد بن أحمد الحضييك السويس ،الرحلة الحجازية ،ضبط وتعليق عبد العايل ملدبر (الرباط :مركز الدراسات والبحوث إحياء الرتاث والرابطة املحمدية
22
للعلماء؛ دار األمان للنرش والتوزيع ،)2011 ،ص 48؛ أبو العباس أحمد بن محمد بن نارص الدرعي ،الرحلة النارصية 1710-1709م ،تحقيق وتقديم عبد الحفيظ ملويك ،ج
( 2أبوظبي :دار السويدي للنرش والتوزيع ،)2011 ،ص .159 ،54 ،28-27

الغايش ،ص 4954-435؛ أبو عبد الله محمد بن عبد السالم النارصي ،الرحلة النارصية الكربى ،تحقيق املهدي الغايل ،ج ( 1املغرب :منشورات وزارة األوقاف
23
والشؤون اإلسالمية ،)2013 ،ص .220-219
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أساسا باملعالم الدينية ،مثل املساجد واملزارات واألرضحة
الرحالة املغاربة يف الحجاز ،ارتبط
عىل املستوى العمراين الذي ّ
تحدث عنه ّ
ً

والقبور ،يف حني يغيب الكثري من املنشآت العمرانية األخرى بما فيها املدن ،باستثناء بعض اإلشارات عن بعضها ،مثل الينبوع ومكة
واملدينة والطائف(.((2

 .2يف مرص
بحكم موقعها عىل طريق ركب الحاج ومركزها الثقايف والعلمي ،فإن الرحلة ال تكتمل إال بالنزول فيها .وبناء عىل ذلك ،يبقى

الرحالة املغاربة عىل تدوين ذكرياتهم ومشاهداتهم يف الديار املرصية ،وهذا ما تعكسه نصوص الرحالت
قويا ً
أيضا .وحرص ّ
حضورها ً

املغربية ،حيث يمكن اعتبارها املحور الثاين بعد الحجاز.

ً
مرتبطا
كبريا ،باستثناء ما كان
الرحالة املغاربة لم يولوه
الرحالة املغاربة ،فيبدو أن ّ
أما عن املشهد اليومي يف مرص ،كما يقدمه ّ
اهتماما ً
ً

بوجودهم يف مرص وبالقيم الثقافية والصوفية التي يؤمنون بها ،ولذلك نجدهم ّ
يركزون يف أحاديثهم عن القاهرة واإلسكندرية واألزهر
الرشيف والقرافتني الكربى والصغرى واملساجد واألرضحة واملزارات .وذلك يف انسجام كيل مع شخصياتهم الدينية والصوفية ،فهم

يتحدثون عن رحالتهم وعن تجاربهم الشخصية أكرث من الواقع املشاهد .وعىل الرغم من ذلك ،فإن إشاراتهم يف مرص وغريها ذات

قيمة كربى ،حيث تجيب عن كثري من األسئلة التاريخية التي بقيت من دون أجوبة فرتة زمنية طويلة(.((2

كان للرشق ،ونقصد بالخصوص مرص والحجاز ،عند الرحالة املغاربة خالل القرنني السابع عرش والثامن عرش ،قيمة دينية وصوفية

همشون الكثري من املشاهد واملوضوعات املرتبطة بالواقع املرصي والحجازي ،ما يجعل الصورة التي
وعلمية؛ اليشء الذي جعلهم ُي ّ

نظرا إىل عدم عكسها الواقع الرشقي وأوضاعه العامة.
ُي ّ
قدمونها عن الرشق ال تتصف باملوضوعيةً ،

 .3يف إستانبول

هي عاصمة دار الخالفة (الدولة العثمانية) ،ويبدو أنها لم تسته ِو الرحالة املغاربة ،لعدة أسباب من أبرزها أنها ليست عىل طريق

توجه إليها ،أي قبل ابن عثمان املكنايس وأيب القاسم الزياين ،باستثناء
رحالة
مغربيا ّ
الحج؛ إذ ال نجد ،حتى نهاية القرن الثامن عرشّ ،
ً

ودون عنها رحلته النفحة املسكية يف السفارة الرتكية .وبناء عىل ذلك ،كان
عيل التمكرويت الذي زارها خالل القرن السادس عرشّ ،
علينا االعتماد ك ّل ًيا عىل املعلومات التي وفّرها السفريان املغربيان عن عاصمة الدولة العثمانية.

أيضا
بما أن الدولة العثمانية،
وتحديدا مدينة إستانبول ،تم ّثل مركز اهتمام ،ليس بالنسبة إىل املغاربة فحسب ،إنما إىل األوروبيني ً
ً

الذين زاروها خالل الفرتة الحديثة (يف القرنني السابع عرش والثامن عرش) ،فقد حظيت باهتمام كبري يف ّ
خصوصا
جل الرحالت املرشقية،
ً
السفارية منها ،كونها مركز الباب العايل ،وتختلف إىل ٍ
حد ما عن باقي املدن العربية ،مثل الحجاز ومرص والشام.
قدمها الرحلة املغربية عن مدينة إستانبول أنها تشكل إحدى أكرب عواصم العالم يف الفرتة الحديثة ،بل
تؤكد املعلومات التي ُت ّ

تبدو بصورة مدينة مزدهرة ومتحرضة؛ ذلك أن الدولة العثمانية حرصت عىل أن تكون دولة النظام والتمدن يف جميع مرافقها ومنشآتها
الحيوية ،ما أصبغ عليها ُحلل ُ
األ ّبهة والفخامة والهيبة ،سواء يف عيون الرعايا أم يف عيون األجانب(.((2
24

أبو عبد الله محمد بن الطيب الرشقي الفايس ،الرحلة الحجازية ،تحقيق وتقديم نور الدين شوبد (بريوت :املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،)2013 ،ص .91

26

املكنايس ،ص .39

الغايش ،ص 533-495؛ العيايش ،ص 196-195؛ الدرعي ،ج  ،1ص 146-145 ،134؛ النارصي ،ص 546؛ السيد الرشقي اإلسحاقي ،رحلة الوزير اإلسحاقي
25
الحجازية ،تحقيق محمد األندليس ،ج ( 1املغرب :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،)2017 ،ص .146-145
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وخصوصا أنها كانت مركز السلطنة وكبار رجالها؛ ما
ساهم التعدد اإلثني والثقايف والديني يف إستانبول يف تطور املدينة وازدهارها،
ً

انعكس عىل حياتها اليومية ،سواء من حيث األمن واالستقرار أم من حيث التالحم االجتماعي واملعامالت والعالقات العامة .وإذا كانت
اقتصاديا ،فذلك ناتج من االهتمام الكبري الذي حظيت به من جانب السالطني العثمانيني ومن مظاهر ذلك
مدينة إستانبول مزدهرة
ً

وخصوصا حاجات الفئات العليا
السهر عىل تنظيمها بما يليق بمدينة عاصمة ،فتعدد املوانئ واألسواق ،جعلها تتوفر عىل الحاجات كلها،
ً
من املجتمع اإلستانبويل(.((2

يعكس النظام التعليمي والثقايف للدولة العثمانية ،إىل ٍ
حد بعيد ،الخصوصية الثقافية للمجتمع العثماين .وهو يخضع بطريقة شبه

لكن منظومة التعليم هذه لحقها
ك ّلية إلرشاف الدولة ومراقبتها ،وفيه يتخرج "موظفو" الدولة ،مثل القضاة والك ّتاب واملعلمني  ...إلخّ .
الفساد مع نهاية القرن الثامن عرش(.((2

تبدو مدينة الخالفة اإلسالمية أكرث من عاصمة ،فهي "الدنيا" ،و"دار السعادة" .وكانت مدينة كربى ذات خصوصية جغرافية

وتحولت إىل عاصمة العثمانيني ،وهي بذلك تعكس صورة للتنوع وللتعايش من خالل جمعها بني
وتاريخية ،كانت عاصمة البيزنطيني،
ّ

الرتاث املسيحي القديم وهوية الثقافة اإلسالمية ،وهذا ما ّ
تجل يف كرثة املساجد واملنشآت العمرانية األخرى ،مثل الحمامات والقصور
والبساتني  ...إلخ.

انسجاما مع ذلك ،حرص األتراك العثمانيون عىل الظهور بمظاهر األناقة والضخامة والعظمة؛ ما جعل اآلخر "غري الرتيك" ينسج
ً

(((2
الرحالة املغاربة عن مدينة إستانبول
حولهم الكثري من الصور ،يتداخل فيها الواقعي باملتخيل  .يبدو من خالل الصورة التي أنتجها ّ

أو الدولة العثمانية خالل الفرتة الحديثة (يف القرنني السابع عرش والثامن عرش) ،وبناء عىل املعلومات التي يوفرها النموذج املغريب ،أن
األتراك العثمانيني كانوا يشغلون مساحة شاسعة يف اهتمامات "الرأي العام" املغريب وتفكريه.

الرحالة املغاربة يف تمثلهم األتراك العثمانيني إنتاج صورة دولة ومجتمع حققا درجة عالية من االزدهار والرقي املدين
ُيعيد ّ
والحضاري ،حيث ّ
شكلت العاصمة إستانبول مرك ًزا لألمن واالستقرار والتعايش والتالحم االجتماعيني .وهي ،إضافة إىل ذلك ،مدينة

يتميز األتراك العثمانيون بالقوة وبأخالقهم ومعنوياتهم اإليجابية ،وهذا ما تعكسه
ذات تنظيم ُمحكم وأسواق وموانئ مزدهرة .كما ّ
العالقة القوية بني األفراد والجماعات(.((3

إضافة إىل ذلك ،تتميز صورة املغاربة عن الدولة العثمانية – من حيث هي مؤسسات إدارة ونظم –بالنظام والرصامة والتنظيم

املحكم .وحرصت هذه الدولة عىل الظهور بمظاهر العظمة والفخامة والهيبة واألناقة العالية.

 .4يف الشام وفلسطني
الرحالة املغاربة ،مثل أيب سالم العيايش ،والعامري التلمساين ،وابن عثمان املكنايس،
حظيت فلسطني والشام بزيارة عدد قليل من ّ

وأيب القاسم الزياين .ووفّروا معلومات مهمة عن هذا الجزء من الدولة العثمانية ،وإن كانوا ال يقدمون صورة شاملة عن هذه املناطق.
27

املرجع نفسه.

29

املرجع نفسه ،ص .570-539

وبحرا ،حققه وعلق عليه عبد الكريم الفياليل ،ط ( 2الرباط:
برا
28
ً
الغايش ،ص 578-537؛ املكنايس ،ص 25-12؛ أبو القاسم الزياين ،الرتجمانة الكربى يف أخبار املعمور ً
دار نرش املعرفة ،)1991 ،ص .128-127
30

محمد أنيس ،الدولة العثمانية والرشق العريب( 1914-1514 :القاهرة :املكتبة األنجلو املرصية ،)1985 ،ص .89
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"بقاعا من بقاع الجنة" ،ألنها تضم قبور
الرحالة املغاربة والي َتي الشام وفلسطني باعتبارهما أرايضَ مباركة ومقدسة ،بل
ً
يقدم ّ
األنبياء والصحابة واألولياء وأرضحتهم ،ولذلك ،هي جديرة بالزيارة للتربك والصالة والدعاءً ،
فضل عن التواصل مع شيوخها وعلمائها

الرحالة املغاربة عن الشام وفلسطني ذات مضمون وقيمة روحيني وتاريخيني،
املتصوفة .وعىل هذا األساس ،فإن الصورة التي عكسها ّ

(((3
لكن الشام
الرحالة املغاربة هذه األماكن ّ .
أو بمعنى آخر صوفيني .ومن األكيد أن هذه الصورة كان لها األثر الواضح يف طريقة تقديم ّ

وفلسطني عىل الرغم من قيمتهما الصوفية والتاريخية ،فإنهما كانا يعانيان ظلم الوالة العثمانيني واستبدادهم.

إذا كانت إستانبول تبدو عاصمة لدولة متحرضة ،فإن الواليات األخرى الحجاز ومرص والشام وفلسطني ،تبدو من جهة مناطق

مقدسة ومباركة ،تؤرخ لعالقة اإلنسان بالله عرب سلسلة الرسل واألنبياء ،ومن جهة ثانية مناطق للعلم والتصوف والكرامات(.((3

أخريا ،بناء عىل ما سبق ،فإن الرحالت املعتمدة يف هذا العمل هي يف األساس "رحالت حجازية" ،بمعنى أن الهدف منها قبل
ً

ً
ً
ً
ومعنوية يف الدرجة
روحية
قيمة
الرحالة
كل يشء هو أداء فريضة الحج؛ اليشء الذي يدفعنا إىل االستنتاج أن للرشق بالنسبة إىل هؤالء ّ
األوىل ،ثم قيمة معرفية علمية يف الدرجة الثانية ،يف حني يتم تغييب الرشق باعتباره قيمة سياسية (دولة وأنظمة وحكم  )...عند غالبية

الرحالة هم شيوخ وعلماء ومتصوفة وزعماء زوايا ،اليشء
الرحالة ،باستثناء ابن عثمان املكنايس وأيب القاسم الزياين،
وخصوصا أن هؤالء ّ
ً

حتما يف كل ما ينقلونه إلينا عن الرشق .ونتيجة لذلك لم تتضمن الرحالت الحجازية معلومات قوية عن الدولة العثمانية من
الذي يؤثر ً

حيث هي فضاء سيايس ونظم وعادات وتقاليد ،بقدر ما تحدثت عن مناسك الحج واملزارات والعلماء والقضايا الفقهية الخالفية  ...إلخ،
مع بعض اإلشارات الرسيعة إىل بعض ما ي ّتصل بما هو اجتماعي وثقايف وعمراين وحتى سيايس أحيا ًنا .وعىل الرغم من تغييب الرحالت

الحجازية للدولة العثمانية بحكم طبيعة الرحالة (متصوفة) وبحكم طبيعة الرحلة (حجية) ،فإن املجال الذي نمت فيه تلك الرحالت

واملشاهد هو عثماين ،أي رشق عثماين من حيث الهوية السياسية.

يتكون الرشق العثماين الذي استهدفته الرحلة املغربية من املناطق التي ارتبطت إىل ٍ
حد بعيد بأهداف الرحلة ،سواء الحجية
ّ
ٍ
أم السفارية ،وهي الحجاز ومرص وإستانبول والشام وفلسطني ،حيث تشكل إىل حد ما مناطق أساسية يف الرشق العثماين أو الدولة
وخصوصا الحجاز ومرص ،وذلك الرتباطها الوثيق بالرحلة
ثم تفرض نفسها بقوة يف نصوص الرحالت املغربية،
ً
العثمانية ،وهي من ّ
الحجازية املغربية .أما إستانبول والشام ،فارتبطا إىل ٍ
حد بعيد بالرحلة السفارية.

خالصة
أساسيا ،ال يمكن االستغناء عنه مهما كانت
مصدرا
بناء عىل ما سبق ،تعترب الرحلة بالنسبة إىل مؤرخ التاريخ الثقايف واالجتماعي
ً
ً

أيضا ملا تتضمنه من معطيات تجيب عن مجموعة من
نصا
رسديا فقط ،بل ً
ً
أهمية املصادر التاريخية األخرى ،فأهميتها ليست يف كونها ً

األسئلة التاريخية ذات البعد الثقايف واالجتماعي ،وتمأل فراغات وبياضات من دونها ّ
تتعذر كتابة التاريخ .ومن هنا يجد املؤرخ نفسه

نصوصا مركزية.
مضطرا إىل الخروج عن املألوف بالنسبة إليه من مصادر تاريخية أساسية واعتماد الرحالت
ً
ً

إن نموذج الرحالت املرشقية التي قدمنا معطياتها التاريخية والثقافية واالجتماعية هي بمنزلة مثال للتحدي الذي يواجه املؤرخ،

الرحالة إىل تدوين تاريخي أو
الرحالة جالوا يف فضاء واقعي ونقلوا عنه املشاهدات والتجارب كلها التي تتجاوز فردانية ّ
عىل اعتبار أن ّ
31

32

الغايش ،ص .644-625

املرجع نفسه؛ املكنايس ،ص 116؛ الزياين ،ص .181-179
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أنرثوبولوجي للمجتمعات والشعوب الرشقية يف ن ُُظمها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها  ...إلخ ،وهو ما ال يمكن أن توفّره مصادر تاريخية
أخرى .وبذلك تكون الرحلة بالنسبة إىل املؤرخ مادة يجتمع فيها التاريخي باألنرثوبولوجي ،ويتجاوز بها التاريخ باعتباره حدثًا إىل تاريخ
اجتماعا وثقافة وذهنيات.
باعتباره
ً
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