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الرحلة نقلة يف املكان والزمان، وسفر داخلي يف فكر صاحبها ومعارفه وموقفه من احلياة 
غري أن قلة منهم أقبلوا  ،والوجود ونظرته إىل الناس واتمع، وقد ارحتل الناس وال زالوا يرحتلون

لعوا األحداث اليت صادفتهم ووصف األقطار اليت مروا ا، و ذلك لشعورهم أم أطّعلى تدوين 
  .على ما مل يطلع عليه غريهم فرغبوا يف ختليده حىت يعرفه من مل يرحل إىل تلك األماكن

 ،وقد اختلفت طرق كتابة الرحالت حسب ثقافة الكاتب وتصوره ومكان الرحلة وزماا ونوعها
فا فإن متصو ه، أما إن كانلكون والناس واتمع من خالل علمه ينظر إىل افإن كان عاملا فإن

  ...الغالب عليه حتكيم التصوف
ألصوات واخلطابات كثر ثراء وغىن، وانفتاحا وتعددا لالرحلة من بني األجناس األدبية األ

  .ومن أكثر جتارب العامل اخلارجي تعقيدا
ة ومن مميزاته متعددة ومتشعب وآفاقٍ يميتلك مناح أنهائص السرد الرحلي ومن خص

فوق ما فيه من  التنوع املفاجئ، إذ فيه من التقطع والتوزع" اصيةه خبتفرد اأدبي اجنسباعتبارها 
بني الواقع واملتوقع  طتراب(...) ويعود تقطعه إىل طبيعة الترحل والتنقل فيه  .التواصل والتكامل

من السحر الذي ميارسه كه اخليال للقارئ، وهنا يوتكامل بني ما يرى الكاتب بعينه وما يرمس
1(".الة ويتعرض له القارئ فال يطيق أن يقاومه وال يقوى حىت على التفلت من شباكهالرح(  

ف العرب واملسلمون تراثاً ضخماً من الرحالت حنو اآلخر، يؤكد هذا، الكم اهلائل من خلّ
األمر الذي يقودنا إىل التساؤل، عن شروط ذلك . انفتاح العامل اإلسالمي على الثقافات األخرى

مل خيلُ من تشكيل صور عن اآلخر، وعن  حبيثاالنفتاح ومالبساته، وعن الصيغ اليت مت ا، 
  .اآلن ذاته الذات يف

من القرن العاشر قرون تقريبا،  ةمثانيأكثر من  على امتدادويسمح لنا تتبع هذه الرحالت، 
وصوره، واملثري فيه رات أوضاع اآلخر، مبالحظة تغي يسمح لنا يالديني،املإىل القرن الثامن عشر 

يهمنا أن نتوقف . وأشكال التعامل معه، وكيفية تصويره وتصوره، ومالبسات ذلك، لدى رحالتنا

                                                             
  .15، ص2006قسنطينة، اخلامسة عالوي، العجائبية يف أدب الرحالت، رحلة ابن فضالن منوذجا، منشورات جامعة متنوري، )1(
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عند الصور اليت عمل رحالتنا العرب، ومن خالهلا، على استحضار اآلخر، وكيف قدموه وكيف 
  )1(.مسوه، وحددوا له صفات ومالمح وأصدروا يف حقه أحكاما

ناء النص السردي العريب، خصوصا كز اهتمامنا حول طرق اشتغال التخييل يف إعادة برتمي
، وتكون يف بنائها أقرب إىل النص التارخيي منه يت توحي بطابعها الواقعي التوثيقيتلك النصوص ال

وانتقينا جمموعة من النصوص الرحلية اليت يتفاعل فيها الواقعي بالتخييلي  .إىل النص األديب التخييلي
تدوين مراحل خطاب الرحلة يعتمد على ضمري املتكلم، و إن .يف نسق يسهم يف بناء داللة خاصة

ميزا تتمثل يف التداخالت اخلطابية بني السرد والوصف والتقرير، لكن . الرحلة ذهابا وإيابا
فتح يف تكوين النص من اخلطابات  فتفاعل خليط إىل جانب السرد والتوثيق؛واشتغال التأويل 

تنكشف من خال ،لية خاصةالباب أمام ختيالسارد وهو يتذكر وقائع -الة ل الوعي احلاضر للرح
  .ويعمل على وضع نسق خاص هلا يفي بالشروط املعرفية لتلقيها ،الرحلة يف زمن الحق

 ات وكتب متعلقة بالرحالت جعلنا ندرك أنبعد اطالعنا على أهم ما كتب من دراس
" التخييل"جزئية التدقيق والتحديد، فاخترنا حيتاج إىل ) أدب الرحلة يف املغرب العريب(العنوان 

حصرا للموضوع ورحبا  والعمل على دراستها من خالل بعض العينات الرحلية اخلادمة هلذا العنوان
  .  للوقت

كيف يتشكل التخييل داخل نصوص ناقلة لتجربة : وهذا ما جيعلنا نطرح اإلشكالية التالية
  واقعية وشخصية؟

رحلية على اختالف موضوعاا األمناط المعاجلة  ذه الدراسةيف ه وعلى هذا األساس مت
الرحالت  ةنيلبذلك أن تكون العينة املختارة ممثلة  يف راعينا .ية والزيارية، السياحية والسفاريةاحلج

  .كما تكون ممثلة ألقطار املغرب اإلسالمي ما أمكن ذلك،املعروفة 
مادة الدراسة  خضعفرضتها تعسفا، كما مل أُلة خبطط وقواعد وأدوات مسبقة مل أكن حمم

 جت قراءة حتقق تفاعال مع املوضوع، بغرض إنتاج خطاب يتمثله وجييب لقوالب جاهزة، بل
                                                             

 حممد نور الدين أفاية، الغرب املتخيل، صورة اآلخر يف الفكر العريب اإلسالمي الوسيط، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت،: ينظر )1(
  .18، ص2000
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لذلك  .تفاعل حيوي ومستحدث يرتبط به ويتعالق معه خلقأسئلة جديدة حوله، أي دف  عن
من جهة، وتلك اليت تسعى  ،فقد استعنت مبناهج تتطلبها كل الدراسات اليت تروم الدقة والتحديد

من املناهج خاصة، التارخيي جمموعة  حتضروبذلك من جهة ثانية،  ،إىل القبض عن املعاين املتخفية
ليس احلسم يف  ،القراءة والتحليل والتحريمن دف اهلو  ،وي، والتأويلي والوصفي التحليلييوالبن

نصوص الرحالت ني واللجوء إىل املقارنة ب ،لكن بنية السعي إىل حماولة فهمهاالقضايا املطروحة، و
انسجاما مع سياق كل نص  ،الثقافية والفكرية اا وخلفيامتلفة، للوقوف على رؤى كتاملخ

  .صياته وهواجسهرحلي وخصو
  .وأربعة فصول وخامتةومدخال وبناء على هذا التصور تضمنت الدراسة مقدمة 

اره، باإلضافة إىل عرض موجز ألهم املصادر اليت ينت فيها أمهية املوضوع وسبب اختيب: املقدمة
  .أفادت البحث

 فيه إشكالية التجنيس حماولة األول طرحت عنصريننظري اشتمل على فكان : أما املدخل      
 و تقدمياألخرى، األدبية الوصول إىل متييز هذا اجلنس، شكال ومضمونا، عن باقي األجناس 

وخصصنا اجلزء الثاين منه لبناء مفهوم  .فةدوافع الترحال املختلو أهم أنواعها،و للرحلة تعريف
  .ليةميثل مفهوما مركزيا يف املقاربة وحنن نرصد طرق اشتغاله يف النصوص الرح باعتبارهالتخييل 

لكل نوع من أنواع الرحالت فصال فهي ذات طابع تطبيقي، خصصنا : أما الفصول األربعة     
 اونجمموعة منها مت جعلتالشائعة، وعلى رأسها احلجازية، والزيارية مث السياحية والسفارية، واليت 

ة احللم يف الرحالت إضافة إىل متثل استخراج العجائيب والغرائيب، وبني، مركزين على لالشتغال
 على أن خنتم كل فصلل الواقعي والتخييلي يف ذلك، دراسته، وكيف تفاع مثّاآلخر يف كل نوع 

  .النصية وصلنا إليها من خالل هذه املقارباتفيه أهم النتائج اليت ت سجلنبتركيب 
التخييل يف الرحالت احلجازية، وتندرج حتته عدت عناوين فرعية  :بعنوان الفصل األولفكان 

واخترت كل من العبدري وخصائص الرحالت احلجازية " احلجاز"حتدثت فيها عن املكان املقدس 
  .والعياشي والورثيالين كنماذج تطبيقية
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وخصائصها التخييل يف الرحالت الزيارية، وتناولت رحلة ابن قنفذ : بموسوما  أما الفصل الثاين
  .الصوفية من سلطة الويل وكرامات األولياء

على رحلة ابن بطوطة  فقد اشتمل ،التخييل يف الرحالت السياحية: أما الفصل الثالث   
أنواع داخلها، وهي زاخرة بالعجائيب  ةكنموذج هلذا النوع رغم كوا رحلة عامة تضم عد

  .والغرائيب، واحلديث عن عادات الشعوب املختلفة
هذا الفصل أهم الرحالت  التخييل يف الرحالت السفارية، فقد أفردت يففهو : أما الفصل الرابع

املغربية اليت قام ا كل من الغزال واملكناسي إىل كل من اسبانيا ومالطا ونابويل ونظرة كل واحد 
     .  إىل اآلخر اليت تراوحت بني االنفتاح واالنغالق على أوربامنهم 
االستعانة مبراجع ت متلقد ، فاملراجع اليت استخدمت يف البحث املصادر وهم أ ا خيصأما فيم     

الرحلة يف األدب العريب، وأدبية الرحلة لعبد الرحيم مودن، وكتاب : الرحالت منها كتبمتعلقة ب
  .الرحلة يف األدب العريب لشعيب حليفي، املرأة يف الرحلة السفارية املغربية ملليكة جنيب

  :عوامل، ذاتية و موضوعية ،يف املغرب العريب أدب الرحلة ار موضوعياخت دفعتين إىل لقد    
بعد سيما ، األديب وجدت يف نفسي ميال لبحث هذا النوع أينيف  ذاتيةالوانب اجل متثلت

 جلاذبيتهنظرا وللسرد الرحلي خاصة وحيب للسرد عامة  .كتب الرحالت مجلة منالعي على إطّ
  .املعرفية ولكونه جماال للبوح وعرض احلكاية

  :، فيتجلى أساسا يفوضوعيةامل بالدوافع أما ما تعلق
إضافة ناها املوضوعايت واألسلويب، ة وغ، وأمهية النصوص الرحليثراء السرد الرحلي املغاريب

عرب  املغاريباملسامهة يف خدمة التراث منط ومعرفة طبيعة التخييل يف الرحالت، و يف املسامهةإىل 
  .الذي مازال يف حاجة إىل أحباث عدة .االشتغال على جنس الرحلة

  .واهلدف من البحث هو خدمة الدرس السردي بصفة عامة والرحلي بصفة خاصة
ة منها كون النصوص قريبة إىل التوثيقي صعوبة توظيف منهج بعينه هيأهم الصعوبات اليت واجهتين 

لةإىل النصوص املتخي.  
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منذ نشأته حىت الذي رعى هذا البحث أحممد بن خلضر فورار  إىل األستاذ املشرفأتوجه 
  .وتقديري الصادقني يشكر له خالصفاستوى قائما، 

، وال أنسى يف هذا املقام جلنة وأقدم الشكر أيضا للذين سهروا على إاء هذا البحث
اجلزيل لقسم اآلداب واللغة العربية املناقشة املوقرة رئيسا وأعضاء، واالعتراف باجلميل والشكر 

شكر موصول إىل رئيس ال، وطاقم الكلية جمتمعني من إداريني وأساتذة ومسريين، وجبامعة بسكرة
احتضانه هذا نوابه، ورئيس الس العلمي واألعضاء والشكر اجلزيل إىل عميد الكلية على القسم و
  .سنوات ترددي على جامعة بسكرة البحث

وعلى  ،والصالة والسالم على النيب املرشد إىل كل اخلريات ،ذي بنعمته تتم الصاحلاتواحلمد هللا ال
  .آله وصحبه واملقتدين ديه ما دامت احلياة

  
  مجيلة روباش                                                                               

  10/02/2015املسيلة يف 
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  التخييل في الدراسات القديمة التخييل في الدراسات القديمة   --أوالأوال
  الحديثة الحديثة   التخييل في الدراساتالتخييل في الدراسات  --ثانياثانيا
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I-  حول مفهوم الرحلة:  
  :ينينضي التفريق بني أمرين أو معتإن احلديث عن الرحلة يق

  :التعريف اللغوي -1
 ر، وهذا هـو املعـىن   الرحلة حركة انتقال لشخص أو أشخاص من مكان إىل مكان آخ

 لٌصالراء واحلاء والالم أَ: رحل: ")ه395ت( ففي معجم مقاييس اللغة البن فارس ؛اللغوي للكلمة
واحد يدل على ميقال .رفَضي يف س :رلَح يرلُح ةًلَرح (...)، والراالرحتال : ةُلَح.(...) وره، لح
ـ سار، ور ا؛ إذلُجالر لَحر(، )ه711ت(، وعند ابن منظور)1("هانِكَم نه منعظْإذ أَ لُح ـ ر ول، ح

قْووم حرل؛ أي يرحتلون كثريا، ورال لٌجرح: بذلك وجميد له  ملٌاع(...)ل واالرحتـال ، والترح :
وقال بعضهملالرحتالاسم : حلةاالنتقال، والر ، :االرحتال: حلةالرالوجه الـذي  : حلة بالضم، والر

  )2(".تأخذ فيه وتريده
انتقلوا، : عن املكان سار ومضى، والقوم :ارحتل البعري: "ويف القاموس احمليط للفريوز آبادي

الوجه الـذي  : وبالضم ؛االرحتال: حلة بالضم والكسر، أو بالكسرحلة والرالر: واالسم والُرحتكَ
قْت3(".د، والسفرة الواحدةص(  

ـ  شوتكاد املعاجم األخرى تكرر املعاين نفسها، وذا املعىن أ يت ار القرآن الكـرمي إىل رحلَ
 رِحلَـةَ  إِيلَافهِم قُريشٍ، ﴿لإِيلَاف :الشتاء والصيف اللتني كانت قريش تقوم ما من أجل التجارة

   ]02-01: سورة قريش، اآليتني[.والصيف﴾ الشتاء
وـذا املعـىن    ،رحلة هي انتقال من مكان إىل آخرجمع على أن الـفمعاجم اللغة ت ن،إذ

ن غاربة وغريهم من البشر قدميا، قد أجنزوا رحالت ال تعـد وال حتصـى، أل  يكون العديد من امل
  .ن رحلتهإال أنه ليس كل من ارحتل قد دو ،ة البشرعاحلركة والتنقل من مقتضيات احلياة وطبي

  :األول يتأسس عليه املعىن الثايناملعىن  إنّ
                                                             

، الفكر، ، دار )مادة رحل( ،2، ط2، جحتقيق وضبط، عبد السالم حممد هارونبن زكرياء، معجم مقاييس اللغة،  أيب احلسن أمحد بن فارس )1(
  . 497، ص1979، سوريا

  .1608، ص، القاهرة)ت.د(، )ط.د(، )رحلمادة (  3خنبة من األساتذة، دار املعارف، جحتقيق لسان العرب، بن منظور، ا) 2(
مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف حممد نعيم العرقسوسي، : ب الفريوزآبادي، القاموس احمليط، حتقيقجمد الدين حممد بن يعقو )3(

  .1005، ص 2005، مؤسسة الرسالة، لبنان، 8ط
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 :التعريف اإلصطالحي -2
 بانطباعاتهمازجا ذلك  ،أحداث سفره وما شاهده وعاشه  الرحالةفيها  يالرحلة كتابة حيك

ذا مستوى ثقـايف   الرحالةيتطلب أن يكون  -كتابتها-إليهم، وإجناز الرحلة الذاتية حول املرحتل 
وخطـاب حـال   ة رحلة ذا املعىن أي مبا هي كتاب، والةيؤهله لنقل أحداث سفره إىل كتاب معني

  .اشتغال واهتمام الباحثني ا
حلة دون رية ر كتابه رحلوفعلي، وال ميكن تصو والبد لكل رحلة مكتوبة من سفر حقيقي

رسـالة التوابـع   "و ،)ه449ت(أليب العالء املعري" رسالة الغفران: "كإال يف الرحالت اخليالية، 
ن معىن الرحلة كتابة وإ .)ه243ت(للحارث احملاسيب" وهمالت"، و)ه426ت(يدالبن شه" والزوابع

) 1(.ةلفعل الرحلتلفيظ عملية فه بأن ويعر، "الرحلةخطاب : "سعيد يقطنيالباحث وهو ما يسميه 

بينما املعىن األول هو الرحلة ذاا، وهلذا جنده يتحدث عن الرحلة وخطاا، ويـرى أن خطـاب   
فيبدأ اخلطاب ، )2("يتماشى مع الرحلة وعواملها، ويسعى إىل مواكبتها من البداية إىل النهاية"الرحلة 

  .وينتهي حلظة العودة من حلظة اخلروج
ـ  حالةالرا يواكب انتقال إن هذا اخلطاب إذً ا يف أماكن متعددة وخمتلفة، واصفا إياها جغرافي

وعمرانيا واجتماعيا وبشرييف جمالسهم مـن  ا ما لقيه من رحاالت العلم واألدب وما دار ا، وذاكر
مناقشات، إضافة إىل ذكر كثري من الفوائد العلمية والتارخيية واألدبية، والرسـائل واإلجـازات   

تعقيدا تطرح  يكسب اخلطاب الرحلي ممايف أساليب خمتلفة،  رحالةالواألشعار، وكل ذلك يسوقه 
  .همعه قضية جتنيس

  :الرحلة نيسجت -أوال
عها وتـداخل احلقـول   ختتلف غايات الدارسني احملدثني من تناول الرحالت ومقاربتها لتنو

، **يارافوسيوسـيوغ  ،*، واقتصـاد، وإثنوغرافيـا  وحضـارة  ،املعرفية فيها، من جغرافية، وتاريخ
                                                             

  .200، ص2006، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 1السرد العريب، مفاهيم وجتليات، ط سعيد يقطني،) 1(
  .200املرجع نفسه، ص )2(
هو علم وصف الشعوب وهو أحد علوم اإلنسان وينصب على دراسة املظاهر املادية للنشاط اإلنساينّ من عادات وتقاليد كاملأكل : إثنوغرافيا )*(

 .واملشرب وامللبس
رف أحياناً كدراسة التفاعالت علم االجتماع هو دراسة احلياة االجتماعية للبشرِ، سواء بشكل جمموعات، أو جمتمعات، وقد ع :سيوسيوغرافيا )**(

 .االجتماعية
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يرى أن ارتباط الرحلـة   اجتاه -يف كثري من البحوثوإن طغى ، ...، وفن، وأدب*وأنثروبولوجيا
ه ويزكيه مـن صـيغها   يربر األدبية له ما فها ضمن األجناسيا، فتصنبالفن واألدب أكثر وضوح

عـة  حلقل معني وجنس خمصوص إمهـال لطبي ، إال أننا نرى أن ضمها )1(التعبريية وأساليبها الفنية
باملضامني واملوضوعات العديدة علمية وأدبية وفنية، ي يزخر ذوخصوصية هذا النوع من الكتابة ال

الذايت، وبنـاؤه   هحدا ببعض الباحثني إىل التعامل مع الرحلة على أا خطاب خمصوص له منطقمما 
على معارف وعلوم ، وحيتوي )3(يتتبع العادات والتقاليد والتأثريات اإلقليمية )2(ناته وعناصرهومكو

  )4(.متعلقة بالتاريخ واجلغرافيا والفلسفة واالجتماع واألدب
ال  ،ومن هنا فالتركيز يف حتديد هويتها على جانب الصياغة األدبية والفنية يعد تعسفا منهجيا

فاالعتماد يف دراسة الرحلة علـى املقاربـة    ؛يتناسب مع مكونات النص الرحلي وطبيعته اخلاصة
بالغىن والتنوع واالنفتاح على احلقول املختلفة، ذلك أـا  سمة ا إلغاء لطبيعتها املتالسردية وحده

كما  ،فاألحداث واملواقف واألشخاص فيها غري خمتلفة ،اوإن توسلت أسلوب احلكي والسرد أحيان
، يقوم على أرض الواقع ويتركز هأو يسرد الرحالةهو األمر يف النصوص السردية، إذ أن ما حيكيه 

  .فتراضعلى املشاهدة واملخاطبة ال على التخيل واإل
ا هاالقتصار على الصياغة وحدها يف دراسة الرحلة قد ال يسعفنا يف النفاذ إىل كنه وإذا كان

ذلـك   ؛ب اجلانب املضموين يف مقاربتها وإلغاء ما عداه حمفوف باملخاطر أيضايوحقيقتها، فإن تغل
كما هو مطلوب يف التنـاول العلمـي    ،حبياد وموضوعيةاته ال يقدم معلوماته ومالحظ الرحالةأن 

من وجدانه ومزاجه وأحواله وذاتيته، بل أن الرحلة إذا  الصارم، ولكن يف أوصافه ومالحظاته بعض
  )5(.اسياحي وىل أن تسمى دليالًمل تكشف لنا عن هذه الذاتية فاَأل

                                                             
ويف ، علم يبحث يف أصل اجلنس البشري وتاريخ تطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته وعالقاته وتوزيعه اجلغرايفّ، هي علم اإلنسان: أنثروبولوجيا )*(

 .السالالت البشرية وخصائصها ومميزاا
  ...شوقي ضيف الرحالت، فن الرحلة، أدب الرحلة: ألديب يف الرحلة منهابت اجلانب اهناك مؤلفات وأحباث غلّ) 1(
  .14، ص1995كلية اآلداب الرباط،  ،)ط.د( سعيد بنسعيد العلوي، أوربا يف مرآة الرحلة،) 2(
  .57، ص1984الدار البيضاء،   ،)ط.د(سعيد علوش، املصطلحات األدبية املعاصرة،) 3(
  .122، ص 1979بريوت،  ،)ط.د( يب،األد املعجمجبور عبد النور، ) 4(
  .70، ص1970دار الكتاب، الدار البيضاء،  ،)ط.د( حممد الفاسي، وحي البينة،: ينظر) 5(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 
 

 

لشعرية، وقد طرح منذ مشكل األجناس هو أحد من أقدم مشاكل ا"يصرح تودوروف بأن 
، فتعريف األجناس، وعددها، والعالقات املتبادلة بينها، مل يتوقف (...)أقدم العصور إىل يومنا هذا 

وإذا كان ذلك النقاش حول األجناس األدبية دائرا يف الغرب منذ القـدمي،  ، )1("النقاش حوهلا قط
أربعة أقسام كبرية "يف ها حصرإىل  )Dominique Combe( "دومنيك كومب" بانتهى اليوم  هفإن

ـ  يةالذي كيف "الساذج"من النصوص حسب الوعي  التعلـيم  أيضـا   ةعادات القراءة، بل وكيفي
ـ )2("واملؤسسات، وهذا ما جيعل هذه األقسام غري طبيعية، باملعىن الشائع هلذه الكلمة م ، وهلذا قس

  :جناس إىلاأل
  .اية واألقصوصة واحلكاية والقصةالرو :الذي يضم Fiction narativeاملتخيل السردي 

 الشعر. 

 املسرح. 

  املقالة)Essai (اخلطاب الفلسفي أو النظري، والسـرية الذاتيـة، والـذكريات،    : اليت تضم
 )3(.اخل...واملراسالت، والتقارير وحكاية الرحلة ... واملذكرات الشخصية

كل نص ال ينتمي "ضمن قسم املقالة اليت هي  "دومنيك كومب"فالرحلة تندرج عند  ،نإذ
فهي اجلنس الذي جيمع بني كل األجناس اليت نبذا (...) إىل اخليال وال إىل الشعر وال إىل املسرح 

 ومع ذلك تتميز بسمة ثابتة هي تفضـيلها  ... أقل األجناس وضوحا" ذااألجناس الكربى، وهي
  )4(".وليس للخيال اخلطايبللنظر العقلي واألفكار، والفكر 

" أغناطيوس كراتشكوفسـكي "تتجنس الرحلة يف النقد الغريب، عند كومب، أما  ،اهكذا إذً
)Ignati Kratchkovski (ف الرحلة نفيص)العاليت تـرتبط   ،ضمن اجلغرافيا الوصفية) اربية أساس

                                                             
(1  ) Tzvetan todrov et Oswald Ducrot, Dictionnaire encyclopdique des sciences du langage, du Seuil, 
Paris, 1972, P193. 

  .52، ص2007مارس،  ،السنة التاسعة، 87، جملة فكر ونقد، عدد "طاب أدب الرحلةيف خ"حممد حامتي، : نقالً عن
 )3( Dominique Combe, les genres littr aires, d. Hachette, Paris, 1992, P.P13- 14. 

  53، ص"يف خطاب أدب الرحلة"حممد حامتي، : نقالً عن
  53ص ،املرجع نفسه )3(
  53ص ،املرجع نفسه )4(
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ا ارتباطا وثيقا قصص 1("الرحالت( ذاالرحلة عنده بصبغة علمية تصطبغ ، و)وصيغة ) اجلغرافيا
 ؛م متعة ذهنية كربىيقد"الذي " استعمال عبارة األدب اجلغرايف، وهذا ما سوغ له )القصص(أدبية 

هرة واملصنفات املوضوعة من أجل مج. رائعة، صيغت بالسجع أحياناإذ نلتقي فيه بنماذج أدبية فنية 
 .متاع واحليوية من جهـة أخـرى  واإل ،فيها العرض بني اجلفاف والصرامة من جهةيتراوح القراء 

  )2(".يف فن القصصتهم تبدو مقدرة العرب الفائقة وبراعا وهن
وإذا كان هذا النقاش جيري يف النقد الغريب، فإن النقد العريب القدمي كان شبه غائب، عـن  

الشعر والنثر، وقسم الشعر إىل أغراضه،  :هذا املضمار، إذ اكتفى بتقسيم األدب إىل الثنائية املعروفة
مث املقامة يف وقت الحق، أما الرحلة فال جند هلا ذكرا لدى الناقد العريب  ر إىل اخلطبة والرسالة،ثوالن

واحلكايات  صالقص(علم أن األجناس السردية ون .كانت تنتمي إىل األجناس السردية ألاالقدمي، 
حل ديوان العرب والذي أُ كان ينظر إليها نظرة تنقصية باملقارنة مع الشعر الذي عد...) واملقامات

  .ة العلياالدرج
 ،عرفت مناًء واتساعاا إالّ أصية اليت نظر ا إىل األجناس السردية، يورغم تلك النظرة التنق

  .والباحثني عن املتعة واإلفادة القراءمن الكبري واستطاعت أن جتلب إليها العدد 
قطبني كبريين كان هلما حضـور  "شعيب حليفي األجناس السردية إىل  الباحثوقد صنف 

  .الشكل اخلالص، واهلجني: ل ومتواتر مهامتباد
 املقامة والسرية واحلكاية الشعبية والرحالت: تضمنت األشكال اخلالصة... 

 القيامـة،   أدبرج ضمنها اخلرب واحملكيات الصـغرى املتفرقـة، مث   أما األشكال اهلجينة فيند
  )3(.التراجم والطبقات وأخبار الشعراءو

شكال اخلالصة، وهذا التصـنيف ال يوافقـه عليـه    هكذا يصنف الباحث الرحلة ضمن األ
 ،ومتظهراتـه  هشكل أديب هجني ينماز بتعدد أوجه"الذي يرى أن الرحلة  ذاكر عبد النيب الباحث

                                                             
 1987، دار الغرب اإلسالمي، بريوت،2كراتشكوفسكي، تاريخ األدب اجلغرايف العريب، ترمجة، صالح الدين عثمان هاشم، ط أغناطيوس) 1(

  .20ص
  .28، صنفسهاملرجع ) 2(
  .08، ص2006، رؤية النشر والتوزيع، القاهرة، 1، آليات الكتابة، خطاب املتخيل، طتجنيسشعيب حليفي، الرحلة يف األدب العريب ال: ينظر) 3(
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وذلك بإدماجه أمناطا خطابية  ،إنه جنس متكامل حيطم قانون صفاء النوع: إىل حد أنه ميكن القول
يعطي االنطباع بأنه شكل مائع ومرن إىل حد لذي امتنوعة من حيث األشكال واحملتويات، الشيء 

ألمناط وأساليب ومضامني كتابية تبعـده عـن البسـاطة     واحتمالهكبري، إضافة إىل شدة تعقده 
  )1(".ا، وجنس األجناسا وعاما ومشوليا مركبلتجعل منه جنس ،الظاهرة
ا مـن التعـبري   نوع"ي يصف اخلطاب الرحلي بكونه الدويهي الذ الباحثسار ذاته امليتبع و

  )2(".األديب اهلجني والضبايب
ن الذي يـذهب  دعبد الرحيم مؤ الباحثيف هذا الرأي ) ذاكر والدويهي( الباحثنيويوافق 

، أو علـى  Gémétique سواء على مستوى اهلوية األجناسـية كتابة ملتبسة "أيضا إىل أن الرحلة 
ـ  )3("وغري أدبية ألجناس أدبية -يف سياق نظرية األدب -مستوى حماورا ول ، وهذا ما أفضـى بب

4(".نوعا أدبيا غري واضح احلدود"اخلطاب الرحلي  هازار إىل عد(  
رحلية، ألن اخلطاب الرحلـي علـى   لا على واقع الكتابة ايبدو أن الرأى األخري أكثر انطباقً

، ...رافيـة تارخيية وجغرافية ودينية وأدبيـة وإثنوغ  :مستوى املضامني حيتوي على معارف متنوعة
، ...واألخبار والرسـائل واألشـعار  وعلى مستوى األشكال جند فيه السرد والوصف واحلكايات 

وهذا الغىن والتنوع يف املضامني واألشكال يسمح بتشبيه الرحلة، بفناء بيت تنفتح فيـه أبـواب   
رخ أو مـؤ لل إذ تتوفر فيه مادة ال ينضب معينها ال"حجرات متعددة، وكل باب جيد فيه مبتغاه، 

ا لعلماء االجتماع واالقتصاد ومؤرخي األدب والعلم والدين واللغـويني  ، بل أيضباجلغرايف فحس
  )5(".وعلماء الطبيعة

                                                             
، منشورات جمموعة البحث األكادميي يف األدب الشخصي، املغرب )ط.د(الكتابة، مقاربة مليثاق احملكي الرحلي العريب،  عتباتعبد النيب ذاكر،  )1(

  .35ص، 1998
 1983ماي  -، أفريل32لعدد جبور الدويهي، الرحلة وكتب الرحالت األوربية إىل الشرق حىت اية القرن الثامن عشر، جملة الفكر العريب، ا) 2(

  .59ص
، دار السويدي للنشر والتوزيع، اإلمارات، األهلية للنشر 1، الرحلة املغربية يف القرن التاسع عشر، مستويات السرد، طمؤدنعبد الرحيم  :ينظر) 3(

  .23، ص2006والتوزيع، األردن، 
مطبعة منشورات الكوثر،  أكادير،ب، والعلوم اإلنسانية ملغرب، منشورات كلية اآلداببية إىل اوعبد النيب ذاكر، الواقعي واملتخيل يف الرحلة األور) 4(

  .08، ص1997 الدار البيضاء،
  .19أغناطيوس كراتشوفسكي، تاريخ األدب اجلغرايف، ص) 5(
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ـ  هتمـام ا الإن هذه الطبيعة الغنية للكتابة الرحلية جعلت دراستها تتجه اجتاهات خمتلفة تبع 
ميت اًا تارخييالدارس، وهكذا جعلها املؤرخ نصبالبلـدان   املتصلة علومات الغميسةن املا مح منه كثري

من معلومات جغرافية عن األماكن  الرحالةا يستقي منه ما يورده ، وجعلها اجلغرايف مصدرزارةـامل
اليت مر ا مما يورد معرفته عن الشعوب الـيت حتـدث   منها، كما جيد فيها الباحث اإلثنوغرايف كثري
هـا  معرفته عن ثقافة الذات اليت جيلي تاريخ األفكار ما يود، كما جيد فيها الباحث يف الرحالةعنها 

ا أدبية أفرزا ظروف الدارس األديب أمناطا أسلوبية، وأنواعمبقارنتها بثقافة الغري، وجيد فيها  الرحالة
يف أحضاا، وجيد فيها غري هؤالء مبتغاهم من املعلومات واملعارف  الرحالةاجتماعية وثقافية عاش 

منذ  -ال أحد ينكر ما أفاده املثقفون : "بقوله عبد النيب ذاكر الباحثر ا، وهذا ما أكده اليت تزخ
املعلومـات اجلغرافيـة    من أدب الرحالت، فتنوع موضوعاا جعلها قبلـة ملـنح   -أقدم العصور

، وهذا كله جيعل نص الرحلة مستعصيا علـى  )1("اخل، *ولوجيةنثوالتارخيية والشعرية والصوفية واإل
  )2(.وينعكس ذلك على التسمية اليت تصبح متعثرة أو متعددة ،ساب النوعيتاألن

بيد أن . الرحلة، واألدب اجلغرايف، واجلغرافيا الوصفية بالرحلة، وأد: وهكذا جند أمساء مثل
مـا  الرحلية ينبغي أن ال خيدعانا ويصرفانا عن البحث عين متتاز ما الكتابة هذا التنوع والغىن اللذَ

 كل هـذه األنـواع   نيالعناصر املشتركة ب"حبيث إن بني الكتابات اليت تسمى رحلة،  مشتركهو 
األشكال، تظل واحدة يف تعددها، تتعدد أسلوبيا وتتخذ أوضاعا شىت يف السياقات املوضـوعية  /

يقلص من دور املصادفة، ويقدم لنا، بقدر كبري، قواعـد  "ومعرفة هذه العناصر املشتركة  ،)3("هلا
  )4(".ج النص، وقواعد تلقيه يف آن معاإنتا

ا قائم الـذات لـه مميزاتـه    ا أدبيجنسبعدها الرحلة لنا احلديث عن  ميكن، انطالقا مما سبق
أو ضـمن   ،)5(من إدخاهلا ضمن اجلغرافيا أو األدب اجلغـرايف  اوخصائصه واستقالله الذي مينعن

                                                             
 .هي علم األجناس البشرية وخصائصها وأخالقها وتفرقها: اإلثنولوجية )*(
  .14ة، مقاربة مليثاق احملكي الرحلي العريب، صالكتاب عتباتعبد النيب ذاكر، ) 1(
  .127، ص1993، دار توبقال، الدار البيضاء، 1ليطو، املقامات، السرد واألنساق الثقافية، ترمجة عبد الكبري الشرقاوي، طيعبد الفتاح ك) 2(
  .43شعيب حليفي، الرحلة يف األدب العريب، ص) 3(
  .127واألنساق الثقافية، صليطو، املقامات، السرد يعبد الفتاح ك) 4(
  .وهذا ما جنده عند كراتشكوفسكي يف كتابة تاريخ األدب اجلغرايف العريب) 5(
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يفهم من هذا  أنه ال ينبغي أن دبي ،)3(صصي، أو ضمن الفن الق)2(، أو ضمن اإلثنوغرافيا)1(التاريخ
كتب الرحالت من كل هذه املعارف، لكن وجود بعض املعلومات التارخيية ال  لوخبالكالم القول 

وهلم جراً يف اجلغرافية بعض اإلفادات اجلغرافية جيعلها كتابا جيعلها مؤلفا يف التاريخ، وال وجود.   
  :مكونات اخلطاب الرحلي -ثانيا
  :اف الرحلةأطر -1

ي، كحوخطاب م حاكية،ذات : إن الرحلة حكي، وكل حكي يستلزم وجود أطراف ثالثة
  :عنه، وميكن توضيح هذه املكونات يف هذا الشكل وموضوع محكي

  .احملكي عنه      )احلكاية(احملكي                  احلاكي
  .السفر            اخلطاب الرحلي              الرحالةاملؤلف 

حلاكي أو الراوي يف الرحلة هو املؤلف نفسه، وهو الذات املركزية اليت تقوم بفعل الرحلـة،  فا -أ
األماكن املزورة، ال تنفصل عن ثقافتـها  يف انتقاهلا عرب  ،وهذه الذات .الرحلةوتقوم بتلفيظ تلك 

: ليطويك عبد الفتاح الباحثشأن املساح الذي قال عنه  الرحالةومعتقداا ورؤيتها للعامل، وشأن 
"بدون أمحال، فهو حيمل أدوات الزمة تنظم عمله، والفضاء الذي خيترقـه   اإن املساح ليس مسافر

  )4(".اا وثيقًشبكة ثقافية حتصره حصر نليس مرئيا إال عرب عيو
بأحاسيسـها   ، فيصطبغ)احلكاية(من خالهلا احلكي وهلذا جند الذات حاضرة باستمرار مير 

، ال يرحل جبسده فقط، بل الرحالةجعيتها الثقافية، وهكذا فعندما يرحل وميوالا وعواطفها ومر
ابعقله وفكره وقلبه ووجدانه أيض.  

                                                             
  .وهذا ما جنده عند حممد املنوين يف كتابه املصادر العربية لتاريخ املغرب) 1(
  .وهذا ما جنده عند حممد فهيم يف كتابة أدب الرحالت) 2(
  .أدب الرحالت: الرحالت، وحسني نصار يف كتابه: كتابهيف يف ضوهذا ما جنده عند شوقي ) 3(
 .15الثقافة، ص واألنساقليطو، املقامات، السرد يعبد الفتاح ك) 4(
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إن الراوي يف الرحلة هو املؤلف ذاته، وهذه إحدى خصائص الكتابة الرحلية، وهذا الراوي 
د، يكون حاكيا وموضوعا للحكي، فهو حاكيا عندما يصف، ويكون موضوعا للحكي عندما يسر

  )1(.أثناء السرد وعية أثناء الوصف، كما يقدم جتربة ذاتيةوذا يقدم الراوي معرفة موض
فعليا، وحديث الرحلة عن السفر جعلها تنتمـي   الرحالةاحملكي عنه، وهو السفر الذي أجنزه  -ب
  . ه اليت وظفت السفر بشكل أو بآخرولكنها ختتلف عن بعض أمناط" أدب السفر"إىل 

نية متحكمة وجاذبة لبـاقي  وهي من جهة ثانية ب ،هيمنة من جهةلسفر بنية مهكذا يصبح ا
بنية السـفر  ا ، وذه اهليمنة اليت تتمتع )2( هذه األخرية لبنية السفر فيهالبىن إىل احلد الذي ختضع 

صبح السفر هو الناظم ملختلف مكونات الرحلة األخرى من سرد ووصف داخل الكتابة الرحلية ي
والتفريق بني السفر عندما يكون  نبغي االنتباهيبيد أنه  ،حكايات وأشعار ومعارف متنوعةوأخبار و

كون يف احلالة األوىل ن ؛اقي املكوناتكب ة ومكوناًينوناظمة، وبني السفر عندما يكون ببنية مهيمنة 
ة ذاتية أو ا أو سريجناس أخرى، قد تكون تارخييأ مكون أماجنس الرحلة، ويف احلالة الثانية نأمام 

ا يتم فيه التمييز بني الرحلة وباقي نقدي امعيار"أصبحت هيمنة بنية السفر  هكذاو .ية أو غريهاارو
  )3(."بني الرحلة والدليل السياحي ،*"كةاحلر"بني الرحلة و ،السفرنصوص 

، بـل تعـين أن   األخرىإن هيمنة مكون السفر ال يعين أن الرحلة ختلو من باقي املكونات 
ر هو العنصر املؤطر لكل العناصر واملكونات األخرى، ومن النادر جدا وجود رحلة اقتصـر  السف

  .هذا املكون فقط ىفيها مؤلفها عل
يـة واملوضـوع   كا الذات احلابعد الوقوف عند طريف عملية احلكي يف حكاية الرحلة، ومه

ـ طاب احملكي، وستتم اخلها، وهو  لب هذه العملية وقلبننتقل إىل كي،احمل ه اإلشارة يف احلديث عن
  .إىل بنائه، مث مكوناته

                                                             
 .34الكتابة، مقاربة مليثاق احملكي الرحلي العريب، ص عتبات ،عبد النيب ذاكر: ينظر) 1(
 .26ص، 1996والتوزيع، الدار البيضاء،  ، دار الثقافة للنشر1ط ن، أدبية الرحلة،دؤعبد الرحيم م: ينظر) 2(
 .حتركات السلطة املخزنية باملغرب األقصى ألهداف عديدة عسكرية وسياسية واقتصادية] بتسكني الراء: [احلركة )*(
 .21، صاملرجع نفسه) 3(
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احملكي أو احلكاية، وهو خطاب الرحلة، ومن املعلوم أن لكل خطاب طريقته اخلاصة يف البناء،  -ج
، الرحالةطاب الرحلة موضوعه هو السفر الذي قام به خن تميز عن غريه من اخلطابات، ومبا أا ي
ها، ويسعى إىل مواكبتها من البداية إىل النهاية، فهو ة وعواملى مع الرحلهيتما الرحالةخطاب "فإن 

يف املكـان   الرحالةا انتقل ماخلروج ومكانه، وكليبتدئ بتحديد أسباب الرحلة ودوافعها، وزمن 
، والرجوع إىل نقطة االنطالق، )اية الرحلة(إىل النهاية  واكب اخلطاب هذه التحوالت، وصوالً

وبعملية التلفيظ هاتـه خيتلـف    .عملية تلفيظ لفعل الرحلة"اب الرحلة ن خطاملواكبة يكووذه 
مر ثولكنها تسـت  ،ة اليت تقوم على أساس فعل الرحلةخطاب الرحلة عن غريه من اخلطابات ااور

  )1(".جوانب منها، وتوظفها يف خطاب خمتلف
ابـات،  هكذا تكون طريقة بناء اخلطاب وسيلة لتمييز خطاب الرحلة عن غـريه مـن اخلط  

ومنها، مـثال من هذه الدائرة ةلج مؤلفات تصنف ضمن دائرة الرحا ميكن إخراوبواسطته أيض ،-
ليس بنية مهيمنة، ولـيس بنيـة   فالسفر يف هذا املؤلف ، *"نة الكربى، أليب القاسم الزياينالترمجا"

الثالث، فهو ال  هال يسري مع سري الزياين يف رحالته ناظمة لباقي بنيات الكتاب، وعليه فاخلطاب في
، وبعد هذا )2(عن ميالد املؤلف مث شيوخهاحلديث يبتدئ باحلديث عن حلظة االنطالق، بل يبتدئ 

مبصر لظروف اضـطر  داء فريضة احلج، فتوقف أإىل والده األوىل برفقة  رحلتهسيأيت احلديث عن 
مما يدل  ا، ونصفعلى ما يقارب صفحتني تد إالإن احلديث عن هذه الرحلة ال مي ،معها إىل الرجوع

شارة إىل بعض األحداث اهلامة يف حياتـه، ويكفـي   الرحلة، بل اإل أن هدف الزياين ليس تدوين
ف هنـا مل  ، فاملؤل)3(..."وملا بلغنا مصر، وتعني سفر الركب إىل احلجاز: "للتدليل على هذا قوله

نيعه عنـد  صوهذا  . مصرقبل أن يصل إىل منها وال عن املراحل اليت مر ،حيدثنا عن منطلق الرحلة
ليست تدوين الرحلة املؤلف  ةإن مقصدي .ا يف الرحلتني الباقيتنييعه أيضوصن. حديثه عن الرجوع

                                                             
 .200سعيد يقطني، السرد العريب، مفاهيم وجتليات، ص) 1(
اتصل بالسلطان حممد بن عبد اهللا، وباملوىل سليمان من بعده، ونال . ، وا تعلمه1147د بفاس عام أحد أعالم املغرب الكبار يف عصره، ول )*(

 .الترمجانة الكربى يف أخبار املعمورة برا وحبرا: ، وترك العديد من املؤلفات، أشهرهاه1249حظوة كبرية حىت لقب بذي الوزارتني، تويف عام 
 .57-56ص، 1967الكربى يف أخبار املعمور برا وحبرا، حققه وعلَّق عليه عبد الكرمي الفياليل، نشر وزارة األنباء، أبو القاسم الزياين، الترمجانة ) 2(
 .58بو القاسم الزياين، الترمجانة الكربى يف أخبار املعمور برا وحبرا، صأ: ينظر) 3(
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وأحداثها، بل إن الرحلة كانت وسيلة للحديث عن أشياء أخرى، وذا ال يكون خطاب الكتاب 
توظيفا هلـذه الـرحالت إىل   ا لرحالت الزياين، بدءا من نقطة االنطالق، ورجوعا إليها، بل تلفيظً

مما حييد باخلطاب عن جنس الرحلة إىل جنس آخر قد يكـون اخلطـاب   جانب مكونات أخرى، 
  .اعالتارخيي، أو اجلغرايف، أو مها م

اليت " منطية التأليف"ن دعبد الرحيم مؤ الباحثيه مسريقة بناء اخلطاب اخلاصة هي ما يإن ط
ولعل شرعية انتساب الرحلـة إىل  " :يقولإقصاؤه منها  وأا يتم إدخال كتابة ضمن جنس معني، 

  )1(."اجلنس املستقل ببنائه وخصائصه يعود إىل هذه النمطية يف التأليف
  : عناصر خطاب الرحلة -2

بعد حديثنا عن بناء اخلطاب يف الكتابة الرحلية، نتحدث عن مكونات هذا اخلطـاب الـيت   
  :ميكن حصرها يف

  :املعرفة 2-1
تارخيي، ومـا هـو    منها ما هو ديين وما هولرحالت بالعديد من املعارف املتنوعة، تزخر ا      

لة للعديـد مـن   غري ذلك، مما جيعل هذه الرحلة قبو... ديب، وما هو اجتماعيجغرايف، وما هو أ
، وهو يقدم هذه املعـارف،  الرحالةم وارب؛ من أجل منح املعارف اليت مهاملشتلفي خمالباحثني 

ختضـع لشخصـيته    الرحالـة املعرفة اليت يقدمها  و. إىل إفادة القارئ مبا يظنه مفيدا لهإمنا يسعى 
ف يعتين واملؤرخ يويل اهتماما أكرب للمعرفة التارخيية، واملتص الرحالةوهكذا جند  ،وتكوينه الثقايف

وهكذا دواليك ا باملعرفة الصوفيةكثري.  
لني ينصون يف مقدمات امن الرحكثريا د ا جنيف الرحالت ليس مستغربا، ألننوتقدمي املعارف 

رحالم على أن مقصديتهم هي إفادة القارئ بكثري من املعارف واإلفادات، وذا حتقق الرحلـة  
  .هدفها الديداكتيكي؛ إا تسعى لتعليم بعض األشخاص بعض األشياء

  

                                                             
 .19ن، أدبية الرحلة، صدؤعبد الرحيم م) 1(
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  : السرد 2-2
ا قي أحداثًل عنه ما دامت تنقل إىل املتك الكتابة الرحلية عن السرد، وال ميكن أن تستغينفال تن     

قامت ا الذات الكاتبة، وهذه األحداث واألفعال هي االنتقال من نقطـة االنطـالق مث    وأفعاالً
  .العودة إليها

املسرية السردية من مقاطع سردية  تتكونل ،والسرد يبدأ مع بدء الرحلة، ويستمر إىل ايتها
اطع سردية حتضر يف بعض الرحالت وتغيـب يف أخـرى،   دائمة احلضور يف كل الرحالت، ومق

ليفسح اال ملكونات أخـرى   دواملسرية السردية يف الرحالت تتخللها حمطات يتوقف فيها السر
وهكذا يوقف الراوي السرد ليقدم وصفا أو ليقدم معلومات ومعـارف، أو ليسـوق    ،الشتغالل

  .هوبعد االنتهاء من هذا يعود السرد إىل جريان ،شعرا
  : الوصف 2-3

يتناوبان على طول اخلطاب الرحلي، فالراوي يسـرد حـني    انيباخطالسرد والوصف منطان     
يتم السرد باحلديث عن : يتحدث عن املتحرك، ويصف حني يتحدث عن الساكن، وبعبارة أخرى

  .الفعل يف الزمان، ويتم الوصف باحلديث عن املكان واألشياء أو األشخاص
توعب أكثر معاين املوصوف، يس"ا ودقة مالحظة من الواصف لكي تباهوالوصف يتطلب ان

هو  الرحالة واملوصوف الذي يلفت نظر )1(."عينيك بلك، فتراه نص ر املوصوفحىت كأن يصوِّ
الرحالت حسب األوسـاط  وتبعا هلذا ستختلف املوصوفات يف  ،شياء الغريبة وغري املألوفة لديهاأل

إىل إعـادة   الرحالةألن املألوف معروف ال حيتاج  ،وما ألف مشاهدته فيها الرحالةاليت عاش فيها 
  .التعريف به

  :الشعر 2-4
    ني، واملتفاوتة يف القيمة الفنيةا من الرحالت تطفح بالكثري من األشعار املختلفة املضامجند كثري، 

املعاصرين الذين ينشـدهم  ني أو اضأو من إبداع غريه من امل الرحالةوهذه األشعار إما من إبداع 
                                                             

اب الصناعتني الكتابة والشعر، حتقيق علي حممد البحاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، أبو اهلالل العسكري، كت) 1(
  . 128م، ص1986/ه1406طبعة 
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 املكانة العالية اليت حيتلـها  ريذلك حتت تأثوهو حيلي رحلته بالشعر إمنا يفعل  الرحالةو ،وينشدونه
ني الفينة واألخرى، يسعى إىل هذه األشعار، ب وردوهو ي الرحالةب وكأين ،ةيالشعر يف الثقافة العرب

ا مـن  ا وافـر عـدد  باحتوائهافع قيمة رحلته اع القارئ ذا اخلطاب الشعري اجلميل، وإىل رإمت
  .قة خمتلفةيتوظف يف أس األشعار اليت

  :خصائص الكتابة الرحلية -ثالثا
تتمثل فيمـا  تتميز الكتابة الرحلية جبملة من اخلصائص متيزها عن األجناس النثرية األخرى، 

  :يلي
 هيمنة بنية السفر: اليت تؤطر األحداث وتإليهظمها مما سبق اإلشارة ن. 

 الةحتضر ذات  :الذاتيةوليس هذا مبستغرب ما دامـت الرحلـة    ،حضورا بارزايف رحلته  الرح
الرحلة  بغحكيا لسفر قامت به هذه الذات، وهكذا حتتل الذات املركز يف احلل والترحال، وتصط

 .بألواا

 بةجتل من جتليات الذات يف أسلوب الكتا اوهذ :ااحلكي بضمري املتكلم مفردا أو مجع. 

 الة :الواقعيةالراوي رجل واقعي عاش يف فترة زمنية معروفة، واألشخاص الذين يتحـدث   الرح
فاألماكن اليت يصفها أمـاكن   ؛ومكان معروف ،ا واقعيون عاشوا يف زمن معروفعنهم، هم أيض
 على اخلصيصة تتميز الرحلة عن الرواية واملقامة املبنيتنيوذه  .فعلي على األرض دحقيقية هلا وجو

 .اخليال

 الةفاخلطاب يبدأ مع انطالق  :دور اخلطاب بالرجوع إىل نقطة االنطالقمـن موطنـه،    الرح
ويسري معه إىل املكان املقصود، ويعود معه إىل نقطة االنطالق، وهكذا يدور اخلطاب مع السـفر،  

 .وينتهي من حيث بدأ

 عارف متنوعة دينية وتارخيية يشتمل اخلطاب الرحلي على م :اتبتعدد املضامني وتداخل اخلطا
واحلكاية والوصـف  الشعر والرسالة : وتتداخل فيه خطابات خمتلفة... وأدبية نوغرافيةثوجغرافية وإ

  سة األجناصلوهذا ما جيعله جنس األجناس، أو حم... والسرد
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  :تعريف الرحلة -رابعا
عر والرواية، مثل تعريف أي جنس أديب آخر، كالش ،االشك أن تعريف الرحلة سيكون صعب

فالرحلة تشبه فناء بيت تنفتح فيه  .مع خطابات أخرىا لتعدد مضامينها وأساليبها، ولتداخلها نظر
اجلغرافيا والتاريخ، والتصوف، واألدب، والسرية الذاتية، والتراجم، واحلكايـات،  : غرف متعددة

عريف جيمع يف حده وهذا كله يؤدي إىل صعوبة القبض على ت... والرسائل، والكرامات، والشعر
  )1(.زخم اخلصوصيات والتنويعات يف النصوص الرحلية العربية

ب صياغة تعريف هلذا ببعض معاجم املصطلحات إىل جتن تولعل هذه الصعوبة هي اليت حد
وجـه مـن    يرض فيه صاحبه جمدي وهبة للرحلة بـأ فمعجم مصطلحات األدب مل يع ؛اجلنس

أما جبور عبد النور، فرغم حديثه عـن  ، )2(لرحلة اخلياليةالوجوه، واكتفى فقط بإشارة مقتضبة ل
متثل الرحلة يف األدب العريب مرتلة رفيعة، : "يقول ؛الرحلة مل يقدم تعريفا هلا، بل اكتفى بكالم عام

مث يشري إىل أن اإلثارة اليت تتميز ا الرحلة  .)3("وأصبحت من الفنون الشائعة يف معظم بلدان العامل
رة اإلنسانية، والعواطف احملركة للبشـر،  ملوصف الطريف للواقع، والسرد الفين للمغامتأتية من ا"

يف كالمه  ،إن ما قدمه جبور عبد النور )4(".ا من أنواع الشخصيات اليت تربزها للقارئونابعة أيض
  .تعريف للرحلة بأي حال من األحوال هالسابق، ال ميكن عد

ذكر اال الذي تنتمي إليه الرحلة، وبذكر بعض يف معجمه، قد اكتفى ب ،أما سعيد علوش
  :أدب الرحلة: "أعالمها وجزء من اهتماماا فقال

  .الصورولوجية، أي دراسة صور شعب عند شعب آخر"هو أدب يدخل يف درس  -1
ر الطهطـاوي،  .ر )J.M Carrey(م كـاري،  . ج: من رواد أدب الرحالت يف هذا اإلطار -2

  .أنورلوقا

                                                             
  .42شعيب حليفي، الرحلة يف األدب العريب، ص :ينظر )1(
  .165ص ،1974مكتبة لبنان، بريوت،  ،)ط.د( جمدي وهبة، معجم مصطلحات األدب،: ينظر )2(
 .121، ص1984، دار العلم للماليني، بريوت، 2عبد النور جبور، املعجم األديب، ط )3(
  .122، صاملرجع نفسه )4(
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  )1( ."إقليمية وتأثرياتإىل عادات وتقاليد  )الرحالتأدب (بع يت -3
على النهج ذاته، فاكتفـت   Encyclopaedia Universalisوقد سارت املوسوعة العاملية 

هي التنوع ذو املظاهر املختلفة، وأن الرحلـة تـدخل   ، )2(باإلشارة إىل اخلصيصة األساسية للرحلة
  .هم شخص واحد حالةالرضمن السرية الذاتية ألن املؤلف والراوي و

د هلا تعريفا إال يف قـاموس  ملوسوعات من تعريف للرحلة، وال جنوذا خلت هذه املعاجم وا
أدب الرحالت هو نوع : "إنكليزي، فرنسي؛ يقول التعريف -املصطلحات اللغوية واألدبية، عريب

وعادات،  وأحداث، وأشخاص، ،أديب يقوم على وصف األديب ملا شاهده يف رحالته، من عمران
  )3(".وتقاليد، وغريها

ا من الكتابات اليت مل يكتبها أدباء، واملالحظ على هذا التعريف أنه خيرج من الرحالت كثري
تدرج هـذه الكتابـات ضـمن     ويكون اجلانب األديب فيها باهتا إن مل يكن منعدما، ورغم ذلك

  .الرحالت
إنه النص الذي حيكي : "يفا يقولفقد أوردت تعر Internetأما الشبكة الدولية للمعلومات 

ما ليس  يهإن هذا التعريف فضفاض حبيث ميكن أن يدخل ف )4(".فيه املؤلف ما شاهده يف بلد آخر
  .Reportageمن جنس الرحلة كالتحقيق الصحفي 

كن أن يوصـف بـأدب   أدب الرحالت إذن، هو ما مي: "ل بطرس الرحلة بقولهويعرف إجني
ويدون وصفا له، يسجل  ،ة اليت يقوم ا رحالة إىل بلد من بلدان العاملوهي الرحل ،الرحلة الواقعية

  )5(".فيه مشاهداته وانطباعاته بدرجة من الدقة والصدق ومجال األسلوب والقدرة على التعبري

                                                             
 .57، ص1984املكتبة اجلامعية، الدار البيضاء،  ،)ط.د( سعيد علوش، معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، )1(
  ).قصص السفر( les rcits de voyage إن املعاجم والدراسات األجنبية تدخل الرحلة ضمن )2(
، دار العلم للماليني، بريوت، 1فرنسي، ط -إجنليزي -مي شيخاين، قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية، عريب، سيام حركة، إميل يعقوب )3(

  .25ص ،1997
(4  ) Rcit de Voyage, Relation Reportage : www.cafe.umontreal.ca/genres/n-voyage.html 

واملصطلحات فريق البحث يف التراث عالم البحث يف التراث واألخمترب ، 1طة بني املعريف واألديب، يسال عن حممد احلامتي، الرحالت املغربية السونق
  .30، ص2012، عارف اجلديدة، الرباطمطبعة امل ،السوسي

  .52، ص1975يوليو،  ،83، السنة 7ع، جملة اهلالل، "الرحالت يف األدب اإلجنليزي"إجنيل بطرس،  )5(
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لى يف التنصيص علـى تسـجيل   جتت تفصيل وهذا التعريف يشبه التعريف السابق مع زيادة
الدقـة والصـدق،    :شروط اليت ينبغي توافرها يف هذا التسجيلويف ال ،واالنطباعاتاملشاهدات 

  .ومجال األسلوب والقدرة على التعبري
والشك أن هذه الشروط قد ال جندها يف كل الرحالت وعلى الرغم مـن ذلـك تسـمى    

حبضورها، وال تسمى كذلك رحالت، أي أن هذه الشروط ليست حمددات تسمى الكتابة رحلة 
  .بغياا

، حتكي فيه أحداث سفر عاشته الرحالةخطاب تنشئه ذات مركزية، هي ذات  :فالرحلة إذن
وغايتها من هذا  ،وما جرى معهم من حديث، وتصف األماكن املزورة، واألشخاص الذين لقيتهم

  .احلكي إفادة القارئ وإمتاعه
  :تعريف أدب الرحلة -خامسا

الشكل النصي فهي  ،خارج أدبيةالرحلة إذن ظاهرة أدبية، تتداخل فيها عدة عناصر أدبية و    
املفتوح وذلك نتيجة جمموع مكونات ثقافية واجتماعية وسياسية متداخلة، ونسيج متفاعل يشكل 

ـ  وقع يف ملتقى عالمات شديدة التجذما يتنص  أنـواع متقاربـة   ربر يف حقول تعبريية شـىت، وع
لخربات اإلنسانية، األمـر  وحدها وجيسد األثر الشخصي ليا ا خفيحتمل يف العمق رابطً ومتباعدة

منفتحا على شرايني وقنوات تتغذى مـن   اًوالبصمات املميزة بعد الذي يعطي هلذا التعدد األنواعي
  ...األشكال الفنية النثرية ومن التاريخ واجلغرافيا واملذكرات والتراجم

 النسـياب وار والتعليقات اليت تعطي للحكي طابعا مزدوجا بني التقرير واالسترسال يف السيِّ
  .راهننا ة تسع املعرفة بأسئلتها املمتدة حىتالوصف، مما ميد النص الرحلي برحابو

ياريـة  جيـة، الز حلي املغاريب هو طغيان النصـوص احل خصيصات النص الر مولعل من أه
امهـا  املدونة، املطبوعة منها واملخطوطة، واليت سادت لفترة طويلـة، وكانـت حـادة يف أحك   

حيام من سري معـروف  يف يشهد على أهم حادث " ايتيم"ا ها نصقوفقهاء أبوتقييماا؛ كتبها 
خلـل ذلـك مـن سـرود وأوصـاف      توما ي ،وأحداث ومشاهدات وزيارات وأداء للفرائض

  ...وتضمينات
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خالل القرن الثامن عشر  -املغريب على وجه اخلصوص -فاري املغاريبكما وجد النص الس
   .من كثافة يف الرحالت األوربية -ا يف تلك الفترةاملغرب وأفريقي شهدهمبوازاة ما 

  :دواعي الرحالت -سادسا
القول بأن تطور اإلنسان مرتبط بترحله من مكان آلخر؟ وهل نستطيع اجلزم بأنه  ناميكنهل 
يلحان علـى أذهاننـا    نتاريخ العامل؟ إما تساؤال تغريا اإلنسان بني خمتلف األصقاع مل لوال تنقل

صر إىل غريه، وما أو اهلجرة من م االرحتالاإلنسان على  ثوامل واملؤثرات اليت حتوحنن نرصد الع
شكل أبرز عوامل هذا التنقل، بيد أن حب يمن شك أن معرفة اآلخر واستكشاف العامل احمليط بنا 

لب ما نقوم به حاضرين يف أغ مادية أو مثالية يظالن دافعنياملغامرة وراء اهول، أو حتقيق أهداف 
وافز ودوافع حمدودة مباشرة حل استجابة -يف احلالتني -أي الرحالت تكون -ولكنها"من رحالت 
من مكان إىل مكان آخر مبعىن أن من شأن دوافع معينـة أن   واالنتقالحلاح للحركة إتدعو بكل 

الفرد أو اجلماعة دعوة صرحية وملحة، لكي خيترق حاجز املسافة، ولكي يتحمل : اإلنسان عواتد
  )1(".إىل غاية مباشرة أو حتقيق هلدف معني ة السفر ومتاعب االغتراب وصوالمشق

ظـاهرة  ا أمناط حياته وتفكريه وإنتاجه، إال أ ني اإلنسان وتغري مقولعل هذه الرحالت تش
مبكـان قـار رمـز     وااللتزامطبيعية مميزة له، فاحلركة رمز للتحرر مبفهومه الوجدي أو الطبيعي، 

قـول  وهذا ما يبدو جليا يف  ،عملعقلي، إن الترحل شقاء ولكنه شقاء يف طياته نِللجمود املادي وا
  )2(".يعرف كيف يستقر هادئا يف حجرتهال ب الوحيد لشقاء اإلنسان هو أنه السب: "باشكال
مـن سـائر    الًوترح تأمل تاريخ العامل العريب واإلسالمي جند أن املغاربة كانوا أكثر تنقالًوب

منذ القدمي أهل سفر وترحال، ولعل املوقع اجلغرايف ساعدهم علـى   واوقد كان ،منيلالعرب واملس
وهلذا انتظمت رحالت املغاربة األقطار املختلفة "، ي بالد اإلسالمصن املغرب يف أقاذلك، حيث كا

  )3(".شرقًا وغربا، بالد إسالمية وغري إسالمية

                                                             
 .13، الكويت، ص1983، جملة عامل الفكر، شتاء "الرحلة العربية يف احمليط اهلندي ودورها يف خدمة املعرفة"صالح الدين الشامي،  )1(
 .14ص املرجع نفسه، )2(
  .48، ص2002املغرب، اظ، ك، منشورات ع2، ط1احلسن الشاهدي، أدب الرحلة باملغرب يف العصر املريين، ج )3(
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من شروط  شرط فع العلمي، فالرحلةالدا ،وموقع املغرب ،وميكن أن نضيف إىل الدافع الديين
اكتمال املعارف ووسيلة للقاء الشيوخ، أما الدافع التجاري يرجع الفضل فيه إىل املوقع اجلغـرايف  

  .ممر للطرق التجارية الكربى فاملغرب
وكانت أغلب رحالم تيمم وجهها شطر املشرق واألماكن اإلسالمية املقدسة، إذ علـى   

وعـر يف الـرب   أقصى الغرب اإلسالمي إال أم كانوا يتجشمون كل  الرغم من وقوع بالدهم يف
ل، واحلق أن الدارس املتأمل يف تاريخ املغرب العريب ئاد الدين والفاحتني األووالبحر قصد زيارة مه

  .بشدة هذه الظاهرة املميزة ألهل املغرب طيلة الوجود العريب اإلسالمي ا هاإلسالمي يلفت نظر
بالرحلة، ورمبا تكون هذه الدوافع  اإلسالميمتنوعة وراء قيام علماء الغرب مثة دوافع  ،إذن

علما أن الدافع إىل الرحلة والتجوال هـو بعـد   "وراء حتديد اجتاهات الرحالت وتصنيفها لديهم، 
املغرب واألندلس عن املشرق العريب، ومبا أن بالد احلجاز هي مهد احلضارة العربيـة اإلسـالمية   

، فاحلج كان وال يزال رحلة يتشوق إىل أدائها الناس عامـة والعلمـاء والفقهـاء    ومهبط الوحي
ربية إىل املشـرق العـريب،   امن أقوى الدوافع احملركة للرحالت املغ د، فالدافع الديين يع)1("خاصة

خصوصا وأن بالد الغرب اإلسالمي عرفت جوا روحيا خاصا، حىت أصبحت املقـاييس الدينيـة   
  .حي احلياةمتحكمة يف كل نوا

 ملغاربة على سلوك هـذا النـهج  اأهم الدوافع والبواعث اليت حثت  إمجالوإذا ما حاولنا  
  :ألمكننا القول إا تتجلى فيما يلي

لمغاربة قصد الترحـل حنـو   لإن وقوع املغرب يف أقصى الغرب اإلسالمي شكل باعث قويا  -1
منأى بعيدا، ذلك أن الغربـة تـدفع    يؤكدوا أم عرب مشارقة وإن نأت م الديار كياملشرق 
حنو املهـد   االنتماءإىل حماولة حتدي عقبات الزمان واملكان قصد التأكيد على  -اكثري -اإلنسان 

عدهم عن احلجاز ومنابت أصوهلم يف الشرق استمدوا مدح الرسول صلى من ب"األول له، فاملغاربة 
  )2(". إليهنياهللا عليه وسلم واحلنني إىل طيبة وسبقوا املشرقي

                                                             
  .24نواف عبد العزيز اجلحمة، رحالة الغرب اإلسالمي وصورة املشرق العريب، ص )1(
، ه1433، شعبان 96، 95 عل، ه، جملة املنا"احلياة االجتماعية يف األندلس وأثرها يف األدب العريب واألدب األندلسي"حممد سعيد الدغلي،  )2(

  .06، ص2013يوليو 
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إن الذهاب إىل األماكن املقدسة باحلجاز وفلسطني وأداء مناسك احلج وزيارة مهد العربيـة   -2
على الرتوح حنو الشرق  ةل أبرز دافع كان حيث املغاربية مثّقاملشرمن منابع العلم  والنهلة، بوالعرو

   .احلجازيةالرحالت يف املغاربة  الرحالةأغلب د بصفة مستدمية، وهذا ما جنده عن
 ل حنو املشرق هو انعدام ما يصطلح على تسميته باحلدودحومما شجع املغاربة على كثرة التر -3

الدقيق رغم ما كـان   السياسية يف عصرنا هذا، وتوافر وسائل املواصالت الربية والبحرية وتنظيمها
ك كان أشد كثافة، مما حىت ليظهر أن تواصل املشارقة مع املغاربة وقتذاا من أهوال وخماطر  دقحي

وقد ساعد على جنـاح  : "يم عويس حني قاللعبد احل الباحثهو عليه اآلن، ولعل هذا ما قصده 
حة بني العواصم االسالمية على هيئة حبـوث علميـة،   اأن حركة االنتقال كانت مبهذه الظاهرة 

  )1(".والنادرة وتسابق يف احلصول على إجازات العلماء والشعراء، ويف اقتناء الكتب الكبرية
  : أنواع الرحالت -سابعا

تها وصـفا  يف كتاب ابدعوأالدوافع األساسية للرحالت عند املغاربة ما سبق ذكره من  وبفعل
لكنهم اختلفوا يف تصنيفام  ،، حاول الدارسون تصنيفها، وحصرهاأنواعا كثرية وافعرفوتسجيال 

رحلـة  : يظهرت قبل اإلسالم، وهثالثة منها، ن صالح الدين الشامي ستة أنواع للرحلة، هلا؛ فعي
السفارة، والثالثة األخرى ظهرت بعد اإلسالم، وهـي رحلـة   رحلة ال، و، ورحلة اجلهادالتجارة

 اأن الرحلة اعتبـار " :يقول صالح الشامي )2(والطوافاحلج، ورحلة طلب العلم، ورحلة التجوال 
على أوسع مدى، وجتاوزت ديار املسلمني، انطلقت ) العاشر امليالدي(من القرن السادس اهلجري 

اقتصادية وهي تعمل حلساب التجارة، ودينيـة وهـي تعمـل     ؛على أمل أن حتقق أهدافا متنوعة
حلساب فريضة احلج، وإدارية وهي تعمل حلساب العالقات بني الدول اإلسالمية وجمتمع الـدول  

  )3(".اخلارجي، وعلمية وهي تعمل حلساب العلم وطلب املعرفة

                                                             
  .39ص، 1988القاهرة،  ، الزهراء لإلعالم العريب،2طوجهوده يف البحث التارخيي واحلضاري، ألندلسي اابن حزم عبد احلليم عويس،  )1(
، 1989، منشأة املعارف، اإلسكندرية، 2صالح الدين علي الشامي، الرحلة عني اجلغرافيا املبصرة يف الكشف اجلغرايف والدراسة امليداين، ط )2(

  .114-112ص
  .114، صاملرجع نفسه )3(
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ـ د الفاسي فيعدد أنواع الرحلة مما حمأ احلجازيـة،   :ا، وهـي الـرحالت  مخسة عشر نوع
والسياسـية، والعلميـة،   ، والزياريـة،  واالستكشافيةوالسياحية، والرمسية، والدراسية، واألثرية، 

  .والبلدانية، واخليالية، والفهرسية، والعامة، والسفارية ،واملقامية
تضـم   واحد شامل كالرحالت الرمسيـة الـيت   اع حتت عنوانميكن إدراج الكثري من هذه األنو

وميكن التركيز على أكثر األنواع شيوعا، كـالرحالت العلميـة، الدينيـة،    ، ة والسفاريةيالسياس
  )1(.والرمسية، والتجارية

  : الرحالت الدينية -1
ن احلجاز ألم كانوا أبعد الناس ع ؛احلج الدافع األساسي لدى املغاربة للقيام برحالت ديع  

أعظـم  ) صلى اهللا عليه وسلم(كان شوقهم ألداء الفرائض وزيارة قرب رسول اهللا فمن جهة الغرب 
الـرحالت  وأطلق على هـذا النـوع    ،يتحملون يف سبيل ذلك مشاق السفر من غريهم، وكانوا

األول مـن حيـث   الصـنف   عدفيه من التراكم الكيفي والكمي، حبيث يو، أو احلجية احلجازية
وعلى كل ضامر إىل  قالعوامل اليت دفعت باملسلمني من كل فج عمي أهمابة، فكان احلج من الكت

االنتقال، فاحلج كان وال يزال، رحلة يتشوق إىل أدائها كافة الناس، وليس علمـاؤهم أو  و الرحلة
  .فقهاؤهم فقط

يا وروحيا، أما النوع الثاين فهي الرحالت الزيارية والصوفية، وهذا النوع يكتسي طابعا دين
أشهر  )م1215/ه611(العباد والزهاد والوعاظ، ويعترب أبو بكر اهلروي املتوىف سنة  زيارة ويتمثل يف

اإلشـارات إىل معرفـة   "الرحالني املختصني يف املزارات املتربك ا، وقد دون تنقالته حتت عنوان 
ان اإلسالمية، وال ختلو كتابتـه  ، وهو دليل لزيارة األضرحة واملقامات املشيدة يف البلد)2("الزيارات

ا، أما املغاربة فلهم مشاركة بدورهم يف جمـال   من إفادات جغرافية وتارخيية عن األقاليم اليت مر
ـ السي  فاحة الدينية والدعوة للتربية الروحية يف خمتلف البلدان العربية واإلسالمية، ومنهم من خل

  .طريقته الصوفيةطلبته لريديه ومل
  

                                                             
  .من املقدمة ،)ت.د(كسري يف فكاك األسري، حتقيق حممد الفاسي، املركز اجلامعي للبحث العلمي، املغرب عثمان املكناسي، اإل حممد بن )1(
  .39ص ،1ج ،احلسن الشاهدي، أدب الرحلة باملغرب يف العصر املريين )2(
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  : الرحالت العلمية -2
كر ارحتل املغاربة بعهد م"الرحلة يف طلب العلم إىل بداية انتشار اإلسالم، فمنذ  نشأةتعود   

فالرغبة يف طلب العلم، استجابة لدعوة الشارع إىل التعلم، ولعل ، )1("إىل املشرق ألهداف تعليمية
ع بن سليمان إىل شيخه اإلمام حممـد  طلب العلم يف القرن الثاين اهلجري ما نسبه الربيلأبرز رحلة 

وأقبلت أطوف العراق وأرض فارس : "ومما رواه عنه قوله )ه 204(سنة  بن إدريس الشافعي املتوىف
   )2( ".ن إحدى وعشرين سنةبأنا او حىت كتبت ،وبالد العجم وألقى الرجال

نالحظ هـذا يف  كن أن ميبالطابع العلمي التوثيقي،  تاتسم" مامن رحالت الغرب اإلسالمي و 
، وهذا ما )3( ..."والبلوي، وابن خلدون، والقلصادي ،يبدري، والتجيبوالعرحالت، ابن رشيد، 

لة البد منها يف طلب العلـم،  حوالر: "ه إليه عبد الرمحان بن خلدون يف مقدمته الشهرية، إذ قالنو
ن الرحلة هـو التـزود   فاهلدف م )4( "والكتساب الفوائد والكمال بلقاء املشايخ ومباشرة الرجال

للحكم على  اولقد كانت الرحالت يف العصور اإلسالمية معيار ،بالعلم ومقابلة الشيوخ من العلماء
  .مستوى العلماء

  :الرحالت التجارية -3
يقتضي القيام بالرحلة والسفر البعيد من أجل تأمني سـبل   اكانت التجارة منذ القدمي، أمر  

الستراتيجي للبالد العربية وكوا مركزا اللتقاء الطرق التجارية بني املوقع ا مث إناحلياة والكسب، 
أمـا   .برحليت الشتاء والصيف يمـسما  من خالل الترحال شجع العرب على ممارسةالقارات، 

الذين جابوا البحار واحمليطات،  الرحالةالتجارة، وهم أولئك املغاربة فقد قاموا برحالت من أجل 
وقـد يقضـون يف    ،عاب ينتقلون وينقلون بضائعهم من بلد إىل آخـر والش وسافروا عرب املغاور

                                                             
 ، 2005/2006 جامعة باتنة،، الدكتور عبد اهللا العشي: إشرافه، القدمي، رسالة دكتورا املغريباألدب الرحلة يف فن اعيل زردومي، إمس )1(

  .19ص
  .18، صه1350لسلفية بالقاهرة، سنة ااملطبعة  ،)ط.د( خلطيب،انشر حمي الدين  رحلة الشايف، حممد بن إدريس الشافعي، )2(

  .66، ص2007مارس  ،، السنة التاسعة ،87ع ،، جملة فكر ونقد"لعلمي واحلضاريأثر الرحالني يف التقدم ا"نقال عن حممد ماكَامات، 
  .80، ص1احلسن الشاهدي، أدب الرحلة باملغرب يف العصر املريين، ج )3(
، ، خزانة ابن خلدون بيت الفنون والعلوم واآلداب، الدار البيضاء، املغرب1طعبد السالم الشدادي، : حتقيق ، املقدمة،خلدون عبد الرمحنابن  )4(

   .226ص، 2005
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م هذه سنني عدم عائدين، يأخذون يف سـرد احلكايـات   متاجرو ة، وعندما ينتقلون إىل أوطا
ديث يف أسلوب شيق عما صادفوه أو شاهدوه، وحيكون عن البحر وأهواله وعـن أمساكـه   ااألح

  .طبائعهم وعاداموحماره، وعن جزائره وقاطينها و
  :الرحالت السياحية -4

حيث املهم هو السفر ال  ،جتياز املكايناالإىل البحث عن احلرية، و الرحالةلقد سعى بعض   
املكان الذي يرحتل إليه، فالدافع القابع وراء القيام ذه الرحلة هو التمتع باحليـاة والوصـول إىل   

بالسفر مبحـض   الرحالةاف ما مل تره العني، فيقوم مواطن اجلمال يف كل مكان، والرغبة يف اكتش
و ، لذا جاءت بعض الـرحالت الرتيـاد األمـاكن    )1(إرادته دون دافع خارج عن حدود الذات

وجوب اآلفاق والترويح عن النفس، وقد امتدت الرحلة لتتجاوز مضمون احلج أو املهام الرمسيـة  
م وشاع فيها األمن واالستقرار يف أكثر أحنائها، يريد يف البالد اليت طالتها يد اإلسال الرحالةليجول 

ة أسباب لرحلة ما، كما هو عند ابن بطوطة الذي أن يرى ويعرف أشياء كثرية، لذا قد جتتمع عد
زار أصقاعا عديدة بدافع الرغبة اليت تفرضها الذات، وحب اإلطالع على احلضـارات بثقافاـا   

كانت رحلته حجازية سياحية يف ، فا يف الترحال والسفرعمره شطرا كبري ناملتنوعة، وقد قضى م
  .مضامينها

   :الرحالت الرمسية -5
وهي خاصة بـدوافع   ،يضم هذا النوع كال من الرحالت التكليفية، واإلدارية، والسفارية

تفقد أمر الرعية، أو تلبية طلب احلاكم يف معاينة أماكن جمهولة أو بعيدة، أو اإلتيان " :عديدة منها
   )2( ".بارها، فقد تكون يف إطار التجسس أو االستطالعبأخ

كم، وهـي  امن قبل احل الرحالةحيث يوكل ا  ،فارة الشكل الرمسي للرحالتعدت الس
من يتكلفون ا، إذا كانت تقترن يف نفوسـهم برفعـة الدولـة     أدائهاالرسالة اليت يتنافس على 

نوان لرقيها، وكانت السفارة ال تنقطع بني الـدول  و شأا، فالسفري ممثل لدولته وعاإلسالمية وعلّ
                                                             

  .5ص، 1991، مصر لعاملية للنشر، لوجنمان،، الشركة املصرية ا1حسني نصار، أدب الرحلة، ط: نظري )1(
الشريف مريبعي : إشراف، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،الرحلة إىل املشرق يف األدب اجلزائري، دراسة يف النشأة والتطور والبنية ،مسرية أنساعد )2(

  .20ص ، 2007-2006 ،جامعة اجلزائر
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العربية وما جاورها من الدول ألغراض ومقاصد متنوعة، إما لتصفية األمور السياسية أو ملقصـد  
  )1( .الصلح، وقد تكون نتاج عالقات سياسية

 الرحالت اليت أرسلت لتأدية مهمة رمسية أو سفارة، بني الدول املغربية والدول اليت ترتبطف
معها بعالقات وثيقة، وهي رحلة خاصة ممولة من قبل السلطة املركزيط هلـا  ولة، وقد خطّة يف الد

   .مسبقا وهلا أهداف معلومة، وأغراض حمددة منذ البداية
السفراء مشارق األرض ومغارا، وعند عودم جتد كتابتـهم مليئـة    الرحالةقد جاب و

ود الرمسية الوافدة، ففراء، والولسامتها، ومراسم استقباهلا بأوصاف مثرية عن ترتيبات الدول وأنظ
ـ   و من أة رق وجاهة وتقاليد خاصة تربز قوا ومكانتها، فضال عن أوصـافهم للمسـالك والطُّ

  .وعادات الناس
الرحالت السفارية تتعلق بتبادل السفارات بني الدول اإلسالمية أو بينـهم وبـني   ف ،إذن

ويكتفون باإلشارة  ،ما يسكت الرحالون عن اهلدف األساسي من سفارم وغالبا ،الدول األجنبية
املزور وعقد الصفقات التجارية، وحتدثت  البلدإىل الرغبة يف استمرار السالم والعالقات احلسنة مع 

كتب التاريخ عن العديد من السفراء ودورهم املتميز يف الدفاع عن بلدام وحتديد مواقفهم مـن  
عبد اهللا بـن   ونسوق على سبيل املثال من الغرب اإلسالمي واملغرب رحلة السفريحضارة اآلخر، 

العريب املعافري صحبة ابنه أيب بكر اللذين توجها إىل اخلليفة العباسي ببغداد بعد موقعة الزالقـة،  
 حيي بن احلكم الغزال إىل بالد النورمانـد  والسفري الثاين ،"بقانون التأويل"فخلف رحلته املعروفة 

والقسطنطينية يف منتصف القرن التاسع امليالدي، والسفري الثالث هو حممد بن عثمان املكناسـي،  
والثالثة ) البدر السافر(والثانية حتمل عنوان ) اإلكسري يف فكاك األسري( :وخلف ثالث رحالت هي

  .وسنتطرق هلم أكثر تفصيال الحقا )قيبإحراز املعلى والر: (مساها
  

  
                                                             

، 2001 مان،، دار املأمون للنشر والتوزيع، ع1نوال الشوابكة، أدب الرحالت األندلسية املغربية حىت اية القرن التاسع اهلجري، ط: ينظر )1(
  .40ص
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II- لتخييلحول مفهوم ا:  
من املصطلحات الشائعة يف حقول املعرفة عامة، ويف حقل الشعرية  La fictionالتخييل 

فاقتحم جماالت متعددة، واختذ ضمن كل واحد  ؛تساعا ال متناهيااسع العربية خاصة، فالتخييل ات
: نفسه فالسؤال الذي يطرحمنها تعريفا خاصا حسب طبيعة املادة اليت يهتم ا التخصص، وبالتايل 

  ما التخييل؟ 
إشكالية تعريف املصطلح معقدة ويصعب احلسم فيها وضبطها وتوحيدها بني إن 

سنحاول وضع تصور أويل يكون منسجما وطبيعة النصوص اإلبداعية ، ت املعرفية املختلفةالتصورا
ات تطوره حىت حندد األدوات الالزمة ملقاربة التخييل وطرق أشتغاله وسريور ،اليت نود اإلشتغال ا

  .يف جمموعة من النصوص الرحلية اليت سنشري إليها يف حينها
 من أجل تكوين تصور عام يساعدنا على ضبط  ،نبدأ أوال بتحديد مالمح املفهوم وخصوصياته

  .اجلوانب اليت نريد أن جنعل منها أركانا أساسية لكل عمل ختييلي
 بسيطة اليت ميكن اعتمادها يف حتديد بعض ننطلق من املفاهيم اللغوية واملعجمية ومن األوليات ال

  .مالمح املفهوم
  :التعريف اللغوي -1

، خال الشيء خيال خيال وخيلة: "، ما يلي)خيل(جاء يف لسان العرب البن منظور، مادة      
  ".ظنه: وخيلَةً وخاال وخيِالً وخيالنا ومخالةً ومخيلةً فَتخيلَ وخيلُولَةً

تشبه، وختيل له أن كذا أي تشبه وختايل، يقال ختَّيلته يل، كما تقول تصورته : لهوختيل الشيء "
  1". ما تشابه لك يف اليقظة واحللم: فتصور، وتبينته فتبني، وحتققته فتحقق، واخليال واخليالة

وهو مبعىن الظن وتوجيه التهمة والتفرس والتشبه : ر اللغوي خيلَل الذي ينحدر من اجلذيالتخي
غة العربية املعاجم ، وأغلب كتب الل2الشتباه والتوهم واإلشكالاوتصور خيال الشيء يف النفس و
  .تتفق على هذه املعاين للفظة خيل

                                                             
 .1304 ص، )خيلمادة ( 2ج ،ابن منظور، لسان العرب )1(
 .235، ص"خيل"مادة ، 2جابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  )2(
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يف الشكل، واهليئة والظل والطيف، أو " اخليال"تنحصر الداللة املعجمية العربية القدمية لكلمة 
فكر يف شيء أو يف ن ماد، أو يف حلظات التأمل، عنظةل لنا يف النوم، أو أحالم اليقالصورة اليت تتمثّ

قني يالّلومجيع هذه املعاين كما يبدو تستند يف بنيتها العميقة إىل معىن اشخص، أي أن هذه الداللة 
اخليال واملتخيل : وهذا ما يفسر ارتباط املشتقات األخرىوعدم الراحة أو التأكد من الشيء، 

ويؤكّد وجود قاعدة داللية واحدة مشتركة بينهم، وإن كان ال  ،اينذه املع... لتخيل والتخييلوا
وإمنا يعين فقط تقارا يف الداللة  ،يعين أن هذه االصطالحات مجيعها تتطابق مطابقة كلية

    .واالصطالح وافتراقها يف التداول
ادها يف ماليت تقدم املفاهيم األولية البسيطة اليت ميكن اعتبعد استعراض املعاجم اللغوية 

  .تعرضت للمفهوم اليتم أهم الدراسات حتديد بعض مالمح املفهوم ، سنقد
  :التخييل يف الدراسات القدمية - أوال

  : يف الدراسات الفلسفية -1
طُرحت قضية التخييل يف الثقافات اإلنسانية القدمية، ويعد الفكر الفلسفي اليوناين أول من أَثار    

الذي يعكس بصورة واضحة التجربة اإلنسانية " احملاكاة"مفهوم  هذا اإلشكال اإلبداعي من خالل
  .يف عالقتها بالواقع

موقفا جوهريا، ألنه ميثل اخليط  )م.ق 322 ت( يف شعرية أرسطو" احملاكاة"حيتل مصطلح 
 :الناظم لتصوراته اجلمالية، وحيضر التخييلي للمحاكاة عند أرسطو وهو يقارن بني الشعر والتاريخ

وإمنا  )...( خ والشاعر ال خيتلفان بكون أحدمها يروي األحداث شعرا واآلخر يرويها نثراإن املؤر"
يتميزان من حيث كون أحدمها يروي األحداث اليت وقعت فعالً، بينما اآلخر يروي األحداث اليت 

  )1(".ميكن أن تقع
لشاعر لي فهو من عمل ايقعي يف نظر أرسطو هو املرتبط بعمل املؤرخ، أما التخيافالو

  .الناظم للمالحم السردية، والذي يروي ما هو غري واقعي ولكن حمتمل الوقوع

                                                             
  .26، ص1973، دار الثقافة، بريوت، لبنان، 3لشعر، ترمجة عبد الرمحان بدوي، طأرسطو، فن ا) 1(
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أما يف الفلسفة اإلسالمية فإننا نقف أمام جمموعة من اآلراء، أغلبها يتكئ على الفلسفة        
 )ه427ت( سينا وابن )ه339ت(استند إليها الفارايب كوا متثل املرجعية النظرية األوىل اليت"اليونانية 

األمر  ،يف قراءة التراث اليوناين، وانطلقوا منها يف شرحهم وختليصهم له )ه595 ت(وابن رشد
 )1(،"نه أن يؤثر يف جهازهم املفهومي وينعكس على طريقة نقلهم للتصورات اليونانيةأالذي من ش

  .وخاصة املفاهيم الشعرية األرسطية
الذي يشري إىل مفهوم قريب من التخيل وهو ) ه260ت(ومن أعالم الفلسفة اإلسالمية جند الكندي 

: احلسية مع غيبة طينتها، ويقال هو الفنطاسيا، قوة نفسانية ومدركة للصور" :ويعرفه بأنه "التوهم"
فاملصطلح  )2(،"الفنطاسيا، وهو التخيل، وهو حضور صور األشياء احملسوسة مع غيبة طينتها

لمة التوهم، وتارة بكلمة التخيل، عند الكندي، فنطاسيا يترجم تارة بك )Phantasia(الفلسفي 
ن الفرد من إعادة استحضار الصور بعد غياب فهو يشري إىل قوة ذهنية أو نفسية داخلية متكّ

هو امللكة الداخلية اليت تقوم بإنتاج وإعادة إنتاج الصور، غري بالتايل  مرجعيتها املادية والواقعية، و
  .مبرجعية واقعيةأن هذه الصور تبقى دائما مرتبطة 

الثقافة العربية اإلسالمية بسبب انفتاحها على الثقافات ااورة ويف مقدمتها الثقافة  تتطور
اليونانية، وهو ما جعل املفاهيم الفلسفية تعرف نوعا من التركيب والتعدد يف املعاين واملدلوالت 

القرن الرابع (رفه إخوان الصفا حيث يع؛ اليت تشري إليها، وهذا ما نلمسه يف مفهوم التخييل أيضا
خواص عجيبة، وأفعاال طريفة، فمنها تناول رسوم احملسوسات ) أي املتخيلة(إن هلذه " :)اهلجري

مجيعا وختيلها بعد غيبة احملسوسات من مشاهدة احلواس هلا، ومنها أيضا أا تتخيل ما له حقيقة له، 
ر أن يوايف الصور اليت أداها احلس إىل النفس بعد أن عرف بسائطها باحلس، إذ له من القوة ما يقد

اليت هي ما سكة للصورة ومتخفية بعضها  ألنه كان جيدها جمردة عن اهليوىل يف هيواله كيف شاء،
دون بعض، فإذا أخذها ال إمساك هلا، وال رابط أمكنه أن يؤلف بينها كما شاء، ويركبها ويصل 

                                                             
، منشورات ضفاف، لبنان، دار األمان، الرباط، منشورات 1يوسف اإلدريسي، التخييل والشعر، حفريات يف الفلسفة العربية اإلسالمية، ط) 1(

 .79، ص2012االختالف، اجلزائر، 
  .73، ص2000، املغرب، 33نقد، ع و ، جملة فكر"إىل املتخيلمن اخليال "مصطفى النحال،  )2(
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مال ل ذلك أن اإلنسان ميكنه أن يتخيل ذه القوة جبعضها ببعض، ما مل تكن متصلة باهليوىل، مثا
، أو طائراً له أربع قوائم أو فرساً له جناحان أو محاراً ملخنلة، أو خنلة ثابتة على ظهر جعلى رأس 

له رأس إنسان، وما شاكل هذه مما يعمله املصورون والناقشون من الصور املنسوبة إىل اجلن 
إن إنتاج الصورة مير مبرحلتني  )1(،"ه حقيقة ومما ال حقيقة لها لوالشياطني وعجائب البحر مم

املرحلة األوىل هي مرحلة االستقبال واإلدراك، واملرحلة الثانية هي إعادة إنتاج هذه الصورة 
املخترقة يف املتخيلة، إذن هو إعادة إنتاج معرفة جديدة قد تكون جمردة وغري ملموسة، فتجسدها 

  .لتربز خمالفتها ملنطق الواقعللمتخيلة يف صور مادية 
، ألنه استطاع متثل "النفس"أعطى للظاهرة حظها الوافر خصوصا يف كتاب فأما ابن سينا 

الفلسفة اليونانية وخاصة املواقف األرسطية املتعلقة بالتخييل واحملاكاة، مث نقل هذه املفاهيم ليبلورها 
ة، فالتخييل الشعري يف الشعر اليوناين ليس هو يف أرضية ثقافية جديدة هي الثقافة العربية اإلسالمي

  .نفسه يف الشعر العريب
جتاوز ابن سينا املدركات البصرية، ليستحضر التخييل الذهين القائم على الصور السمعية 

وطرق وقوع التخييل يف "مركزا على الطريقة اليت يتولدها التخييل يف النفس ) الفعلية(واحلركية 
أو بأن نشاهد عن طريق التفكري وخطرات البال،  ن يتصور يف الذهن شيءالنفس إما أن تكون بأ

آخر، أو بأن حياكي له الشيء بتصوير حنيت أو خطي أو ما جيري جمرى ذلك  ئافنتذكر به شي يئاش
يت أو خطي أو ما جيري جمرى ذلك أو أن حياكي له صوته أو حناكي له الشيء بتصوير أو أن حي

له معىن بقول خييله هلا، أو  ىذلك من صوت أو فعل أو هيئة أو بأن حياكمبا يشبه  أتهفعله أو هي
 ذاًفإ، )2("ملخيل، أو بأن تفهم ذلك باإلشارةبأن يوضع هلا عالمة من اخلط تدل على القول ا

إما عن طريق التفكري أو التذكر  ؛فالتخييل ال يأيت بطريقة واحدة بل هو نتيجة ألسباب خمتلفة

                                                             
األمان، الرباط، منشورات االختالف، اجلزائر،  دار ،1الداللية يف السرد العريب، ط األنساق جبار، من السردية إىل التخيلية، حبث يف بعض سعيد )1(

  .42، ص2013منشورات ضفاف، الرياض، 
-89، ص1981، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، )ط.د(ء وسراج األدباء، حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة، حازم القرطاجين، منهاج البلغا )2(

90.  
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ة بواسطة النحت أو التصوير، أو حماكاة بواسطة الصوت أو الفعل أو اهليئة، شاهدة أو حماكابامل
  .وعن طريق حماكاة بالقول أو العالمة اخلطية

ركز ابن سينا إذن يف تعريفه للتخييل على جانبه الوظيفي وأثره النفسي أكثر مما ركز على 
لة من الدوال اليت حتيل إىل عناصره اجلمالية ومقوماته األسلوبية، وهذا من خالل تركيزه على مج

بعض احلاالت واالنفعاالت النفسية، وتكشف أنه استجابة ذهنية للمتلقي تربز على مستوى 
التخييل هو انفعال من تعجب، أو تعظيم، أو وين، أو : "أفعاله، يقول ابن سينا أو انفعاالته

وذا يستعيد )1(".اد البتةتصغري، أو غم، أو نشاط من غري أن يكون الغرض باملقول إيقاع اعتق
صدق يف اإلنتاج التخييلي يصبح بدون جدوى كما هو الّالجانب التصديق فمفهوم الصدق و

  .احلال يف الشعر
  : يل يف الدراسات البالغيةيالتخ -2

سنحاول تقدمي صورة شبه عامة حول التخييل يف البالغة العربية، واليت استفادت من 
وهذا ما يعطي الدرس البالغي العريب جوانب  ،تتبناه كما هوالدرس الفلسفي ولكن دون أن 

  .اخلصوصية والتميز
وستتوقف عند التصورات اليت تبدوا لنا أساسية يف اال البالغي واليت متكننا من إعادة 
تأسيس املفهوم بصورة يتالءم مع طبيعة النصوص اليت تشتغل ا يف الثقافة العربية اإلسالمية، 

  .ديد أدوات منهجية ملقاربتهانا يف حتفويسع
ه471ت( عبد القاهر اجلرجاين: لمني أساسني مهاارتبط التخييل يف البالغة العربية بع( ،

الصدق (ملقارنة التخييل يف البالغة العربية جيب التطرق لثنائيات  .)ه684ت( وحازم القرطاجين
لتخييلي فهو الذي ال ميكن أن يقال وأما القسم ا."ية وهي اليت قام عليهاربيف اجلملة اخل) والكذب

أنه صدق، وإن ما أثبته ثابت، وما نفاه منفي، وهو مفنت املذاهب، كثري املسالك، ال يكاد حيصر 
إال تقريبا، وال حياط به تقسيما وتبويبا، مث إنه جييء طبقات، ويأيت على درجات، فمنه ما جييء 

                                                             
  .91، صحازم القرطاجين، منهاج البلغاء وسراج األدباء )1(
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حىت أعطى شبها من احلق، وغشي رونقا من  مصنوعا قد تلطف فيه واستعني عليه بالرفق واحلذق،
  )1(".الصدق، باحتجاج خييل، وقياس يصنع فيه ويعمل

عاء واخلداع واإليهام، وذلك بغرض إحداث أثر نفسي وإيصال يقوم التخييل على االد
مغزى معني منبعث من موقف انفعايل تستجيب له رغبات وميوالت املتلقي، وهي استجابة تقتضي 

  .يهام ملعىن ال عقليمتثل هذا اإل
  :عند اجلرجاين يقوم على ليخيوالت

  .فعل التشبه -1
2- للحقيقة، بل هو ضرب من الكذب كونه مناف.  
مييزه عبد القاهر اجلرجاين عن االستعادة، على أساس احلقيقة والتشبيه، بل يفصل بينها،  -3

املقصود، وبني التخييل مبا هو  االستعارة كقول بالغي يوفر مقومات االستدالل العقلي على املعىن
  .فعل خيرقه هذه القاعدة حىت حني بل يكون قائما يف أصله على تشبيه أو استعارة

  )2( .ليس له أي أساس معريف أو علمي، بل هو قائم على اإليهام -4
فإنه سار على النهج الذي خطه " يل عند حازم القرطاجين يف كتابه منهاج البلغاءيأما التخ

استوعب حازم القرطاجي هذين ."مون للتخييل الشعري يف مقدمتهم ابن سينالاملسالفالسفة 
 هستمد من الدرس البالغي والنقدي قبلا امو) الفرايب وابن سينا(املوقفني من التخييل عند الفالسفة 

التخييل مكون أساسي  ،)3("هو إدراكه لطبيعة التخييل وشروطه، وجعله قوام الصناعة الشعرية
أن تتمثل للسامع مع لفظ الشاعر املخيل أو معانيه أو أسلوبه "الشعري، وهو عنده بداع لإل

ينفعل لتخيلها وتصورها أو تصور شيء آخر ا انفعاال  أو صور ونظامه، وتقوم يف خياله صورة

                                                             
، 1992وم، بريوت، ، دار إحياء العل1عبد القاهر واجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان، حتقيق رشيد رضا وأسامة صالح منيمنة، ط) 1(

  .231ص
  .95، ص2005، دار احلوار للنشر والتوزيع، سوريا، 1املصطفى مويقن، بنية املتخيل يف نص ألف ليلة وليلة، ط: ينظر )2(
  .24، ص2006، دار األمل، اجلزائر، )ط.د(آمنة بلعلي، املتخيل يف الراوية اجلزائرية، من التماثل إىل املختلف،  )3(
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التخييل عنده خياطب القوى النفسية، وهو ف ومنه )1("من غري روية إىل جهة االنبساط أو االنقباض
  " .حماكاة"ي بالدرجة األوىل يتعلق باإليهام وخمادعة املتلقي، والتخييل عنده مرادفا للفظ أثر نفس

والكذب فإنه يغيب عن صيغة التخييل، ويصبح األهم مقدرته على التأثري  الصدقأما معيار 
لقول ذلك ا ال يقصد منه إال التأثري النفسي للقول ذاته دون النظر يف مطابقة"فالتخييل  ؛يف املتلقي

شيء خارج عنه، لذلك كان الصحيح يف الشعر أن مقدماته تكون صادقة وتكون كاذبة، وليس ل
  )2(".يعد شعرا من حيث هو صدق أو هو كذب، بل من حيث هو كالم خميل

إىل أن حضور مفهوم التخييل نصل  -الفلسفة والبالغية-من خالل هذه التصورات العربية 
 ،"الشعر"تيجة طبيعة املادة التخيلية املتعامل معها أال وهي ارتبط خبلفيات معرفية ومنهجية ن

التخييل خاصية متيزها اإلبداع الشعري، وارتباطه باملتلقي من خالل استهداف اجلانب النفسي يف ف
املتلقي دون اجلانب العقلي، تكسري التخيل جانب التصديق أو مطابقة الواقع يف الصور التخيلية 

  .ج املنطقية، ولكن باالستمالة النفسية للمتلقيجالتخييل اإلقناع ليس باحل ن القصد مناملركبة، أل
عرفت الثقافة العربية اإلسالمية نصوصا أخرى، غري اإلبداع الشعري الذي تنطبق عليه هذه 
اخلصائص، فالنصوص النثرية التخيلية متيزت أيضا بتكسري ملنطق الواقع، واعتماد صور ختيلية 

  .له مرجع يف الواقع وماال مرجع له، بشكل متناغم ومنسجممركبة تزاوج بني ما
  :ل يف الدراسات احلديثةيالتخي -ثانيا

و تعددت مقاربات التخييل يف الدراسات احلديثة، بسبب تطور جمال املناهج واألدوات اإلجرائية، 
  .تساع املفاهيم وتعدد الدالالتاتطور االهتمام باجلانب االصطالحي، وهو ما ساعد على 

 'la fiction'يف مقال بعنوان  )3(للتخييل Laurent Jennyجيين  نتوقف عند تعريف لورا
باعتباره عاملا دالليا، ويتعلق هذا املعىن بعوامل التخيل املدجمة يف األعمال األدبية، واليت تصف هذه "

فالتخيل  )4("ملمكنةالعوامل وحتدد عالقاا بالواقع وتستلهم هذه العوامل، داللتها من نظرية العوامل ا

                                                             
  .89ين، منهاج البلغاء وسراج األدباء، صحازم القرطاج )1(
  .63، صنفسهاملرجع  )2(
  .54ص ،جبار، من السردية إىل التخيلية سعيد )3(
 .55، صاملرجع نفسه )4(
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يكتسب داللته من خالل مسامهته يف بناء العوامل السردية احملكيات، وتبقى العوامل املمكنة صورة 
  .من صور التخييل اليت يتضمنها اخلطاب األديب

" à la fiction de l'imagination"يف مقاله املعنون  J.M. Schaeffer شيفر ماي جان أما
هو الذي ال يوجد إال "الذي يعرف التخييل بأنه " Robert"ي للقاموس ينطلق من التعريف املعجم

التمثيالت ال ترتبط بأي واقع غري ذهين، وهو  ،إذن )1(."يف اخليال، والذي ال حييل على واقع بعينه
  .جيسد السريورة الذهنية اليت ختلق جمموعة من التمثيالت اردة عن كل قوة مرجعيةما 

األديب يرى شيفر أن القضية األساسية اليت ميكن طرحها يف هذا اال هي  وبالرجوع إىل التخييل
هل التخييل األديب حياكي احلياة؟ أغلب األجوبة على السؤال  ،العالقة اليت تربط التخييل باحملاكاة

 دكما يع ،تكون باإلجياب، إال أن شيفر يعترب أن النص ال ميكنه أن حياكي إال نصوصا أخرى
  .حيدد كل ختييل اهراحملاكاة مظ

إن التخييل األديب حياكي احلياة إذا كنا نعين بذلك أن هذا التخييل "ول نقومنه ميكن أن 
حيضر تنميطات ووضعيات وأفعاالً، والقارئ وهو يقرأ هذا التخييل يتخيل الوضعيات املوصوفة، 

حه أو فشله يكمنان يف واملعيار احلقيقي لنجا )...(واألفعال املسرودة، ألن غاية التخييل اللفظي
  .فهو يقدم األسس األنتروبولوجية للتخييل )2(،"مدى خلق منوذج لعامل ما

فالتخييل يستلهم عوامله من الواقع، ويقصد إىل إعادة بنائه يف صورة يعتقد املرسل أا 
 ومن مث فإن عوامل التخييل تتداخل فيها الكيانات التخييلية ،النموذج الذي جيب أن يكون عليه

  .والكيانات الواقعية
عوامل التخييل هي كفيلة بأن ختلق االنسجام بني العناصر املتنافرة، وأن تؤلف يف صورة 

ة عجيبة بني أشياء أو عناصر متباعدة على مستوى الزمان واملكان دون أن يشعر املتلقي بأن يتركيب
يط يتجسد يف ما يدعى هناك تنافر بني هذه العناصر املتداخلة، فهو يبتدأ من مستوى أويل بس

                                                             
(1) J.M.schaeffer, del'imagination, ala fiction. www.vox-poetica; org. 

  .55ص  لية،يالتخيمن السردية إىل  سعيد جبار :نقال عن
  .56املرجع نفسه، ص )2(
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وال جيد املتلقي صعوبة يف ربط   د عوامله من الواقع الفعلي مباشرة،م، الذي يست"التشبيه بالواقع"
املكونات التخيلية مبرجعياا الواقعية، إىل مستوى مركب يتجاوز فيه الداللة املباشرة للخطاب إىل 

  .واستيعاا داللة ضمنية حتتاج من املتلقي تأسيس سياق خاص لتلقيها
يقوم مفهوم التخييل على تصورات نظرية ومعرفية متعددة، حاولنا وضع إطار منسجم 

نصوص رحلية هلا طبيعتها اخلاصة، ولنتعرف على امليكانيزمات املتحكمة يف  ةتمكن من قراءنل
  .اشتغاهلا وهي تنتج داللة معينة

قعية أو أنه خمالف للواقع، ارتبطت جل التصورات السابقة بالتخييل باعتباره حماكاة وا
 تهه هنا ليست نابعة من كذبه، بل هي مرتبطة بداللغري جاد، وال جديت اوهناك من اعتربه خطاب

  .غري الطبيعية اليت يتضمنها خطاب التخييل، ويدعو متلقيه إىل فهمها وإدراكها
 Récitsعية إن التخييل الذي نروم مقاربته يف هذه الدراسة هو املرتبط باحملكيات الواق

Factuels  ا األوىل كسرود تنتج ما وقع وتعمل على األحداث والوقائع مناليت تتجلى يف صور
دالالت ضمنية بعيدة عن داللتها الطبيعية، واليت تستخلص من خالل السياق العام الذي أنتج فيه 

لكن عندما يعاد سات اليت وقع فيها، بالنص فما وقع يكتسب داللته املباشرة الطبيعية من املال
ثقايف، مغاير يكتسب داللة جديدة ترتبط ذا السياق، -إنتاجه يف زمن مغاير، ويف سياق سويو

رابطة بني الداللتني األوىل والثانية، وهي اليت تشكل جسر املرور من الواحدة إىل  عالقة وقد تكون
 .)1(األخرى

  :الرحلة بني الواقع والتخييل -ثالثا
و ذلك ،أسئلة املتخيل السردي العريب بني يل الرحلي موقعا وسط يتخحتتل أسئلة خطاب ال

انطالقا من السمات املشتركة وبعض اخلصوصيات املميزة لكل شكل تعبريي داخل السرد، حيث 
روي الشرايني اخللفية هلذه النصـوص  تلو أا ر  يل كمايتخللو التقاطعات اجلوهرية الالمحة تبد

  .وغريها
                                                             

  . 53سعيد جبار، من السردية إىل التخييلية، ص: ينظر )1(
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ا من تلـك  جزًء اخليالُ ويعد، )1("خمزنة يف صورة يف خزانة احلياة"ية جتربة فالتجربة احليات
املعرفة اليت هي ذات تلوينات معينة غري منسجمة ختتلف من حالة ألخرى، ومن مرحلـة ثقافيـة   

  .بها ومهيمنها تتضمن التجارقوفكرية ألخرى، بنس
 فعل الكتابة مـا يـتم عـرب     إىلمثر شاهدات إىل تذكُّإن حتول جتربة الرحلة من وقائع وم

فالنص الرحلي هو خليط من  ،)2(ملعرفةاقنوات، منها قناة اخليال الذي جيعل منه ابن عريب أمت علوم 
نص حامل للسريي والبيوغرايف ونصيصات يف شكل "والرحلة ذا املعىن، هي ... الواقعي واخليايل

ملدخلة بكل تلك العناصر واألشكال مقروءة، بينما رؤية الراوي او مسموعة أوحكايات مشاهدة 
احملللني خيرجونـه  و وهذا ما جعل أغلب النقاد .)3("هي رؤية احتمالية تلتقط الالمألوف والعجيب

لكن دارسي التراث : "إذ يقول شاكر خصباك ،إىل األدب الشعيبينتمي جعله و من األدب الرمسي
نوع مـن األدب الشـعيب    رحلة على أنهاالعرب ظلوا ينظرون إىل ال البحاثةالعريب اإلسالمي من 

   )4(".األسطوري نظرا الزدحامها باحلكايات ذات الطابع اخلرايف
ا من عورؤية األشياء تتضمن موق ،ينيل يف الرحلة ليس كذبا وإمنا هو عنصر فيتخإال أن ال

ن آراء الرحالـة  ع تعبريالتايل الرحلة هي بصطدم بتصوراته القبلية، فتالة، قد العامل الذي يراه الرح
  )5( .وتأمالته املوصولة بأحالمه وخياالته

يل تخيويف الرحلة الواقعية متعة الخمتلفة ال ن الرحلة املسماة واقعية، إذ حيضر فيها اخليايل بأشكأش
  .يتقاطعان وخيصبان بعضهما البعض ةل واملعرفيخيتا تظل غري مكتملة ألا جتعل الفيه

  

                                                             
 .145، ص1991القاهرة،دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،)ط.د( ،)النظرية وااالت(سليمان العطار، اخليال عند ابن عريب  (1)
 .18، صاملرجع نفسه: ينظر (2)
 .400، صحليفي، الرحلة يف األدب العريب شعيب (3)
 .10، ص1988 ،دار احلداثة، بريوت ،1ط كر خصباك، يف اجلغرافية العربية،شا (4)
 .401شعيب حليفي، الرحلة يف األدب العريب، ص : ينظر (5)





  








II--    

  المكان المقدسالمكان المقدس  --

  الحجازية  الحجازية    لةلةتمظهرات اآلخر في الرحتمظهرات اآلخر في الرح  --أوالأوال

  العجائبي والغرائبي في الرحلة الحجازية  العجائبي والغرائبي في الرحلة الحجازية    --ثانياثانيا

  ازية  ازية  األحـالم فـي الـرحلة الـحجاألحـالم فـي الـرحلة الـحج  ––ثالثا ثالثا 
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I- الرحلة احلجازية:  
هي الرحلة املكتوبة اليت استهدفت تسجيل مراحل السفر إىل احلجاز، واحلديث عن معامل 

  .)1(احلج وتأدية مناسكه، وقد عرف التراث املغريب كتابة الرحلة احلجازية مع العصر املريين
 تبقى رهينة ،والرحلة احلجازية وإن تباعدت أشكاهلا، وتنوعت أحجامها ونصوصها

جمموعة من الثوابت، لتعطيها صفة االنتماء إىل صنف الرحلة احلجازية، مبميزاته وخصوصيته، 
ولتتمثل ا تلك القواسم املشتركة اليت تلتقي ا هذه الرحلة مع مثيلتها يف الصنف، رغم تباعد 

  .ية فيهاب هلا، وتفاوت طريقة الكتابة والقدرة على الصياغة األدبتازمنها، وتباين اهتمامات الك
تقوم  - على اختالف أزمنتها- وهكذا كانت كل رحلة حجازية مكتوبة عند املغاربة 

  :)2(ضرورة على متثل هذه الثوابت، ولو يف أدىن مستوياا، وهي
تأدية مناسك  د، هو الذهاب إىل احلجاز، والرحلة إليه، بقصيأا تقوم على هدف أساس -1

تسميتها بالرحلة احلجازية سلم، وبذلك أخذت واهللا عليه  احلج، والقيام بزيارة قرب الرسول صلى
  .جية، وتعيني صنفها املميز هلاأو احل

أا حتمل أوصاف رحلة ميثلها احلديث على جمموعة من املراحل، حيدث بينها التنقل والسفر،  -2
 البحر يف الرب أو يف ،الراحلني عادة فوتتولد فيها ومعها، خمتلف املصاعب واملشاكل اليت تصاد

من املغرب إىل احلجاز ذهابا، ومن احلجاز إىل املغرب إيابا، مهما اختلفت الطريق،  لقوتنط
  .ومهما تباينت املراحل اليت تتمثل فيها مسالك هذه الرحلة ووحداا ،وتنوعت وسائل السفر

 املناسك وطريقة تأديتها، يكاد يكون متشاا بني خمتلف نصوص الرحالت نأن احلديث ع -3
احلجازية، ألن اإلحرام والوقوف بعرفات والطواف والسعي بني الصفا واملروة، هي األركان اليت 

  .قام عليها احلج منذ شرعه اهللا للناس

                                                             
   .108، ص1، جاحلسن الشاهدي، أدب الرحلة باملغرب يف العصر املريين )1(
، منشورات املركز الوطين 1، ط"ابن بطوطة أمنوذجا"أدب الرحالت عن العرب، نشأته وتطوره،  ،مصطفى سامل عبد اهللا حبلوص: ينظر )2(

  . 217ص ، 2009اجلماهريية العربية الليبية، ، )95(للمحفوظات والدراسات التارخيية، سلسلة الدراسات التارخيية 
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املناسك، وكيفية تأديتها، تصبح من الضروريات  نوزيادة على هذا، فإن فترة احلديث ع
تشترك فيه أعمال هذه الرحالت مبا فيها اجلارية يف كل الرحالت احلجازية، مما جيعلها عمال ثابتا 

  .الرحالت املختصرة أيضا، ومميزا به وخبصوصيته
قد يطول  حديثٌ ،ويصاحب يف الغالب هذا الوصف ملمارسة املناسك يف وجهها التطبيقي

أو يقصر، يأخذ بالوجه النظري ملناسك احلج، ويستعرض التصور الفقهي حوله، وما تضمنته 
إما  ،حلسم يف تقرير بعض االجتهادات يف املوضوعاوكيفية  ،الفقهية جتاههمواقف بعض املصنفات 

االعتماد على ما سبق من أقوال األئمة واجتهادات بستحضار نص احلديث قوالً أو فعالً، وإما اب
  .الشيوخ

ورغم ما يبدو من تفاوت يف العرض احلديثي والفقهي بني هذه الرحلة أو تلك، مما يكون األمر فيه 
  .بطا خبصوصية الكاتب العلمية، ومدى حتصيله الفقهي واحلديثيمرت

وزيارة قرب الرسول صلى اهللا  ،إا حتاول أن تسجل ما ينتاب احلاج من شوق وحنني إىل احلج -4
والزيارة  ،وتطلع إىل مواجهة معامل احلج ،عليه وسلم، وما حيمله من تسرع يف حتقيق رغبة الوصول

  .)1(املقدسة
برصد آثار املواجهة األوىل هلذه املعامل  -رغم تفاوت قُدرات كتابتها-ألغلب وحتتفظ يف ا

عند احلاج، وما حتدثه من انفعال يف نفسه، وهو يشاهد املعامل أول مرة يف واقعيتها، بعد أن ظل 
 ،وجودها لديه ذهنيا، حتمل صورته أحداث السرية النبوية، وتنقله نصوص األحاديث النبوية

ه يف املناسك فيحدث لديه من األثر يف صدمته األوىل تاءاته يف الفقه، ومطالعوتعرف به مقرو
ل املوقف إىل موقف خشوع وتبتل وعبادة، ورهبة وسكينة، ويفجر لديه من أمامها، ما حيو

ها قصائد من إنتاجه، دنشياألحاسيس واالنفعال، ما تعكسه تلك اآلداب واألعمال الشعرية اليت 
تعبريا عن هول هذه الصدمة يف املواجهة، وكشفا عن خملفاا يف نفسه، ،  أو من مقطعات غريه

  .وإثارة ملا حيمله، من وقع هذه املعامل، وقدسيتها يف وجدانه ووعيه

                                                             
  . 218صأدب الرحالت عند العرب،  مصطفى عبد اهللا حبلوص،: ينظر )1(
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 والتعبري عن هذه املواقف، هو أمر، ال تكاد ختلو منه مواد رحلة من الرحالت احلجازية، مما جيعله
 ،نسبته تبقى قائمة أناحلجازية اليت أنتجها املغاربة غري  من الثوابت املشتركة يف عمل الرحلة

لتفاوت القدرات األدبية عند أصحاب هذه الرحالت، وطواعية العمل الشعري عند هذا دون 
  .تباين بني إجيازها وتوسعتهايذاك، مما جيعل أمر التعبري عن هذه اآلثار واملواقف 

عامل واآلثار، حديث يستحضر به املشاهد ويصادف يف األغلب، التعبري األديب عن هذه امل
الصورة التارخيية هلذه املعامل، إما يف مكة وبني ربوعها ومعاملها، وخباصة البيت العتيق، ومقام 

ا يف املدينة املنورة وإم، والصحابة  وسلم  عليههللالرسول صلى ا إبراهيم، وأبواب احلرم، ومرتل
ى اهللا عليه وسلم، ومدافن الصحابة، وغري ذلك من حيث املسجد النبوي وروضة قرب الرسول صل

  .املعامل
  .ويورد ما حتتفظ به كتب التاريخ مبكة واملدينة ،فيتذكر ما تنقله أحداث السرية النبوية ومغازيها

واحلديث عن املعامل التارخيية يف احلجاز، وخباصة املقدسة منها، يكاد يكون قامسا مشتركا 
رغم تفاوت القدرة على الوصف أوال، واستحضار التواريخ  ة،بني خمتلف الرحالت احلجازي

غازي بني كتاب هذه الرحالت، إال أا يف عمومها، حتتفظ حبظها من املرتبطة ا يف السرية وامل
البيت العتيق، واحلرم، ومسجد الرسول صلى اهللا عليه : الوصف العمراين والتارخيي هلذه املقدسات

دينة، والبقيع وأُحد، وبدر، وغار حراء، وبعض املساجد كمسجد وسلم، وبعض معامل مكة وامل
  .قباء، ومىن، وعرفات، وغريها

الة، فيتمثل حضورها من خالل الثقافة والسريةوتتخذ هذه املعامل واقعا تأتلف به مع هؤالء الرح 
  .عندهم

لوصف أا تقوم على الوصف وتسجيل ما جيري من أحداث الرحلة، وإن تفاوتت قدرات ا -5
بني أصحاا، وتباعدت قوة املالحظة، والتسجيل بني كتاا، وغالبا ما ينصرف هذا الوصف إىل 

ل جمموعة عتبارها تشكّباإبراز بعض األحداث األساسية اليت يقوم عمل الرحلة ا، ويتركز عليها 
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 ،عهاقائُمن الثوابت تتركب منها هذه األحداث، وتعطيها صفة التميز على أا أحداث رحلة وو
  )1( :وتبدأ عملية الوصف بأخذ هذه األحداث يف أشكاهلا التالية

 ه على  وصف االستعداد للرحيل، مبا فيه وصفحالة الشوق للذهاب إىل احلج، وخطور
تهييء األزواد، بالنفس، وإحلاحه يف قرار الرحيل، واحلسم فيه، فتبدأ عملية تيسري األسباب 

عدة للسفر مبا تلزمه الطريق، من ركوب، وأموال، ومحاية، ، وإعداد الةوالبحث عن الرفق
واستعداد نفسي وبدين، مث يعقب بعد كل هذا حلظة السفر، وبداية الرحلة، وتوديع األهل 

  .واألصحاب
  ا ويقوم فيها احلديث، إن كان السفر يف الرب، بذكروصف مراحل الرحلة وذكر مميزا

ومظان احلاجة من املاء  وأماكن الرتول واملبيت ومميزاا،املسالك ووعورا، والطريق وأحواهلا، 
وإن كان السفر يف البحر، يذكر املراسي اليت يتم الرتول ا، والظروف ... زواد وخصوصيتهاواأل

اليت يأت للوصول إليها أو اإلقالع منها، والبحث عن املراكب اليت هي مهيأة للسفر، وكيفية 
  .يلقاها الراكب فيها الركوب ا، واملعاملة اليت

  وصف حالة الراحلني أثناء السفر، إما يف البحر باحلديث عن املراكب ومنط احلياة فيه
وإما يف الرب بذكر الركب، وأمريه،  بحر، واجلماعة املسافرة على متنهوظروف السفر يف ال

وتأدية الصلوات،  ونظامه، وحالته يف السري واإلقامة، ويف احلراسة واحلماية ويف الرتول واملبيت،
وغري ذلك مما يتميز به سري الركب املغريب، وإن كان مبفرده، أو يصحبه الركب املصري الذي 

  .يترافق معه دائما يف الطريق من مصر إىل احلجاز ذهابا، ومن احلجاز إىل مصر إيابا
 اس من وصف احلوادث اجلارية أثناء الطريق، مما ميكن أن يكون عاديا يف حياة مجاعة من الن

حدوث مرض أو وفاة، أو البحث عن تائه، وغري ذلك ومما ميكن أن حتمله الظروف الطارئة من 
غزارة أمطار وجريان أار واعتراض قطاع طريق، وسرقة متاع، وغري ذلك من العوائق اليت 
يصعب معها سري الرحلة، ومتابعة قطع املراحل هذا إن كان السفر برا، وإن كان يف البحر أيضا 

                                                             
   .19ص أدب الرحلة،:  نصارنيحس: ينظر )1(
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مبا تأيت به الظروف الطارئة من فزع القرصان الذي حتمله صدفة اللقاء، فيهدد باإلستيالء على 
املركب واستعباد أصحابه، ومن هول البحر وهيجان أمواجه وعواصف رياحه، مما ميكن أن 

يعقب كل هذا من مضايقات تفتيش الناس، ما يكون امتحانا عسريا للراحلني يف البحر مث 
 ىكمرس ،صادرا، واملطالبة بدفع املكوس واألعشار عليها يف بعض املراسي البحريةواألمتعة، وم

  .اإلسكندرية وغريها
  ا، والعمائر اليت تؤدي إليها مراحل الرحلة، ومسالك تمعات اليت يتم املروروصف ا

ا وخالهلا يتم التعرف على القرى والثغور واحلواضر، ووصف عمار. طرقها، حاضرة أو بادية
وتعاملها مع ركب  ،وحصانتها ويتم التعرف أيضا على أهل هذه العمائر، وعاداا ومواقفها

كانت ال تتناسب مع ما يتطلبه أن تكون  نغري ذلك وقد تنتقد بعض عاداا إاحلاج املار ا، و
  .عليه صورة اتمع اإلسالمي املتزن

عي بني املغرب وبقية اتمعات اليت يتم أا ترتكز على ما ميثل التواصل العلمي واالجتما -6
االتصال ا، وخباصة األماكن اليت متتد ا إقامة احلجاج الراحلني فيكون فيها متسع من الوقت 

ا جمال أكثر ملعرفة للتعرف على نشاط أهلها االجتماعي والعلمي، ويكون ألهل هذه املناطق أيض
تستحق التعرف عليها، واالستفادة منها، إما يف ج املار ا، من الشخصيات اليت من بركب احل

فيتربك ا  ،ما حتمله من مالمح الوالية والصالح باعتباروضعها العلمي املتميز، وإما يف وضعها 
  .)1(ويغتنم دعاؤها

مثل عنصر التواصل العلمي الواجهة األكثر إثارة يف أعمال الرحالت احلجازية، فتشترك توي
  .اء، مع اعتبار نسبة التفاوت بينهافيها مجيعا دون استثن

 من احلواضر اليت مير ا هوتتنوع واجهة التواصل العلمي بني املغرب، وبني ما يقع يف مشرق
  .الراحل إىل احلجاز يف طريقه

                                                             
والثامن اهلجريني، دراسة  عواطف حممد يوسف نواب، الرحالت املغربية واألندلسية، مصدر من مصادر تاريخ احلجاز يف القرنني السابع: ينظر )1(

   .36م، ص 1996/ه1417ض، حتليلية مقارنة، مطبوعات مكتبة امللك فهد الوطنية، الريا
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ف الرحلة احلجازية اليت أجنزها املغاربة الراحلون نهاته يف ص االلتقاءوأخريا كانت عوامل 
رغم  ،زمانا ومكانا، ومستوى ثقافيا وأدبيا كثرية جتعل من نصوصها، هما تباعدت فيما بينهام

  .كثرا وتباين أزمنتها وأصحاا أعماال ضمن جنس أديب واحد
ال يوجد يف تاريخ اإلنسانية موقع جغرايف حج إليه ماليني البشر يف كلّ جيل مثل اجلزيرة 

ا الروحية مثل العربية، وال يوجد موطن استقطب مخس اإلنسانية يف طموحاا الفكرية وتطلعا
احلجاز، الوطن الروحي األول لكل مؤمن، فادعاء االغتراب يف مهبط الوحي ومنطلق الرسالة 
احملمدية هو شذوذ يف عقيدة كلّ مؤمن يستشف يف مثوى الرسول رمز الرمحة واملثالية وإشعاع 

ة الدولية مسارا أكثر استرواحا الروح وإمياض الوجدان، فلذلك مل تعرف ولن تعرف مواقع السياح
واد منذ انطلقت دعوة إبراهيم اخلليل لت كعبة الرظوأشد استمراحا من هذه األرض الطاهرة اليت 

هيأ أن يوشاء القدر  ،األب الثاين للبشرية، تذكي األفئدة واملشاعر خالل أربعة آالف من السنني
  .ءهلذه البقعة املقدسة أن تكون منارا لإلنسانية مجعا

ها املسلمون طوال أزيد ـنوقد جتلت هذه النفحات يف آالف الرحالت والفهارس اليت دو
م يف طريقهم األحب إىل من ألف عام يف خمتلف بقاع األرض ليسجم وارتسامالوا انطباعا

  .احلرمني
 كان احلج فرصة لزيارة أقطار إسالمية ولقاء علمائها وخمتلف فعالياا مصداقا لقوله عليه

  .)1("سافروا تصحوا وتغنموا : "الصالة والسالم
ا املسار يف جو مفعم إن الرحلة بني املغرب واملشرق كانت تستغرق شهورا عديدة يتم خالهل

كب، بالرغم عن وحدة الرالفكر والصف ويشعر املسلم معه ب ةذي كان يرصص وحدبالتالقح ال
وبث مسومه من خالل ادس عشر ميالدي حدود مفتعلة اختلقها االستعمار الغريب يف القرن الس

                                                             
بتعاون مع مركز هجر للبحوث  ،1، ط14جلتركي، عبد اهللا بن عبد احملسن ا: بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، السنن الكبري، حتقيق أبو (1)

  .76م، ص2011/ه1432القاهرة،  امة،والدراسات العربية واإلسالمية، الدكتور عبد السند حسن مي
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آنذاك كل ما وراء املغرب  أصبحو ،ذين حاولوا تطبيقها ألول مرة يف املغرب الكبريالعثمانيني ال
  .األقصى إىل مصر حتت لوائهم
قطعة من أرض حظيت بعناية الرحالني املؤرخني " املسالك واملمالك"وال توجد يف جغرافيا 

ملؤدية إىل احلجاز اليت صنفت فيها الكتب املختلفة املنازع مثل الطرق الكربى والصغرى ا
واألساليب ومئات القصائد احلافلة بوصف املنازل واملراحل، عالوة على ما تطفح به من مشاعر 
احلنني اليت جعلت من هذه الطرق ال متعبدات فقط، بل جممعات استوثقت عربها الصالت بني 

بني العلماء وتالقح معطيات الفكر العريب واإلسالمي، مما مل الشعوب اإلسالمية ومبادلة اإلجازات 
  .يعرف له نظري حتى بعد عصر النهضة وما طرأ من سهولة وسرعة يف املواصالت

وأَذِّن في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالًا وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتني من كُلِّ فَج : يقول اهللا تعاىل
ييقٍ لمعملَه عافنوا مدهش. ]استنادا هلذه اآلية العظيمة، تندفع قوافل  ،]27: سورة احلج، اآلية

احلجيج من بقاع العامل اإلسالمي كافة، يف أشهر معلومة من السنة اهلجرية إىل أم القرى مكة 
  .املكرمة ليؤدوا الركن اخلامس من أركان الدين اإلسالمي

ى العموم انتظاما وترتيبا اليت خترج من مصر والشام والعراق وكانت أكثر قوافل احلج عل
جاز عن طريق مصر، كان احلجاج يف أكثر األحيان يغدون إىل األماكن املقدسة باحل إذ. واليمن

   .اا وحبرذين كانوا يأتون إليها من األندلس واملغرب وإفريقيا برخصوصا أولئك ال
تعكس الرم ملكانة قدسية احالت احلجازيها رحلة إىل مركز اوالزلعامل حبسب ان باعتبار أن

ذي تقع فيه إلقليم الوهو ا إذ اإلقليم الرابع هو وسط العامل؛ .ورات اجلغرافية والدينية القدميةالتص
لية ووتأسيسا على هذا كانت قبلة املسلمني األوىل القدس مثّ صارت مكة وهذه الت .القدس ومكة

ضاء املكي يضم أماكن مقدسة آيات قرآنية وأحاديث نبوية، والف عنهاعن القبلة األوىل دافعت 
  .)1(حألزمت الشريعة زيارا حتى يكتمل احلج ويصّ ،أخرى

                                                             
  . 38ص  ،واألندلسيةالرحالت املغربية  حممد يوسف نواب، عواطف: ينظر (1)
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كان العامل الديين من أبرز األسباب اليت دعت املغاريب إىل مغادرة مسقط رأسه للوقوف 
ة وبيت املقدس، ووصف ما على أهم أمكنة انبعاث الدين اإلسالمي مثل مكة واملدينة املنور

سة ينظر إليها كلّ املسلمني أينما كانوا بعني اإلجالل والقداسة، كاملسجد تتضمنه من أماكن مقد
  .احلرام واملسجد النبوي واملسجد األقصى

والصحابة  صلى اهللا عليه وسلمالبيت احلرام، مهبط الرسالة والوحي، مثوى النيب  إشعاع
مبجرد  لعناصر الطبيعية أو غري الطبيعيةالفضاء اإلسالمي عامة، وكل ا نفسه إىلبوالتابعني، ميتد 

وت الذي يصبح املمالمستها هلذا الفضاء، تصبح ذات وظيفة مغايرة للوظائف الشائعة، من 
  .ر ورمحة من اهللاأنه تطهيِعلى تاع أو ضياع امل ،استشهادا

البيت العتيق والوقوف باملسجد  احلاج، العنان لنفسه عند وصوله إىل -حالةوذا يترك الر
فتنفجر الذات حباالت من الشوق، وهي  ،زمزم ئرالنبوي ومدافن الصحابة والتابعني، وشربه من ب

حلظات مميزة من االعتراف بسحر التجربة وسيطرا على الذات، وذا يصبح املكان حامالً لكل 
  .احلالقيم الدالة على الكلية والشمول اليت تسند له كلّ الرو

باملناسك إنما اهلدف منه تعليمي من خالل التكرار، إال أنّ هذه املمارسات الرحالة إنّ قيام 
  .تتجدد بتجدد املمارسني، وبالتايل يتجدد البعد الرمزي اخلاص بكل حاج

مل حيظ مكان مقدس بالبحث والوصف كما حظيت بذلك املدينة املنورة يف كتب 
املسلم حني وصوله، الرحالة ختالف أمناطها، وتفيض أحاسيس الرحالت، أو نصوص السفر على ا

من  هلذا املكان الطاهروما لمدينة املنورة من سطوة يف وجدانه ما ل وتنطلق دفعة واحدة داللة على
من  حواسه النفحات الروحانية املتضوعةعباراته اإلميانية نصه الرحلي، وتتبادل  قدسية، فتصبغ

  )1( .وهج املدينة الديين

                                                             
  41ص ،واألندلسيةعواطف حممد يوسف نواب، الرحالت املغربية : ينظر (1)
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جتربة احلج هي جتربة للحياة واملوت، فاإلنسان جاء عن طريق رحلة، وتنتهي حياته برحلة 
بيت اهللا، فيحاول تطهري  ،قدس بقعة على األرضإىل عامل اآلخرة، ويتمىن احلاج انتهاء حياته يف أ

  .نفسه من الذنوب واخلطايا
قرب إىل بيت اهللا وما أما على مستوى كتابة النص الرحلي فيجب التمييز بني البعد وال

رود خمتلفة، فخطاب الرحلة الني بسجلها العدد من الرحسوم حول احلاج من خماطر ومغامرات حي
ية يصبح وسيلة للتطهري والتسامياحلجازية احلج.  

  :املكان املقدس -1
لرؤية يف متثله للمكان املقدس مثلما تتحقق رؤيته من خالله، إذ ال أمهية لالرحالة تتحقق رؤيا 

ضي إىل ما بعدها عندما يتجاوز األمر احلواس ليصل إىل فالسطحية عرب احلواس إذا مل تكن ت
مستوى الروح، وعندما تنفلت قوة اإلدراك من مستوى البصر لتدخل مستوى البصرية، ولعل 

مرا اخليط الرهيف بني املستويني جيعل أمر الفصل بينهما وعزل مواقع التداخل بني الرؤية والرؤيا أ
احلاج أو الرحالة من الصعوبة مبكان، خاصة على مستوى الفضاء القدسي الذي يسعى من خالله 

الزائر ملعانقة الغيب والتطهري من دنس املغامرة اجلسدية املفعمة بامللذات والشهوات واملغريات اليت 
طقوس العمر أو  ال ختلو من احملرم يف كثري من األحيان، وتعد كتابة جتربة احلج أو الزيارة أو

استعادا من رحم الذاكرة، يف حد ذاا، إعادة هلذه التجربة واسترجاعا هلا وتكرارا حللم العبور 
صوب عامل الرؤيا الرحب، ومع أن اللغة، يف غالبية األحيان، تعجز عن احتواء التجربة وتفشل يف 

يف العبارة وترميزها، إىل خلق يسعى، عرب اإلشارة وتكثالرحالة تشخيص ما ميأل الذات حلظتها، ف
أثناء السرد إىل الرحالة لذلك يلجأ . عامل مثيل قد ختيل على أجواء التجربة إن مل يستطع نقلها

ية واملصداقية، على األقل قلف فتنة الغرابة يف إيهاب املقدس، مما يكسب خطابه مسوح الصد"
، )1("ية ومراودة آفاق انتظاراته الثقافيةمشاركته الوجدان وده دون خطب يصعب وسيطي  ملتلق بالنسبة

وهذا لن يتأتى له إال بفضل نقلة ساحرة النتباه متلقيه من فتنة حمكي السفر إىل أحابيل القدسي 
                                                             

  .102م، ص2007، مارس، 87، جملة فكر ونقد، ع"دائرة اخليال يف مصر ابن بطوطة"عبد النيب ذاكر،  (1)
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املهيب، نقلة تستطيع أن تقحم الذات يف هذه العوامل الباهرة احملبوبة، ليس فحسب عن طريق 
عن طريق إشراك القارئ يف األجواء الروحانية  استعراض الفضاءات املقدسة وذكر أساميها، ولكن

نفسه، ليصبح هذا القارئ عنصرا مشاركا يف الرحلة وجزءا ال يتجزأ منها، فهو الرحالة اليت عاشها 
اآلخر يتهيأ له التمتع بطقوس املقدس وأجوائه، عن طريق متثل املكتوب، ورمبا يعيش التجربة أحيانا 

راوي نفسه، الشيء الذي جيعل من فعل الرحلة فعال مشتركا يعيش ال/ بلذة أوفر مما حتقق للرحالة
  . املتلقيالرحالة املدون والرحالة الراوي والرحالة الفعلي والرحالة بنسب متفاوتة كل من  جتربته

ومتلقيه معا هي ما جيعل فعل استعادة الرحالة هذه التجربة املشتركة احمللوم ا من طرف 
ق الكتابة أمرا يف غاية األمهية، فهو الذي سيخلد الرحلة ويضمن تعددها، مسار الرحلة عن طري

ويتيح هلا حياة مديدة يف الزمن، ألن كل قارئ هلا يصبح بالضرورة، رحالة يعيش جتربة السفر عن 
   .طريق التوهم اجلميل، حىت لو كان غري قادر على القيام ا فعليا

نزوعا حنو التطهري والتسامي الرحالة ال يبعث لدى "إن مالمسة الفضاء املقدس يف الرحلة 
فقط، ولكنه يشري عنده باإلضافة إىل ذلك الرغبة يف التخلص من كل القيود، مبا يف ذلك االنتماء 

سلكيات حافزا على الرغبة يف التباهي ال إىل فضاء جغرايف حمدد، وهلذا فإن املكان املقدس يصبح
عن إعادة صياغة ذات ختلق من جديد وفقا خلصوصيات الفضاء  ال تتوقفالرحالة اخلرية، ودموع 

بتواجده يف املكان املقدس، يكون قد اقترب أكثر من الذات الرحالة فضال عن هذا، ف )1(".الرحلي
احلجب والتخلص من غوايات اخلارج ومفاتنه، وبالتايل  اإلهلية، وسهل على روحه مهمة اختراق

لغاية السامية اليت من أجل بلوغها ركب خماطر السفر وأهواله ومتاعبه، حتقيق ا) الرحالة ( يتهيأ له 
  .ولوال إحساسه مبا أحس ملا وجد أمهية يف كتابة جتربته مع املكان املقدس

املغاربة يف نصوص رحالم، اهتماما كبريا باألماكن املقدسة، وتناولوها الرحالة أبدى 
شكلت الكعبة ، فجذوة احلس اإلمياينا يشعل فيها بشكلٍ ينم عن روح دينية متعطشة تبحث عم

                                                             
  .20م، ص2006، إفريقيا الشرق، دار البيضاء، 1النص، النوع، السياق، طعبد الرحيم مؤدن، الرحلة يف األدب املغريب،  (1)
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 **والعياشي*الرحال إليها فنجد كل من العبدري داملغاربة هلذا شالرحالة املكان املقدس لدى 
***الورثيالينو

ساعة الوصول إليها وهي أحاسيس ممزوجة بالدهشة واإلعجاب  صفون أحاسيسهمي 
دخلت إىل البلد األمني، مقر اد الصميم، ): "م1300 /ه700متوىف (والشوق، يقول العبدري 

  )1(:ويردف قوله هذا بأبيات" والشرف املكني، فخر بقاع األرض كلها على مر السنني
  بلد نحوه يحن الرسولُ

  رأه يوما مشوق بلد إنْ
  

***  
***  

  وبِه علّقت قَدميا عقُولُ
  ولُعذيا لُمين، أَوال تلُم : قال

  

ويصف العبدري األثر النفسي الذّي تركته فيه الكعبة وصفًا يشي مبا هلذه البقاع املقدسة من 
من عظيم آيات اهللا يف األرض الدالة  -شرفها اهللا -إن مكة: "أثر نفسي عميق يف النفوس، يقول

ها من غري سبب على عظيم قدرته، فإنها بلد يسيب عقول اخللق، ويستويل على قلوم ويتملَّك رِقَّ
ظاهر، فالنفوس إليه نزاعة من كلّ أرض، وال يدخله أحد إال أخذ مبجامع قلبه مع عدم الدواعي 

                                                             
- ه643(بن سعود العبدري احلاحائي أو احليحي، وقد اختلف يف تاريخ والدته حوايل عبد اهللا حممد بن علي بن أمحد  أبو: العبدري هو (*)

 - يف معرفة بدايات تكوينه الثَّقايف، وال يستبعد أنه تتلمذ على يد والده، وال يذكر العبدري شيئًا عن دراسته األوىل وال تنجدنا املصادر )م1245
ة، فيظهر من خالل رحلته حافظًا للقرآن واحلديث  -املعلمات احلسابياب يف بلدته حاحة فحفظ القرآن، وحفظ املتون، وتعلم العمليودخل الكُت

ارقًا بأيام العرب وغزوام وفصحاء خطبائهم وله معرفة باألمساء واأللقاب والكُىن، وأمساء مطّلعا على األدب العريب نثره وشعره وخطبه ورسائله، غ
  .08، 07ة، الرحلة، صلحاألماكن، ومبصطلحات األدب والبالغة والعروض، ومل تذكر املصادر من مؤلفاته ما عدا الر

، ينتمي إىل قبيلة ه1037ياشي املغريب الفاسي املالكي الصويف، ولد سنة عبد اهللا بن حممد بن أيب بكر بن يوسف بن موسى الع: العياشي هو (**) 
... اإلمام اآلبار، الشيخ ميارة، أبو زيد بن القاضي: بسجلماسة، ونشأ يف طلب العلم كعادة أهله، مث ارحتل إىل املشرق ومن مشاخيه" آل عياش"

املنتسب إىل فهم معونة املكتسب، اقتفاء األثر بعد ذهاب أهل األثر، ماء املوائد أو إحتاف األخالء بإجازات املشايخ األجالء، إرشاد : ومن مؤلفاته
ية، سوق النفوس الرحلة العياشية، التعريف واإلجياز ببعض ماتدعوا الضرورة إليه يف طريق احلجاز، تنبيه ذوي اهلمم العالية على الزهد يف الدنيا الفان

  .افع للخالف فيما وقع بني فقهاء سجلماسة من االختالف، معارج الوصولوأنس النفس، احلكم بالعدل واإلنصاف الر
  . 08، 07ص ،1، جالرحلة. ه1090وتويف بالطاعون شهيدا سنة 

م، ينتمي إىل 1713/ه1125هو احلسني بن حممد السعيد املعروف بالورثيالين نسبةً إىل قرية بين ورتالن، قرب جباية، ولد سنة : الورثيالين (***)
 عربية شريفة اشتهرت بالعلم والتصوف والتدريس واإلصالح، ترىب بزوايا بلده، مث شد الرحال إىل املراكز العلمية املشهورة، فاغتنم فرصة أسرة

  ومع كثرة رحالته وشغفه لنيل املعارف أصبح الورثيالين علما من أعالم عصره . سفره للحج ووثق صلته بعلماء تونس وطرابلس ومصر واحلجاز
 يف علم القرن الثاين عشر هجري، لتمتعه بثقافة واسعة يف فنون خمتلفة، فكان عاملًا يف الفقه والتصوف والتوحيد والتاريخ والبالغة واألدب وحىتيف 

األفكار والتعاليم  ينتمي الورثيالين كونه متصوفًا إىل الطريقة الشاذلية إىل جانب الطريقة اخللوتية، ومجعه بني الطريقتني يعود لتقارب يف. الكيمياء
م، الرحلة، 1779-ه1193وقلة الفروع بينهما، وكانت حياة الورثيالين مليئةً باحلراك ما بني التدريس والتأليف والترحال، حىت وفاته املنية عام 

   .7-6، ص1ج
، دار سعد 2يم كردي، وشاكر الفحام، طرحلة العبدري، حققها وقدم هلا علي إبراه ،بن سعود حممد بن علي بن أمحد أبو عبد اهللا العبدري )1(

  .358، ص2005الدين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، 
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إىل ذلك، وال يفارقه إالّ وله إليه حنني، ولو أقام به على الضنك سنني، ال ميلّ سكناه، وال تضيق 
  )1(".النفس بلزوم مغناه

مشاعر الشوق والتأمل الروحاين ملا الرحالة لدى ) ملقدسةالبقاع ا(لقد أثار املكان الديين 
  .حيمله من قدسية يف نفسه، ففي هذا النوع من األمكنة تسود األجواء العاطفية الدينية

 الورثيالينالرحالة كان الشوق إىل ارتياد البقاع املقدسة يلتهم مسافة الزمن، ويقرب روح 
فدخلنا مكة فلم تغادر يف النفس : "ثقل التعب، يقوليرومه من خالل رحلته، ويزيل عنه  فيما

تزهق غري أن  أنترحة وأزالت عن اجلفون كل فرحة، فد خلناها يف زمحة عظيمة كادت النفوس 
سرورها بالوصول إليها خفف بعض األمل بل قد زال التعب والنصب كأن النفوس يف وليمة 

بل األرواح قد جتلى عليها را فخرت  ،هللاوما فيها من الفرح إال من منحه ا ،عظيمة ال يعلمها
ولوج هذه العتبة املكانية، ب، و)2("صعقة مغشية عليها فغيبها عن األكوان عليها مبشاهدة مكوا

 آخر تتغري فيه حدود الزمان واملكان، ويتبدل فيه طعم اجلغرافيات، وكأنه دخلعاملا الرحالة يدخل 
يرى كل عتبة من هذا الفضاء حميلة على عامل الغيب، دالة على ، فصار )3()بقعة من اجلنة(فعليا إىل 

أفق روحي مغاير يقل الذات صوب منبتها األول حيث الصفاء املطلق والتحرر النهائي من ضيق 
تسمح بتحويل املكان املقدس إىل جغرافية روحية ذات تضاريس جديدة "اللحظة، إن هذه العتبات 

 ادية، وهذه اجلغرافية الروحية تتسم خبصائص األلفة واحلماية، والفضاُءال تأمتر بأوامر اجلغرافية الع
تسهم يف إشاعة النظام ا كما أ "دخله فهو آمن"ألمن واألمان، فمن لاملنتسب إليها مكان 

  )4(".والتماسك واخلضوع للدليل

                                                             
  .362، صالعبدري، رحلة العبدري (1)

، مكتبة 2، ج1حممد بن أيب شنب، ط: ، الرحلة الورثيالنية، املوسومة برتهة األنظار يف فضل التاريخ واألخبار، حتقيقاحلسني بن حممدالورثيالين )2(
  .456، ص2008قافة الدينية، القاهرة، الث

  .144عبد الرحيم مؤدن، الرحلة يف األدب العريب، ص(3) 
  .145ص، املرجع نفسه(4) 
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ي الة، وهو جيوب هذه البقاع املقدسة، تتمثل له أطياف النور النبوفحيثما نظرا الرح
تتحرك صوبه حاملة إليه أحاسيس األمن والسكينة، وحيثما حذق وتأمل، تلتقط بصريته صور 

الة سوا دولة اإلسالم وأرسوا دعائمها، فتلتهب مشاعر الصحابة واملؤمنني األوائل الذين أسالرح
 احلاج، ويزداد خشوعه، ويتأجج بركان الشوق يف نفسه توقا إىل الذوبان يف املطلق، وهو يعلم

  .جيدا أنه يف صلب الطريق املفضي إىل اهللا
كها ألا ال اهكذا خيرج الفضاء من راهنيته لريتدي عباءات معاين ملتبسة يصعب إدر

تصبح العتبة عالمة هادية للمريد أو الراغب يف الوصول إىل "تتحقق إال بدخول التجربة، حيث 
ارية تفسح اال ملعجم حواري تصبح هذه العتبات ذات محولة إش :املقدس، أو بعبارة أخرى

  )1(".وأهل املكانالرحالة جديد بني 
وقد شاهدناه يف هذه اخلطرة "طريق بني مكة وجدة الاألمان املوجود يف  الينثيالوروذكر لنا 

  )2(".من العافية اليت بسطها اهللا تعاىل يف الطرق والقوى واألمان التام ما قضينا منه العجب
من خالل وصفها وتفيض أحاسيس الرحالة بقسط وافر من اهتمام  حظيت املدينة املنورة

املسلم حني وصوله، وتنطلق دفعة واحدة داللة على ما للمدينة املنورة من سطوة يف الرحالة 
وجدانه هلذا املكان الطاهر املقدس، فتصبغ عباراته اإلميانية نصه الرحلي، وتتبادل حواسه النفحات 

وصلنا إىل معهد الفضائل "وهج املدينة الديين كما يترجم ذلك العبدري الروحانية املتضوعة من 
جممع حماسن الدارين، ومنبع مفاخر العصرين، ومطلع  )...( املشهورة، ومعقد ألوية الدين املنشورة

  )3(...".سعادة الثقلني روضة أزهار األنام 
وافرا من التفصيل الدقيق يف  وهلذا جند أن املكان الديين هو أكثر األمكنة اليت نالت نصيبا
وأما مسجد النيب صلى اهللا " :رحلته، فيصف مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم وروضته املقدسة

عليه وسلم فعلى صورة املسجد احلرام، إالّ أنه يف املساحة دونه بكثري، وعرضه على النصف من 
                                                             

  .145، صعبد الرحيم مؤدن، الرحلة يف األدب العريب(1) 
  .511، ص2، جالرحلة الورثيالنيةالورثيالين،  (2)
  .419العبدري، رحلة العبدري، ص (3)
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اء مفروش برمل أمحر، وأساطينه عجيب املنظر، ووسطه فض ،مبيض مدور بالسقائف... طوله،
  )1(...".مبيضة بالفضة عالية

باك ش - شرفها اهللا–وضة وعلى الر"ويستمر العبدري يف وصف املسجد والروضة املقدسة 
وضة فمصمتة ال باب هلا، وفوقها قبة ا الروأم. غريب ومشايل: من عود حمكم الصنعة، وله بابان

حديثه باالستهالل بذكر فضائل الرحالة ، يبدأ )2("ضا مليحة عجيبةبيضاء إىل الدكنة مصمتة أي
تلك األمكنة، مث الولوج يف الوصف اجلغرايف وإبراز ما له من دالالت وارتباطات عامة، ومن هذه 
املعامل الدينية املسجد النبوي يف املدينة املنورة الذّي أخذ حيزا كبريا من الوصف يف كتابات 

ملا له من مكانة خاصة ترتقي إىل مرتبة القداسة يف نفوس املسلمني، فقد وصفه ، وذلك الرحالة
فلما استقر بنا القرار يف مدينة "ويذكر أوالً مشاعر دخوله للمدينة املنورة ، الينثيالوربإسهاب 

الرسول وشاهدنا تلك املشاهد النبوية الفردانية الصمدانية القدسية الروحانية احملمدية األمحدية 
ر، ونتائج النيب املختار ومثرة الود وكشف األستار، وحضرة القهار، ارت لنا معامل األنوظه

فانعكس يف قلوبنا روحانيته عليه الصالة والسالم فامتزجت بقوالبنا وظهر نوره صلى اهللا عليه 
 وهنا يتضح لنا األثر النفسي الذي )3(...."وسلم على األجباح، فناط متمكنا منا بعلم األرواح

ليت تغذي أما املدينة عند العياشي فرياها منارة للعلم، واحملطة ا ،لةاتركته املدينة املنورة يف الرح
دية إال مبا نشاهده من سيكاد ال نرى املكان من الناحية الوصفية التجنطالب العلم باملعرفة، ف

األمكنة بطريقة  داخل املكان، فهو يدخله ويتطرق إىل ما يميزه عن غريه منالرحالة عالمات 
لقينا أصحابنا ومشاخينا " :مباشرة دون مقدمة وصفية حتمل حيثياته وتدل على جزئياته، يقول

ويعدد املشايخ الذين التقى م واستفاد بسماع  ،..."فذهبت إىل شيخنا املال إبراهيم ولقيته مبرتله 
هو العلماء، فاملكان و ن املقدس وهو بذلك يشري إىل أهم ما مييز املكا ،)4(احلديث منهم أو بإجازته

                                                             
  .424 -423، صالعبدري العبدري، رحلة(1) 
  .427املصدر نفسه، ص (2)
  .577 -576، ص2الورثيالين، الرحلة الورثيالنية، ج (3)
  .375 -374، ص2، جاملصدر نفسه(4)
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لبا ما تأيت كمعامل وإشارات اعنده يرتسم من خالل خارطة العامل، أي أن تفصيالت املكان غ
والنا الشيخ األستاذ إمام املعقوالت، فارس مباجتمعت : "كما قوله ،ملوضع شيخ أو حلقات علم

  )1(...".التفسري املال حممد شريف ابن القاضي احملقق
لة املغاربة، فهي مدينة األنبياء من اقدس مبا هلا من مكانة دينية فريدة مقصدا للرحكانت ال

حلرمة املقدس  و ،التاواإلسالم جاء مصدقا ملا محل هؤالء األنبياء من الكتب والرس ،قدمي الزمان
  .املسلمني جعلت املدينة قبلة املسلمني األوىل دعن

حىت السنة الثانية للهجرة عندما أمر الرسول الكرمي  وقد ظلت كذلك منذ ابتداء البعثة النبوية
قبل املسجد احلرام، أي أن القدس بقيت قبلة املسلمني ثالث عشر سنة، يضاف  هبأن يويل وجه

إىل هذا أن القدس كانت يف بعض فترات التاريخ مركزا علميا ذا شأن يستقطب علماء املسلمني 
ذه املرتكزات األساسية ملكانة بيت املقدس يف نفوس املسلمني هل واستنادا ،)2(من خمتلف أحناء العامل

لقد كانت الزيارة إىل البيت املقدس مبثابة  ،كافة تكون الباعث القوي للرحلة وزيارة اآلثار الدينية
املغاربة نظرا ملا متيزت به من الرحالة طاقة إضافية استقرت كوامن الوصف العميق يف نفوس 

فيتشكل املكان يف كتابام  ،املغاربةالرحالة ر تأثري هذا املكان يف نفوس خصائص دينية، فقد ظه
وفق رؤيتهم ومقصدهم فالعبدري يشكل املقدس عنده مزجيا من أحاسيس الدهشة واإلعجاب، إذ 

  )3(".وهو متسع جدا طوالً وعرضا. ة، املنشرحة الفسيحةيبفهو من املساجد الرائقة، العج" :يقول
أتقنها، وأغرا، وهي من أعجب املباين املوضوعة يف األرض و" :بقوله ،صخرةويصف قبة ال

سن بديع أوفر حصة، وتلت من اإلتقان ظاهر ونصه، وجتلّت يف مجاهلا الرائع ح قد نالت من كلّ
كعروس حسناء جليت على منصة قامت مشرفة متبرجة على يفاع، تصرّح وتلوح باإلعراب 

  )4(".واإلبداع

                                                             
  .375، ص 2، جالورثيالين، الرحلة الورثيالنية (1)
  .16، ص1992عمان،  ،)ط.د( كامل العسلي، بيت املقدس يف كتب الرحالت عند العرب واملسلمني، :ينظر (2)
  .469العبدري، رحلة العبدري، ص (3)
  .471-470، صنفسهاملصدر  (4)
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 بدًءا إىل أن العياشي هو مبثابة علم من أعالم الثقافة والفكر يف القرن السابع عشر ونشري
احلادي عشر اهلجري، وهو سليل بيت صويف، وأحد من قام على خدمة الزاوية العياشية /امليالدي

باألطلس الكبري، فقد انتقل رفقة الركب السجلماسي إىل املشرق يف رحالت ثالث، استهدفت 
يارة احلرمني الشريفني وأداء مناسك احلج، وحتصيل ما يتيحه ذلك من فوائد دينية التربك بز

  )1(.واتصاالت طرقية وعلمية
وقد شكلت املناطق اليت دخلها العياشي منذ انطالق الركب من سجلماسة وانتقاله عرب 

 ، احلجازقة ومصر ومنها إىلرني األوسط واألدىن فطرابلس وبسالك والواحات الصحراوية للمغربامل
مثّ انتقال العياشي إىل الشام وزيارته للقدس واخلليل، جمال اهتمام هذه الرحلة وما رصدته من صور 
ناطقة وتوصيفات متنوعة تعكس جوانب عدة من تاريخ هذه األمصار، وتترجم ما راكمه العياشي 

تأليف من ا يستشف من مضمون هذا الناهيك عم ،من جتارب وما حصل عليه من فوائد خمتلفة
التقرب نسبيا من نه، وتفيد يف زع الغطاء عن املعايري اليت حتكمت فيما دوـمواقف وأفكار تن

  .لآلخرذي يؤطر رؤيته اإلطار العام ال
حتتوي الرحلة على أخبار كثرية حول أخبار م البلدان واألقوام اليت زارها العياشي، نكتفي 

ع ومشولية فيما تعرضه من جوانب ا تتسم به من تنوباإلشارة إىل ما يطبعها من ثراء معريف وم
اجتماعية واقتصادية وسياسية، ونضيف بأنها جتسيد صادق لثقافة العصر وبعض قسماته يف املغرب 

نه العياشي كما نؤكد على طغيان املؤثرات الدينية والسلفية والعلمية فيما دو. واملشرق اإلسالميني
  )2(.ام مفرط بأهل الصالح وأرباب الزوايا والعلماء واحلجاجمن معلومات، وما أظهره من اهتم

املسجد املقدس آية من آيات اهللا يف فخامة البناء وسعة املقدار، فيه "ويذكر العياشي أن 
وحيطان القبة وأرضها كلها مزخرفة بأنواع (...) أشجار كثرية من التني والزيتون عظيمة، 

قوش عجيبة، وهي يف غاية االرتفاع وإتقان البناء، وأبواا الفسيفساء املصبوغة بأصباغ خمتلفة ون
                                                             

  .87، ص1982، ديسمرب 25ع، جملة املناهل، "مع أيب سامل العياشي يف رحلته إىل املشرق"عبد القادر زمامة، : ينظر(1)
، 1989الكويت،  ،وطين للثقافة والفنون واآلدابسلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها الس الحسني حممد فهيم، أدب الرحالت،  :ينظر (2)
  .127ص
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فيصف العياشي املسجد وقبة الصخرة وصفا حقيقيا، ويذكر بأن  ،)1("يف غاية العظمة واإلتقان
  )2(".ليفآالتفيه ألفت  وقد ،شيء كثري غرائب الصخرة واملسجد األقصى وما حوهلا من املزارات

ا نذكر من ذلك بعض ما رأيناه وزرناه، فمن ذلك حجر وإمن" :فيقول ،ويذكر بعض غرائبها
خارج بعض أبواب املسجد الغربية مثقوب، هو فيه أصل حائط يزوره الناس ويدخلون فيه أيديهم 
ويتمسحون به، يقولون إنه الذي ربط به النيب صلى اهللا عليه وسلم دابة الرباق ليلة املعراج، وخربه 

  .يؤكد صدق القراءة باملشاهدة والزيارةالة الرحفهنا  )3(".مذكور يف الصحيح
وذات طابع ديين فقد  ،ءا من املنظومة املكانيةواملزارات الدينية اإلسالمية جز شكلت القبور

املغاربة مرات كثرية، وحتدثوا عنها ووصفوها حيثما وجدوها، يذكر العبدري الرحالة أشار إليها 
وسيدي  ،عياشي فيذكر زيارته لقرب سيدي أيب شعيفةأما ال )4(احلسنيمزارات مصر، كمزارة رأس 

  )5(.فلسطنيواملزارات يف مكة و ،أيب تركية باإلسكندرية
فريى يف كلّ مزار أو ضريح بوابة لولوج ذكرى الصاحلني، وأخذ العربة منهم  الينثيالورأما 

دار الفناء  والتيمن بأعتاب بقاع أهل الفالح من العلماء والشيوخ واألولياء الذين رحلوا عن
وذكراهم الرائعة، وكل ذلك يف غري ما إسراف أو بدعة، فقد كان يزور  ،وتركوا صيتهم الطيب

األضرحة واحملجات ويدعو ألهلها بالرمحة واملغفرة سائال اهللا عدم احلرمان من سر إشراقهم 
ذا كان الالزم قاع النبوة وأرض الرسائل اإلهلية، لبوبركام وكرامام، خاصة وأنه يعلم وجهته ب

يف ) الرحالة (تذكري النفس وإقحامها من حني حلني، يف اجلو الرباين احلافل باخلشوع، وقد ألفى 
وتأهيل الروح دينيا ونفسيا  ،ظهور املزارات واملدافن واألضرحة مناسبة هامة لتحقيق ذلك 

ن املقدس التعليمي الستقبال املراحل الكربى واحلامسة من الرحلة اليت اختذت حمورا هلا املكا
                                                             

دار الكتب العلمية، ، لبنان ،1ط، 2العياشي عبد اهللا بن حممد، الرحلة العياشية للبقاع احلجازية املسمى ماء املوائد، حتقيق أمحد فريد املزيدي، ج (1)
  .407ص
  .408، ص2املصدر نفسه، ج (2)
 .408، ص 2ج ،املصدر نفسه (3)
  .476-319رحلة العبدري، ص ،العبدري (4)
  . 409 -400 -366 ،2ج ،135ص ،1العياشي، الرحلة العياشية، ج (5)
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ولياء اهللا الصاحلني داخل بداية زيارته ألالرحالة التعلمي، وقد تأججت العواطف الدينية لدى 
 والويل املشهور أيضا الشيخ املذكوردخلنا طولقة وزرنا وقد "اجلزائر وقيامه برحلة داخلية بدأها 

الشيخ الغوث أبا زرت و سيدي خالد واحلمد اهللا النيب وزرت... سيدي عبد الرمحن األخضري
ومن هنا كانت  )1(".مجلني يف املسيلة أفاض اهللا علينا من بركام وأعاد علينا من أنوارهم

مع األفضية املقدسة، وخطوة خطوة؛ كانت السكينة تتسلل إىل الرحالة لتجربة  االنطالقة احلقيقة
 ،ال طقوس احلج والعمرةنفسه، وكانت روحه شيئا فشيئا، تعانق املطلق، الذي سيكتمل باكتم

حريصا على زيارة دور األولياء والصحابة الرحالة وتطهري الذات من الذنوب واملعاصي، وقد ظل 
، وهذا يندرج يف )2(واألنبياء رضوان اهللا عليهم طيلة مسار السفر، وحىت أثناء طقوس احلج والعمرة

يت تسبق الوصول إىل املكان اهلدف، الذي كان معبأ بكل احلمولة الدينية الالرحالة صميم ثقافة 
مثل زيارة املشاهد املقدسة باجلزائر، والتربك بزيارة األولياء الذين  ،حيث تسيطر األفعال الصاحلات

وما يعين أن احلج الرمسي باملكان  ،لالحق يف الطريق اليت تكون مبثابة يئ نفسيٍالرحالة يصادفهم 
لوصول إليه، متييزا لقدسية هذا النوع من الرحلة عن اهلدف من الرحلة يسبقه حج عريف قبل ا

  )3(.من األنواع اغريه
  :عجائب املكان التارخيي -2

لوها تفصيال سواء أكان ذلك املكان حمطة يف احلديث عن األمكنة وفصالرحالة لقد أسهب 
من  اعبور أو منطقة أمن أو منطقة إقامة، ويف خضم حديثهم أخذوا من ذاكرة التاريخ كثري

األمكنة اليت شكل وجودها سردا ممعن العمق للتاريخ احلضاري لتلك البلدان اليت وجدت ا، أو 
يف كتبهم بتفصيالا الدقيقة من باب احلفظ التارخيي الرحالة ذكرها  ،هي أمكنة عفا عليها الدهر

  .لتلك األمكنة، لتكون بذلك شاهدا من شواهد العصر

                                                             
  .16، ص1الورثيالين، الرحلة الورثيالنية، ج (1)
  .لشهداء محزة ومن معهالدار اليت ولد فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم بغار حراء، جبل أحد وقبور ا: "من املواقع املقدسة اليت زارها الورثيالين (2)
فاطمة طحطح ومارابياس  :، إشراف الدكتورةأمحد بوغال، الرحلة األندلسية، األنواع واخلصائص، أطروحة لنيل الدكتوراه يف اآلداب،  :ينظر (3)

  .26، ص 2007جامعة حممد اخلامس، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  ،أكيار أكيلر
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ض األماكن ذات الطابع التارخيي، كمدينة اإلسكندرية اليت بع هيف رحلت العبدريورد لقد أ
ستر ها عجب، قد تر، ناهيك مبدينة كلُّمبا ساس فيها من عجائب مبانيها ودب: "يقول يف وصفها

حسنها حا ، )1("جبسن غريها وحومن مجلة إبداعها وإغرائها ما رأيت من "وحيدث عن أبوا
ومن أغرب ما رأيت ا عمود من رخام بظاهرها "سواري ا ويصف عمود ال، )2("إتقان أبواا

  )3(".ومعة املرتفعةا على قدر الصوهو حجر واحد مستدير عال جد واريالس بعموديعرف 
 ويكثر عند. العادات، والسلوكو فهو متنوع يف العمران، ،يتمظهر العجائيب عند العياشي

 العمرانية واألمكنة والطبيعة، إذ يقول يف حديثه العياشي ورود العجيب والغريب املرتبط باملعامل
ومن عجائبها العمود املشهور بعمود السواري، وهو باق إىل اليوم ماثل يف : "عن اإلسكندرية

العجيبة  مصر من مباين لنايذكر  ،)4("ومن عجائبها املنارة املشهورة... اهلواء حتار األفكار يف صنعه
دن املويذم العياشي بعض ، )5(ءامها الكبري، فقد أثىن عليه األطبايف الدنيا، محا اليت ال شبيه هل

  )6(".وهي قرينة خبيثة ال دنيا ا وال دين: "املصرية احملاذية للنيل كمدينة الطينة يقول

الغييب و الديينو مرجعيات العياشي دينية وتارخيية، ومن مث جاء متنوعا بني االجتماعي
 -قرى نفزاوة–ومن غرائب أهل ليبيا : ويذكر لنا. مكنة بآثارهاوالتارخيي، فهو رحالة يقدس األ

مث يفسر ذلك  ،)7(ومن معهالرحالة أم حيرثون ببقرة واحدة أو جبمل أو بإنسان فطال تعجب 
على لسان أهل بالد الرحالة شاشة األرض وعدم قسوا، ويواصل حديثه عن أهل ليبيا، فيحكي 

ون وسبب ذلك أن امللك الذي بىن املدينة وقع املوت يف عسكره برقه حكاية زراعة شجر الزيت
سبب موته، فصبت  افأراد معرفة السبب فشق على بطن أحد عسكره فوجد فيه دودة، فعلم أ

                                                             
 .212، صرحلة العبدريالعبدري،  (1)
 .، الصفحة نفسهااملصدر نفسه (2)
 .، الصفحة نفسهااملصدر نفسه (3)
 .465، ص2الرحلة العياشية ، جالعياشي  (4)
 .471، ص2، جاملصدر نفسه (5)
 .456، ص2املصدر نفسه، ج (6)
 .80، ص 1ج، املصدر نفسه (7)
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عليها مجيع األدوية واحدا فواحدا، فلم ميت حىت أخرج زيتا جاء به من أرض الشام، فصب عليها 
  )1(.املرض أكل الزيت، فبعث إىل الشام وجاءه غرس الزيتونفماتت، فعلم أن دواء ذلك  هقطرة من

احلجر الصلب طوله عشرون "ب ما رأى من بيت منحوت يف ييذكر أعجا ةوال يزال يف برق
ذراعا يف مثلها، وبداخله بيت آخر حنو نصفه، وفيه غرف صغار كأا خمازن، وكل ذلك منقور 

وأجاد  ،وذكر هذا البيت )2(".ما أنت راء أيضاعا كهيئة أحسن بنقرا عجيبا مر ديف احلجر الصل
  .وصفه العبدري يف رحلته
القيام بنفس السلوك يف من السلوكات بالغرابة والعجب، لكنه ال يتردد  اينعت أحيانا سلوك

إىل جانب عامة الناس؛ فهو يف فكره أقرب إىل العامل املتفقة، ويف سلوكه ميال إىل العامي البسيط، 
ومن املواقف اليت تربز هذا . العامي العادي ايف هذه البساطة اليت يتعامل  وكأنه جيد ذاته

قايتباي يف  السلطاناألئمة  ألحد االنشطار بني التأطري الفكري والسلوك الفعلي تتابع مشهد زيارته
  :مصر

عند رأس القرب حجر مبين عليه بناء حسن فيه أثر قدمني شاع عند الناس أما قدما النيب "
، وهناك حجر آخر فيه أثر قدم يقال أا قدم اخلليل، والناس يزوروا )ى اهللا عليه وسلمصل(

ته، فجعلت عند قربه رجاء نويذكرون أا من الذخائر اليت ظفر ا السلطان قايتباي أيام سلط
ة حسنة يف بركتها، وال يبعد ذلك، فقد كان ملكًا عظيما عدالً موقرا مهابا حمببا إىل اخللق، ذا سري

الرعية، واجتهاد يف عبادة ربه، إال أنا مل نر من نص على أنه ظفر بشيء من هذه اآلثار من 
على ألسنة الشعراء  خصوصاً املؤرخني، بل ذكر مجاعة من حفاظ احملدثني أن ما استفاض واشتهر

ر أحد أن غاصت يف احلجر ال أصل له، ومل يذك) صلى اهللا عليه وسلم(جل النيب اح من أن ردوامل
قلت وباملدينة املشرفة ومكة والقدس  ،موجود يف غري حجر املقام) صلى اهللا عليه وسلم(أثر اجلليل 

واهللا أعلم  - من قدم ومرفق وأصابع) صلى اهللا عليه وسلم(آثار يقال أا آثار بعض أعضاء النيب 

                                                             
 .125، ص1، جالعياشي، الرحلة العياشية(1) 
 .145، ص 1ج ،املصدر نفسه(2) 
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ي اآلخر فاء، ويقتولكن مل يزل الناس منذ أعصار يتربكون ا من العلماء والصلح - بصحة ذلك
ثرين شيئًا من ماء السلطان املذكور صب القيم على األ منهم األول، فألجل ذلك ملا دخلنا إىل مزار

الورد، فغمسنا فيه أيدينا ومسحنا به على أوجهنا ورؤوسنا وأبداننا رجاء الربكة حبسن النية ومجيل 
ن النية كاف يف ظهور األثر االعتقاد؛ ألن املنسوب إليه ذلك عظيم، ورائحة النسبة مع حس

  )1(".وحصول املرام
إزدواجية، حيث أنه يف مطلع املقطع يؤثث لوعي عامل مدبر يأيت بالدليل  هفيالرحالة فوصف 

عتقاد اتلو اآلخر لنفي صدقية هذه الشائعات، ويظهر من خالل بعض املؤشرات اخلطابية عدم 
نه ظفر بشيء من أكرون أا، مل نر من نص على يشاع عند الناس، يقال إا، ويذ: فيهاالرحالة 

الرحالة كل هذه املؤشرات تكشف عن موقف  ،...ال أصل له ،هذه اآلثار، ما استفاض واشتهر
خنراطه هد العتقاده فيها؛ غري أنه وهو يتابع سرد األحداث يف هذا املشهد ميامن هذه العادات، وال 

مبثابة املوجه اخلطايب الذي ينقلنا من الوضعية  ،"لكن"فكان حرف االستدراك  ،يف هذا الفعل
مل يزل الناس منذ عصور  :األوىل إىل الوضعية الثانية، فما جاء إستدراكا كان خمالفا ملا قبله

  .ورائحة النسبة مع حسن النية كايف يف ظهور األثر وحصول املرام ،ألجل ذلك، يتربكون
فالتربك سلوك يرتبط بعادات ال  ،عليه الفعلفالبعد العاطفي الوجداين هو الذي يرتكز  ،إذن

ميكن أن نستدل عليها عقليا، ورمبا جند من النصوص ما ينهى عنها شرعيا، لكن عندما يتعلق األمر 
 ،طغى اجلانب الوجداين على اجلانب الربهاين) النسب صلى اهللا عليه وسلم(بشخصية مقدسة 

  .مع الرباهني اليت استحضرها إلنكارهيف سلوك تقليدي عام قد يتعارض الرحالة خنرط اف
أخربين شيخنا أبو مهدي " :ويتحدث العياشي عن أخبار مكة ذاكرا غار حراء ويروي

عيسى أنه خرج ذات مرة للتحنث ذا الغار، وكان خيرج إليه قبل ذلك ذا القصد، وخرج معه 
معه، والثالث يتردد عليهما مبا يف هذه املرة ثالثة من أصحابه من اهلنود، وكان اثنان منهما مقيمني 

للحفيد ابن رشد أطالع فيه أحيانا، " بداية اتهد"كان معي كتاب : حيتاجان من ماء وطعام، قال
                                                             

 .171-170، ص1العياشي، الرحلة العياشية، ج )1(
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فبينما هو ذات يوم يف الغار وصاحباه يف القبة والثالث حتت صخرة هناك، إذ عرض يف السماء 
فلم أشك أنه املوت،  ،ا رأيت مثله قطم: عارض غيم وبرق، مث أرزم الرعد، وأتى بأمر هائل، قال

وألزمت  ،حبذا لقاء اهللا يف مثل هذا املكان: ولزمت مكاين، وطبت نفسا بشرف البقعة، وقلت
  .نفسي حضور القلب منتظرا حلول القضاء حىت انكشف ذلك

وخرجت من الغار فإذا صاحباي اللذان يف القبة ماتا، وأحدمها جالس على هيئته مل تتغري منه 
واآلخر ساقط قد سال الدم من بعض منافذه، فلم أر منظرا أهول وال أفزع من ذلك،  ،ةشعر

فالتمست الثالث من أصحايب فوجدته حتت صخرة وقد سلمه اهللا فبعثته إىل مكة ليعلم 
هذه األماكن  وصول إىل عدم التحنث يف مثللليقدم العياشي هذه احلكاية الغريبة  )1(".أصحابنا

  . ه مل يرجع إليه إال زائراويقّر الشيخ بأن
ومن العجائب ) موسى عليه السالم(ويذكر من املزارات يف القدس جببل طور، قرب سيدنا 

هناك أن حول القرب حجرا، ويذكر ذلك احلائط الذي ال يزال يرى فيه صورة الفارس أو الرجل 
  )2(.ويشاهده كل من كان يف ذلك املكان عليه سالح أو غري ذلك

 -رغم أا مغلقة لرجل أعرايب توسل فنادى نيب اهللا يذكر انفتاح األبوابب عجائالومن 
   )3(.وباعه يف السوقمن قرب النيب من أجل إطعام بناته فأخذ الستر  -موسى عليه السالم

هذا ما أراد  ،من خالل مساعهم للغري بعد املماتمتتد كرامات األنبياء ومعجزام إذن 
  .ن خالل هذه احلكايةإيصاله وإثباته مالرحالة 

يف كل األصناف واألنواع  وعجيبنعم أمر مصر غريب ": وصفه ملصريف  الورثيالينيقول 
واألجناس مهما رأيت جنسيا فيها إال قلت أن هذا اجلنس هو الذي يف مصر فإذا رأيت العلماء 

األوراد  وأصحاب خوإذا رأيت األشيا ،إذا رأيت األغنياء قلت ال فقريال جاهل يف مصر وقلت 
وكذا أهل الصنائع واحلرف فما وردت قوما أو سوقا أو نزاهة إال قلت أهل مصر  ،قلت هم أهلها

                                                             
 .153، ص 2العياشي، الرحلة العياشية، ج (1)
 .410، ص2، جاملصدر نفسه (2)
 .411، ص2، جاملصدر نفسه (3)
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 الثقايفو النشاط االجتماعيالرحالة فهنا يرصد  )1(".موجودون فيه وهذا من عجائب مصر
  .االقتصادي يف مصرو

وسرد ممعن للعمق  الينثيالورحضورا طاغيا يف رحلة  -معاملو آثار-ولألمكنة التارخيية 
ومن عجائب اإلسكندرية عمود السواري " احلضاري لتلك البلدان اليت وجدت االتارخيي و

منارة اإلسكندرية وهي مبنية حبجارة "ومن عجائب مباين أرض مصر ، )2("وليس يف الدنيا مثله
فيها حنو والقناطر على ظهر اسطوانات من حناس و ،مهندمة مطلية بالرصاص على قناطر من زجاج

ثالمثائة بيت بعضها فوق بعض تصعد الدابة حبملها إىل سائر البيوت من داخلها وللبيوت طاقات 
جبه ليس على األرض عومها أطول بناء وأ" ماا اومن عجائب مصر أهر، )3("ينظر منها إىل البحر

ن عجائب النيل وم :ويقول أيضا )4(."ا ظننت أما جبالن موضوعانمرأيته ا وإذامبناء أطول منه
  )5(".للشمال ر إال النيل يأن مجيع أار الدنيا جترى للمشرق أو املغرب وال جير"

بعض  إىل التوليف بنيالرحالة يعمد : "يقول الباحث سعيد جبار: أما عن كرامات األولياء
تماثل القائم وقائع الرحلة اليت تتباعد زمنيا ليجعل بعضها استدالال على بعض، أو يرمي إىل إبراز ال

مبسارات فاإلنتقال من التوثيق الذي يرتبط . بينها، على الرغم من اختالف األزمنة والفضاءات
حتول من  هو يف نظر التداوليني ،الرحلة وحتوالا إىل التأويل والتفسري املربرين للوقائع واألحداث

  )6(".الواقع إىل التخييل
نفايت التونسي، بأنه حج يف صغره مع أخيه أيب خربه ا الشيخ الأكرامة الرحالة ويذكر 

احلسن النفايت، وكان أمري الركب، وقد مروا بوادي ينوت، وهو واد يرتل من جبال مسالتة، قليل 
املاء، زمان القيظ، فأجلأهم العطش بئر وادي ينوت، فرتلوا به ومل جيدوا به ماء، قال الشيخ، 

                                                             
 .646، ص2، جالرحلة الورثيالنيةالورثيالين،  (1)
 .650، ص2املصدر نفسه، ج (2)
 .651، ص2، جاملصدر نفسه (3)
 .664، ص2املصدر نفسه، ج (4)
 .686، ص2املصدر نفسه، ج (5)
 .208الداللية يف السرد العريب، ص  األنساق جبار، من السردية إىل التخيلية، حبث يف بعض سعيد (6)
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فأمرهم بالرحيل لئال يهلكوا، فاستند أخاه . اهلالك خربته والناس أشرفوا علىأفدخلت على أخي و
ن الشيخ مل يستطع مناداة الناس فأمر خدميه أكالنائم وملا فاق أمر أخاه أن ينادي الناس بالبقاء، إال 

النيب  ىاء، ويفسر له بأنه وقت غفوته رأبفعل ذلك، فذهب الناس للبئر فوجدوها قد امتألت بامل
، فهنا كرامة رؤيا النيب صلى )1( باإلقامة، فعلم بأن اهللا سيجعل له خمرجا صلى اهللا عليه وسلم يأمره

   .اهللا عيه وسلم وحتقيق الرؤيا
يف ذكر كرامات بعض األولياء مثال يركز على حتقيقها، ويعمل على االستدالل عليها أما 

  :وهو يتحدث عن -الرحالة–فالسارد . إلقناع املتلقي ذا التحقق
 م لمكاشفات األولياشيخه الصاحلة الست نعيمة، وكان لء عند دخوهلم اإلسكندرية زيار

عمرها مائة وأربع سنني وأربعة أشهر، ومما كاشفتهم به ببقاء الركب ستة أيام رغم أم أخربوها 
يق فجانب التصد )2(.باستعجاهلم يف اخلروج، وبأم سيجدون املغرب يف عافية وخري وال وباء فيه

  .الرحالةلوجود الثقة بني املتحاورين، املخرب وذا هليقني، وكبري إىل درجة ا

  حيث أن الناس يقصدونه بالصدقات فيأكل الناس ومن  -بليبيا–كرامة بقرب سيدي كناو
فكان هلذا احلدث وقع على عامة الناس الذين  )3(.حاول أن يرفع شيئا أصابه العطب يف حينه

، وقد ذاع هذا يف وسط أهل البلد واحلجاج أصبحوا خيشون على أنفسهم إصابتهم بالعطب
  .املارين به فال يتجرأ أحد على ملس شيء مما يقدم له

  :اآلخر يف الرحالت احلجازيةمتظهرات  - أوال
الرحلة من حيث هي جنس أديب له منطقه ومكوناته وأسلوبه، ويف تراثنا العريب اإلسالمي 

ته وعامله وعادا" الغري"نباء عن اإلمصدرا يف وليس اعتبارها  ،يالحظ أن للرحلة وظائف تقوم ا
كون فقد ت ؛وهي وظائف تتعدد وتتنوع بتنوع دواعي الرحلة .وتقاليده إال أحد تلك الوظائف

                                                             
 .123، ص1العياشي، الرحلة العياشية، ج (1)
 .464، ص2، جاملصدر نفسه (2)
  .81، ص1، جاملصدر نفسه (3)
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العامل  منه، بعد مناقشة" زةاإلجا"، يف طلب مالقاة عامل أو التماس رحلة من أجل استكمال املعرفة
باجللوس إىل  يةله من تلك السلطة العلمية العلّة إذن للرحالة واختباره ملعارفه وصالحه، فاإلجاز

وقد تكون الرحلة من  ،العلميةوتلك هي الرحلة  ،لكتابة والتأليفومحل القلم با فتاءالتدريس واإل
أجل احلج مع مالقاة العلماء والزهاد واإلطالع، عينا، على أمصار اإلسالم ومشاهده ا ال خرب

روحية هدفها الوقوف على قطب صويف  زياريةورمبا كانت الرحلة  ،ةفهي الرحلة احلجي ،الكربى
، واالخنراط يف سلك الصوفية والتدرج يف مسالك العارفني، "اخلرقة"أو التماس اإلذن منه بلبس 

وتروم  جتمع بني عدة وظائف ،السياحيةة الرحلة الصوفية، ورمبا كانت ذلك كله فالرحلفهي 
تكون الرحلة ، همل هلذه الرحلة هو رحلة ابن بطوطة، ويف هذا كلأهدافًا شىت، ولعل النموذج األك

تحري يف الفصاحب الرحلة ملزم مبا يلتزم به الرواة واإلخباريون من الصدق و خربا واختبارا
حالت املعروفة تلك هي ضاف وظيفة قارة تصاحب كلّ أصناف الرناالختيار، وإىل هذا كله ت

  )1(".العجيب والغريب"يث عن واحلد" اع واملؤانسةاإلمت"وظيفة 
فال قيمة للرحلة ما مل تكن توخيا لتحقيق األمرين معا، وصاحب الرحلة مدين للقارئ بتنفيذ 

اعاة للعجب وباعثا على املتعة، وأما املألوف واملعتاد فال قد انتقاء ما كان مدبعوااللتزام  الشرطني
  .ن أجل التحدث عنهعناء الكتابة م مشلتجمعىن للحديث عنه، بل وال مدعاة 

ا هي حديث عن عنده أكثر مم" الوعي الثقايف"وتصوير ملكونات الرحالة الرحلة هي إنباء من 
  .موضوع املشاهدة، وإخبار عن القوم أهل البلد واإلقليم موضوع الزيارة البلد

سب الرحلة إىل الشكل النصي املفتوح وذلك نتيجة جمموع مكونات ثقافية واجتماعية تتن
ا يتموقع يف ملتقى عالمات شديدة التجذر يف حقول ياسية متداخلة، ونسيج متفاعل يشكل نصوس

دها وجيسد األثر تعبريية شىت، وعرب أنواع متقاربة ومتباعدة حتمل يف العمق رابطا خفيا يوح
اًذي يعطي هلذا التعدد األنواعي والبصمات املميزة، بعدخصي للخربات اإلنسانية، األمر الالش 

ومن التاريخ واجلغرافيا واملذكرات  ،منفتحا على شرايني وقنوات تتغذى من األشكال الفنية النثرية
                                                             

  .398ص ة الغرائبية يف الرحلة البطوطية،عبد النيب ذاكر، استراتيجي :ينظر (1)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 
 

 
 

 
 

66 

 

واالسترسال يف السري والتعليقات اليت تعطي للحكي طابعا مزدوجا بني التقرير ... والتراجم
  .ااهنحتى رعرفة بأسئلتها املمتدة واالنسياب والوصف، مما ميد النص الرحلي برحابة تسع امل

ويقبض  ،من موقعذي استطاع أن يكون يف أكثر د الإنّ النص الرحلي، هو الشكل الوحي
يف فداحة العجيب والغريب، وعلى الواقعي اهلش والصلب يف آن؛ فهو خيترق  نحعلى املتخيل اجلا

ا وحيقق املشاهدات املرسومة بالدهشة والتعجيب، سريي كلّ األشكال من أجل أن يرسم مسلسالً
يرصد بشكل واضح أو ملتبس صورة األنا اجلمعية أو الذات الفردية من جهة وصورة اآلخر من و

  .جهة ثانية
ذا املعىن، فالرحلة بنية تتضمن نصوص خمترقة وأخرى خمترِقة تندرج ضمن اآلداب 

، )1(تنتمي إىل التراجم الغريية والسرد احلكائي اتالشخصية املتماسة مع السرية، واحلاملة لنصيص
إنها نص متشكل من طبقات وحلظات وعالقات ومنظورات وصور زعم انتمائه إىل البعد 

  .التقريري يف وصفه لبعض التفاصيل االية والتارخيية، وإىل البعد الذايت يف مالحظاته وتعليقاته
من منظورين يلتقيان يف قناة الذايت واملوضوعي، " احلقيقة"يف احملصلة نص يبحث عن  ،إنها

حبيث أن كلّ املشاهدات واملسموعات متر عرب مصفاة هلا وجهة نظر شخصية ورمسية، وثقافية 
ووعي ومحوالت معرفية وسياسية وعقائدية، مما ميد النص الرحلي بالغىن، الرتباطه بالذات، وبرؤية 
رمسية دينية وسياسية تنطلق من داخل نسق ثقايف وديين وسياسي واجتماعي وتارخيي ينصهر يف 

بالنسبة للنص الرحلي  ويعترب النص الرحلي املغاريب امتدادا طبيعيا وجمدد .قناة الذات واللغة واهلوية
مما أكسبه بعض اخلصوصيات التجنسية اليت جعلت  واملستوياتالعريب عموما، يف مجيع األنواع 

ض، حبيث جيعل بعبعضها ب عددا من هذه النصوص املعتربة عالمات بارزة يف هذا امليدان، متصلة
 احلجية والزيارية والسياحية - ربيةاالالحق من سابقه مرجعا غميسا كما لو أن الرحالت املغ

، كانت نصا واحدا مبؤلفني متعددين ميالدي منذ القرن العاشر حىت القرن الثامن عشر - والسفارية
ف واملختلفتعاقبوا على تقييده مبنظورات فيها املؤتل.  

                                                             
 .397ص الغرائبية يف الرحلة البطوطية، ستراتيجيةاعبد النيب ذاكر، : ينظر (1)
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حلي حيمل يف طياته رؤية وخطاب، يعكس آراء األنا اليت توجد مبعزل عن النص الر ،فإذن
تاريخ بتأويل العامل والالرحالة وترمجات ومناقب، ويقوم  *اآلخر، فهو يستند بسري وبيوغرافية

  .ذي هو أفكار وقيم وعادات وثقافةوالذات إىل جانب اآلخر، ال
وهي صورة  ،لرحلة من خالل السماعد الراوي قبل انطالق اعن صورةويتمظهر اآلخر يف 

بعدية إما ترسخ ترسخ عن طريق احلكي والقراءات يف كتب التاريخ واجلغرافيا، وصورة تاحتمالية 
  .وهي تقوم على املقارنة باألنا يهفاالعتقاد أو تن

هنا املنبع املباشر والظاهر للصورة، يعمل على الدفع بصورة اآلخر حتت ضغط قوة الرحالة 
ذي يتعاىل عن كلّ د النموذج، وتعانق أفق املثال الن باآلخر وااليار بواقعه لتالمس حدواالفتنا

  .حقيقة غري حقيقته اخلاصة
الصورة اخليالية اليت "إنّ صورة اآلخر كذات، وهي صورة مباشرة باألساس، هي يف جمملها 

ع واملرئي املعيش، ومن تتكون يف عقل الكاتب واتمع معا، مستمدة مادا من املقروء واملسمو
ش يف الالوعي عند جمموعة من الناس حتى متلك الصورة اليت تعشالذاكرتني القريبة والبعيدة، إنها 

وأخرجها يف قالب  تها مبا أويت من إمكانات وتكوين،حنإذا ما نضج فيها النبوغ عند مبدع ما، 
  )1(".لفها يف غاللة من خيالهخاص به بعد أن 

باشرة، إذن، ليست ذات انتماء صريح وعلين لعامل الواقع، ولكنها تغدو مبثابة إنّ الصورة امل
جنبا إىل جنب  تشكيل يتداخل يف تكوينه الفردي واجلماعي، وحيضر يف أرجائه املاضي واحلاضر

من عقد الرحالة وهلذا، فإنّ الصورة املباشرة لآلخر يف الرحالت، مل متنع  .مع الكائن واملمكن
ر مع نصوص غريه من الرحالني واالسترفاد من جتارم واالستعانة بصورهم عالقات حوا

كانت مرئية أم أإعادة إنتاج ذهنية عرب املخيلة لتجربة ذاتية، سواء "وأخيلتهم، فكانت لذلك جمرد 

                                                             
، وهي دليل قراءة السري الذاتية مع حساب زمين للتعليم (Biography) اإلجنليزية، أصلها يف عربيةكلمة غري ) كتاب سرية: (بيوغرافية هي (*) 

  .لسرية، غالبا تدرس الشخصيات والكتاب واملشاهريواخلربات واملعارف العلمية والعملية واملراكز اليت حتققت لصاحب ا
  .18فاطمة شبشوب، صورة املرأة يف املسرح املغريب، رسالة جامعية مرقونة بكلية اآلداب، مكناس، ص (1)
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ويف توسلها هذا، فإنّ الصورة املباشرة قد تقترب من  )1("غري مرئية، تتوسل بالذاكرة والذكرى
ى توسم بالوثائقية، وقد تبتعد كذلك عن كلّ حقيقة أو واقع، غري حقيقة الرحلة نفسها الواقعي حت

  .وواقعها اخلاص
ن كلّ تصميم أو سبق ع خلوإنّ الصورة اليت ترمسها الذات لآلخر، ال تقوم، وال ترتسم يف 

عي عكس ما يبدو أو يتوهم، ال تكون نتيجة املشاهدة واالتصال، بل هي مثرة و تقدير، إنها
تستدعي توافر مرجعية حمدودة القواعد واضحة األركان، تلك  ومعرفة سابقني، إنها بالتايل

  )2(.املرجعية منظومة متكاملة من القيم اجلمالية والدينية واملعرفية
  :الصورة -1

ني واألدباء واملفكرين، وهو اهتمام الكثري من الدارس (Imagologie)يشكل علم الصورة 
فالصورة ال  ؛املهمة يف األدب املقارن، لكنه يطرح إشكاالت منهجية للباحث ميادين البحثمن 

يتم نقلها فوتوغرافيا، إنما هي يف احلقيقة رؤية اجتاه اآلخر، ختتلط بالرتعة الذاتية للكاتب وباجتاهه 
أن الفكري، وهي بذلك متثيل لفضاء ثقايف يرتبط باخليال يف إطاريه االجتماعي والثقايف، واستطاع 

، والتحول من الواقعي إىل )3(خيترق عدة حقول، ملا له من القدرة على خلق أشكال من التواصل
  .املتخيل

وتظل قدرة النص على إعادة تشكيل الواقع من األمور املهمة اليت يبىن على أساسها النص 
 ليعيد بذلك فاملتخيل يسعى إىل املطابقة بني صور الواقع التارخيي وصور الواقع األديب ،األديب

وذا، فإنّ املتخيل يأخذ من الواقع مادة قبل أن . تشكيل بىن الواقع، أي إعادة صياغته وتشكيله"
. ل جانبا من جوانب الواقع وأحد مكوناتهيأخذ منه صورة وشكالً، واملتخيل من جهة أخرى ميثّ

  )4(".نياتهفاملتخيل برغم كونه مكونا من مكونات الواقع يؤثر فيه وحيدث خلخلة يف ب

                                                             
  .19، صبية إىل املغربوعبد النيب ذاكر، الواقعي واملتخيل يف الرحلة األور (1)
، 1995منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  املغربية املعاصرة، الرحلة أدب خر، صورة اآلخر يفسعيد العلوي، أوربا يف مرآة اآل بن سعيد (2)
  .12ص
  .282ص شعيب حليفي، الرحلة يف األدب العريب، :ينظر (3)
  .54، ص2002، منشورات االختالف، اجلزائر، 1حسني مخري، فضاء املتخيل، مقاربات يف الرواية، ط (4)
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هكذا تصبح الصورة متعالية على الواقع، يقدم املبدع فعال ختييليا متجاوزا الواقع دون أن 
حيدث تعارضا بني الصورة واملوضوع، فالصورة ذا املعىن حالة ثقافية تشكلها الذات الناظرة، وال 

  .ي لثقافة ماذي ميثل التنظيم االجتماعن العامل التخييلي الع كثري من األحيان تنفصل يف
إنّ مفهوم الصورة ال يفسر بتحديد لفظي، بقدر ما ميكن تصنيفه ضمن منهج عملي يرتبط 

هكذا ... كمعطى موضوعي يتجسد عرب املتخيل، ويكتسب دالالت جديدة"باخليال االجتماعي 
بط به ميكن مقاربة املتخيل من حيث هو داللة، وداللة هذا املتخيل هي حتما داللة الواقع ألنه مرت

  )1(".عضويا
جتماعي لدى الدارسني املقارنني، حيدد شقني اثنني، مها الذات واآلخر، أو أنا يف واخليال اإل

صورة  همقابل اآلخر، يوصف اآلخر الوجه املقابل لألنا واملكمل هلا، واإلطار اليت تتضح من خالل
  .دبيةوتفسر حتمية العالقة بني تاريخ األفكار والصورة األ ،اتمع اآلخر

 جان(يعود االهتمام مبجال علم الصورة يف األدب املقارن إىل الدارسني الفرنسيني أمثال 
 هنري دانيال(و ،)F.M.Guyard غويار ماريو فرانسوا(و ،)Jean Marie Carée كارييه ماري

، إذ حاول بعضهم القيام بدراسات )Baul Hazard هازار بول(و ،)D.H.Pageaux باجو
ة اليت متثل تاريخ أفكار شعبني خمتلفني لغة وثقافة، وفقا ملا تبنته املدرسة الفرنسية، حتليلية للصور

لتصبح الصورة مرتبطة بالدراسات األنثروبولوجية وتاريخ األفكار، فهناك تقاطع بني علم الصورة 
اليت تطرح موضوعات حول سؤال  ،واملعارف األخرى مثل علم االجتماع والتاريخ والفلسفة

  )2(.، املثاقفة وميش الثقافاتاهلوية
محوالت داللية بني تشكيلتني فإنّ الصورة تعبري عن انزياح ذي ويف جمال الدراسات املقارنة، 

مستمدتني من الواقع الثقايف، فنحن نالمس يف مفهوم االنزياح مالمح األجنيب اليت تشكل كلّ فكر 
وتقدميه على مستوى جمازي، بصرف النظر مقارين، والصورة هنا هي إعادة صياغة الواقع الثقايف 

                                                             
  .41، صفضاء املتخيل، مقاربات يف الروايةحسني مخري،  (1)

(2) Daniel Henri Pageaux, littérature générale et comparée, Armand Colin, Paris, 1994, pp 92- 93.  
  .387، ص2004، مارس، 51، ج13، حنو جتديد املنهج، جملة عالمات يف النقد، ععبد النيب ذاكر، أفق الصورلوجيا : عننقال 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 
 

 
 

 
 

70 

 

عن كون الصورة صادقة أو مبالغا فيها، فهي مرتبطة بالوعي القومي يف األدب الذي تنقل إليه، 
وتظل الصورة ختتلط ، األنا مع اآلخر تأثرا وتأثريا فيكون لتغريها أو تطورها داللة من حيث تفاعل

ها ذات رؤى متباينة، ومما ال شك فيه أن هذا النوع فيها احلقائق بالغرائب، ذلك أن احلقيقة نفس
  )1(.ه اإليديولوجيئمن الدراسة يوحي إىل انزالقات يقع فيها الكاتب بفعل انتما

وتكمن صعوبة دراسة الصورة املقارنة يف إمكانية الوقوع يف وهم الواقع، إذ ال ختضع 
لبنية الثقافية واالجتماعية للذات الناظرة الصورة ملدى عالقتها أو مطابقتها للواقع، بقدر ارتباطها با

فصورة األجنيب ليست صورة نسخة عن الواقع، بل جمموعة  ؛اليت هلا القدرة على تغيري وجه اآلخر
عناصر ممثلة يف األلفاظ والصيغ اليت حتمل دالالت مستوحاة من التاريخ ومن التراكمات الثقافية، 

  .ترعها الكاتب يف إطار الزمان واملكانوميكن تأويلها بالصورة املفترضة اليت اخ
ن اآلخر هو إعادة تشكيل نص جديد، حيتكم لتصورات مسبقة مثل التأثريات عفالنص املنتج 

الثقافية واإليديولوجية ودورها يف إنتاج النص، والصورة ذا املعىن ال تتطابق مع احلقيقة، بقدر ما 
، وال تنفصل يف كثري من األحيان عن ...ه احلضاريةترتبط بثقافة اآلخر وبأيديولوجيته وانتماءات

  .العامل التخييلي
اليت توحي  Stéréotypeوما جتب اإلشارة إليه يف هذه الدراسة أن الصورة النمطية 

، تشكل وفقها صورة اآلخر، تكمن أمهية النمطية يف عملية إدراك Préjugésباألحكام املسبقة 
ونقل صورة مشوهة عن ثقافته، وهذا ما يفسر حقيقة وتقدمي اآلخر يف شكل خمتصر وسليب، 

اليت تصاغ حسب التصورات الذهنية املطابقة لوجهات النظر " للغريب"الصور املختلفة 
2( .رفيةاأليديولوجية والع(  

إنّ الرحالت من أوسع أبواب املعرفة والثقافة اإلنسانية لكشف اهول والوصول إىل الغاية 
النظر يف اآلثار والطبيعة، فقد فطر اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان على البحث  انمعومعرفة احلقيقة، وإ

                                                             
  .6خر يف الرحالت العربية، صبوشعيب الساوري، صورة اآل: رينظ (1)
  .7، صاملرجع نفسه: ينظر (2)
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، والتعرف إىل هذه الدنيا، ومظاهر احلياة فيها، فسلك هاكمداراملستمر عن احلقيقة واستقصاء 
  .فجاج األرض، وركب البحر وتردد على البلدان وعشق الرحالت

حلضور جمالس العلم واألدب أو احلج،  ،د إىل بلدولقد اهتم املغاربة بالرحلة، فسافروا من بل
أو توثيق األخبار واألحاديث، فزاروا مصر واحلجاز والشام، كما وصلوا إىل اهلند وروسيا، وجابوا 
األقطار واألمصار فتركوا آثارا خالدة يف التاريخ واألدب واجلغرافيا الوصفية، ووصفوا ما شاهدوه 

ا ثقافات األمم، هتدى ا، حيث رصدوفكانت آثارهم معامل ي ودونوا ما رأوه بكل دقة وحصانة،
، وأدا، وسجلوا مالحظام وحتليالم؛ فأسهموا بذلك يف خدمة العلم اوحضارا وعلومه

  .والفكر وتنوير األذهان
العرب يف جمال التعرف إىل العامل موقعا مركزيا يف بنية الثقافة العربية، الرحالة ولقد تبوأ 

مدونام بالصور احلية عن الشعوب اليت زاروها يف أوروبا وشرق آسيا ويف إفريقيا، وحفلت 
. عكسوا فيها طريقة نظر الثقافة العربية اجتاه اآلخر ودرجة اعترافها به كشريك يف عمارة األرض

جلّ ما الرحالة وقد متحورت صورة اآلخر يف عدة مشاهد فصلت مناحي حياته املختلفة دون فيها 
شوه مساعا ومشاهدة، فتناولوا اآلخر ابتداء من موقعه اجلغرايف والبيئة املكانية اليت أسهمت عاي

اجلوانب االجتماعية والدينية الرحالة بشكل جزئي يف رسم املالمح العامة حلياته، كما تناول 
لغموض والثقافية، فكان ما قدموه من معلومات وإيضاحات له أثر كبري يف إزالة كثري من مواطن ا

اليت اعترت صورة اآلخر لفترات طويلة، من تاريخ اجلهد اإلنساين يف البحث والتنقيب عما يساعد 
  .)1(يف التخلص من حالة النفور بني الثقافات اإلنسانية

والرحلة من بني النصوص الزاخرة بالصور، من حيث متثيل األنا واآلخر، من خالل 
علم جديد أفضت :" "الصورلوجيا" (P.Brunel) لبيريوني وحسب ومشاهدات، مسبقة مرجعيات

، فهي من بني األنواع النثرية اليت حفلت ذا التنوع ألنها حتتوي ")2(إليه دراسة حمكيات الرحلة

                                                             
  .14بالل سامل اهلروط، صورة اآلخر يف أدب الرحالت األندلسية واملغربية، ص: ينظر (1)

(2) P.Brunel, "Préface" in: F, Moupeau: Metamorqahoses du Récit de Voyage, Actes du Colloque de la Sorbonne 
et du Sénant (2 Mars 1985), Paris- Genève 1986, P07.  

  .386ص ،"أفق الصورلوجيا حنو جتديد املنهج" ،عبد النيب ذاكر :نقال عن
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مادة غنية تسهم بشكل كبري يف الوصول إىل مدارك اآلخر واستقراء مدى القدرة على "على 
  )1(".يف مظان الغموضالتواصل بني الذات الباحثة، واآلخر القابعة 

فصورة اآلخر يف الرحالت احلجية "تلف رصد صورة اآلخر من رحلة إىل أخرى، خيو
  )2(".ليست، بالضرورة صورة اآلخر يف الرحالت السفارية أو غريها

القبلية املتكونة يف ذهن الراوي قبل انطالق الرحلة، وهي  :ومبا أن اآلخر يف حدي صورته
ف على األحكام املة املأخوذة مسبقًا بعيدا عن التفصيالت واخلوض يف اليت تقوم على الوقو
فيكون اآلخر ذه الكيفية هيئة جمملة التفصيل واحلكم، والبعدية اليت تتكون  ،املضامني العامة حلياته

بعد انتهاء الرحلة، فيتم من خالهلا تعديل جوهري يف حيثيات الصورة القبلية من حيث السلوك 
ومنهج احلياة، وأسهمت النظرة التفصيلية املفسرة، يف الشؤون االجتماعية والدينية والثقافية والفكر 

مور إقامة جسور التواصل بني األنا واآلخر، من خالل املعايشة واملعاينة يف كشف كثري من األ
ت عن أحكام وتصوراذي اكتفى مبا قدم له واختزنه يف ذاكرته، من املغيبة عن الوعي اجلمعي ال

  .ذي تكتمل بكشف تفاصيله صورة األنااآلخر الطرف ال
وقد جاءت الرحلة املغاربية يف مواجهة بني الذات واآلخر الكتشاف اآلفاق األخرى، 
والتكيف مع قيم اإلنسانية، ورسم مالمح هذه الصورة من خالل تسليط الضوء على مالمح احلياة 

خر يف تلك العصور، وهكذا بدأت الرغبة يف متحيص الثقافية، واالجتماعية والدينية، للذات واآل
  .ثقافة اآلخر تتكون

املغاربة حتت فئات متعددة؛ فهناك العرب املسلمون واملسلمون الرحالة ويندرج اآلخر عند 
  .وهناك أهل الذمة غري املسلمني من أهل الكتاب مثل اليهود والنصارى ،من غري العرب

                                                             
  .13، ص2012ط، وزارة الثقافة، عمان، األردن، .بالل سامل اهلروط، صورة اآلخر يف أدب الرحالت األندلسية واملغربية، د (1)
  .284حليفي، الرحلة يف األدب العريب، صشعيب  (2)
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ريب ااملغاربة، وكانت حتكم نظرة املغالرحالة ر يف كتابات الذم واملدح حضو كان ملقولىت وقد
ان يتعامل بنظرة إىل اآلخر غري املسلم عوامل عدة منها العامل الديين، حيث كان يف كثري من األحي

  )1(.ذي يعد القاعدة األساس لكثري من التعامالت بني األفراد والشعوبقوامها الدين ال
املختلف عقديا، بل تراها تطال أصحاب العقيدة الواحدة، إنّ اآلخر فكرة ال حتمل فقط 

نافس، ا أو صاحب العداء التارخيي أو املوالقومية الواحدة، فاآلخر ليس بالضرورة هو البعيد جغرافي
الشيعة والسنة واخلوارج يف  -إذ ميكن للذات أن تنقسم على بعضها البعض وحيارب بعضها بعضا

املغاربة؛ فهناك صورة الرحالة صورا خمتلفة جتلّت يف كتابات  وبذلك نرى أن اآلخر - الرحالت
ولذا كان االجتاه التعبريي والتقديري  ،اآلخر املسلم، واآلخر غري املسلم، واآلخر العرقي، والقومي

  .حتكمه صورة اآلخر وانتماؤه الديين والعرقي
   :اآلخر عند العياشي 1-1

فكونت رصيدا الرحالة ا من اهتمام ا كبريالت نصيباملهمة اليت ن األموراملشهد الديين من 
هذا الرحالة من خالهلا الصورة العامة لآلخر، حيث تناول  تشكلتكبري من املشاهدات اليت 

ة الدينية ، إميانا منه بأمهية هذا العامل يف زرع نوازع البحث يف املاهياجلانب أداء وممارسة وتفاعالً
مما يساعد  ؛ة اليت متس صميم حياته وسلوكهري من ممارساته العقديوإماطة اللثام عن كث لآلخر،

  .على خلق البيئة املناسبة للكشف عن كثري من مناطق االلتقاء يف املنظومة الدينية
موعة من وبذلك فإن شخصية العياشي ستتبلور أكثر خالل خطاب الرحلة كمقو م

يذم بعضها و اجتماعية معينة، فهو جييز بعضهاو األفعال اليت تنجز يف فضاءات دينيةو السلوكات
شخصية العياشي إذا ستظهر فاعلة مؤثرة يف عالقاا . اآلخر، ويستنكر أخرى لبعدها عن الدين

  :بفضاءاا وشخصياا، هذا التفاعل الذي يظهر عنده يف املواقف اآلتية

                                                             
، مركز 1إبراهيم علي حيدر، صورة اآلخر املختلفة فكريا، سيسيولوجيا االختالف والتعصب، صورة اآلخر العريب ناظرا ومنظورا إليه، ط (1)

  .113، ص1999دراسات الوحدة العربية، اجلمعية العربية لعلم االجتماع، بريوت، 
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  ادات اليت ميارسها والوقائع أو الع األحداثببعض هي خطاب فيه من اإلنكار فيما يتعلق
  .معتقداتهو يرفضها رفضا باتا ألا ال تتالءمالرحالة لكن  ،فضاءاتالالناس يف فضاء من 

 ع مام جامإفعندما يتحدث عن  هنفسالدين الذي من  هو: عند العياشي اآلخر وقد يكون
يف التحر هافي كثرفلغته ي، )1(ال يفقه شيئا يصفه بأنه -الكَرو - املالكية عشية دخوهلم املدينة،

نده الذي ال ينتمي إىل جماله السين ع اآلخرو .دهاجة كما ونه حيفظ اخلطبأوإدغام احلروف و
فينكر على  ،حديثه عن مساجد املدينة فإذا به يدخل إىل أحد مساجد الروافض من خالل

 .)2(يف آخرهواملؤذن انه كرب أربعا يف أوله 

باملدينة وتعظيمهم إياه  إمساعيلي زيارم ملشهد يذكر العياشف -أهل العراق-من  الشيعةأما 
على  إمساعيلمنهم طائفة تقدم  -قبحهم اهللا–الرافضة  أن - واهللا أعلم–وسبب ذلك "

  .رد العياشي ألفاظ الذم واالستقباحووذا ي ،)3(".أخيه
ا، وقال هلم وقفوا عليها وترمحوا ودعو"جاءوا إىل البئر قد هذه الطائفة و عند االختفاءوجند معتقد 

إن هذه البئر هي اليت دخل فيها اإلمام جعفر الصادق فغاب عن أعني الناس إىل اآلن، : كبريهم
يظنون أنه قد مات، أو كالم هذا معناه، وقضينا العجب من محقهم وقبح اعتقادهم يف الذي  موه

ىل حد لوكهم إيف بدايته قادحا منكرا لسالرحالة فخاطب  ،)4( "عن املوت إىل ترتيههم آل م
رجن ويباشرن البيع والشراء بأن خي: ويذم عادات نساء املدينة بقوله، الكشف عن ذاتية معادية هلم

  )5(.ن الرجل ماال طاقة له به من أجل التسوقويكلف
اجلانب اإلجيايب، ويتحدث عن وايل املدينة واهتمامه بالعلم ومجع  أياجلانب اآلخر إال أنه يذكر 

  )6(.الكتب

                                                             
 .71-70، ص1العياشية، ج العياشي، الرحلة (1)
 .72، ص1، ج املصدر نفسه (2)
 .296، ص1ج، املصدر نفسه (3)
 .297، ص1، جاملصدر نفسه (4)
 .300، ص1، جاملصدر نفسه (5)
 .72، ص1، جاملصدر نفسه (6)
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مقاربة مالمح الصورة اليت رمستها بعض الرحالت  متثلت يف :العياشيعند صورة العثمانيني أما 
ووصلت  يف اكتساب والء معظم البالد العربية، أفلحت ربية للعثمانيني، كسلطة إسالمية،ااملغ

  .بنفوذها إىل التخوم الشرقية للبالد املغربية
بأمور الدين واملتمسكني مببادئ الشريعة وال ختلو الرحلة من ثناء ومديح يف حق املهتمني 

وما يقترن بذلك من عدل وجهاد وعمران، وانطالقا من املرجعية احملددة لفكر  ،اإلسالمية
وما  .العياشي، ميكن أن نتبني مواقفه من آل عثمان وغريهم من القائمني على أمور العامل اإلسالمي

اليت يقيمها بني أحوال املغرب وغريه من  يعرضه بشأن أمري سجلماسة الشريف، وبعض املقارنات
البالد العربية اإلسالمية، ال يظهر العياشي أي تنقيص أو عداوة يف حق امللك العثماين والقائمني 
عليه، بل على العكس من ذلك تطالعنا الرحلة عرب مراحلها املختلفة ببعض أخبار بين عثمان وما 

ملوك الربين "قد اقترن ذكره لسالطينهم باسم هلم من أفضال يف حق اإلسالم واملسلمني، ف
، وأثىن على ما بذلوه من اهتمام بأمور اجلهاد وأمن الرعايا وما مييز عهود بعضهم من )1("والبحرين

، كما ال جيادل العياشي يف مشروعية خدمتهم للحرمني )2(إجنازات عسكرية وغزوات مشهودة
ليس يف تلك األوصاف أحسن : "... ب الشريفبل يورد ما يعكس إعجابه ذا اللق ،الشريفني

خادم احلرمني الشريفني فأكرم ا ) يعين السلطان العثماين(وال أمجل وال أكمل من قوهلم فيه 
يضاف إىل ما سبق، أن العياشي ال يستنكف من اإلشارة إىل مفاخر آل عثمان وما كان  )3("ةنسب

أفراح وبشائر يف األمالك اإلسالمية التابعة هلم،  من" ونكايتهم يف أعداء الدين"يالزم انتصارام 
وصل إىل القاهرة قبل خروجنا منها بأيام بريد من اخلاقان األعظم ملك " :نهإيقول يف هذا الصدد 

القسطنطينية يأمر بتزيني القاهرة سبعة أيام بلياليها سرورا بفتح مدينة عظيمة من مدائن النصارى 

                                                             
ربين والبحرين والشامني كونه ملك المت بعد الدعاء مللك الترك موصوفا ب: "جاء ذلك يف وصف العياشي ملراسيم خطبة اجلمعة باملدينة املنورة (1)

  .370، ص1؛ الرحلة العياشية، ج..."والعراقني
  .462، ص2وكذا ج 94، ص1ج، العياشي، الرحلة العياشية: ينظر على سبيل املثال ما تضمنه عن بعض هذه اإلجنازات والغزوات (2)
  .370، ص1العياشي، الرحلة العياشية، ج (3)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 
 

 
 

 
 

76 

 

لعظيم كتب إىل مجيع بالد اإلسالم اليت يف أيالته خبرب الفتح ويأمرهم فلما وقع هذا الفتح ا(...) 
  )1(...".بالزينة وإظهار السرور، فزينت األسواق والطرقات، وتعطل البيع والشراء

وجاء وحنن هناك : "... عند دخول العياشي إىل طرابلس حني يذكر هنفسويتكرر املشهد 
فيه بالزينة اليت جاء خربها وحنن مبصر، فزينت  مركب معهم كتاب من اخلاقان األعظم، يأمر

، وتعطل على (...)وأكثروا من األعاجيب من متاثيل وتصاوير ... طرابلس سبعة أيام بلياليها
  )2(...".احلجاج بسبب هذه الزينة جل أسبام من بيع وشراء، وزاد ذلك يف أمد عطلتهم طوالً

واإلعجاب بسالطني آل عثمان وغريهم من وتكثر ضمن ثنايا هذا التأليف أوصاف التقدير 
الوزراء والوالة والعمال، فقد حتدث عما للسلطان سليم األول من فتوحات باملماليك الشامية 

 بأصالة الرأي وثقابة الذهن وجودة التدبريكان معروفاً "بأنه واملصرية واحلجازية وغريمها، ووصفه 
غزوام وما كانوا عليه من شهامة وعناية باجلهاد ، كما مل يفته االهتمام ببعض )3("يف اململكة

مسعت من غري واحد أن موالي عبد املالك : "... واحلج ونصرة املستصرخني، يقول العياشي
كان حاضرا مع الترك يف دخول تونس، ملا جاءهم مستصرخا على ابن  *صاحب الغزوة الكربى

أمدوه بالعساكر ملا ظهر هلم من شهامته، إىل أخيه حممد الشيخ، وأبلى فيها بالًء حسنا، وبعد ذلك 
  )4(...".أن كان من أمره مع ولد أخيه ما كان

ومن جهة أخرى، تطفو عرب أشواط الرحلة أوصاف اإلطراء والتشريف يف حق بعض األمراء 
من التنويه مبا يقومون به من أعمال بر وجهاد وتكرمي  وكذا بعض العرب هم،عسكرواألتراك 

ل وقد أظهر ارتياحه لوجود األتراك بشمال إفريقيا وغريهم من اجلهات الواقعة على حملامل احلج ب

                                                             
  .462ص ،2، جية، العياشي، الرحلة العياش (1)

  .488 -487، ص2، جاملصدر نفسه(2) 
  .466، ص1، ج املصدر نفسه (3)

  .معركة وادي املخازن الشهرية، املقصود بالغزوات الكربى )*(
  .94، ص1العياشي، الرحلة العياشية، ج (4)
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هللا وانتقام من أولئك األعراب وذكر ما يفيد أن ذلك الوجود هو مبثابة قضاء من ا. طريق احلج
  )1(.ذين كانوا يتجرؤون على اعتراض احلجاج أو يسعون إىل خراب العمرانال

اء والذم لسلوكيات بعض عساكر الترك وما نسب هلم العياشي وباملقابل ال نعدم بعض العد
كما جاء " وأكل ملال السلطان يف غري شيء"صفوا به من أعجمية وتترية من مظامل وجور، وما ات

ة العدائية قد مشلت األعراب أيضا، فقد أدان العياشي أعراب نرب، ويالحظ أن هذه ال*على لسانه
 ،عرب هذا اجلبل من أشد العرب كفرا ونفاقًا: "خضر مثالبعض اجلهات، ووصف عرب اجلبل األ

ال يعلمون حدود ما أنزل اهللا على رسوله، ليس عندهم من الدين إال امسه ال حرفة هلم بعد تنمية 
  )2(...".مواشيهم إال النهب والغارة

يد وندد بعرب السالملة القاطنني بني مطروح واإلسكندرية وبدى مرتاحا ملا حصل هلم على 
ومن ذلك (...) بل عرب السالملة كلهم ال خري فيهم : "األتراك يقول العياشي يف هذا الشأن

وسلط اهللا عليهم الترك  - صلى اهللا عليه وسلم -الوقت مل تقم لعرب السالملة قائمة بربكة الرسول
وجاءت . )3(..."وهم اآلن يهابون الركب، يطردوم كلّ مطرد، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مرارا

أوصافه ألعراب جهات أخرى مقرونة بالتلصص والصعلكة والتعرض لوفد اهللا ولوفد رسوله يعىن 
  )4(.احلجاج

وجبانب هذه املالمح املذكورة، فقد عرب العياشي عن سعادته ملا ملسه من عناية املشرقي 
جلانب وعدم بعمارة املساجد وبيوت اهللا ومل خيف امتعاضه وتأسفه عن تقصري املغاربة يف هذا ا

بل يربط بني ذلك التقصري وبني ما كان عليه املغرب آنذاك " لتعظيم شعائر اهللا"امتثاهلم يف نظره 
ومل يزل أهل املشرق إىل اآلن : "... من فنت ووهن وعدم استقرار، يقول العياشي يف هذا الصدد

                                                             
  .156، ص1، جالعياشي، الرحلة العياشية (1)

ا طائفة كبرية من عسكر الترك زاعمني أنهم معدون حلراستها، ويف "املنورة، حيث ذكر أن يستشف ذلك من وصف العياشي تمع املدينة  )*(
   .363، ص1؛ الرحلة العياشية، ج"احلقيقة إنما يأكلون مال السلطان يف غري شيء، فال يغيثون ملهوفا وال يردعون ظاملا

  .142، ص1العياشي، الرحلة العياشية، ج (2)
  .156 -155ص، 1، ج املصدر نفسه (3)
  .156، ص1، جاملصدر نفسه (4)
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ن يف ذلك ويبادرون على ويبالغون يف تعظيمها، ويتأنقو ،هلم فضل اعتناء ببناء املساجد واخلانقات
إصالح ما وهي منها، وأما أهل مغربنا فال تكاد ترى يف مدائنهم مسجدا عظيما قد أحدث بل وال 
مهدما قد جدد أو واهيا قد أصلح، بل لو سقط شيء من أكرب مساجدهم فأحسن أحواهلم فيه إن 

 د املسجد كأنجتحبيث  ،صصا أن يعاد بطنيوإن كان جم ،كان مبنيا برخام أن يعاد بآجر وجص
 إال ما حل مبغربنا من الوهن ىأوما ر .وإىل اهللا املشتكي قعة،فقري هندي من كل لون ر هعرقم
 :ليوقد ق ،ولو يف األمور الظاهرة فضال عن الباطنة ،تعظيم شعائر اهللاعدم سبب أمثال هذا من ب

  )1(".د عمارته فكذلكمثّ يتبعه ما سواه، وإذا أرا ،إذا أراد اهللا خالء بلد بدأ ببيته
 ويكشف هذا النص وغريه مما احتوته الرحلة عن عمق التفاعل احلضاري والفكري بني

دار اإلسالم "وغريه من البالد العربية اإلسالمية، كما يعكس قناعة العياشي بوحدة  ،املغرب
ا يفيد التكامل وعدم تقيده أو تعبريه عن أية نزعة إقليمية أو مذهبية ضيقة، فقد حتدث مب" السنية

رحلته هذه معامل الزهد وامتداح من يسعى  علىوطغت  ،*واالنفتاح بني املذهب املالكي واحلنفي
ويعمل من أجل حتقيق العدالة  ،إلظهار احلق والقول به واالعتزاز مبن متسك مببادئ اإلسالم

ضمان أمنهم و ،وما تستلزمه تلك العدالة من ورع وعدل وتفان يف خدمة املسلمني ،الشرعية
واحتوت الرحلة أيضا انتقادات حمددة لبعض جوانب احلياة االجتماعية يف البالد  ،وطمأنينتهم

وثغرات يف  ،وملا اعتربه العياشي أوجه قصور يف ممارسات بعض الشيوخ والفقهاء ،املشرقية
يف البالد  أنّ املناصب الشرعية كلها"األحكام اإلدارية والشرعية ذه البلدان، فقد ذكر مثال 

وقيد  واملشرقية حجازا ومصرا وشاما، من إمامة وخطابة وأذان وإقامة وقضاء وفتوى وشهادة، بل 
فإذا مات صاحب خطة أو عزل دفع الراغب فيها ماالً للوالة  ،ا تنال بالشراء من الوالةاملساجد، إمن

                                                             
  .200، ص1ج، العياشي، الرحلة العياشية(1) 
جلست عنده عامة يومي والفتاوى ترد عليه من : "يستشف ذلك مما ذكره العياشي إثر مثوله بالرملة بني يدي إمام احلنفية خري الدين الرملي(*) 

ومما اخربين به عند علماء احلنفية إذا مل يوجد حكم الفرع (...) رضة يف مذهب أيب حنيفة أقطار الشام فيجيب عنها بال أجر، وله ملكة وقوة عا
، الرحلة العياشية ..."تقاربةمنصوصا عليه عندهم، ووجد حكم ذلك الفرع يف مذهب مالك فإنه جيب العمل به عندهم؛ ألن أصول األمامني م

  .403 -402ص ،2ج
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على املسلمني  لذلك أم ال، فعظم اخلطب. فيولونه مكانه على أي حال كان من صالحيته
  )1(".يف ذلك واإلسالم

ولذا يصعب اإلملام بكل تفاصيل الصورة اليت عكستها رحلة العياشي، نؤكد جمددا على 
احلضور القوي للمؤثرات السلفية العلمية يف أحاديث الرحلة واحنياز صاحبها إىل صف من يسعى 

واجلور وإمهال شعائر اهللا وحتامله على من له يد يف اخلراب  ،إىل العمران والعدل واجلهاد
على  اشي إزاء من أتى على وصفهم بناًءوقد حتددت مواقف العي. ومستلزمات عقيدته السمحاء

  .هذه املرجعية
  : ينثيالالوراآلخر عند   1-2

والتعرف على العلماء وأحوال  لاللتقاءموسم احلج والرحالت إىل البيت احلرام فرصةً  ديع    
املناطق اليت سلكتها   من مظاهر ظلم الوالة يفريكثال الورثيالينيسرد ، العامل شىت بقاع املسلمني يف

سياسات والة األقاليم يف املدن  أوعات الداخلية أحيانا ازـالرحلة، ويكون هذا الظلم جمسدا يف الن
أو تدخل األتراك يف حماولة إعادة استتباب األمن يف بعض املناطق وما ينتج عن ذلك من  ،الرئيسية

  .خراب ودمار
يف رحلة سابقة جميء أمري تونس  )تونس (أنه صادف وجوده بتوزر الورثيالينويذكر 

قطعها ... لقبض اخلراج املوظف على البلد كما هي سنتهم"رمضان باي، فكان هذا األخري يأيت 
، )2("ها بالعدل املستقيم والدين القومينة ومالاهللا من سنة وأخلى منها مجيع أراضي اإلسالم بال حم

وقد كثر جور األتراك ذه البالد، وشاع ا الظلم والفساد، "، ويضيف على نفس البلدة وغريها
والناصري  .خنلة وأربعة على كل زيتونة يعطون ستة نواصر على كل م كانواأأخرب يف معظمهم 

يف خربين بعض الشرطيني ألكل عام، و ريالاثنان ومخسون يف كل  ،اسم لسكة عندهم معروفة
 وخراج جربة ،لكل عام ريالمخسمائة ألف طة إىل قابس فد من نيراحلجة قبل هذه أن خراج اجل

                                                             
  .347ص، 1ج، العياشي، الرحلة العياشية(1) 
  .156، ص1الورثيالين، الرحلة الورثيالنية، ج (2)
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من الرب واألرز والسمن والنحل والزيت واللحم ) رمبا الفارس(ي صباحي ئونةمو وحدها ستون ألفا
ولكن قطع املرياث لنقده  وقد ورد )1(".املفسدينفاهللا تعاىل يقطع جور اجلائرين وال يصلح عمل 

عند بعض العائالت الرببرية اليت  - وما تزال–أشار إىل بعض العادات اليت سادت فدون تفاصيل، 
أو ال تعترف حبق املرأة يف املرياث بفعل أن ذلك يف نظرهم يشتت ثروة األسرة خاصة يف  ،متتنع

  .جمال ملكية األرض
راك، وما أثار ذلك من سخط يف بالد توزر ظلم اجلنود األتالرحالة ومن األمور اليت عايشها 

وقد كثر ظلمهم وجورهم، وشاع ذه البالد الظلم والفساد ، الرحالةو وغضب يف نفوس احلجاج
الظلم ا ألتراك ذه البالد، وشاع ا وقد كثر جور: "ويذكر ذلك يف عدة مواضع يف الرحلة

  :وقوله أيضا )2(".والفساد
لرحالة كيف اويذكر  ،لقوافل احلجيجيق العودة اجلنود األتراك يف طر واستمر عدوان وجور

ألم ال يغادرون  ،ويذكر جور األعراب وتنكيلهم باحلجاج ..سلب هؤالء احلجيج يف بسكرة
  )3(. أحدا إال قتلوه وأخذوا ماله

ومن مشاق السفر، ما حدث هلم عند هروب اجلمال والشيال فهنا يتحدث عن اآلخر 
م وتضامنهم هم ف لتلطنييدعو باخلري والصالح إلخوام من املصري ،)4(املخادع إال أنه باملقابل

رجل : "من جانبه اجلسدي فيقول بوالق مكحلا اوصفالرحالة إضافةً إىل ذلك يقدم لنا  )5(.معهم
وقد دخلت  .كبري السن حسن الصورة عريض الوجه مشرب حبمرة طويل اللحية كثيف احلاجبني

ن كان يف السجن إال وسرحه بسرعة من غري مهلة وال تراخ بني ممعليه مرارا للشفاعة يف املكرو
  .)6("وكان اعتقاده فينا حسنا

                                                             
  .157، ص 1، جالورثيالين، الرحلة الورثيالنية (1)
 .157، ص1ج، املصدر نفسه (2)
 .629، ص 2املصدر نفسه، ج (3)
 .615، ص2ج، املصدر نفسه (4)

 .521، ص2املصدر نفسه، ج(5) 
 .642، ص 2املصدر نفسه، ج (6)
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باجلانب االجتماعي يف حياة البالد اليت مر ا وحاول نقلها من خالل رصد  الورثياليناهتم 
ات الشأن التقاليد واألعراف ذو الصور املتعددة ألشكال العالقات االجتماعية املتمثلة يف العادات

 ،أسس البناء الفكري والسلوكي للمجتمعات اليت مر اري يف إعطاء صورة واضحة عن أهم الكب
  .والذي يشي إىل حد بعيد بالعمق الثقايف ومدى التقدم احلضاري

أعراف ختتلف و إىل مناسبة الزواج يف حياة اإلنسان وما يتعلق ا من عادات الورثيالينأشار 
بأشكال، ونسب متفاوتة، ويف أغلبها تغاير ما عرفوه وعاشوه يف بالدهم، مما من جمتمع إال آخر 

فيذكر أن  ،لآلخر عادات خمتلفة عن املغريب، فيثبت اخلصوصية اليت تتميز ا كل بلد عن اآلخر
عادات أهل املدينة يف الزواج أن الرجل هو الذي يزف إىل العروس يف بيت أهلها، مث يف اليوم 

   )1(.ىل بيته ويبدأ يف إطعام الناس مث تأتيه زوجته من دار أهلهاالتايل يرجع إ
ومن غرائب أهل طرابلس ركوم على البقر ومحلهم عليها اهلوادج وإناختها عند الركوب     

أما غنمهم فال يسوقوا إمنا يسري صاحبها أمامها، سواء ، )2(والرتول مثل اإلبل وبدون مشقة
أمهلت وإذا أسرع أسرعت وإذا جرى جرت ويأيت أحدهم إىل  أمهلكانت كثرية أو قليلة فإذا 

  )3(.السوق بالكبش وهو يتبعه كأنه كلب
ض واخلوارج، فيقول عن الرواف :ويذكر الطوائف والفرق اإلسالمية األخرى واليت منها

قبحهم اهللا منهم طائفة تقدم إمساعيل على أخيه ويقولون أنه اإلمام  ةواعلم أن الرافض: "الروافض
هم هؤالء ئقال نعن تاريخ الرافضة اإلمساعيلية، ويتكلم ع ويذكر يف معرض حديثه ،4"بعد أبيه

وملا خرجت الطائفة املذكورة من املشهد وجاءوا إىل البئر اخلارجة وقفوا " :مبشاهد مبكة املكرمة
عوا وقال كبريهم أن هذه البئر هي اليت دخل فيها اإلمام جعفر الصادق رضي موا ودعليها وترح

مات أو كالما هذا معناه فقضينا  يظنون أنه قد اآلن، وهم ىلإعن أعني الناس اهللا عنه فغاب 

                                                             
 .589-588، ص1لة الورثيالنية، جالورثيالين، الرح (1)
 .271، ص 1ج، املصدر نفسه (2)
 .271، ص1املصدر نفسه، ج (3)
 .537، ص2املصدر نفسه، ج (4)
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، والغيبة معروفة عند الشيعة يف اعتقادهم، )1("قبح اعتقادهم يف آل البيتوالعجب من محقهم 
خر الختالفه عنه يف املعتقد، وهذا ما جعله يستحسن عدم دخول الروافض آ يفريى يف الرافض

فحق من يبغض ضجيعي الرسول صلى اهللا عليه وسلم ورفيقيه يف "جبنائزهم إىل املسجد النبوي 
  )2(".اتاحمليا واملمات أن يبعد عن محاه حيا ومي

طرابلس  بنياحل سالن على واملتواجدمنهم أما اخلوارج فيذم مذهبهم ويصفه بالفساد، 
يتقربون ببيع من جيتاز م من املسلمني إىل  ،هذا املذهب املذموم" :وأغلبهم من الرببر، وقابس
يبني مواطن الفساد يف مذهبهم من ذكره لألحكام  الورثيالينالرحالة وال يكف  .)3("الروم

  .الشرعية
عن جمال  اخر خارجوالروافض آ السين املذهب يرى يف كل من اخلوارج الورثيالين ،إذن

معتقده، حيث أفصح يف هذا السياق عن النظرة املختزنة داخله اجتاه ما يعتقدونه، فهو ينبذ 
الصراع الواقع بني بح فيه معتقدهم الذي وصل إىل حد الكفر كما تدل مفردات نصه الذي صر

  .اخلوارجو السنةو الشيعة
  :الورثيالينعند  ملرأةا

ن الرحلة العياشية شيئا من العادات اليت أصبحت تشكل نوعا من م الرحالة الورثياليننقل 
من  ،عادة مذمومة يف نساء املدينة املنورة يذكرسامل  على لسان أيبف ،العادات االجتماعية املذمومة

أبو سامل  ويواصل ،)4(إال خرجت لتباشر البيع والشراء وضيعةأنه ال تبقى امرأة شريفة كانت أو 
 وتكليف املرأة لزوجها ماال طاقة له ،إىل الترته والتفرج يف البساتني نههلن بسبب خروج ذمه
  .)5(به

                                                             
 .538، ص2، جالورثيالين، الرحلة الورثيالنية(1) 
 .588، ص2، جاملصدر نفسه (2)

 .745، ص 2، جاملصدر نفسه(3) 
 .541، ص2ج، املصدر نفسه (4)
 .549، ص2ج املصدر نفسه، (5)
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 :حيث يزداد بل أيضا نساء الركب اجلزائري ،هذا الذم للنساء مل خيص به نساء املدينة فقط
سيما أهل عامر فما ال ، وال يقفون عند األمر والنهيوأما الركب اجلزائري فال حكم عندهم أصال"

جل أين منهم عداوة عظيمة من أ وقد أصابتين ،أبغضوه وجعلوه عدوا الّإد يف هواهم حم أفارقه
والرتول برتوله وستر  ،آمرهم بالسنة والقيام باألحكام الشرعية والسيما السري بسريي الشيخ

ن يذهنب مكشوفات العورات فيبدين زينتهن لكل الناس بل يتزينألجل ذلك لريعن  نسائهم أل
فأردت إقامة احلد عليهن وعلى أزواجهن فصارت يل فتنة عظيمة، غري أن من عاداين من فنت ن 

  )1(".وتاب من بقي منهم... منهم بربكة السنة مل يرجع إىل بيته فأظهر اهللا أمري

 :عند رجوعه من رحلة احلجويتحدث عن نساء زمورة ، ملدن اجلزائريةايواصل ذكر نساء  
العيون مكشوفات العورات وة فت كأن يف ليلة الزفاف ن يف األزجد النساء الطيبات املتربجافت"

ومع ذلك أن أمجل خلق  ،حتت اإلبط والساق والفخذو باديات املستحسن منهن كالصدر الثدي
إذ يفزع ويرعب عند رؤيتهن  ،اللعب افتنت نو اهللا من رآهن من العباد فضال عن أهل اللهو

  )2(".ل كلهم أو جلهم يفتخرون بذلكومشاهدة حماسنهن غري حمجوبات ب
ي أمور ختالف روح الدين بعض األمور اليت متارسها نساء املسلمات، وهالرحالة يوضح 

ما يدعو إليه الدين و أن تقوم ا تلك النسوة تتقاطع اعتادتفنهى عن أشياء وسلوكات  ،وتعاليمه
يا أَيها النبِي قُل لِّأَزواجِك : يل العزيزاإلسالمي يف كثري من املواطن، قال اهللا تعاىل يف حمكم الترت

 نذَيؤفَلَا ي فْنرعى أَن ينأَد كذَل لَابِيبِهِنن جم هِنلَيع نِنيدي نِنيمؤاء الْمنِسو كاتنبو كَانَ اللَّهو
ملسلم هو اآلخر املعين باحلديث، فإنّ عندما يكون ا، ]59: سورة األحزاب، اآلية[ غَفُوراً رحيماً

احلكم يقتصر على اجلوانب الدينية، ومدى تطبيق الدين ونواميسه ضمن مفردات احلياة، 
وهذا يأخذنا إىل القول بأن الغاية ليست ، ذي رافقهفد الال يرى تطبيق لإلسالم مع الو الورثيالينف

يف مرآة األنا، فمن خالل رحلة املغريب وصف اآلخر والوقوف على معامل حياته، بل قراءة اآلخر 

                                                             
 .622، ص2، جالورثيالين، الرحلة الورثيالنية(1) 
 .808-807، ص2املصدر نفسه، ج (2)
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ل والغوص يف األحكام اليت لن تكون لوال االرحتاإىل املشرق اإلسالمي توصل إىل كثري من 
ورؤية األنا يف اآلخر، ورؤية اآلخر "مكنونات املشرق، فاآلخر هو املرآة اليت تعكس صورة األنا 

يزا؛ فاحلق مقياس للحكم وكذلك االستحسان يف مرآة األنا، ليستا خروجا على املوضوعية، أو حت
  )1(".العقلي

ويتم وصف األنا واآلخر يف مرآة احلياة االجتماعية لرؤية الصور املتشاة، أو املختلفة 
لكليهما، وأحيانا يظهر التقابل صراحة كبخل اآلخر مقابل كرم األنا، ويف بعض األحيان يوصف 

كن ميكن رؤيتها ضمنا عن طريق التضاد، فاآلخر هو اآلخر وحده دون التطرق لصورة األنا، ول
  .فق لهاالوفد املر عن الورثياليناملعلن عنه واألنا مسكوت عنه، ويبدو هذا جليا يف حديث 

  :يب يف الرحلة احلجازيةالغرائالعجائيب و -ثانيا
 الرحلة ليست جمرد سفر باجتاه التخوم، بل هي فعل وجود، ومعىن كوا فعل وجود أنها
حبث عن املعىن أو توسيع لدائرة املعىن، وهي أيضا تعبري عن رغبة الكائن يف اإلفالت من شرط مل 

إنما خيتار اإلقامة يف السفر والترحال  ،مثله مثل عابر السبيل الرحالةخيتره، لكنه اختار أن ينازله، و
، لذلك يرد نصه الذي يروي إنه خيوض جتربة السفر مثّ يدوا ،حبثا عن املغاير والفريد والعجيب

ال ينفتح على  هذا األخري، أي زمن القص زمن التجربة وزمن تدوينها: حكاية حالة خمترقا بزمنني
 .زمن خوض التجربة إال باالستحضار والتذكّر واحلنني

لبين قومه الرحالة وبذلك تصبح عملية التدوين يف حد ذاا نوعا من اإليثار والكرم، إيثار 
اههم، فهو ال يغنم الثروة لنفسه بل ميكّن ناسه مما غنمه فيجنبهم ويالت السفر وأهواله وكرمه جت
  .وحيقق هلم عن طريف التخييل والقص املتعة اليت تتولد عن رواية تلك األهوال واملخاطر ،وخماطره

اشها وقائع رحلته أو يسردها على متلقيه معناه أن يستعيد األحداث اليت عالرحالة أن يكتب 
ويستحضرها من الذاكرة ويعيد ترتيبها ويتورط يف احلكي، وللحكي فتنته وأحابيله، للحكي 

                                                             
، مركز الدراسات الوحدة العربية، 1طحترير الطاهر لبيب،  ،را إليهحسن حنفي، جدل األنا واآلخر، يف صورة اآلخر العريب ناظرا ومنظو (1)

  .286ص، 1999اجلمعية العربية لعلم االجتماع، بريوت، 
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مفاجآته وله إكراهاته أيضا، مثة جتاذب ينشأ يف حلظة السرد بني ما يدرك باحلال، أي التجربة كما 
ح للذاكرة وما يدرك باملقال، أي الرحلة كما سريويها صاحبها، مثة مسافة تسم، الرحالةعاشها 

ومثّة تبديل . عيانا جتري عليها نوعا من التحويل والتبديلالرحالة بتطهري املدركات اليت شاهدها 
  )1(.إىل زمن احلكيالرحالة آخر ينشأ نتيجة االنتقال من زمن األحداث كما عاشها 

ذلك أن احلكاية وما يداخلها من خوف وإضافة واستسالم  ،وللحكي شروطه وإكراهاته
من شأنه أن جيعل  -كلّ هذا -ة السرد وحرص على إار املتلقّي بالفاتن والغريب واملهيبلفتن

احلكاية ال توازي الواقع وال حتاكيه، بل تصبح قبضا على احلياة يف غرائبيتها ويف أشد حلظات 
  )2(.ومتلقيهالرحالة توهجها، وهذا ما ميليه العقد املفترض بني 

ذي يسرد رحلته ومتلقّيه املفترض عقد مضمر مسكوت عنه، لكنه الالرحالة إنّ العقد بني 
تشله من نيعقد حمدد بين أيضا، إذ ال ميكن للمتلقي أن ينشد إىل احلكاية إالّ مىت وجد فيها ما 

، وال شيء أكثر من الغريب والفريد والعجائيب حتقيقا هلذه رالضجر من املألوف واملعاد واملكر
كن للرحلة من جهة كوا حكاية أن تنهض ذه املهمة إال مىت نذرت نفسها فال مي. الغاية

للمهمات العظيمة، وأوهلا إنقاذ املتلقّي من الضجر عن طريق إاره وإمتاعه واستدراجه إىل نوع 
 يعلم يقينا أن جتربته ال ميكن أن تنال القبول واإلعجاب إال مىتالرحالة إنّ . من املشاركة الوجدانية

عول يف سرد وقائع رحلته على ما نسميه قانون التعجيب حتى ال خيذل توقعات املتلقّي، 
وهو  ،والتعجيب يف حدّ ذاته هو الذي ميكّن الكالم من ختطّي عتبة العادي واملألوف واملتعارف

  )3(.االعتبار، وإىل اإلمتاع واملؤانسة لذةذي جيعل الكالم يتشكّل جامعا إىل ال
 كواالتسلية بل برد حكاية تنشر باعتبار جمال تراتيجيات الكتابة، إنها تنهض تلك هي اس

ي بأن للكائنات واملوجودات بل جتاهر ا فتخرب املتلقّ ،مقاصدها نم عوهي ال تتكت ،فعل مقاومة
  .مرئيالّجانبها العجيب ال

                                                             
  . 400عبد النيب ذاكر، استراتيجية الغرائبية يف الرحلة البطوطية، ص: ينظر (1)
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها (2)
  .الصفحة نفسها املرجع نفسه، (3)
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اهول، واملدرك يف قالب رحلة من املعلوم إىل حتفل الكتابة باحلديث عن الغرائب هكذا 
ته وتفلت من مبدأ االحتمال افتجذب العقل إىل اي، له يف األذهانيف األعيان إىل ما يصعب متثّ

سع من ن العجيب والفاتن ويووي غرائب املوجودات مجيعها فيدف على متلّالنقدي، إذ حيرص املؤلّ
شاهد يف األعيان لة بني املرئي املدائرة احللم وجماله، خيترق الواقعي ويشرع يف حتطيم احلدود الفاص

يل، وبذلك تنفتح الكتابة على م وعلى سبيل التخذي ال ميكن أن يطال إال بالتوهوغري املرئي ال
هد والتصاوير اليت يف كلّ املشا كما الفتنة واخلوف يف آن معا، ويثريذي بديع الالفاتن واملبهر وال

عقل إىل ايته وأقاصيه ا هي تدفع باليمد يف الواقع، فوالعجيب وما ال ميكن أن يوج يبتنيها اخلارق
 املناطق اليت تفلت من قبضته بواسطة التخييل والتصوير، لذلك تطفح الرحلة مبشاهد وتتوغل يف

وتضعه يف حضرة  ،توقعة أصالذي يظهر يف هيئة غري مالي إىل اجلميل من شأا أن تليب حاجة املتلقّ
  .رؤيتهف وحرصه على إثبات مجيعها لتخدم مقاصد املؤلّوترد املشاهد والصور  املهيب

يوسع من جماالت عمله  حول إىل فعل، هذا احللم املقاوم سيظلّد الرحلة احللم وهو يتسجت
الة ات إعالنه عن نفسه، وستصبح أغلب نصوص وكيفيالعرب عبارة عن فضاءات فيها الرح

ف مقدرة اخليال على توسيع دائرة املمكن تنكشف عبقرية الثقافة اليت أنتجتها، وفيها تنكش
واحملتمل، فيها تنكشف أيضا كيفي1( .معقولم منطقة الالّات غزو اخليال والتوه(  

 م للعجيب واملفارق واملدهش، فهو يسهم يف إمتاع املتلقي الطابع املقاوِ ومن هنا يستمد
الرحالة احللمي، ففي احللم ميارس ري ل الطابع التذكّفيما هو حيقق غاية االعتبار، ومن هنا يتسلّ

صراعا ثقافيا ميد الثقافة اليت ينتمي إليها مبتخيالت وتشخيصات ورموز توسع من قدرا على 
  .مقاومة املتخيالت الوافدة من ثقافات أخرى

  : والغرائيب مفاهيم عامة حول العجائيب -1
 يف خمتلف تنوعاته، من ئيبكتب اجلغرافية والرحالت من التراث العريب الزاخر بالعجا دتع

، يإىل دوائر الكتابة يف حلقة متصلة، وتعرضه لتفاعل نص نتقاله من الشفاهيةامحله عند خالل ما 
                                                             

  .472دب العريب، صشعيب حليفي، الرحلة يف األ (1)
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جتماعية مما أدى إىل تنوع صور العجيب اجعله منفتحا على أنساق ثقافية وعقائدية وتارخيية و
لعجائيب على املتخيل السردي االنفتاح ا"واخلارق يف هذه الوحدات السردية، وعلى الرغم من 

العريب مبروياته وسجالته املكتوبة، وعلى املتخيل مبراجعه التارخيية، والدينية والثقافية كافة إال أن 
العربية ال تزال تفتقر إىل وجود معجم تارخيي عريب يعىن بدالالت الكلمة وبتطورها الثقايف عرب 

معجم فلسفي تأصيلي يعىن بذاكرة املصطلح وداللته العصور املختلفة، كما أنها تفتقر إىل وجود 
  )1(".املتنوعة عند النقاد العرب القدامى، ويف املشهد النقدي املعاصر

مي إىل العلوم اإلنسانية ألن املصطلح ينت ،يف التراث كمفهوم غري موجود قدميافالعجيب 
جاء يف لسان فقد اجم العربية، إال أنه من املمكن البحث لغويا وعن مدلوالته يف املع ،احلديثة

ب يف اللّغة أن اإلنسان عليك لقلة اعتياده، وأن أصل العج ردأن العجب ما ي"العرب البن منظور 
" النظر إىل شيء غري مألوف وال معتاد بجالع"و "قد عجبت من كذا: قال... ما يكرهإذا رأى 

يرى أن  هو، ف)2("آيات اهللا عجائبه"و "عجب أن ترى الشيء يعجبك تظن أنك مل تر مثلهتال"و
الدهشة واالستغراب لقلة اعتياد  األمر النادر احلدوث، الذي يثري يف نفس اإلنسانالعجيب هو 
  .وهو يعرفه انطالقا من تراكمات سابقةاإلنسان عليه 

عجِب يعجب عجبا، : وتقول من باب العجب: "البن فارس) مقاييس اللّغة(فقد جاء يف 
بني العجيب والعجاب فرقًا فأما  وزعم اخلليل أنّ: إذا استكرب واستعظم، قالوا جيب وذلكوأمر ع

  .)3("وأما العجاب فالذّي جتاوز حد العجيب ]فاألمر يتعجب منه"[العجيب والعجب مثله 
تجمع على أنّ العجيب هو األمر النادر القدمية نالحظ أنّ مجيع املعاجم  من خالل ما تقدم 

 "بطرس البستاين" لـ) حميط احمليط(احلديثة فقد ورد يف قاموس املعاجم أما فيما خيص  .حلدوثا
، (...)وروعة تعتري اإلنسان عند استعظام الشيء  ،أنّ العجب إنكار ما يرد عليك واستطرافه"

                                                             
  .33، ص2005، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 1ت التأويل، طضياء الكعيب، السرد العريب القدمي، األنساق الثقافية وإشكاليا (1)
  .2811ص، )مادة عجب( ،4، جابن منظور، لسان العرب (2)
 .243، ص)مادة عجب( 4جم مقاييس اللغة، جأيب احلسن أمحد بن فارس بن زكرياء، مع (3)
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 أنّ) الرائد(يف " جربان مسعود"يف حني يرى ، )1("انفعال نفسي عما خفي سببه: والتعجب
املنجد (يف قاموس " كرم البستاين"ويذهب ، )2(انفعال يصيب املرء عند استعظام الشيء: العجب

انفعال نفساين يعتري : ج أعجاب العجب عليك ما يرد إىل أن العجب إنكار) يف اللّغة واألعالم
يثة ترى يف أنّ ومنه فاملعاجم احلد، )3(اإلنسان عند استعظامه أو استطرافه أو إنكاره ما يرد عليه

  ".يدخل يف نطاق االنفعاالت النفسية لإلنسان"مفهوم العجيب 
: ما يلي Le Petit Larousse" الروس الصغري"أما القواميس األجنبية فقد ورد يف قاموس 

  )4(.العجيب هو الذّي يبعد عن ساحة املألوف والعادي لألشياء، أو الذي يظهر فوق الطبيعي
أن " Encyclopédique Quillet Dictionnaire"" موس املوسوعيالقا"يف حني جند يف 

وأدبيا توجده وسائط فوق طبيعته مثل (...) عد عن ساحة املألوف لألشياء بكل عجيب هو ما ي
  )5(...".آهلة األساطري الشياطني واملالئكة عامل اجلن

 يصعب إجياد تفسري اليت ،فالعجيب يف هذه القواميس األجنبية يكمن يف األشياء فوق طبيعية
  .هلا يف العامل املألوف، فهو كلّ شيء خارق للعادة والطّبيعة

نتطرق إىل استعراض أهم  ،"عجائيب"بعد وقوفنا عند التحديد املعجمي لكلمة عجيب 
وصوالً إىل املفاهيم  ،املفاهيم االصطالحية اخلّاصة بالعجائيب، انطالقًا من الكتب التراثية القدمية

  .عند العرب مثّ الغرب احلديثة
يقدم تعريفا يف غاية " ئب املخلوقات وغرائب املوجوداتعجا"يف كتابه ) ه682ت( لقزويينا
سان لقصوره عن معرفة العجب حرية تعرض اإلن: "يقول ،ة، فهو حياول أن جيعله أكثر دقةاألمهي

                                                             
 .576، ص1993، إعادة طبع 1987كتبة لبنان، طبعة جديدة، بريوت، اللّغة العربية، م -بطرس البستاين، حميط احمليط قاموس مطول (1)
 .1005، ص1967، بريوت، دار املاليني ،2، طجربان مسعود، الرائد معجم لغوي عصري (2)
 .488، ص1983بريوت،  ،دار املشرق ،2ط كرم البستاين وآخرون، املنجد يف اللغة واألعالم، (3)

(4) Aimeé Aljanic Et d’autres, Le Petit Larousse, Imprimerir Casterman Nouvelle édition ,Belgique ,1995, P649 
، جامعة باتنة، صاحل مباركية إشرافالعجائيب يف املخيال السردي يف ألف ليلة وليلة، مذكرة لنيل شهادة املاجستري،  ،مسرية بن جامع :نقال عن
 .13ص، 2009/2010

(5) Dictionnaire Encyclopédique Quillet, L’imprimerie des dernières novelle, Strasbourg, 1981, P4192. 
  .12ص ،العجائيب يف املخيال السردي يف ألف ليلة وليلة ،مسرية بن جامع :نقال عن 
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ما جاء به اللغوي  وهذا التعريف يشبه إىل حد كبري )1("هبن معرفة كيفية تأثره سبب الشيء وع
إذ  ،)2("سببه وخرج عن العادة مثله العجب هو تغري النفس مبا خفي: "فبالنسبة إليه الكبري اجلرجاين

كالمها يربط العجيب بتغري احلالة النفسية لإلنسان، بسبب عدم قدرته على تفسري بعض األمور 
فون العجيب فإذا ما كانوا يعر فهو خيالفهم الرأي، )ه255ت( أما اجلاحظ ،اليت تصادفه يف حياته

مثلما يعرفون الغريب من جهة املشاهد املنفعل مبا يعينيا وبصريا املادة والشيء غري املألوف ظُلح، 
: فإنه ينظر إليه من جهة عالقة املتلقي بالسارد، فيتحدث عن أثر اخلطيب يف العامة من الناس قائال

كالمه يف صورهم  نسنه خالف ما قدروه تضاعف حفإذا هجموا على ما مل حيتسبوه وظهر م"
ما كان كلرف كان أعجب، وظوكرب يف عيوم، ألن الشيء من غري معدنه أغرب وكلما كان أ

السامعني من ذلك  ضحك لح اانني فإنَكالم الصبيان وم أعجب كان أبدع، وإنما ذلك كنوادر
3(".ف البديعاغريب، واستطرم اليتعظوتعجبهم به أكثر، والناس موكلون ب أشد(  

العجائيب عرف يف الثقافة العربية اإلسالمية انفتاحا على حقول معرفية متعددة وارتباطا 
حضور العجائيب املرتبط بالديين يظل مهيمنا العتبارات شىت منها هيمنة "باملستوى العقائدي، ألن 

ذا الفضاء الرحالة عجزات وارتباط وتأثري الوعي الديين وامل ،النصوص الرحلية احلجية والزيارية
  )4(".متأثراأو  افًا أو متصوّفقيهالرحالة واعتماالته سواء كان 

يف "ال خترج عن سياقها القرآين، ويالحظ " عجيب"ولقد أشار حممد أركون أن لفظة 
كبت  يف جنحا خباإلسالم، مثلما يف املسيحية أن الفكر الديين، األورثوذكسي، وعقالنية الن

العجيب يف املعتقدات واآلداب الشعبية، أي يف مستوى النشاط الثقايف الدوين، حصة األطفال 
5("ات والشعوب املتأخرةواجلد(و، عدم املقوالت العامة املهيمنةالعجيب بدونية باعتباره ال خي لَم. 

                                                             
  .31، ص1981، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان، 4القزويين، عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات، حتقيق فاروق سعد، ط (1)
  .169، ص)ت.د(، دار الرشاد، القاهرة، )ط.د(عبد القاهر اجلرجاين، كتاب التعريفات، حتقيق عبد املنعم اخلفي،  (2)
  .50، ص)ت.د(، دار الكتب العلمية، لسان، )ط.د(اجلاحظ، البيان والتبيني،  (3)
  .471شعيب حليفي، الرحلة يف األدب العريب، ص (4)
، مطبعة 1جاك لوكوف، العجيب والغريب يف إسالم العصر الوسيط، ترمجة وتقدمي عبد اجلليل بن حممد األزدي، طحممد أركون، توفيق فهد،  (5)

  .19، ص2002النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 
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حيقق أهدافا مجالية هو ف ،يف أغلب النصوصها نفسن العجيب يف التراث العريب يشتغل بالطريقة وأل
  .ا إىل الراحة والطمأنينة واللذة والوفرةإذ يتيح منفذً ،ونفسية

القول أن العجيب يف  اأال ميكن ،ومفهوم األوائل إذا أردنا املقارنة بني مفهوم حممد أركون
 أو سببه أوة الشيء التفكري العريب هو احلرية اليت تستبد باإلنسان بسبب عدم قدرته على معرفة علّ

ذي ينتهي باالندهاش واإلعجاب به بسبب للتأثري فيه، هذا العجيب ال الطريقة اليت ينبغي إتباعها
  )1( .اليوم تزول عنه هذه الصفة مبرور الوقت ااأللفة والرؤية املتكررة، وما يعترب عجائبي

وهي إذا كان هذا هو العجائيب فإنّ الغرائيب من حيث املفهوم، يأيت من نسبته إىل الغرائب، 
غريب "، و"الغرب، النوى والبعد الغربة"، و"الغامض من الكالم"والغريب يف اللّغة  ،مجع غريبة

   )2(."بعيد عن وطنه
يقول القزويين يف  )3(.والغرابة هي أن يكون اللفظ غري ظاهر املعىن وال مألوف االستعمال

كلّ "الغريب هو  نّإ" وجوداتعجائب املخلوقات واحليوانات وغرائب امل"املقدمة الثالثة لكتابه 
أمر عجيب قليل الوقوع خمالف للعادات املعهودة واملشاهدات املألوفة، وذلك إما من تأثري نفوس 

  )4(".قوية أو تأثري أمور فلكية أو أجرام عنصرية، كلّ ذلك بقدرة اهللا تعاىل وإرادته
ا بفاصل مة احلدود بينهمحماولة منه إلقاوهنا يقدم القزويين الفرق بني العجيب والغريب، 

بني املفهومني وأقام لكل واحد منهما مفهومه اخلاص املختلف عن اآلخر،  معريف جعل به سدا
وأظهر أن العجيب خيتص بظواهر اخللق املقفلة اليت يقف أمامها اإلنسان مندهشا أما الغريب 

بواعثها  فيشمل حدوث ظواهر مفاجئة خترج بطبيعتها عن قدرت تفسري اإلنسان ومعرفة
انسجام الكون وانضباط دوران الكواكب، وشروق الشمس، وبزوغ القمر : ومسبباا، مثل

  ...وظهور النجوم، وسقوط املطر
  

                                                             
  .34ضياء الكعيب، السرد العريب القدمي، ص :ينظر (1)
  .3225، ص5، ج"غرب"ابن منظور، لسان العرب، مادة  (2)
  .47، ص1979، مكتبة لبنان، بريوت، )ط.د(كامل املهندس، معجم املصطلحات العربية يف اللّغة واألدب، جمدي وهبة،  (3)
  .38زكريا القزويين، عجائب املخلوقات، ص (4)
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ويف هذا اإلطار نسجل سكوت املعجم اللغوي عن الغريب الذي يضمره العجيب خادما له، 
" العجب"ن جذور لفظ وإذا كان العجيب ينحدر م. وفصله يف زاوية أخرى ال جتعلهما يلتقيان

وهو الشق املهم يف عمليتها الوظيفية، والعالقة بينهما عالقة " الغريب"ل ال تربح مالزمة فإا 
ينهض بني حدين مها "إال ما حيث " عجائيب"تكاملية، وال حتدث الصفة املرجوة من املصطلح 
  )1(."العجيب والغريب أكثر مما هو جنس مستقل بذاته

للغريب، ومها متداولتان  ادفاجعلت كلّ من لفظيت العجيب مرتب األدب وك املعاجم ،إذن
جهل أو ه ستعظمه اإلنسان أو استحسناما "يف السياق نفسه، يقول محادي الزكري أنهما 

بهب2(".س(  
كان العجيب هو احلرية اليت تنتاب اإلنسان بسبب عدم قدرته على معرفة علّة  فإذا

الظاهرة املدهشة اليت حتصل نادرا وختتلف عن العادات املألوفة واملناظر "، فإنّ الغريب هو )3(الشيء
  )4(".املعروفة

تعددت مقاربات مصطلح العجائيب يف النظرية النقدية الغربية بني مقاربات تارخيية وداللية 
ا من أدق التعريفات لضبط جلنس العجائيب واحدTodorov ور تودوروف د تصيع .)5(وبنيوية

ال يعرف غري القوانني  كائنذي حيسه التردد ال: "وقد عرفه بأنه .اا املصطلح إجرائيحدود هذ
  )6(".ا فوق طبيعي حسب الظاهرالطبيعية، فيما هو يواجه حدثً

                                                             
  .65، ص1994، دار شرقيات، القاهرة، 1توفيتان تودوروف، مدخل لألدب العجائيب، ترمجة الصديق بوعالم، مراجعة حممد برادة، ط(1) 
(2)
  .160ص ،1992 اآلداب، كلية ،03ع حوليات اجلامعة التونسية، ،"واألبعاد الدالالت العجيب والغريب يف التراث املعجمي،" محادي الزاكري، 
  .60، ص2010، املطابع العربية للعلوم، بريوت، لبنان، 1حسني عالم، العجائيب يف األدب من منظور شعرية السرد، ط :ينظر (3)
، 1996الدار البيضاء، مركز اإلمناء القومي، بريوت،  ، املركز الثقايف 2ترمجة هاشم صاحل، ط الفكر اإلسالمي قراءة علمية،حممد أركون،  (4)
  .188ص
، اجلزائر، االختالف، دار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، دار األمان، الرباط، منشورات 1ط ،كيةيستتاالفان الروايةشعرية شعيب حليفي،  :ينظر (5)

  .29-28ص ،2009
  .19توفيتان تودوروف، مدخل لألدب العجائيب، ص (6)
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حدد تودوروف العجائيب بزمن التردد والقراءة؛ فإذا قرر القارئ أن قوانني الواقع تظل 
ا إذا قرر أنه ينبغي قبول ن أمام جنس الغريب، أمسليمة، وتسمح بتغيري الظواهر املوصوفة نكو

   )1( .العجيبميكن تفسري الظواهر فإننا نكون أمام جنس ال قوانني جديدة للواقع والطبيعة 
إن العجيب هو ما يبعث التردد يف القارئ وهو فوق طبيعي يثري ويرعب : "تودوروفقول 

  )2(".أو على األقل يعلق القارئ بقلق

ب يف أقصى أحواله مرعب ويف أدناه مقلق، وذلك من خالل ما ميتاز به من إذن، فالعجي
التصديق أو التكذيب، بني غموض وخروج عن املألوف مما جيعل املتلقي يف حرية، بني الوجل وبني 

اليقظة واحللم، وبني التبسيط والتعظيم، ينتاب من جرائها صورة مقلقة، وهي منبع التردد الذي 
ويقضي على الوعي يف اللحظة ذاا، ألنه األمر غري املألوف، تتشتت حلظة معينة، يزاحم الفكر، يف 

الغرابة اليت تأخذ بلب املتلقي والعجيب الذي يشد من دهشته، ذلك . قوانينه بني الغريب والعجيب
اجلنس الذي حيتل املرتبة الوسط بني العجيب والغريب وال يدوم إال حلظة التردد فهو "هو العجائيب 

، وقد يكون فعل الغريب )3("يا حياة ملؤها املخاطر، وهو معرض للتالشي يف كل حلظةحي
مييز تودوروف بني الغريب والعجيب لفظني ذوا بنيتني خمتلفتني يهجن منهما بنية العجائيب، حيث 

ذي تبدو أحداثه فوق طبيعية على مدار احلكاية، ويف أبان بأن الغريب هو ال"عجيب حيث وال
حبدوث أحداث طبيعية وبروز أحداث غري طبيعية "، أما العجيب فهو "لقى تفسريا عقالنياالنهاية ت

  )4(".خارقة تنتهي بتفسري فوق طبيعي
غري  تفسري مع العجائيب إىلصل بينما ال ن ميكن تفسريه - حسب تودوروف -فالغرائيب

 -ة لفظية واحدة داخلعلى خاصيبناها تضح لنا أن معظم استنتاجاته التفسري فوق الطبيعي، هلذا ي
التفسرييني، العقالين والالعقالين للظواهر، اليت تولد من رحم ين ددرتوهي خاصية ال -رحم النص

                                                             
  .20، صتوفيتان تودوروف، مدخل لألدب العجائيب (1)
  .19ص، املرجع نفسه (2)
  .58ص، املرجع نفسه (3)
  .83ص، املرجع نفسه (4)
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ومن مثة القارئ املتماهي مع  ،الواقع، هذا التردد جيب أن تشعر به الشخصيات يف احلكاية
  )1(."الشخصية

متفقان إال أن األخري أعطى صفة  وإذ ما قارنا بني القزويين وتودوروف تبني لنا أما
، بينما استقاللية عنصر عن آخر عاالشتراك اليت من خالهلا يتأسس املصطلح العام، حيث من

  .القزويين راح يفرق دون التماسه للعجائيب، ألنه مصطلح وليد العصر احلاضر
بسيط إىل نقل اخليال من الوذا يكون العجائيب منطا استثنائيا يف العمل األديب، حيث ي

املركب، أو خيال مضاعف، يتشتت بني الرمز والعبث، مما حييل على اإلسراع يف إجياد مسوغات 
املبنية أساسا على التخييل، إال أننا جند أن ) الشعرية(وضوابط للعمل على تفسري الظواهر األدبية 

املوضوعات  العجائيب حيمل منطا مفرطا يف التخييل، وكلما تضاعف نصر اخليال يف موضوع من
احلق : "الباحث عبد امللك مرتاض للقولفهو ينحرف عن املنطق العلمي ويرتاح إىل األدبية ما دعا 

األدب على أنه األصل يف التخيل، وعلى أنه أكرب من  بناء العمارات الشاهقة أيضا أننا نتمثل 
تعامل مع احليز در على الوالقصور املمردة، واملدن الضخمة دون أن يستحيل عليه ذلك فهو أق

الفنون والعلوم على متثله أوال، مث تصويره من وحي اخليال وعرب اخليال  ر، ألنه أقد)الفضاء(
ضمن حقل األدبية مبا ميتلكه من خيال  اء العجائيبوذلك ما يفسر انضو ..)2("وباخليال آخرا

نه أ ا ضمن حيزه األديب،مفرط، استطاع أن يؤسس مصطلحا آخر اكتسى أيضا طابعا خاص
هذا املصطلح الذي جاء ليفرض تقنيات، تؤسس للعملية السردية اليت يتم من . "الفانتاستيك"

تكسري الرتابة اليت هيمنت على "خالهلا اإلبالغ، جبملة من عناصرها األدبية اليت تعتمد أساسا على 
 ذرات مرتبكة يتها إىلوالنفاذ إىل الشعور والذاكرة وتفتذائقة القارئ طويال، خبلق غرابة مقلقة 

   )3("وذلك عن طريق إبراز ما هو فوق طبيعي وتقليص دور ما هو طبيعي

                                                             
  .88، صتوفيتان تودوروف، مدخل لألدب العجائيب (1)
  .156، ص)ت.د(ية حبث يف تقنيات السرد، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، عبد امللك مرتاض، يف نظرية الروا (2)
  .189شعيب حليفي، شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص (3)
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موضوعة ووظيفة يولدها التخييل يف أكثر من جنس ونوع من األجناس "وهو بالتايل 
متعجال سفره حنو .. شفوية ونصية  فيه أجناس أدبية خمتلفة ومتنوعةتشترك  )1("ألنواع األدبيةاو

حيسه كائن ال يعرف غري  التردد الذي"األديب ذي القاعدة املهمة وهي  وازهاملتلقي من خالل ج
وهذا أهم  )2("حسب الظاهر "surnaturel" القوانني الطبيعية فيما هو يواجه حدثا فوق طبيعي

شيء يف العملية األدبية ألنه ميتح مما هو طبيعي ومألوف، ليطغي عليه من أمارات اخليال ما جيعله 
 -نإذ–ذي االستيعاب احملدود، فيترك فيه الوجوم والصدمة، وبالتايل هو يتحدد  يستبد بالعقل

الواقعي واملتخيل، اليت حتدث تفاعال يف نفس املتلقي : بظاهرتني تتقابالن لتخلقا هذا التردد ومها
ي ميثل الذ ،"hésitation"وجليل، يشكله التردد  وتشكل احلرية اليت تبعث الواقع إىل أدب مجيل

ة األساسية املميزة يف جانبه األديب بتكسريه العوائد األدبية، واألمناط احملكية يف عامل اإلنسان السم
ولعل من قوام األدبية يف العملية . املستبد بالتغيري والتنويع، فيخلق له هذا النوع جوا فسيحا للتأمل

الستمرار عرب مرحلتني العجائبية هي التقنية املميزة اليت يفسحها جمال العجائيب، وهي خاصية ا
مترادفتني، تشكل كل مرحلة خاصية من خصائص العجائيب، وهي االنتقال من جمال الصدمة وهي 

جيب أن يبثا فيما يريان إن تردد مشترك بني القارئ والشخصية اللذين : املدة اليت يستغرقها التردد"
ني الباث واملتلقي، إىل جمال الواقع يف حدود املتعارف عليه ب )3("كان جزءا من الواقع أم ال؟

الدهشة اليت يستأنف الدور بعد نفاذ طاقة العجيب احملمولة وانتهاء وظيفته حيث حيل حملها أو 
عامل إىل آخر حيتضنها ويكمل املسرية اليت تدوم ما دام النص، فإننا سنجد أنفسنا عندئذ "ينتقل من 

 يقتصر على العجيب على الرغم من وهو األمر الذي جعل العجائيب ال )4("داخل جنس املدهش
تقمص املصطلح شخصيته اللغوية، بينما هو املركز الذي يتقامسه مع الغريب، كما أسلفنا الذكر 

وهي اخلاصية اليت جتعل من العجائيب ذا بعد أديب يوقع فعله على القارئ من خالل النص . من قبل
                                                             

  .20، صتوفيتان تودوروف، مدخل لألدب العجائيب(1) 
  .18املرجع نفسه، ص(2) 
، 2004، جوان 156، ع29بن صاحل، جملة احلياة الثقافية، السنة  رضا: تر -واملدهش -الغريب– توفيتان تودوروف، مدخل لألدب العجائيب(3) 
  .42اخلامسة عالوي العجائبية يف أدب الرحالت، ص: ، نقال عن45ص
  .42املرجع نفسه، ص(4) 
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أمجل ما يف "ىل عامل من التشويش الفين ألن وبعد النص مما يسببه من تبعات فكرية حيوهلا اخليال إ
 )1("ممجوحوالتسليم بواقع . األدب حتليقه يف عوامل جديدة يرتادها، وأقبح ما فيه التقليد والقصور

وهو فعل األدب الذي يتعشق الفنت اليت توقع القارئ يف شبكته فتتدلل عليه تارة، وتارة أخرى 
صراع والتمنع يف إمساك املعىن، وغريها من شطحات النص، متارس عليه أفعال اإلغراء والصدام وال

تداخل الواقع واخليال، وجتاوز السببية "وبالتايل ميثل العجائيب ذروة النموذج األديب يف ذلك بفعل 
وتوظيف اإلمتساخ والتحويل والتشويه ولعبة املرئي والالمرئي، دون أن ننسى حرية القارئ بني 

قيقية احلسية، وعامل التصور والوهم والتخييل أمام حادث خارق للعادة عامل احل: عاملني متناقضني
         )2(."ال خيضع ألعراف العقل والطبيعة وقوانينها

توراة الجنيل واإلدينية من الا نونصوص ،وهنا تكمن أمهية العجائيب الزاخر به تراثنا العريب
  .اومؤلفات التاريخ والشعر أيضحالة الروكتب  ،كرمي إىل السرية واملؤلفات النثريةالقرآن الو

مع  قيلتاستخدام مفردات التعجب اليت تمن  -يف الغالب -ال ختلو كتب الرحالت املغاربية
العجائيب وتتصادم معه، إنّ الرحلة يف بعض جوانبها جتميع لغرائب وعجائب اآلخر، إنسانا 

رة ما هو مألوف إىل انفتاح وعمرانا وتارخيا، فهي شيء غري مألوف والرحلة هي خروج من دائ
 فالرحلة من جهة كوا حركة سفر وانتقال إنما تترجم الرغبة يف العبور من، )3(مألوفعلى الالّ

من األليف إىل اهول، من احلدود الضيق اخلانق إىل املطلق، الرحلة ليست حدث  اهلناك هنا إىلالُ
بل ترمجة فعلية لرغبة الكائن يف اخلالص من  واخليال فحسب، سفر وجتوال يف املكان أو الوهم

  )4(.شرطي الزمان واملكان والعدم
إنسان ال يعرف إىل االستقرار سبيالً، فهو دائم البحث عن الفريد والعجيب الرحالة إنّ 

  .ال عجب أن يأيت أدب الرحلة غنيا حبضور العجائيبلذا  ،واملغاير

                                                             
  01، ص1983عبد امللك مرتاض، املتيولوجيا عند العرب، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، (1) 
  .01، ص20/11/2006، 1740بية الفانطاستيكية، جملة احلوار املتمدن، عمجيل محداوي، الرواية العر(2) 
  .430شعيب حليفي، الرحلة يف األدب العريب، ص: ينظر (3)
  .53، ص1975، 12ع، جملة املقتطف، )دراسة يف املدهش والعجيب والغريب( "حركة املسافر وطاقة اخليال"فراس السواح، : ينظر (4)
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  :يف رحلة العياشيالعجائيب  1-1
 همرجعياتمن خالل  ،العادات والسلوكو العمران تنوعيف الرحالة العجائيب عند  تمظهري

وهذا ما مت ذكره -  الغييب والتارخييو الديينو ومن مث جاء متنوعا بني االجتماعي ،تارخييةالالدينية و
 وينقل كل ما تقع عليه عيناه يف طريق رحلته وتعتربه فهو رحالة يقدس األمكنة بآثارها ،- سابقا

  :خمتلفًا عنه ومن غرائب ما ينقل
   )1(.بإنسان أوواحدة أو جبمل  ةأم حيرثون ببقر -زاوةقرى نف -غرائب أهل ليبيا

  )2(.حكاية زراعة شجر الزيتون -بليبيا -رقةعلى لسان أهل بالد بالرحالة وحيكي 

  )3(.ب ما رأى من بيت منحوتيذكر أعجاي ةوال يزال يف برق
  )4(.مهدي عيسى وما حدث للشيخ أيببار مكة ذاكرا غار حراء ويتحدث العياشي عن أخ

ويقّر  ،ل إىل عدم التحنث يف مثل هذه األماكنوالغريبة للوص احلكايةشي هذه يقدم العيا
  .الشيخ بأنه مل يرجع إليه إال زائرا

ومن العجائب  ؛)موسى عليه السالم( ناسيد قربمن املزارات يف القدس حببل طور،  ويذكر
الفارس أو ك صورا منها ما يكوناحلائط الذي ال يزال يرى فيه  يفا أن حول القرب حجرهناك 

  )5(.الرجل عليه سالم أو غري ذلك، ويشاهده كل من كان يف ذلك املكان
 اليت فتحت أبوابه رغم أا مغلقة لرجل أعرايب توسل فنادى نيب اهللا ا القربومن عجائب هذ

األنبياء  تكراما .)6(ر وأغلقت األبواباته فأخذ الستبنعام من أجل إط -موسى عليه السالم–
إيصاله وإثباته من خالل هذه الرحالة هذا ما أراد  ،ومساعهم الغري حىت بعد املمات ،ومعجزام

  .احلكاية

                                                             
 .80ص، 1ج،عياشيةالعياشي، الرحلة ال (1)
 .125ص، 1جاملصدر نفسه،  (2)
 .145، ص1ج، املصدر نفسه (3)
 153، ص2، جاملصدر نفسه (4)
 .410، ص1ج،املصدر نفسه (5)
 .411، ص1، جاملصدر نفسه (6)
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   :كرامات األولياء
يذكر  ،)1(-بليبيا- كرامة بقرب سيدي كناو :لكل من ويتحدث العياشي عن كرامات األولياء

دخوهلم اإلسكندرية  عند األولياء ومن مكاشفات ،)2(التونسي كرامة أخربه ا الشيخ النفايتحالة الر
 )3(ةشيخه الصاحلة الست نعيملزيارم ل

  :الورثيالينعند  عجائيبال 1-2
فإا " :على الغريب والعجيب وهذا يف قوله ترتكزبأن الرحلة  الورثيالينمن البداية يصرح 

ن كثري من كتب األخبار مبينا فيها بعض األحكام الغريبة واحلكايات املستحسنة تزهو مبحاسنها ع
كل كل منذ البداية القارئ لالستمتاع برحلة تتش الورثيالين ءيهىي، )4(..."والغرائب العجيبة

التاريخ يف ار حماسن األخب حتتوي علىمفاصلها من العجيب والغريب، إضافة إىل ذلك أا 
 موشيا رحلته بكالم من التصوف ونقوالت من الرحلة الناصرية ،والعجيبة واألخبار الغريبة

  )5(.بدوره من رحلة العياشي اتبسقمو
تلبية للخليل عليه السالم حني قال "لنداء احلج، وهذا من خالل قوله  ةرحلته تلبي ح بأنيصر

فبدأ  ،)6("يقله اهللا تعاىل وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاال وعلى كل ضامر من كل فج عم
ة قدخلنا طولـ"هم واألموات قبل االستعداد للسفر بزيارة أولياء اهللا الصاحلني األحياء من الورثيالين

أبا مجلني يف  لوغوالشيخ ال... وزرت سيدي خالد... وزرنا سيدي عبد الرمحن األخضري
   )7(".املسيلة، أفاض اهللا علينا من بركام وأعاد علينا من أنوارهم

فلم "على حب األولياء، والتعلق م وزيارم، سواء كانوا أحياء أو أمواتا،  ترىب يالينالورثف
يترك وليا أو عاملا إال زاره من شرق اجلزائر إىل غرا ومن مشاهلا إىل جنوا، وكذلك يف طريقه إىل 

                                                             
 .81، ص1ج ،العياشي، الرحلة العياشية (1)
 .123، 122، ص1ج ،املصدر نفسه (2)

 .464، ص2ج ،املصدر نفسه(3) 
 .612، ص1يالين، الرحلة الورثيالنية، جالورث (4)
 .63-62، ص1998ط، دار الشهاب، باتنة، اجلزائر، .خمتار بن الطاهر فياليل، رحلة الورثيالين، عرض ودراسة، د :ينظر (5)
  .13، ص1الورثيالين، الرحلة الورثيالنية، ج (6)

 .16، ص1ج ،نفسهاملصدر (7) 
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الويل ومررنا على قرب الشيخ " ،)1("املشرق فكان يتوقف عند كل عامل أو ويل مسع به ليزوره
ويزور  ،)2("نفعنا اهللا به أمني ديليالعة وطننا وغيث بلدنا سيدي حيي الصاحل والقطب الواضح رمح

إليه وأولياء  )657ص، 2ج(كالبدوي يف مصر  ،يف رحلته يف كل بلد األولياء األحياء واألموات
، 2ج( اهللا بقسنطينة وأولياء )771-770-757-756ص ،2ج( وتونس )732-714، 2ج(ليبيا ب

   .فال يترك وليا يف مسار رحلته إال زاره )800ص
   :مسارات العجيب -2

 حضورلكن : "شعيب حليفيالباحث يقول ، الورثيالينيظهر العجائيب بعدة أشكال يف رحلة      
لية احلجية منها هيمنة النصوص الرح ،العتبارات شىتالعجائيب املرتبط بالدين يظل مهيمنا 

ذا الفضاء واعتماالته سواء كان الرحالة ارتباط و ،املعجزاتو عي الديينوتأثري الو ،والزيارية
  )3(".فقيها أو متصوفا أو متأثراالرحالة 

   :الغييب 2-1
تعدو على زرع سيدي لقوم  مبوت اخليل وهذا ما حكاه ،يدخل الغييب يف كرامات األولياء    

 حياة اآلخرين إلثبات كرامام، حىت أن د إىل تسجيل تدخل الغيب يففيعم ،)4(ديليالشيخ حيي الع
ففي حديثه عن  ،ا للكرامة، قريبا من املعجزة أو شبيها ازاوج يصبح شيئا متييبحضور الغ

وسلم، وكله ا حىت يستأذن النيب صلى اهللا عليه ل شيئًسيدي مزيان أنه أخرب عنه ال يفع كرامات
فلما أحل  ،قال له واهللا أن أحج يف هذه األيامأتاه فقري يف أيام احلج ف وهي أنه"كرامات مشهورة 

مث ملا كمل ، عنقودا فكمل أكله يف مكة املشرفةعلى الشيخ وذلك يف زمان اخلريف أعطى له 
قوة خفية أشبه ما تكون :" اليت هي الربكةحييلنا إىل  وهذا الكالم )5(".حجه وجد نفسه يف داره

نّها مرجعية هذه احلكاية ليست إسالمية خالصة، إها إليبالسحر والسياق، بل املرجعية اليت تستند 
                                                             

 .29يالين، صخمتار بن الطاهر فياليل، رحلة الورث (1)
 .19، ص1الورثيالين، الرحلة الورثيالنية، ج (2)
 .471شعيب حليفي، الرحلة يف األدب العريب، ص (3)
 .21، ص1الورثيالين، الرحلة الورثيالنية، ج (4)

 .29، ص1ج ،نفسهاملصدر (5) 
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ن كان يف اإلمكان اعتبارها كذلك رمزية، بل هي رمزية ألن غري املباشر وإ... سحرية أسطورية، 
  )1(."فيها حييل على املباشر، أي أن األولياء أبواب إىل اهللا

م وتم اليت تتواصل حىت بعد ممايذكر  من جياورهم رمحتهم كل لُظِّوإلثبات كراما
أن شخصا من تونس "أن من كراماته بعد موته ية الشيخ سيدي أبو علي املسيلي، حكا الورثيالين

وملا مات أبو علي املسيلي رآه يف نعيم وسرور  ،له صديق يف جباية مات يراه دائما يف النوم يعذب
فر اهللا ملن كان بني ا يف جبل خليفة فقال له ملا مات الشيخ غوسأله عن السبب وكان مدفون

ها بركة الويل، تلك القوة إن ،)2("أطراف املدينة من قربه إىل اجلبل ضيافة له وهدية نفعنا اهللا به أمني
الناس، فهذا الويل بربكة  اهللا ولدىجتعلهم ذوي مكانة وخاصة لدى و ،اخلفية اليت ميلكها أولياء اهللا

  .دفنه يف هذا اجلبل يغفر لكل من معه
ألنه أراد تطبيق احلدود  ستحضر كراماتهي ،الركب اجلزائري نع الورثيالينتكلم عندما يو

  )3(.بيتهمن عاداه مل يرجع إىل ف ،على أهل عامر ملخالفتهم أحكام الشرع
   :اخلوارق 2-2

إىل تلوين رحلته باخلارق مبختلف الرحالة من أجل إضفاء طابع املبالغة على الرحلة يلجأ      
  :أنواعه
خروج سيدي اهلادي وفرسه وهو ذو الطول العظيم من باب  ،اعاخلوارق يف السلوك والطب :أوالً

  .مدهشةو خالل القدرة عن فعل أشياء حمرية ويتجلى اخلارق هنا من ،)4(الطفلال خيرج منه 
أن سيدي إبراهيم بن عمار مل يفوت صالة الصبح مع شيخه  ،ومن اخلوارق يف السلوك

به فشعر  ،فعل أن الشيطان يصنع النار له لعله يعوقه عن اللحوق به"قد سيدي حيي صيفا وشتاء، و

                                                             
 .44، ص)ت.د(شورات الس البلدي مبدينة مكناس، ، من)ط.د(احلكاية والربكة،  ،املتخيل والقدسي يف التصوف اإلسالمي ،امليلودي شغموم (1)
 .41، ص1الورثيالين، الرحلة الورثيالنية، ج (2)
 .622، ص2ج ،املصدر نفسه (3)
 .24، ص1ج، املصدر نفسه (4)
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زهاد و ،من أولياءإال وهذه السلوكات ال تصدر ، )1("من شره ومل يلتفت له أصال ولعنه واستعاذ
  .وقدرم على الصرب والتحمل متدل على طبيعته

أنه ملا بىن ": العبديل يحي سيديكما خاطب اجلبل  ،ياء تكليم اجلمادومن خوارق األول :ثانيا
 تهقري الشيخ سيدي حيي جلبل فوق: فلما اختلفوا فيها قال ،مسجده املعلوم اختلفوا يف القبلة

  )2(."تبينت هلم الكعبة ورآها كل من كان هناكاخنفض فاخنفض ف
 ،جابتكلم احليوانات فهو الشيء العتولكن أن  ،أن يكلم اإلنسان احليوان شيء طبيعي

نه أ" ئين إبراهيم احلاج البجام ما حكاه بأنه مسعالرحالة فيذكر  .حيدث إال ألنبياء اهللا والذي مل
الشيخ إبراهيم  ومن خوارق، )3("اهللا ويل عبد العظيم بن احليتان يف البحر تقول سبحان اهللا أمحد مسع

  )4(.ملالئكةجيذب الشمس مع ا بأنه رآه أنه شهد من طرف السيد أبا القاسم احلاج ئيالبجااحلاج 
  :عجائيب الطبيعة 2-3

 غرائبومن  ،جل إيقاظ حريته، وعالقته باإلنسان خادم له من أحضور العجائيب يف الطبيعة
، وليل بارد ،بني ار حار -املناخ -ختالف اجلويف بالد احلجاز من االرحالة جند تعجب  ،الطبيعة

من عجائب الرحالة أما ما عده و ،)5("نيوقضينا عجبا من شدة احلر والربد يف املكانني املتقابل"
  :حديثه عن املدينة، وأماكن املاء اليت تشفي املرض فيذكر عندوخوارقها  ،الطبيعة

بنت أيب  أمساءقالت  ،وأصبحت مقصودة بالزيارة واالستشفاء ،باملدينة املوجودةمن مصادر املاء 
ومن املواضع يف املدينة تربية  ،)6(بكر كنا نغسل املرضى من بئر بضاعة ثالثة أيام فيعافون

  .من احلمى فيفقد ذكر أا تش )8(وبتراب مشهد محزة ،)7(صعيب

                                                             
 .61، ص1ج ،الورثيالين، الرحلة الورثيالنية(1) 
 .20، ص1ج ،املصدر نفسه (2)
 .23، ص1ج، املصدر نفسه (3)
 .23ص ،1ج ،املصدر نفسه (4)
 514ص ، 2ج املصدر نفسه،  (5)
 .572، ص2ج، املصدر نفسه (6)
 .575ص، 2جاملصدر نفسه،  (7)
 .576ص، 2جاملصدر نفسه،  (8)
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ا  ويذكر من األماكن اليت مربتونسريمدينة املنست ،طريق احلجيف عند عودته  الورثيالين ، 
الم، أمر الس ويروي حكاية الناس بأن سيدنا سليمان عليه ،شفاء املرضى من العللوأن ا بركة ل

وذا يرتبط ، )1(م عليهها على م ابذلك فبقو ن بتسخني الربكة وعند وفاته مل تعلم اجلناجل
  .تداوي املرضى او العجائيب يف الطبيعة بالدين من خالل تسخني الربكة

وهذا  ،))2ر النيلة فاضإ "من كتب التاريخ حول الرحالة ومن عجائب الطبيعة ما يذكره 
  .صحابة رسول اهللا كرامةداللة 

فاء املرضى من هي اليت حتضر بكثرة وخاصة قدرم على ش ،إال أن خوارق األفراد أولياء اهللا
وقد مسح على عني  ،بركات الويل الشيخ سيدي عيسى بن حممد العاهات املستعصية، فهذه

  )3(.األعور فرجعت أحسن من قبل

  :التحول 2-4
يطال اإلنسان أو الطبيعة  القولهذا  سواء ،ئيبإن وجود التحول هو إحدى دعامات العجا

حكاية الشيخ سيدي حيي مع الشيخ التوايت  ،يذكر الورثيالينبقصد إحداث اإلدهاش واحلرية، ف
ا من الزيت، فأمر سيدي حيي الطلبة يأخذ املعز إىل الشيخ دون أن يكلموا منه شيئً الذي طلب

م خالفوا الوصية فتحو هما يف طريقأحدلت املعز إىل جلودا من زيت فشق عليهم أمر محل إال أ
ومسخه  ،هذه احلكاية تدل على قدرة اإلنسان على حتويل احليوان، )4(اجللود مملوءة زيتا إىل جباية

  .إىل جلود مملوءة من الزيت، تأكيدا لكرامة الشيخ
  :االختفاء 2-5

والديين، فيحدثنا  يف املوروث الشعيبوهو متجذر من دعامات العجائيب حدوث االختفاء 
 حنويديل عند رجوعه من سياحته بقي خمتفيا عن الناس سيدي حيي العل ةكراماته املتواترعن الرحالة 

                                                             
 .759ص، 2ج، الورثيالين، الرحلة الورثيالنية (1)
 .666ص، 2جاملصدر نفسه،  (2)
 .62، ص1، جاملصدر نفسه (3)
 .21، 20، ص1ج، املصدر نفسه (4)
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فأراد  ا منه،ومل جيعلوا هلا نصيب ،ذبح ثوربوأمه على قيد احلياة، ولقد قام أهل قريتها  ،عشر سنني
عليهم أمسك اجللد من  وعند خروجه ،ر ماعدا الرأس والذيلمن حلم الثو وافلم جيد معاقبتهم

  )1(.الذيل وطلب من الثور فقام بإذن اهللا وهنا ظهر أمر الشيخ
على الرؤية بقدرة مسخرة من فاستحضار االختفاء تأكيد لكرامة املختفي امللتبس يف وجوده 

وهذا التصاله الروحي مع عامل الغيب دون وجود واسطة هلذا االختفاء، واهلدف من  ،الغيب
وليطبق عليهم العقاب نتيجة  ،وج منه لتقدمي مساعدة ألمه اليت ظلمت من طرف أهل قريتهااخلر
  .ذلك

  :األحالم يف الرحلة احلجازية -3
، وميز العرب بني )2("جتربة مسعية أو بصرية تروى على أنها قد حدثت أثناء النوم" هواحللم 

، بل إنّ الرؤيا هي آخر ما تبقى من النبوة، )3("الرؤيا من اهللا واحللم من الشيطان"احللم والرؤيا، إذ 
وهذا ما يدل على جتذر احللم يف حياة الرسل واألنبياء وقصصهم كقصة يوسف عليه السالم 

يثادأْوِيلِ اَألحن تم هلِّمعنلضِ وي اَألرف فوسيا لكَّنم ككَذَلو ]21:سورة يوسف، اآلية[، 

  .، إذ أن احللم مرتبط باملقدس والديين)4( اآلية أنها تأويل الرؤيايقول الواحدي يف معىن
قدم لنا القرآن الكرمي آيات عديدة تتحدث عن الرؤيا وتأويلها، وجند كتب احلديث 

 *الشريف تقدم لنا أخبارا عن الرؤيا من خالل التفريق بني احللم والرؤيا، وبين الفقهاء واملعربين
وفصلَّ العلماء يف آداب احللم، روط احللم املكروه وطريقة مواجهته، شروط وكيفية النوم وش

  )5(.حيث يشترط يف الرائي احلفاظ على الفطرة والنوم على جنبه األمين وغريها
                                                             

 .21، ص1ج رثيالين، الرحلة الورثيالنية الو (1)
، اهليئة املصرية العامة للكتاب، )ط.د(، سلسلة دراسات أدبية، )دراسات يف األدب والتراجم(فدوى مالطي دوجالس، بناء النص التراثي  (2)

  .151، ص1985
  .385، ص2010الفكر للنشر والتوزيع،  ابن سريين، منتخب الكالم يف تفسري األحالم، إشراف مكتب البحوث والدراسات، دار (3)
  .603، ص2010ابن شاهني، كتاب اإلشارات يف علم العبارات، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للنشر والتوزيع،  (4)
اليت حتاول تأويل احللم  اهتم باحللم العلماء والفقهاء، فبحثوا ومجعوا روايات عنه، وحاولوا التقعيد له وضبط آلياته، فظهرت الكثري من الكتب(*) 

 )م1468/ه873(البن شاهني الظاهري  علم العبارات يف ، واإلشارات)م729/ه110( سريين البن األحالم تفسري يف الكالم منتخب :من أشهرها
  ).م1731/ه1143(وتعطري األنام يف تعبري املنام لعبد الغين النابلسي 

 .604، صابن شاهني، كتاب اإلشارات يف علم العبارات (5)
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أما ما تعلق بالزمان، فأصدق الرؤيا كما يرى ابن شاهني الرؤيا اليت تكون يف الربيع 
وأصدق " من النهار يا فالليل أقوىؤأما زمن روالصيف وأضعف ما تكون يف اخلريف والشتاء، 

وهناك من يرى خبالف ذلك كما جند عند النابلسي الذي يرى أن ، )1("ساعات الرؤيا باألسحار
  )2(.وإن اتفق فأصدق ساعات الرؤيا أال وهي األسحار ،رؤية النهار أقوى

بشرى من رؤيا ف ثةٌإن الرؤيا ثال"وقسم النيب صلى اهللا عليه وسلم الرؤيا إىل ثالث يقول 
، وقسم بعض املعربين، الرؤيا )3("نفسه اإلنسانؤيا حيدث به رو ؤيا من الشيطان،ور اهللا تعاىل،

واختيار )5(وجيب حتري الصدق يف رواية احللم )4(.شرى وقسم حتذيرالصاحلة إىل قسمني قسم ب ،
6(.أو ذي رأي اما أو ناصحعلى من يقص حلمه أن يكون عال(  

واعتربته من العلوم الشرعية، وهذا  -علم تعبري الرؤيا–افة العربية هلذا العلم لت الثقأص
  )7(.خوفا من تداخله مع الدجل والشعوذة

علم  -متوقع احللم يف الثقافة العربية، وارتبط باملقدس والديين، واعتربوا العلم املهتم به
أما احللم يف الثقافات . ية احللممن العلوم الرفيعة املقام، وهو بدوره علم مقدس كقدس -ريعبالت

 إذ بالفلسفة واعترب جزًءا منها، ال عالقة له باجلانب الديين، كالفلسفة اليونانية، القدمية فقد ارتبط
  )8(.ضمن االنطباعات احلسيةبقايا يرى أرسطو أن األحالم هي جمرد 

 -ين من املسلمنيحسب املعرب -عبد الغين النابلسي أن احللم يتشكلالرحالة ويرى الفقيه و
ومستقر الروح نقطات دم يف وسط القلب . الرؤيا يراها اإلنسان بالروح ويفهمها بالعقل"من 

والروح معلق بالنفس، فإذا نام اإلنسان امتد روحه مثل السراج . ومستقر القلب يف رسوم الدماغ
                                                             

  .06، ص2010ط، إشراف مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للنشر والتوزيع، .النابلسي، تعطري األنام يف تفسري املنام، د (1)
 .391ابن سريين، تفسري األحالم، ص  (2)
  .387، صنفسه املرجع (3)
 .605ابن شاهني، كتاب اإلشارات يف علم العبارات، ص (4)
 .07، النابلسي، ص391ابن سريين، ص  ،606ابن شاهني، ص (5)
 .385ابن سريين، تفسري األحالم، ص  (6)
 .603ابن شاهني، كتاب اإلشارات يف علم العبارات، ص (7)
  .89، ص1992و ، يولي163الكسندر بوريلي، أسرار النوم، ترمجة أمحد عبد العزيز سالمة، سلسلة عامل املعرفة، رقم  (8)
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عه إىل النفس مثل أو الشمس، فريى بنور اهللا وضيائه تعاىل ما يريه ملك الرؤيا وذهابه ورجو
الشمس، إذا غطاها السحاب وانكشف عنها، فإذا عادت احلواس باستيقاظها إىل أفعاهلا ذكر 

وقال بعضهم إنّ احلس الروحاين أشرف من احلس اجلسماين، . الروح ما أراه ملك الرؤيا وخيل له
  )1(".ألن الروحاين دال على ما هو كائن، واجلسماين دال على ما هو موجود

النسق الثقايف فهم احللم وتفاصالته وأنواعه وشروطه وكيفية تشكيله وجتذره، وارتباطه بإنّ 
ذين ارتبطت خوارقهم باحللم واهلذيان، وبقوة نفسانية، ميكن القول أنها كانت ال"للشعوب واألمم 

مع ما كان يسلكه البوذيون، ومجاعات هندية  -بعيد أو قريب -تتماس رغم خصوصيتها من
احللم كالنبوءة وأقوى من  إذ عدكان للحلم تأثري كبري يف الشعوب واحلضارات القدمية  .)2("أخرى

  .الواقع، وذا يدخل اجلانب النفسي واالجتماعي يف إنتاجه
جندها يف احلكايات الشعبية، السردية  تشكل األحالم والرؤى جانبا هاما من نصوصنا

بع، ومنامات الوهراين، وليايل ألف ليلة وليلة، واحلكايات ورسالة الغفران، ورسالة التوابع والزوا
ختترق بنية الثقافة العربية بدًءا "إنّ الرؤيا  .العجائبية، وقصص األنبياء، وكتب األخبار، والرحالت

من البنية الداللية للغة لتتشرب يف بنية النصوص السردية، ومنها إىل نظرية املعرفة والنبوءات وأخريا 
  )3(".ة إيديولوجية للخطابات تسعى ا لتحقيق مشروعيتها املعرفية باخلطابات األخرىتصبح أدا

مثل أي نص أنتجه اإلنسان، إال  اعندما جنعل من احللم وتعبريه، موضوعا فألننا نعتربه نص
تالف جيعله أقرب إىل أنه نص من طبيعة خمتلفة ألنه يرى ليال يف الغالب يف حال النوم، هذا االخ

  )4( .ذي ولد احلرية للرائي واملتلقي، وجيعله نصا صعب التأويل والفهمعجائيب الال

                                                             
  .06م يف تفسري املنام، صالنابلسي، تعطري األنا (1)
  .16كية، صيستتشعيب حليفي، الرواية الفان (2)
  .339، ص1994، خريف 03، ع13مج ،جملة فصول، "الرؤيا يف النص السردي العريب"نصر حامد أبو زيد،  (3)
  .232ص السرد العريب، مفاهيم وجتليات، سعيد يقطني،: ينظر (4)
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نرى ... فاألحالم تذهلنا حني يكون حمتواها وسريها خارجني عن جمرى حياتنا الواعية
خناطب أناسا مل نرهم من سنني، جند أنفسنا يف أماكن غريبة، ... أشخاصا وأشياء ما واجهناها أبدا

  )1(. حدود للزمن أو الفضاءنتجول من غري
وتقوم األحالم باستشراف أحداث ستقع يف املستقبل، حيث تقوم العناصر العجائبية اليت 
تتفاعل عند تلقي احللم أو الرؤيا العجائبية باستشراف األحداث، وبكسر منطية الزمن وخطته بزمن 

يقوم به املتلقي، ولعبة الزمن يف  ذيوزمن التأويل ال ،)الرؤيا(ح هناك زمن القص بالرؤيا، وذا يص
فاألحالم شهادة على حقائق آنية "نصوص احللم تتعرض لتحوالت من املاضي والغيب إىل املستقبل 

، وهذا )2("أو تعبري عن آمال وخماوف بالنسبة للمستقبل ،حياتية أو األحالم جهد لنقبل املاضي
كرامام فهي اختراق املستقبل وكسر لزمنية بالنسبة إىل اإلنسان العادي؛ أما بالنسبة لألولياء و

  .احلاضر
يدخل يف إنتاج النص الرحلي كلّ من الواقعي واإلستيهامي، وذا فال يوجد فرق بني 

وينتمي احللم  ،الرؤيا واحللم يف نص الرحلة، باعتبار أن بعض نصوص الرحالت تنتمي إىل احللم
  )3(.الثقايف والديين العامإىل الذات احلاملة وهو بدوره منصهر يف النسق 

"خيل؟فكيف تشكل نص احللم يف الرحالت وشكّل عصبها املت."  
وأحالمه، ) الرائي(الرحالة ارتبط حضور احللم يف الرحلة، بأحداثها عن طريق الراوي  

  .عن اآلخر وأحالمهالرحالة فيما خيص سري الرحلة، أو ما ذكره 
ذي يرى ما له عالقة برحلته ال) الرائي أو الراوي(لة الرحافيما خيص أحالم ورؤى  :اأولً 

ومسريها، ألن احللم انعكاس آلمال ورغبات وخماوف اإلنسان من مصري جمهول وأرض ال يعرفها، 
  .بين على الصراع واحلضور الديينمالرحالة، ومسار حياته ارتباط احللم أو الرؤيا بذات و 

  . قة هلا بالرحلة وإمنا مبثوتة يف ثناياهاهي أحالم ورؤى الغري اليت ال عال: ثانيا
                                                             

 .12، ص2001، الدار العربية للعلوم، بريوت، 1ألحالم، منافعها وحمتواها ونظرياا، طإبراهيم فريد الدر، علم ا: ينظر (1)
 .12، صاملرجع نفسه (2)
  .418شعيب حليفي، الرحلة يف األدب العريب، ص: ينظر (3)
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  :احللم عند العياشي 3-1
مبثابة احلدث الواقع يف  احللمكون ي، فاألحالمتتم املزاوجة بني السرد والتأويل يف خطاب 

سواء تعلقت به  ايستبق األحداث ليؤشر على حتقق هذه الرؤي -الةالرح–احلاضر، غري أن السارد 
 يف خطاب الرحلة العياشية قد شكلت زاوية مهمة لتنوع موضوعاا الرؤيويبدو أن ا. أو بغريه

  .فضاءاا وأصحااو
الرسول صلى اهللا  افبدأ احلديث عنها يف الصفحات األوىل من الرحلة من خالل ذكر رؤي

ليصادف القارئ بعد ذلك  ،املتصوفة يف تأويل حقيقتهاو الفقهاء واختالفسلم يف املنام و عليه
اليت ترتبط بشخصية من الشخصيات إما أو األحالم ل الرحلة جمموعة من املنامات وعلى طو

وما . الة يف رحلته، أو اليت ورد ذكرها من خالل احلديث عن فضاء من الفضاءاتاملصاحبة للرح
هي مزاوجة حترك و يهمنا حنن من هذه املنامات هو طبيعة خطاا ومزاوجته بني السرد والتأويل،

جتاه جمموعة من األسئلة اليت تكسر منطق الواقع يف اخلطاب الرحلي، ومحل اي يف ذهن املتلق
جوانب منه على ختييلية خاصة تتخلله من خالل تأويالت للوقائع واألحداث وتعمل على ملئها 

الشخصية زمن القيام بالرحلة، بل هي قيم  –الرحالة بدالالت جديدة مل تكن حاضرة يف ذهن 
تعمل على توضيب الرحالة فت إىل الوقائع يف زمن الحق حيث كانت ذاكرة ة جديدة أضييدالل

املشاهد واألحداث وتؤثث الفضاءات عرب نسقية سردية خاصة تضمن مترير هذه الدالالت غري 
ومحله على االعتقاد يف ما  ،خطابه من أجل إقناع املتلقيالرحالة  -الطبيعية اليت يشحن ا السارد

  :اليت يؤوهلا بتحقق ما وقع مباشرة نقرأ مهأحاليقدمه له ومن 
فاألحالم انعكاس للرغبات  ،فهنا الراوي هو الرائي الذي يرى نفسه ما له عالقة مبسار رحلته

كنت رأيت يف النوم عند ابتدائنا لقراءة الشمائل أن : "وحتقيقًا هلا رؤيا للرحالة العياشي يقول
اين بسبحة من جواهر ويواقيت مثينة فجعل يظهر يل صاحبنا الشيخ املسن عبد الكرمي التمام أت

بتدأ الشيخ عبد الكرمي املذكور افلما كان الغد بعد فراغنا من الدرس  ،حماسنها واغتبطت ا كثريا
الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم اليت جرت العادة خبتم املشايخ ا الدروس يف البالد املشرقية 
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اللهم صل أفضل صالة على أشرف خملوقاتك، سيدنا حممد : ، وهي كلها مصرا وشاما حجازا
عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل  ،وعلى وآله وصحبه وسلم

صا الدروس احلديثية، ومل نزل عن ذكرك وذكره الغافلون، يكرروا ثالثا يف آخر كل درس خصو
 ام الكتاب، فتأولتها الرؤيا اليت رأيت، ولعمري إا لرؤيها عند الفراغ من القراءة إىل ختؤنقر

صادقة، فإذا مل تكن الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العبادات مبرتلة اجلواهر واليواقيت يف 
. واهراجلهذه القراءة مبا حتويه هي  ،)1("األموال، فال شيء غريها يف العبادات أحق ذا الوصف

يف النوم والثاين مبا تلقاه يف جملس الشيخ  اني خمتلفني يف الزمن يتعلق األول بالرؤييقدم الرحالة حدث
. قدم السارد وقائع متتالية وقعت بني احللم ليال، والواقع ارا. عبد الكرمي من علوم احلديث

. وبعدها مباشرة يتحول الرحالة من سارد إىل مؤول، لريبط بني احلدث احللمي واحلدث الواقعي
ذا خيترق حدود الواقعية اليت تشترط التوثيق ليتحول إىل خطاب ختييلي تأويلي جيمع فيه بني و

  .حدث احللم والواقع
أن يؤكد على الرحالة وتتكرر هذه الصورة يف مقاطع متعددة يف الرحلة، حياول من خالهلا 

قاده الصويف وإميانه فبحكم اعت. فكرة أو معرفة من املعارف اليت يعتقد فيها وميررها يف خطابه
بكشف احلجب وتلقي معرفة عليا عن طريق التعبد والترقي، يعترب املنامات طريقة للحصول على 

  .بلوغهاو هذه املعرفة العلوية
أخربين أنه " :رؤيا لشيخ شهاب الدين أمحد بن التاج ،ومن رؤيا الغري اليت يذكرها العياشي

هذا بستان العلوم، فرأى فيه أشجارا كثرية، : قيل لهستانا وبرأى يف صغره رؤيا، وهي أنه أدخل 
فأول شجرة لقيتين وأنا داخل من باب البستان شجرة : كل شجرة تنسب إىل علم من العلوم، قال

علم النحو، فإذا ساقها الكالم كأنه مكتوب مستطيال مرفوعا يف اهلواء، وتفرعت عن ذلك الساق 
وثالثها حرف، كأا مكتوبة أيضا على هيئة الساق  أحدها اسم، وثانيها فعل،: ةأغصان ثالث

املتقدم، مث تفرع ساق االسم إىل فروع كثرية من معرب ومبىن ومعرفة ونكرة، ومشتق وجامد إىل 

                                                             
 .336، ص 1العياشي، الرحلة العياشية، ج (1)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 
 

 
 

 
 

108 

 

غري ذلك، وكل فرع ينقسم إىل فروع أخر وهلم جرا، مث الفعل كذلك مث احلرف إىل أن أكمل 
  .فن النحو كله، وكذا أشجار سائر العلوم

وبقيت صورة ذلك منقوشة يف خاطري كأين أشاهدها اآلن، وملا استيقظت قصصت : قال 
ومل أزل من ذلك الوقت خيتلج يف خاطري تصنيف كتاب :قال يل ،الرؤيا على والدي واستبشر ا

جامع للعلوم اليت رأيت يف الرؤيا، وأمسيه باالسم الذي ذكر يل يف الرؤيا، وأرتبه على ترتيب ما 
  .واحلقيقة ملرغبات دفينة يف املستقبل، فتمحى احلدود بني احلل ايصبح احللم حتقيق، )1("رأيت

لرجل مغريب خيربنا به على لسان الفقيه سيدي الشيخ حممد الفزاري  المح ،ويذكر أيضا
إين رأيت يف النوم أخيت، ورأيت رجال جالسا : فجاءين ذات يوم وقال يل" :يقولالرحالة حمدثًا 

فلما : أنا اإلسالم، قطعوا يدي بسال، قال: من أنت؟ فقال: تسيل دما، فقلت له مقطوع اليد
: الذي يظهر يل من رؤياك أن الرجل الصاحل ااهد الذي كان بسال قد قتل، قال: أخربته قلت له

  )2()".رضي اهللا عنه(وبعد ذلك يف آخر العام قدم احلجاج من املغرب وأخربونا مبوته 
 قبلن نفسه من اآلوتفسريها يف  -الرؤيا–مني األخريين يتم رواية احللم نالحظ أن يف احلل

وحياول الشيخ تطبيقها  ،حيث يف حلم األول يفسر من طرف والد الشيخ شهاب الدين ،أحدهم
فإا تفسر من طرف الفقيه سيدي الشيخ حممد  ،أما يف احللم الثاين ،كأا وصية أو هاتف

  .كنهم من علم تأويل األحالممتوهذا داللة على وتتحقق كما فسرها  ،الفزاري
  : الورثياليناحللم عند  3-2

  :فيذكر ،عن رؤيا الغري يف رحلته الورثيالينيتحدث 
 ،فهذا سيدي علي بن عبد الرمحن البجائي ،صادقة حتقق ارؤيوهي  ،الرؤيا بالنسبة لألولياء

ا مث إنه ذهب إىل احلج ومات يف املدينة رأيت فاطمة الزهراء يف النوم فقالت أنت من جريانن: "يقول
هذه األحالم تبوح بكون الرائي قريبا من الكرامة، فتعطي صيغة القدسية على  ،)3("ودفن يف البقيع

  .األشخاص
                                                             

 .66، 65، ص2العياشي، الرحلة العياشية، ج (1)
 . 103، ص2املصدر نفسه، ج (2)
 .24، ص1الورثيالين، الرحلة الورثيالنية، ج (3)
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رأيت " :حضور اهلاتف يف النوم على اعتباره رسالة يتم تبليغها، حيدثنا سيدي أمحدد عوي
فسكن موضعا كذلك، وهو " كم ربكم من رمحته اآليةقائال يقول يل فأووا إىل الكهف ينشر ل

  )1(."مستند إىل الكهف كما رآه يف النوم شاملسمى اثرو
سامل حكاية منام بعض الفقهاء الذين كانوا ينكرون على أهل  الشيخ أيب عنالورثيالين ينقل 

يدخل وخيرج  وهو ،)صلى اهللا عليه وسلم(فإذا بأحدهم يرى النيب  ،املدينة خروجهم إىل جبل أُحد
وأثاث السفر معدة بني يديه فيسأله الفقيه أيريد  ،من احلجرة ويقوم ويقعد كفعل املتهيئ للسفر
مع أهل املدينة، " محزة"بأنه يريد اخلروج لزيارة  ،السفر فيجيبه الرسول صلى اهللا عليه وسلم

رحية من طرف رسول فهناك رسالة ص )2(.ويأ للخروج مع أهل املدينة ،ستفاق الفقيه من نومهاف
  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على جواز خروجهم لزيارة جبل أحد

كان  - العريفي –قال أبو سامل أو خربين من أثق به أن هذا الصاحل " :وينقل حكاية أخرى
فجاء رجل بعد موته فجلس يف ذلك احملل وشرب فيه  ،جيلس عند زيتونة عند قربه حني كان حيا

وقف عليه وضربه على رأسه وقال له مكان كنت و لك الرجل يف الليل جاءهفلما نام ذ ،الدخان
كرامات هؤالء حىت بعد  ، فإذن تتوصل)3( أجلس فيه، فجئت إليه فنجسته فأصبح الرجل أعمى

  .املوت
حقق إذ خيربنا الشيخ أبو مهدي عيسى ترؤيا ت ،ومن املنام الدال على صدق كرامات األولياء

اخيه أن سيدي عبد الوهاب الشعراين عزم مرة على التخلف عن مولد سيدي الثعاليب نقال عن مش
وقرب الوقت  ،أمحد البدوي، وأن ال يذهب إليه ملا يقع هنالك من املناكر فلما عزم على ذلك

رأى يف املنام سيدي عبد العايل خدمي سيدي أمحد البدوي حيثه على عدم االنقطاع على زيارم 

                                                             
 .90-89، ص1الورثيالين، الرحلة الورثيالنية، ج (1)
 .555، ص2، جنفسهاملصدر  (2)
 .735-734، ص2، جاملصدر نفسه (3)
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فعزم على الذهاب للمولد وصادف أن مل يطبخ أهل القرية يف تلك الليلة وبأنه سيطعمه ملوخيه، 
  .جاء احللم هنا حممالً بالعجائيب والكرامةف،)1(ما عدا ملوخيه

أين رأيته : "رؤياه قال الورثيالينللرحالة ش حيكى سيدي حممد بن القاضي امللقب أبا وغثو
ذا معناه وأعيد له ذلك املرة بعد املرة حىت ما هوكنت أسأله الشفاعة أو كال .صلى اهللا عليه وسلم

  )2(".أو ال ختف كقال يل أين شفعت فيك أو أنك مغفور ل

الة شرى ومغفرة وأمل بالشفاعة على حسب تأويل ورؤيا الرسول صلى اهللا عليه وسلم بملنام الرح
ورد أ )3(ينابن سريحقيقة، فحسب تعبري املعربين ) صلى اهللا عليه وسلم(فرؤيا الرسول  ،القاضي

، "من رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة فإنَّ الشيطان ال يتمثل يب: "احلديث الصحيح عنه أنه قال
من رآين يف املنام فلن يدخل : "، ويف رواية أنس رضي اهللا عنه"من رآين فقد رأى احلق: "ويف رواية

 ،"غي للشيطان أن يتصور بصوريتمن رآين يف منامه فقد رآين حقًا، وال ينب: "، ويف رواية"النار
  )4(.فإذن رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ وقوله احلق

                                                             
 .557-556، ص2، جالورثيالين، الرحلة الورثيالنية (1)
 .618-617، ص2، جاملصدر نفسه (2)
 .313تفسري األحالم، ص ابن سريين، (3)
 .314، صاملرجع نفسه (4)
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  :تركيب
 ربية من أفكار ومشاهدات وآراء خاصة اال جيادل املرء يف أمهية ونوعية ما تكترته الرحالت املغ

 .العربيةاملدن صورم جوانب عدة من تاريخ وحضارة وما زخرت به من توصيفات  ،باآلخر

  ميكن اعتماد الرحلة للتأريخ للفكر العريب اإلسالمي يف املغرب واملشرق اإلسالميني، وبالتايل
تبني اآلفاق الدينية واملرجعية السلفية اليت كانت تؤطر ذلك الفكر وتطغى على منتوجاته املعرفية 

 .يف خمتلف أجناسها وأشكاهلا

 ن موضع واإلشادة خبدمتهم للحرمني تناول أخبار العثمانيني باملديح واإلعجاب يف أكثر م
وما يعاب على هذا . بل العزوف عن إشارة مسألة الشرعية بالنسبة للملك العثماين ،الشريفني

النوع من الكتابات العربية اإلسالمية اليت اهتمت بتاريخ العثمانيني عدم وعي مؤلفيها وعدم 
بل " دار احلرب"يف مقابل " اإلسالمدار "إحساسهم بعالمات التراجع والتقهقر اليت ميزت تاريخ 

وقد غاب عن هذه الكتابات مما بدى من عجز وشيخوخة يف تاريخ السلطنة العثمانية منذ العقود 
األخرية من القرن السادس عشر ميالدي وطيلة القرون الالحقة، فبالنسبة هلؤالء يظل سلطان 

 .سالم ونكاية يف أعداء الدينورمزا لعظمة اإل" مللك الربين والبحرين"العثمانيني جتسيدا 

  صعوبة اجلزم مبدى موضوعية ومشولية مثل هذه الكتابات، وكذا ما يصادفه الباحث من عناء يف
وإذا كانت هذه . التآليف هالفصل بني ما هو ذايت وبني ما هو موضوعي يف متضمنات هذ

نيني للحرمني امللحوظة تكاد تستوعب جممل كتب الرحالت، فقد ردد العياشي خدمة العثما
شيئا  انليد قالشريفني وأطنب يف وصف تفانيهم يف رعاية أمور احلج، ولكن يف املقابل ال ي

خبصوص السالطني الذين امتثلوا هلذه اخلدمة عرب زيارة األماكن املقدسة وأداء مناسك احلج 
 . والعمرة









  





II--    

  الزيارة   الزيارة     --أوالأوال

  الوالية   الوالية     --ثانياثانيا

  الكرامة الكرامة   ––ثالثا ثالثا 

  قدسية الولي قدسية الولي   ––رابعارابعا  

  اآلخر في الرحلة الزياريةاآلخر في الرحلة الزيارية  ––خامساخامسا  

  العجائبي والغرائبي في الرحلة الزياريةالعجائبي والغرائبي في الرحلة الزيارية  --سادساسادسا

  األحالم بين الكرامة والعجائبياألحالم بين الكرامة والعجائبي  --سابعاسابعا

  بنية الكرامة   بنية الكرامة     --ثامناثامنا
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I- الرحالة الزيارية:  
النمط والنمط الزياري، : ة الرحلية ومها بنمطني بارزين من الكتابيزخر املنت الرحلي املغاريب

 لتفاتاإلدون  ،"رحلة دينية"ا جمرد مة جعلت منهيمونن لرؤية مضان النمطاوخيضع هذ )1(الصويف
رحلي يتسم بالغىن والتنوع " Récit"إىل طبيعة اخلطاب السائد يف هذين النمطني من خالل حمكي 

  )2(.يف هذين النمطني خاصة والرحلة عامة
ا، وإذا كان املوضوع الديين ليس وقفا على هذين النمطني، بل جنده يف الرحلة احلجازية أيض

ي يف النص الرحلي، مما يدفع ئانالعنصر الديين مكونا موضوعيا، فهو يف الوقت ذاته مكون ب
السرد الرحلي من جهة، ومن جهة ثانية يف مستويات التصنيف من  الباحث إىل إعادة النظر يف
مستويات وجدلية ارتباطها باملتلقي الذي يتسم باخلصائص الفكرية وحيث اإلرسالية السردية، 

علما أن  ،)الرحلة الصوفية(أو باحلركية والتغري  ،)الرحلة الزيارية( الثابتةراماتية واألخالقية والك
ما هي : الذي يطرح نفسه هلذا السؤالُ .خرية هو املرسل يف أغلب األحياناملتلقي يف هذه األ

منوذجا هلذا النوع من أباعتبارها  *؟ذقنفابن هي مكونات رحلة  ماو ؟ياريةمكونات الرحلة الز
  .الرحالت

                                                             
عبد الرحيم مؤدن، الرحلة يف األدب املغريب، : ينظرتقوم على رصد الذات، وجند أن املرسل واملتلقي شخصية واحد ال تتغري، : الرحلة الصوفية )1(

 .101، ص2006املغرب،  ،السياق، إفريقيا الشرق-وعالن-النص
 .101املرجع نفسه، ص  )2(
يل االح مبدينة قسنطينة حوهو أبو العباس أمحد بن حسن بن علي بن اخلطيب القسنطيين املشهور بابن قنفذ، ولد يف عائلة علم وص: ابن قنفذ )*(

م، كان من مشاهري الصوفية 1362/ه764مه يوسف املالري املتويف سنة م، وكان والده وجده من خطبائها كما أن جده أل1339/ه740سنة 
وقد كان له أثر عميق على حفيده أيب العباس كما يظهر ذلك يف أنس الفقري، وكان أبوه أديب مرموقا مع اجتاه صويف كذلك مما  ،ني الروحينيواملرب

وبعد أن بدأ دراسته على يد والده مث جده ألمه انتقل إىل فاس لألخذ عن  ،جعل ابن قنفذ ينشأ يف وسط يسوده االهتمام بالعلم واألدب والتصوف
وحنو  م العقلية والنقلية من فقه وحديثأعجب ابن قنفذ بالوسط العلمي الذي وجده باملغرب فلم يكتف بالتبحر يف العلو ،علماء جامعتها الشهرية

تولدت يف  فمن مث. ه ومالقامعمق يف أسرار التصوف والبحث عن رجالوتاريخ ومنطق ورياضيات وفلك وطب وغري ذلك، بل أنكب على الت
غريب بطابعهم ذهنه فكرة السياحة يف ربوع املغرب ساعيا وراء االتصال باألولياء األحياء وزيارة أضرحة املشاهري منهم الذين طبعوا الفكر الديين امل

إىل أن قضت عليها احلركة  ، استولت أيام االحنطاط الفكري على عقول املغاربةإىل الطرقية الفاسدة اليت الذي حتول بعد ذلك يف احنراف ضار
شرف الطلب يف أسىن : أهم مؤلفاتهه 809تويف سنة  .السلفية املباركة اليت أعادت للروح الدينية اإلسالمية صفاءها وبساطتها ومسوا مبادئها

الترمجة من مقدمة الرحلة ... ل املطالب يف تعديل الكواكب، طبقات علماء قسنطينةاملطالب، الوفيات الفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية، تسهي
    .ج-الصفحة ت
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  ىل متلقي ثابت، إيف هذا النص خاصة استنادها و ،)1(أهم مكونات الرحلة الزيارية عامةقوم ت
سل يف الساللة أو خري يكون عادة جمسدا للوالية، أو الطريقة من خالل صفات حمددة تتناوهذا األ

هذا املزار املتسم بدوره بالثبات أيضا يف ، تهبتراتبيوتتموقع يف مزار معني يتسم  ،الذرية الصاحلة
كما هو الشأن يف صاحب  - ومن الضروري أن خيضع هذا املزار لتناسل. الوظائف واألشكال

والزوايا املنتشرة يف البالد ) الضريح أو الزاوية( املقدس بني املركز  بتراتبيةحمدد يتسم  -يقةالطر
وحياته  مدينالتعريف بالقطب أيب وهذا ما جنده يف الرحلة من خالل سواء يف الداخل أو اخلارج، 

  ).ى، أيب يعزمهبن حراز( ومشاخيه 
   الرب والبحر ( ، أو يف املكان)العصر(الزمان املتجدد يف  -ابن قنفذ–أما املرسل فهو الزائر (
  . غرب، لزيارة أولياء اهللا وحضور موامسهموانطالق الرحلة من قسنطينة حنو امل ،)السهل أو اجلبل(

ال " الويل"الويل أو صاحب الطريقة ذلك أن " زمنيةالالّ"هكذا يذوب الزمان واملكان يف 
يف املاضي واحلاضر واملستقبل وهذا ما أكده ابن  ،اتهبعد وف تهي بانتهاء عمره، بل يصبح مزاراين

هل تنقطع الكرامة مبوت صاحبها أم ال؟ قلنا ال تنقطع مبوته، بل تظهر فكثري من ال يعرف "ذ قنف
ويذكر حادثة حبضوره يف مدينة  )2(."قربه الربكات هر بركاته بعد املمات، وتلوح عنديف احلياة تشت

  )3(.ن هجرية، ويذكر عدة شواهد على ذلكسال عام سبعمائة وثالثة وستو
الويل يزداد إشعاعا من خالل زائر متجدد يف الزمان حيافظ على استمرارية املقدس، وإن  إنّ

" شتلوكات"انتهاء رحلة الويل أو الشيخ يف الدنيا، إعالن عن بداية رحلة الطريق، وكما يقول 
لة اإلنسانية احملددة بالبداية والنهاية حتفز على ومن مث، فإن الرح )4()انتهت الرحلة، ابتدأت الطريق(

                                                             
 .102ص ، السياق -النوع -عبد الرحيم مؤدن، الرحلة يف األدب املغريب، النص :ينظر )1(
حه حممد الفاسي وأدولوف فور منشورات املركز أبو العباس أمحد اخلطيب القسنطيين، أنس الفقري وعز احلقري، اعتىن بنشره وتصحيابن قنفذ  )2(

 .7-6، ص01الزيارية  02، سلسلة الرحالت 1965اجلامعي للبحث العلمي، املغرب، 
 .9-8-7املصدر نفسه، ص :ينظر )3(
، سلسلة الكتب املترمجة قيةش، الرواية التارخيية، ترمجة، صاحل جواد كاظم، دار الطليعة، منشورات وزارة الثقافة والفنون العراتتاوكجورج ل )4(
 .70ص، 1978، بريوت ،)49(
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الكون قوال وفعال علما أن ذيوع الويل وكراماته ال يتم رحلة جديدة حيفر مسارها املريدون والس
  .إال عن طريق الذين ال يتوقف ركبهم عن السري وجتديد أواصر القرىب

  آن وسيلة وغاية يف  -الزمان واملكانبالرغم من جتديد املرسل عرب  -  السرد يف الرحلة الزيارية
الرحلة " طوبوغرافية"سم على ر) املرسل أو السارد(حالة واحد، فهو وسيلة حبكم حرص الر

من خالل صورة دالة مشلت الزوايا اليت زراها يف املغرب من سال، إىل أزمور إىل دوكال  املقدسة
  .وغريها ... 

توضيح أمساء األماكن واملزارات، فضال  علىة القائمة التراكمي-أي السرد–يفسر طبيعته  ماوهذا 
  .خيعن املسالك واحملطات املؤدية إىل اللقاء باملشا

االتصال بالشيوخ املتصوفة من أجل التربك بلقائهم والفوز بدعوام "والزيارة هنا ختص 
بدءا من  تهم،الزيارة ال ختص األحياء فقط بل األموات أيضا، فتعلقوا بأضرحهلذا ف، )1("الصاحلة

ملجأ املضطر  يمن القرىب، فه دعأصبح التربك باألولياء واألضرحة ي ، حيثجرياهلالقرن الثامن 
  .واملستخري واملكروب

   تأثري شخصية الضريح الذي حتول مكان دفنه إىل مركز إشعاعي يضيء األمكنة السابقة على
من حيث كوا  لمس سريورة األحداث إاليارية ال ن، ففي الرحلة الزالتالية عليهاملزار واألمكنة 

جتعل من " :والرحلة الزيارية، وصول أو اللقاءجمموعة روافد تصب يف احلدث األكرب حدث ال
األضرحة واملزارات واخللوات بؤرة مركزية تشع بدالالت عديدة تنسحب على باقي األمكنة اليت 

يطيل  ته، هلذا جند ابن قنفذ يف رحل)2("تأخذ قبسا، بنسب متفاوتة، من هذه البؤرة الداللية
  .احلديث عن الوقوف باألضرحة واملزارات، من أجل حصول الثواب وأخذ األجر

ق الناس أكثر باألضرحة وتعلّ ،زيارة والتوسل مع مرور الزمنلفأصبحت خترج الوفود ل
عنه،  فقلت وقرب الشيخ أيب مدين، رضي اهللا: "ومتكنت من نفوسهم وهذا ما يؤكده ابن قنفذ

                                                             
 .73ص ،1ة باملغرب يف العصر املريين، جاحلسن الشاهدي، أدب الرحل )1(
 .66عبد الرحيم مؤدن، الرحلة يف األدب املغريب، ص )2(
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رأيت من قبور األولياء كثريا من تونس إىل مغرب ين، مشهورا، وحوض للزائرد معهودا بالعبا
الشمس ومنتهى بلد آسفي فما رأيت أنور من قربه وال أشرق وال أظهر من سره وليس اخلرب 

   )1(."كالعيان
   يكون دافعها وتستلزم هذه الزيارات القيام برحلة طويلة، والتغرب عن األهل واألوطان، وقد

كثرت هذه املواسم يف العصر املريين حيثهاد والعباد، حضور املواسم اليت جيتمع فيها الز* ،
ا، فكان لكل طريقة مريد بسبب تكاثر الطرق الصوفية يف حدقنفذها جيتمعون سنويا، فابن وذا 

ر من ال حيصى حض" :يقولاملوسم الذي حضره بدكالة  مثامنائة وعشر هجرية حيدثنا عنيف عام 
عدده من الفضالء، ولقيت هناك من أخيارهم وعلمائهم وصلحائهم ما شردت به عيين بسبب 

  .كاذوح الدينية يف نفوس املسلمني وقت، وهذا يدل على انتشار الر)2("كثرم
   ويندر إجياد رحالة مل يسافر شرقا أو غربا، هلذا حيفل معجمهم الصويف بألفاظ)ياحة، الس

ائرونالس، ائرونالز، الة، ولقد حاول الفقيه ...)الكونالسابن قنفذ املزج بني اخلالص  الرح
  ).ياريالز(واخلالص اجلماعي ) الصويف(الفردي 

 لحاءدة يف مظاهر التقديس من أولياء وصسمزية خاصة اوابط الردف إىل تثمني الر 
 ،الرحلة اليت تتخذ مسارات حمددةوشخصيات دالة، وعادة ماتضم أوراق الرحالة مراحل 

 ).زيارة(معينة ومصطلحات 

  :الزيارة - أوال
، بل إن زيارة األضرحة واملواسم، يتم متثلها اجتماعيا على املعىن **إن الزيارة تعين احلج لغويا

  ).حج رمزي(نفسه، إا 

                                                             
  .104، ص عبد الرحيم مؤدن، الرحلة يف األدب املغريب )1(
من احلياة الصوفية يف املغرب يف القرن الثامن للهجري هذه احلركة اليت بدأت أيام املوحدين وقد  االعمل الذي قام به ابن قنفذ ميثل جزء )*( 

  .انتشرت أيام املرينيني
 .71س الفقري وعز احلقري، صأنابن قنفذ،  )2(
   زار يزور مبعىن حج، حيج، زار املكان، مبعىن حج إليه )**(
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تدنيس، سواء إن ااالت املقدسة هي جماالت متعالية ومفارقة، إا تستوجب التقديس ال ال
زوايا، فإن احلرم، يسري على هذه ااالت، والفرد الزائر، كما باقي وتعلق األمر بقباب وأضرحة 

اال وإعادة إنتاجها باستمرار، عن طريق " قداسة"أفراد اموعة يفترض فيه، وفيهم، إنتاج 
  .طقوس التربك والتقديس والزيارة

عادة "ت املقدسة، ويف مقدمتها أضرحة األولياء، تشري إىل إن الزيارة كممارسة ترددية على ااال
تتخذ طابع الضرورة بالنسبة للمجموعة، باعتبارها مؤشرا داال على االنتماء إليها،  "اجتماعية

  .وتأكيداً على احترام تقاليدها وقوانينها الرمزية
  :تعريف املقدس -1

 )Profane(فيأيت يف مقابل املدنس  من خالل مقابلته بضده )le sacré(املقدس يتم تعريفه 

داال على ما هو ديين وطقوسي أو متعلقا  عدهفيما تشري تعريفات أخرى إىل  ،أو كمقابل للدنيوي
بالرمزي يف مقابل املادي، واملتعايل يف مقابل السفلي، بل إنه يصري داال على اإلهلي يف مقابل 

سؤال عما يعارضه وخيالفه، وكل تعريف فكل سؤال عن املقدس يتحول إىل "البشري والدنيوي 
  )1(".للمقدس، حييل إىل تعريف ما يعارضه

يف سياق البحث امليداين الذي " يبالعجائ"ب جعية إثنوغرافية حتتفل إىل مر" املقدس"حييل مصطلح و
ضد املنظور املضاد، أي " اإلثنوغرايف"مل مينع من بروز اخلطاب املتعايل املمارس من قبل املنظور 

أال ميكن احلديث عن اخلطاب املزاري الذي يتحكم  .ختلف معه مرجعية وثقافة وموقعا حضاريااملُ
يف خمتلف املظاهر املقدسة من كرامات ووالية ووِرد ومعجم، فضال عن مظاهر البناء من أضرحة 

حلقات ومراقد أو قبور وزوايا وقَببٍ، دون نسيان املظاهر اإلحتفالية اُسدة يف املواسم و
  .؟...الذّكر

ومن هنا يأخذ اخلطاب يف الرحلة، على اختالف أمناطه، دالالت عديدة حسب طبيعة 
الرحلة، فهو يف الرحلة املزارية يأخذ داللة اهلداية واإلهتداء، ويصبح الشيخ أو املزار مبثابة دليل 

                                                             
 .17ص، 2005دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب،  ،1، طالدين الزاهي، املقدس اإلسالمي نور )1(
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لهوية دون االقتصار على ويف الرحلة السفارية يصبح مرادفا ل. للزائر يف طريقه املادي أو اازي
اجلانب الديين الذي يعد عنصرا من عناصر هذه اهلُوية مادامت الرحلة السفارية تعكس االختالف 

بعد الواجب -ويف الرحلة احلجازية أو احلجية يصبح اخلطاب املزاري وسيلة  ،بني األنا واآلخر
لتسامي إىل غري ذلك من للتطهري أو ا –الشرعي املرتبط بالركن اخلامس من أركان اإلسالم 

  .املظاهر
  : املقدس الضرائحي 1-1
بلد األولياء، هذا ما يتردد يف عدد من املصادر  فإن املغرب يعد ،إذا كان الشرق بلد األنبياء  

فمن بني "اليت اهتمت بترمجة الصلحاء والزهاد، الذين ال ختلوا منهم مدينة أو بادية ما،  *املناقبية
مية يعترب املغرب البلد الذي يبجل أكرب عدد من األولياء، فال وجود مطلقا كل البلدان اإلسال

  )1(".وجد فيها ضريح أو أكثريهلضاب ال يتوجها مزار، وقليلة هي القرى أو املقابر اليت ال 
على " الشاهد املعماري"إن الضريح كبناء حمتضن ومؤسس لربكة الويل الصاحل يعد 

ما أنه الدعامة الوسطية بني األرض والسماء، فالقبة املتجهة إىل امتدادات املقدس يف األرض، ك
األعلى، تربز هذه العالقة الوسيطية وتدعمها معماريا، إن األمر يتعلق خبزانات أرضية للقداسة 

  )2( .السماوية كما ذهب إىل ذلك درمنغن
نية خالية إن املقدس الولوي يقوي من قدسيته عن طريق املعمار، فالعمارة ليست جمرد أب

يتضمن رسائل ورموزا، إمنا تنطلق مبكنون سلطاا الرمزية " سياج إحتوائي"من السلطة، إا 
فقباب األضرحة املتجهة إىل السماء تعرب عن داللة  **واملادية، وتعرب عن إنتماءاا األنطولوجية

                                                             
موضوعها ويل أو صاحل أو متوىف فهي مسرية شخص مقدس، أو هي سرية معظمة، وهي ترمجة أساسية " معرفية"أا تدل على شعبة : املنقبية )*(

  .ياته وأخبار سريتهدورها متكني احلديث عن من يعنيهم أمر الصاحل أو الويل أو شيخ الطريقة من جزئيات ح
 .96، ص1986، السنة األوىل، الرباط، 3ع، ترمجة، مصطفى املسناوي، جملة بيت احلكمة، "األساطري واملعتقدات باملغرب"بول باسكون،  )1(
، 2014ء املغرب، س، الدار البيضاشركة النشر والتوزيع املدار ،1، طئحيعبد الرحيم العطري، بركة األولياء، حبث يف املقدس الضرا: ينظر )2(

 .31ص
مبا هو موجود، مستقالً عن  الوجود بذاته، الوجود أو علم الوجود، أحد مباحث الفلسفة، وهو العلم الذي يدرس Ontology :األنطولوجية )**(

والعرض، بل تعمم على مجيع املوجودات من حيث  اجلوهرأشكاله اخلاصة، ويعىن باألمور العامة اليت ال ختتص بقسم من أقسام الوجود، الواجب و
  .د الطبيعةأو ما بع معادل للميتافيزيقا الوجود هي كذلك، وذا املعىن فإن علم
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املقدس معماريا وتعيد التوسط بني الدنيوي والقدسي، كما ترمز إىل الرفعة والتسامي، وإا تترجم 
  .صياغته من داخل الدنيوي

يف بناء وتقديس الضريح، ) الكعبة أساسا(كما تتم استعادة أشكال املقدس الديين املركزية 
سواء من حيث شكله املربع، أو استحضار عملية املقدس وإسباغه على خمتلف نواحي املنت 

موت صاحبها ويتكلم الكرامة بـع يوضح ذلك ابن قنفذ يف حديثه عن عدم انقطا، الضرائحي
د ويل اهللا تعاىل على حتقيق وهو الشيخ احلاج الزاهد الورع الصاحل أبو العباس أمحد عنحضوره  نع

سأله أحد الفقراء عن هذا الفضل، . بن عاشر األندلسي مبدينة سال يف عام ثالثة وستني وسبعمائة
انظر إىل السبيت يشري إىل الشيخ الفقيه العامل  ال تنقطع الكرامة باملوت؛: "فأنكر عليه سؤاله وقال

احلاجات  وما ظهرت عند قربه من الربكات يف قضاء ،احملقق أيب العباس السبيت املدفون مبراكش
  )1(."بعقب الصدقات

ويضيف حكاية اليهودي كيف ينادي باسم السبيت ألمر أصابه مع غري املسلمني؛ قال 
وهو أين  ،ال ما اتفق يف قريبإن عمران أين ما أذكر لك وحق ما انزل على موسى ب: "اليهودي

. فعرجت يل وما شككت يف قتلي وسلب مايل ،سريت بالليل مع قافلة يف مغارة وبني يدي دابة
واهللا ما : قال يل !يا سيدي أبا العباس خاطرك: عد فقلتفجلست وبكيت وبيين وبني الناس ب

وضربت دابيت وخف عرجها، وزال  ،ب ووقفواسبال وأهل القافلة أصام إامتمت الكالم 
وقربه يتربك به خارج باب آمسيون : "علي املسيلي ويقول أيضا يف قرب أيب، )2("واتصلت بالناس

 ،)4("وقفت على قربه، ولزيارته بركات: "ويتكلم عن قرب القاضي أيب بكر ابن العريب، )3("من جباية
  )5(.قرب أيب مدين شعيبوعلى 

                                                             
 .7صس الفقري وعز احلقري، أنابن قنفذ،  )1(
 .7ص، املصدر نفسه )2(
 .34، صاملصدر نفسه )3(
 .42ص املصدر نفسه، )4(
 .104ص، املصدر نفسه )5(
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  :الوالية -ثانيا
تزخر العديد من الرحالت املغاربية باملعارف الصوفية املتنوعة نتيجة لسيادة الرتوع إىل 

، فكان الفقهاء االهذا شغلت الوالية والصالح حيزا كبريا يف كما .التصوف يف اتمع املغاريب
 يتحدثون عن األولياء، ويترمجون ألعالمهم، ويدخلون كرامام ضمن هذه التراجم، ويشدون

م الرحال لزيارة األحياء منهم واألموات، كما كان العامة يعتقدون فيهم اعتقادا راسخا؛ فيقصدو
  .إما لدفع ضرر، وإما جللب نفع، وإما اللتماس الربكة

وكان مما أسهم يف رسوخ قضية الوالية يف معتقدات الناس ما كان يعقد من مواسم على 
هم وأهدافهم، وتكون مناسبة الزوار املختلفة مشاربأضرحة األولياء اليت يقصدها اآلالف من 

بواسطة ما يبث من كرامات كثرية منها مما تبدعه املخيلة الشعبية ألغراض  ،لتثبيت سلطة الويل
  .شىت

ومما يتصل بالوالية قضية الكرامات اليت يتناقلها املتصوفة، ويرووا يف جمالسهم ويعتقدون صحتها، 
التصوف  ها العقل أم مل يصدقها، ألن مبىني شك يف صدقها، سواء صدقّوال يتطرق إىل أذهام أ

صدق يف كل ما يقول وال يطلب منه عليه دليل وال على التصديق ال على التحقيق، وهلذا فالويل ي
  .ألن كل ما يقوله إمنا هو عن طريق الكشف ،حجة

  :مفهوم الوالية -1
   :لواليةلاملعىن اللغوي  1-1

، ويل، أوىل، )بفتح الواو(، والية )بكسر الواو(الية كلمات من قبيل وِ ،ية اللغويةمن الناح       
) والية(ل واملعىن األصلي ). بفتح الواو وسكون الالم( -ولْي-ذر، وايل، والء، موىل، كلها من اجل

أي إن  ،ويليه حسن ،جلس يزيد: وضع شيء إىل جنب اآلخر، حبيث ال يكون بينهما فاصل، مثل
زيد جلس بال فصل إىل حسن، ولذا تستعمل هذه الكلمة للقرب املكاين واملعنوي، وتستعمل ي

  )1( .ألمر ة والتصدينأيضا يف احملبة واملعو
                                                             

 .533ص ،ه1426منشورات طليعة نور، القاهرة، ، 1طالراغب اإلصفهاين، مفردات القرآن، حتقيق، صفوان عدنان،  )1(
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الويلّ من الولْي ( آمنوااللَّه ولي الَّذين : من سورة البقرة) 257(ي يف ذيل اآلية سوقال الطرب
. )1( )فصل، وهو الذي أوىل بالغري من غريه، وأحق بتدبريه ، وهو القرب من دون)بسكون الالم(

مبعىن تولّي ) بفتح الواو(رة، والوالية مبعىن النص) بكسر الواو(–الية الوِ: "وقال الراغب يف املفردات
اعلم أن الوالية مأخوذة من الويل وهو القرب، لذلك يسمى احلبيب : "وقال القيصري. )2("األمر

الوالية نوع  ل أنّ، واحملص)3(هو القرب من احلق سبحانه االصطالحويف  .هببا من حموليا، لكونه قري
ف ومالكية التدبري من القرب يوجب نوعا من حق4( .التصر(  

وهلذا فالوالية يف القرآن بالنسبة  ؛مصاديقها الوالية يف القرآن هلا معىن واحد، ويسع كلّأما 
، وبعد والية اهللا والرسول تأيت والية األئمة )صلى اهللا عليه وسلم( إىل اهللا تعاىل غري والية الرسول

] 55سورة املائدة، اآلية [ إِنما وليكُم اللَّه ورسولُه والَّذين آمنوا): رضي اهللا عنهم(املعصومني 
 :صورة باهللا تعاىلعن أنه على ضوء اآليات القرآنية فالوالية حم ةفلغاللكن ينبغي عدم  .)55املائدة (
يلالْو وه فَاللَّه ] وأيضا ، ]09: ، اآليةالشورىسورةاتومالس ري  فَاطف يلو تضِ أَناَألرو

ةراآلخا وينالد ] وبناء على ذلك فالوالية احلقيقة هللا تبارك وتعاىل،  ...]101:اآلية ،يوسفسورة
  .رض واازعمن الوالية فبال لغريه حظٌّ وواليته ذاتية، وإذا ما كان

 ،وميكن أن نفهم من اآليات املتقدمة نوعا من احلاكمية وحق التصرف يف ما دونه تعاىل
والسر يف والية اهللا تعاىل على  .سعة الوالية التكوينية للحق تعاىل مشلت كلّ العامل مبعىن أنّ
 حتقيق الوالية للويل هو اإلحاطة الوجودية إحاطته باإلنسان؛ ألن الشرط األساسي يف ،اإلنسان

  )5( .عليه والقرب من املوىلّ

                                                             
 .164، صه1425، مؤسسة اإلعالمي، بريوت، 2مع البيان، ججم ،الطربي )1(
 .885الراغب اإلصفهاين، مفردات القرآن، ص  )2(
 .26ص، 2013، مصر ،، القاهرةدار الغد اجلديد ،1ط أبو عمر حممد بن عبد املالك الزغبي، كرامات األولياء، )3(
 .27ص: نفسهاملرجع  )4(
 .16، صاملرجع نفسه :ينظر )5(
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تقوم على الدين والتقوى وعمل الصاحلات والعبودية الكاملة هللا فالوالية يف اإلسالم أما 
قُلْ إِني  : وأن الويل ال ميلك من أمر نفسه شيئا فضال على أنه ميلك لغريه قال تعاىل ،والفقر إليه

داًال أَمشال راً ورض لَكُم كل  ] 21:اآلية ،اجلنسورة[.  
أَو ال يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْيمللْ وليه : ، قال تعاىل)1(االجتماعيأما الويل باملعىن  
  .]282: اآلية ،البقرةسورة [ بِالْعدلِ
ِإ اللَّه مري حالَّت فْسلُوا النقْتال تلْطَاناً فَال وس هيلوا للْنعج ظْلُوماً فَقَدلَ مقُت نمو قالَّ بِالْح

َالُوا تقَاسموا بِاللَّه لَنبيتنه وقال ، ]33، اآليةاإلسراءسورة [يسرِف في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصوراً
والويل  ]49 ، اآليةالنملسورة [ شهِدنا مهلك أَهله وإِنا لَصادقُونَ وأَهلَه ثُم لَنقُولَن لوليه ما

ذا املعىن هو املسؤول االجتماعي املتكفل بالشخص ماديا أو معنوي ا، مثل األب أو الزوج أو األخ
  .أو الكفيل

ي، لمعاصأما الويل اصطالحا فهو العارف باهللا تعاىل، املواظب على الطاعة اتنب ل
ويسمى وليا ألن اهللا تعاىل توىل أمره، فال يكله إىل نفسه وال إىل  ،املعرض عن اإلماك يف اللذات

  )2( .غريه حلظة
يتوجب التأكيد على أن الوالية هي درجة عليا، تتحصل لصاحبها وطالبها بعد كثري جماهدة 

مات، وآخر ااحملبة ومعها الكراإلرادة ومعها ااهدات وأوسط الطريق "ومكابدة، فأول الطريق 
الطريق املعرفة ومعها املشاهدات، فإذا متكن يف هذه املراتب وال جيري عليه أحكام التلوين، وصار 

يسرى  )3(."األنبياء وصادقا من األصفياء من سباحا يف حبار التوحيد وسر التفريد، يكون وليا نائبا
: اآلية ،سورة يونس[ اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَأَال إِنَّ أَولياَء : عليه قول اهللا تعاىل

62[.  

                                                             
 .9ص، 2013دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  ،1 الضاوي، التصوف واألولياء، طالصاحل حممد )1(
 .17املرجع نفسه، ص )2(
 .45، ص2001املكتبة العصرية، بريوت،  ،2ط مصطفى زريق، :عبد الكرمي بن هوزان القشريي، الرسالة القشريية، حتقيق )3(
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إن الوالية درجات تبتدئ بالسالك وتنتهي بقطب األقطاب، فقد بني حمي الدين بن عريب 
طبقات كثرية "كيف أن أولياء اهللا هم مراتب وأحوال، فهم على  ."أهل املراتب واألحوال"يف 

هم من جتتمع له احلاالت واملقامات كلها والطبقات، ومنهم من حيصل من وأحوال خمتلفة، فمن
هلا لقب خاص من أهل األحوال اليت يظهر عليها، وهم من  ذلك ما شاء اهللا، وما من طبقة إال

  )1(".حيصره عدد يف كل زمان، ومنهم من ال عدد له الزم، يقلون ويكثرون
رس والبدل والنقيب، والنجيب والبهايل فهناك السالك واذوب والبهلول والوتد واجل

وهي درجة عليا ال حتقق إال ، يةيف قمة الوال وهي والصاحل، والغوث والقطب وقطب األقطاب
حوال واملقامات، فالقطب يسمى غوثا باعتبار التجاء امللهوف إليه، وهي درجة ال لألللجامعني 

  .تتحقق إال بعد طول جماهدة وعمق عرفان
  :كرامةالوالية وال -2
  :تعريف الكرامة 2-1

أقرب تعريف للكرامة هو تعريف مرسيا إلياد، أي التعريف الذي "تعدد تعريفات الكرامة، و
  :أصبح سائدا يف علم تاريخ األديان

  .ألن الكرامة كحكاية تروي حضور القدسي يف شخص معني وانبثاقه فيه أو عربه -أ
كة كقوة دينية حتل يف شخص معني أو شيء ألن هذا احلضور القدسي هو ما يتجلى يف الرب -ب

  )2(".معني
فالكرامة هي قصة مقدسة، أي قصة الربكة واليت تعترب قوة دينية خفية ال ميلكها إال أشخاص 

ا، وتشبه الكرامة معي نون، وهم أولياء اهللا، وتكون هذه الربكة يف أشياء أو أماكن معينة حلّو
، فكل مؤمن حياول )3("ة لنيب جيوز أن يكون كرامة لويلن كل ما كان معجزإو"معجزات النبوة 

                                                             
 .20، ص2009، دار جامع الكلم، القاهرة، 1طحممد بن عبد الرمحان الشاغول،  :حتقيق حمي الدين بن عريب، أهل املراتب واألحوال، )1(
 .55الربكة، منشورات الس البلدي مبدينة مكناس، املغرب، صو القدسي يف التصوف اإلسالمي احلكايةو امليلودي شغموم، املتخيل )2(
 .102املرجع نفسه، ص )3(
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أن جيعل من النيب األسوة احلسنة يف أفعاله وتصرفاته، إال أن الويل حياول أن حياكي النيب صلى اهللا 
عليه وسلم حىت يف خوارقه، ومن هنا استمرار الكرامات عرب الزمان بعد انتهاء زمن النبوة مع 

الكرامات حقيقية أو / سواء كانت احلكايات" لذاع الطريقة احملمدية، تأكيد أن األولياء هم أتبا
زائفة فإن وظيفتها، على هذا املستوى، تتجلى يف احلفاظ على املثال حاضرا على الدوام عن طريق 

وسواء كانت هذه احلكايات وقائع خارقة فعلية أو نتاج املخيلة املرتبطة . ضمان استمرار دينه
ر من جوهر األمر شيئا، إن احلكايات وسيلة الستمرار القدسي يف  يغيفإن ذلك ال ،بالقدسي
ها، أي األولياء سواء كانوا واقعيني أو خياليني، فإم التجسيد احلي ـُاالنتشار، وأبطالو احلضور

   )1(".حلياة هذا القدسي خارج زمانه األصلي
منها "بأن : ب املوجوداتويعرفها القزويين يف كتابه عجائب املخلوقات واحليوانات وغرائ

فإن تأثري نفوسهم تتعدى إىل غري أبدام حىت حيدث عنها انفعاالت  ،كرامات األولياء األبرار
ورمبا حيدث اخلسف  ،غريبة يف العامل فيشفى املريض باستشفائهم وتسقى األرض باستسقائهم

وتبدل هلم نقرة  ،ئهمالصواعق بدعوام ويصرف الوباء واملوتان باستدعاو الطوفانو والزلزلة
  )2(".الطيور باهلدوء والوقوع وصولة السباع وشلتها باللني واخلضوع

حدث خارق للعادة جيريه اهللا على يد األولياء وغري األولياء من :"بأا أيضا الكرامة وتعرف 
وهذا اخلرق جائز . عباده الصاحلني من حيث ال يدرون وال يعلمون، غري مقرون بدعوى النبوة

   )3(." وواقع نقالقالع
أما عن اإلميان بالكرامات عند مغاربة العصور الوسطى، فكان أشد رسوخا، تأسيسا على 

 )4(".بقدرا يف جلب اخلري والقضاء على الشر"ثقل البعد الديين يف تضاعيفها، لذلك اعتقدوا، 

                                                             
 .109صالربكة، و احلكاية ،يف التصوف اإلسالمي القدسيو امليلودي شغموم، املتخيل )1(
 .21غرائب املوجودات، صو احليواناتو القزويين، عجائب املخلوقات )2(
 1995، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، 1حممد عبد الرمحان ويس، ط: عفيف الدين اليافعي، روض الرياحني يف حكايا الصاحلني، حتقيق )3(

 ).اهلامش.(37ص
 .18ص، 2009القاهرة،  ،رؤية للنشر والتوزيع ،1ط يل، األسطغرافيا وامليثولوجيا،حممود إمساع )4(
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جزوا عن إجنازه يف هم لتحقيق ما علمغاربة وحلَّلغدت مالذا "  فهي جمال للترويح عن النفس هلذا
   )1(".تغيري أو تطوير الواقع املعيش
جاد، فالكرامة يف نوِيربر الوالية ومينحها شرعية اإل فالكرامة، هي ما ،ال والية إال بكرامة

 غريمن صاحل ؤدي عبد ماصطالح أهل السنة هي األمر اخلارق للعادة، الذي يظهره اهللا على ي
  )2( .مقرون بدعوى النبوة
وغريهم خالفا للمعتزلة  ،*هل السنة واجلماعة من الفقهاء واألصوليني واحملدثنيوقد ذهب أ

ومن وافقهم إىل أن ظهور الكرامة على األولياء جائز عقال، ألا من مجلة املمكنات، وأا واقعة 
نقال مفيدا لليقني من جهة جميء القرآن ا، ووقوع التواتر عليها قرنا بعد قرن وجيال بعد جيل، 

وكرامات األولياء حق باتفاق أهل : بعد ثبوت الوقوع ال حاجة إىل إثبات اجلواز، قال ابن تيميةو
والسنة واجلماعة وقد دل عليها القرآن يف غري موضع، واألحاديث الصحيحة واآلثار  اإلسالم

ن املتواترة عن الصحابة والتابعني وغريهم، وإمنا أنكرها أهل البدع من املعتزلة واجلهمية وم
  )3(.تابعهم

تصدر األوىل عن اجلوارح أو أا ذات صلة ا،  )4(والكرامات إما حسية أو معنوية،
ومن كرامات اجلوارح املستعملة يف الطاعة املتجنبة  .وتتعلق الثانية بالعبادة وبالسلوك الصويف

  :للمعصية، ذكروا ما يلي
  .حجاب كثيف ل قدومه، على مسافة بعيدة ولو خلفبقرؤية الزائر : بالعني

                                                             
  .98، صحممود إمساعيل، األسطغرافيا وامليثولوجيا )1(
 .22، كرامات األولياء، صأبو عمر بن عبد امللك الزغيب: ينظر )2(
اقف تأرجحت بني القبول والرفض والتحفظ طوال تاريخ رمبا حبسب مواقفهم منها، وهي مو" الكرامة"لقد تعددت التعريفات خبصوص  )*(

صوص التصوف يف الفكر املغريب والعريب اإلسالمي، وحنن ال يعنينا الدفاع عن صحة حتديد معني أو دفع خطأ غريه، ولكن مهنا التمهيد لدراسة ن
بالدفاع عن معقوليتها وثبوتيتها وال الدخول يف رفضها  أن اهلدف من جرد الكرامات، ال يتصل ؤكدالكرامات، املوجودة يف الرحالت الزيارية، ون

  .إلشتغال والتفكري، بعيدا عن االحتفاء أو اإلنكارلأو تبخيسها، إن هي إال متون 
 .23ص كرامات ألولياء، ،أبو عمر بن امللك الزغيب: ينظر )3(
 .53ص، 2014، الرباط، املغرب، دار األمان، 1ط، عبد اهللا بن عتو، أدب الكرامات، من ميثاق الثقة إىل خطاب التماهي: ينظر )4(
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  .وميكن أن يدخل يف هذا اإلطار مساع األحياء واجلمادات على السواء: باألذن
  .اجلارحة اليت تكلم ما املأل األعلى، فكان لسام آية تدل عليهم: باللسان

من كراماا التحفظ يف أال يدخلها مكروه من طعام أو من شراب، والشبع بالقليل من : البطن
  .رتواء بالقطرة من املاءسهولة اإلالطعام و

  :قسمان ،إذن ،وهي      
و  ،من العلوم ما حيصل لغريه حيصل لإلنسان، إذ قسم يتعلق بالعلوم واملكاشفات -

  . ف له من األمور ما ال حيصل لغريهأن يكشبفات شااملك
  .يتعلق بالقدرة والتأثرياتف أما القسم الثاين -

العادة ومفارقتها للواقع واملعتاد، متاما كما  على احنراف تنبينفالكرامة تتخذ صيغا شىت، 
الطريق وانزواء األرض، وكالم  هو األمر بالنسبة النفالق البحر وجفافه، واملشي على املاء، وطي

  )1( ...اجلمادات واحليوانات، وإبراء العلل والصرب على اجلوع، ورؤية املكان البعيد
سه الكرامة، وما يتقعد تارخيا عن ا ملا تؤسالويل الصاحل هو األقدر على خرق العادي، وفق

ري على عتبات الزوايا أو األضرحة، سيلألمور جيد طريقه إىل احلل والتطريق التواتر، فكل استعصاء 
فيه عن طريق سلطة الوالية وتأثريات الكرامة، ) التدخل(بل إن كل ما حيدث ميكن أن يتم 

يشفون األمراض املستعصية اليت ال ينفع واألشياء، يقدرون على تغيري جمرى احلوادث و"فاألولياء 
  )2(".معها عالج طيب، ويروضون احليوانات املفترسة ويصاحبون اجلن

وهنا يصري اإلبراء من األمراض وشق الصدر وتعلم القرآن وحفظه، واملشي فوق املاء وطي 
اخلوارق اليت عجت ا  الطريق وتظليلها، والطريان يف اجلو، وحتويل الرمل ذهبا، وما إىل ذلك من

يصري هذا الكل الكرامايت موجبا لالعتراف بالفعالية الرمزية  ،خاصة الزيارية الرحالتو عامة كتبال

                                                             
 .47، ص2001املكتبة العصرية، بريوت، ، 1طيوسف بن إمساعيل النبهاين، جامع كرامات األولياء،  )1(
 .27امليلودي شغموم، املتخيل والقدسي يف التصوف اإلسالمي، احلكاية والربكة، ص: ينظر )2(
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 ةللوالية، مع ما يستنتج هذا االعتراف من اعترافات أخرى بالنفوذ الروحي الذي يؤسس سلط
  .وعالقات وأتباع

اضر واملستقبل أو بعبارة أكثر وضوحا إا فالكرامة بذلك، صلة وصل بني الواقع وارد احل
عاما، عن عالقة اإلنسان بالطبيعة من جهة، ومبا وراء الطبيعة من جهة ثانية، وألن  انطباعاتقدم 

وملفهوم " الطبقة"ل كتب التراجم ومناقب أهل السري، فإا تعطي نفسا جديدا  ظمها يوجد يفمع
ا، يف املوروث الثقايف العريب والديين منه حاصطال فإذا كانت السرية تدل ؛السرية على السواء

، واقترنت باملغازي الدالة على )صلى اهللا عليه وسلم(خباصة، على الترمجة املأثورة حلياة النيب حممد 
أا اتسعت  يبدو"بوجود املناقب والكرامات،  فإنه... ، أي على أفعاهلم الفروسية)مناقب الغزاة(

اة واملفسرين واحلكماء حرمجة شاملة حلياة الصحابة، والشعراء والقراء والنلتصبح هذه السرية أو الت
 امتد وث الفكري واألديب يصعب حصره، إذكبرياً من املور اوأصحاب املذاهب، فتمثل بذلك جزًء

، وما وجودها إىل اآلن يف بطون كتب التراجم إال دليل على )1("إىل مجيع حقول النشاط الثقايف
  .ا وحفظها من التالشي والضياعرغبة يف صوال

اا ة والروحانية، فإن حمتويالغيـبيوألن الكرامات ترتبط بالربكات واخلوارق والبطوالت 
، وقد وظفت يف الشعيب طاباخلوحكايات الكرامات متثل ، تلتصق بأهل الوالية والصالح

لدنيا واآلخر، وبلورة التعبري عن صالت املرء با - على األقل-الكتابات الصوفية ألغراض عدة هي 
  .وتقدمي تصوره عن الرباين وارد والالحمسوس الغيـيبعالقته بالعامل الروحي و

األحداث الواردة يف نصوص  يةيرى الباحث منصف عبد احلق أنه يصعب اجلزم بتارخي
رغم البداهة والواقعية اللتني تقدم ما احلكايات الصوفية ذاا، وعلى الرغم من "الكرامات 

فكل الكرامات هي أحداث  ...املعلومات التارخيية والبيبلوغرافية اليت حتفل ا تلك احلكايات
  )2(".خارقة، غري طبيعية مفاجئة وغري خاضعة لقوانني الطبيعة

                                                             
 .130-129، ص2005املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،  ،1ط ،لعريبعبد اهللا إبراهيم، موسوعة السرد ا )1(
 .16، ص)02/03مواسم (، 2ع، جملة مواسم، "لغز احلكاية الصوفية"منصف عبد احلق،  )2(
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غري أا ألن  ،وبعث العربة واملوعظة وتكوين املريد الصويف" تنوير"ل لذلك فهي يف عمقها وردت 
يخ، وذلك لتستطيع تربير كيفية التقاء الغريب بالواقعي، والصويف توجد، البد هلا من التار

وكثريا ما نالحظ أن مثل الكرامات املدروسة، ترفع الشخص . باألسطوري، والتارخيي باخلرايف
الذي يدرك كل شيء، أي أا " اللدين"العادي إىل رتبة الوالية والصالح، واألمي إىل رتبة العامل 

  .وتتجاوز العادة كثريا ما خترق الواقع
  :بني املعجزة والكرامة 2-2

مأخوذة من العجز املقابل للقدرة، ملا فيها من إعجاز اخلصم، عند  - اسم فاعل–املعجزة 
  )1(.لمبالغةل" معجزة"التحدي، واهلاء يف كلمة 

واملعجزة يف الشرع ما خرق العادة من قول أو فعل، إذا وافق دعوى الرسالة وقارا وطابقها على 
دالئل  وتسمية ،جهة التحدي ابتداء، حبيث ال يقدر أحد عليها وال على مثلها وال على ما يقارا

إمنا هو إصالح النظار، إذ مل يرد هذا اللفظ يف الكتاب وال يف السنة،  "معجزات"النبوة وأعالمها 
  .والذي فيه لفظ اآلية والبينة والربهان

لكن  ،غة وأيضا يف عرف األئمة ويسموا اآلياتكل خارق للعادة يف الل يناسم املعجزة يع
، ، فيجعل املعجزة للنيب والكرامة للويلوالكرامةاملعجزة  كثريا من املتأخرين يفرق يف اللفظ بني

فاملعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سامل من املعارضة، ، ومجاعهما األمر اخلارق للعادة
  )2(.واملعجزة تكون حسية وتكون معنوية

فاحلسية هي املشاهدة بالبصر، كخروج الناقة، وانقالب عصى موسى حية، وقد أويت نبينا صلى 
ني أصابعه، وتسبيح اهللا عليه وسلم، من احملسوسات انشقاق القمر، وحنني اجلذع ونبع املاء من ب

  .ومن املعنويات املعجزة الباقية اخلالدة وهو القرآن، الطعام وغريها

                                                             
 .23أبو عمر حممد بن عبد امللك الزغيب، كرامات األولياء، ص: ينظر )1(
 .24املرجع نفسه، ص )2(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

129 

 

ألنبياء واألولياء وثبوا لألولياء حق، وهو ظهور األمر اخلارق للعادة أما الكرامات فهي ل
على أيديهم، وإن مل يعلموا كقصة أصحاب الكهف، وأصحاب الصخرة، وكلها معجزات 

  .ألنبيائهم، وكنداء عمر لسارية، وككتابته إىل نيل مصر
وط منها، أا لمعجزة خصائص وشرلاجلامع بني املعجزة والكرامة هو انتقاض العادة، و

ظهور الدعوى، أما الكرامة فهي متصلة بأولياء اهللا، لمتصلة باألنبياء، قائمة على التحدي، مصاحبة 
  )1( .ال تقوم على التحدي بل على الكتمان

ويعرف ابن تيمية  )2(ويؤكد الرازي بأن املعجزة هي خارقة النيب، والكرامة خارقة الويل
األولياء هي من دالئل النبوة، فإا ال توجد إال ملن اتبع النيب  كرامات"الكرامات بأا ) ه728ت(

  )3( .الصادق، فصار وجودها كوجود ما أخرب به النيب من الغيب
  

  
  
  
  

)4(
  

  

  )5( :فهي ،أما وجوه التفرقة بني الكرامة واملعجزة
إذا نازعته : فالنا تحتدي: أن املعجزة تقترن بالتحدي، وهو طلب املعارضة واملقابلة، يقال: أوال

  .للغلبة أما الكرامة فال تقترن بذلك
                                                             

العريب، بريوت، ودار حممد علي احلامي، تونس،  االنتشار، مؤسسة 1املنسوبة إىل الرسول، ط األحاديثل العريب يف منصف اجلزار، املخيا )1(
 .40، ص2007

 38املرجع نفسه، ص )2(
 .37، صنقال عن املرجع نفسه ،181ابن تيمية، التنبؤات، فصل مناقشة املعتزلة يف خوارق العادات، النقطة السابعة، ص  )3(
  .40ص ،منصف اجلزار املخيال العريب يف األحاديث املنسوبة إىل الرسول: كل مقتبس منالش  )4(
  .24غيب، كرامات األولياء، صزأبو عمر عبد امللك ال: ينظر )5(

 اخلارق

 الكرامة عند األولياء املعجزة عند األنبياء

 ي ىإذا كانت اخلارقة مصحوبة بالدعووقائمة على التحد.  ي إذا كانت اخلارقة غري قائمةعلى التحد. 

 Le merveilleux religieuxالعجيب الديين 
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، وال يعرف وإتباعهمأن األنبياء مأمورون بإظهار معجزام حلاجة الناس إىل معرفة صدقهم : ثانيا
  .إال مبعجزة، أما الكرامة فال جيب على الويل إظهارها، بل يستر كرامته وجيتهد على خفاء أمره

نبوة قطعية، وأن النيب يعلم أنه نيب بينما داللة الكرامة على الوالية أن داللة املعجزة على ال: ثالثا
  .غريه يعلم ذلكأحد ظنية، وال يعلم مظهرها أو من ظهرت على يديه أنه ويل، وال 

أن الكرامة ال جيوز بلوغها مبلغ املعجزة يف جنسها وعظمها كإحياء املوتى، وانفالق البحر، : رابعا
  .ملاء من بني األصابعوقلب العصا حية، وخروج ا

أن يكون كرامة لويل، غري أن املعجزة تقترن بدعوى النبوة، جاز لنيب معجزة كل ما جاز أن يكون 
  .والكرامة ال تقترن بذلك

  :األدب الصويف -ثالثا
  :أدب الكرامات -1
  :الكرامة كخطاب 1-1

يف  إن اخلطاب الصويف الشعيب، هو خطاب كرامي يف جانب كبري منه، إن مل يكن
، استطاعت نصوصه امتصاص كثري من املرويات العربية احملفوظة واموعة حول السري هجمموع

وأخضعت كل ذلك لتعاليم الصويف قصد  ،واملالحم واحلكايات واألساطري واخلرافات وما إليها
 جلّ"لقد ختللت الكرامات  .إظهار قوة الشيخ على خرق العادة ودعم حجيته وصحة تعاليمه

عاء بأن هذه الترمجة أو تلك، قد ختصصت يف كرامة دون املتصوفة لكننا ال نستطيع اإلدتراجم 
إال أننا نسجل أن هذه  ،)1("و أن كتابا قد ختصص يف ذكر مناقب معينة دون غريهاأغريها 

الكرامات، كثريا ما الءمت املواضع املثارة يف الترمجة، املتعلقة بإكثار األرزاق وإحضار املياه 
فإنه ال ميكن فهمهما وال تفسريها إال يف ضوء الواقع التارخيي  ،ستسقاء أو االستشفاءواال

  .واالجتماعي والفكري باعتباره سياقها احلقيقي

                                                             
 .72بن عتو، أدب الكرامات، صعبد اهللا  )1(
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فإن  لون فضاءاته،غوإذا كان هذا الواقع السياق يربز أبطاال يسوقونه ويوجهونه ويش
مي؛ ولكل منهما أدوات نسجة أبرزهم بطالن سياسي وديين، األول واقعي والثاين صويف وكرا

من هنا . لديه، لتغيري أو تسيري العامل مبشروع ي تصدر منه، دفاعا عن االقتناعتناسب العامل الذ
تربز عناصر املتخيل والثقافة واملقدس بشكل متفاوت مبقدار تفاوا يف البالغة واإلبالغ، أي يف 

  .مقدار سلطة اخلطاب وثقله وإيصاله
كبطل (إن االنتصار يف حرب مثال يراه امللك (يف مرجعية واحدة، مع أن الكل يلتقي 

فضال من ) كبطل صويف أو صويف شعيب(فضال من اهللا بواسطة اجلند، بينما يراه الشيخ ) سياسي
، وهذه مرجعية إسالمية فيها التارخيي )اهللا دون واسطة أو بواسطة املالئكة أو جنود اإلسالم

عالوة على مرجعية صوفية مقصود تكريسها، كما يبدو من قول  واملتعايل، الواقعي واملقدس،
والفائدة يف ذكر كرامات األولياء أا تقوى قلب : "قوله) التشوف إىل رجال التصوف(صاحب 

وكُال نقُص  : ودليل ذلك من القرآن الكرمي قوله تعاىل ،املريد السالك إىل طريق احلق تعاىل
  )1(.]119: اآلية هود،سورة [ لرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادكعلَيك من أَنباِء ا

هلذا االعتبار ننظر إىل بعض النصوص الكرامية على أا تعكس اخلطاب الصويف الشعيب يف 
أى صوره البالغية واإلبالغية، دون احتفال خبصوصيات بعض الكتب اليت تبقى جزئية فقط، مع 

للمتخيل الشعيب وذاكرة اجلماعة، متبعة أو رافضة، وصورة من صور  العلم أن هذه النصوص معقل
  .وسائل التعبري يف هذه الكتابات

  :الكرامة واخلرافة -2
تعود فرضية التواصل اإلنساين يف حدود املمكن الذي يتحدد وفق القابلية التواصلية، ما جعله على 

اوز هذا اخلطاب إىل ما ال يقبله غربال مر العصور ال خيرج عن هذا اخلطاب املعلل عقال، وكلما جت
العقل، يصبح شاذا وحيول إىل منطق آخر بني املعجز واخلرايف الذي ال تستطيع البالغة تفسريه مبا 

                                                             
، 3، طالتوفيق أمحد :حتقيق السبيت، أيب العباسابن الزيات، التشوف إل رجال التصوف وأخبار يعقوب يوسف بن حيي التاديل عرف ب أبو )1(

  .38ص، 1997، 22رقمنصوص ووثائق منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، سلسلة 
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 كما هو احلال بالنسبة ملعجزات األنبياء اليت حتمل دالالت القوة الربانية. أوتيت من وسائل معرفية
ولقد شكلت اخلرافة جتاوزا . واإلميان حبامل الرسالة اإلهليةاليت تتجاوز املألوف، لتهيئة املتلقي 

حلدود العقل لتفسري بعض الظواهر فنيا ملا هلا من أبعاد فنية تستطيع أن مترر رسائلها ملشاكل 
ولعل الكرامة الصوفية من بني اخلوارق السافرة . اإلنسان خلف هذه الرموز اليت ينتجها التخييل

كما أن إنتاجية : حملاكي ملعجزات األنبياء وبني اخلرافة اليت ال يقبلها العقلاليت مجعت بني اإلعجاز ا
هذا الفعل الكرامي ناتج عن بنية اتمع الذي تصبح فيه الكرامة كفعل أو كخطاب إشكالية كبرية 
هلا من األنصار ومها الفئة املرتوية حتت لواء الصوفية كما هلا من املناهضني وهم من عامة الناس 

    .  ذين ال تستوعب لديهم مثل هذه األمورال
جنس أديب قائم بذاته، حتكي  ، هينوع من أنواع القصص الشعيب باعتبارها اخلرافةوإذن، 

قصة بطل مميز ضمن فضاء عجيب وغريب مليء بالعالقات املستحيلة واملتناقضة أحيانا واملنسجمة 
املغامرات  من سلسلة وبعد لبطل، وقعت جتربة هي األصل يف اخلرافية فاحلكاية" ؛ىخرأأحيانا 

  )1("واخلاطرات تلعب فيها اخلوارق دوراً بارزاً
 النصوص الكرامية بتقدمي أفعال ومنجزات فوق العادة، فيها عناصر جتاوز الطبيعة تعىن

بأهل هذه اخلوارق على أم أبطال زمام، وكل األزمنة  والكون العادي والبشري، كما تعىن
ألجل قبول هذا التقدمي، من وصف األفعال واألحوال مهما استعصت على  بعدهم، والبد

 ركة واحلياة والتنقل، وقوة حضورإىل هيمنة الفعل على األلفاظ الدالة على احلهذا الوصف، وأدى 
ل مح يواليت جتعل من نص الكرامة بنية تقويلية تتغ ،)قال، حدث مسع، روى(أفعال الكالم 

  .القتناع والفعلاملتلقي على ا/ املخاطب
مستها، وما يالئمها من صفات، تسعف يف تقدمي صور ومشاهد عن عوامل ال ميكن مال

وال خيفى  ،يف ذات الشخوص الكرامية، وهو املهم خاصة ما تعلق مبا هو نفسي وانفعايل وباطين

                                                             
  .57، ص)ت.د(طبوعات اجلامعية، اجلزائر، ديوان امل، )ط.د(األدب الشعيب بني النظرية والتطبيق،  ،حممد سعيدى )1(
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إال  من صعوبة إزاء وصف ما هو غريب وخارق، ال تذللها" املتلقي"و" الباث"على أحد ما يعانيه 
  )1( .تقنيات بالغية وداللية جتعل منه فعال وسيلة لتقريب البعيد وتأليف الغريب وحتسني ارد

وهكذا فإن هذه التقنية، تساعد على معرفة الشخوص وإدراك عواملهم، وتقارب بني 
الظاهر والباطن يف الشخص، كما بني احلال واملكان واملقال، وهو ما جيعل السرية املنقبية، أو 

بشخوص هلم وضع اعتباري خاص ونفوذ واسع يف تاريخ  رية موضوعية تعىنلترمجة الكرامية سا
وفكر األمة، بل إا جتتهد يف جعل الشخصية الكاملة اخلارقة الغامضة، منوذجا مألوفا ومتقدما يف 

  .عصرها
حيار العقل يف تفسري وفهم الكرامة، وتقبلها، فهي كفعل بشري حقيقي أو احتمايل، 

ضع و هو ما تظافرت كل العناصر اللغوية واإلبالغية على خلقه و دفع إىل تصديق وقوعهوال
تاب الكرامات واملناقب يف تكليم الشجر واحلجر والطري، ويف إيقاف متاسكه، بفضل ذلك جنح كُ

  .املفترس، كما استطاعوا السري على املاء واهلواء" وترويض"العدوان 
حتماليا، ألنه ليس سردا أو حكيا اوهذا إن كان ... لقليلوأكرموا شعبا بكامله وأكثروا ا

فقط، ولكنه أيضا معىن رمزي حتبل به العبارات، ذلك أن الكائن البشري هو كائن ثقايف بالطبع، 
أي أنه الكائن الوحيد الذي يتميز بنسق عامل الرموز، وبني مكونات هذا النسق الرمزي، اللغة 

على . عايري الثقافية والقُدرة على استعمال أدوات ورموز املعرفة والعلماملكتوبة واملنطوقة والقيم وامل
أن الرمز يعين شيئا خفيا أو غامضا، والكرامة بفعل ذلك، تشتمل على أكثر من املعىن الواضح 
واملباشر، وهو معىن ال ميكن حتديده بدقة أو تفسريه كلية، فاإلنسان حيمل يف فكره اهلواجس 

مل يف شكلها البدائي، أي الرمز، ولعل هذا األمر يستوجب حتديد مستوى والقلق وسعادة العا
الترميز الذي ميكن أن تلعبه بعض الكائنات البشرية أو احليوانية يف مثل هذه الكرامات، مبا يف ذلك 

  .األبطال الكراميون أنفسهم
  

                                                             
 .79، ص1986البيضاء، الدار ، الشركة املغربية، للناشرين املتحدين، 1مورفولوجية اخلرافة، ترمجة إبراهيم اخلطيب، ط ،ميريالدفبروب : ينظر )1(
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  :العجائيب يف عامل التصوف -3
وري، استحضر فيها تعريف الكرامة ، مبقدمة كمكون ضر)تراجم(بدأ ابن قنفذ رحلته 

فاملقدمة تفتح باب  ،لكرامةاوكل اآليات الدالة على الويل وصدقيته، وهذا لتهيئ املتلقي لقبول 
وقبل اخلوض يف ذلك أقدم هنا مقدمة "وقيام الوالية ا،  حلجة واالجتياح، على صدق الكرامةا

سره وجهره، مع لواحق أحلقتها، وشواهد  ن تباينإقريبة تفيد الناظر صفة الويل وحتقيق أمره، و
مث جند النصوص الكرامية يف تلك التراجم، ويقوم ابن قنفذ بتعريف الباث، صاحب  )1(،"أثبتها

ان اث الكرامة، سواء كالكرامة، فزيادة على ذكر امسه ونسبه، يردف ذلك بعناصر، وتفاصيل أحد
                             .الغيـيبحمتواها متعلقا باألرضي أو تعلق ب

على تراجم لشيوخ املتصوفة، وهذا النمط حيتوي " عز احلقريوأنس الفقري "حتتوي رحلة 
ل يف كل املناقب املترمجة لشيوخ التصوف، ثفوق واقعية، ومت/ على عناصر واقعية وأخرى كرامية

الواقع  وجه واقعي باعتباره شيخا يف: بل إن ترمجة كل شيخ صويف ميكن محلها على وجهني
 ومعروف اهلوية والسلوك واألحوال والنسب والتاريخ، ووجه كرامي ألنه ميثل شخصا غري عادي

 بورود نصوص كرامية متناثرة يف ثنايا الرحلةوميكن االستدالل  .ويستطيع فعل ما ال يستطيعه غريه
الويل الفقيه  –مدين  فمن تالمذة الشيخ أيب"وهي نصوص مل تقتصر على كرامات شيخٍ واحد 

املبارك الصاحل الويل أبو عبد اهللا حممد بن أيب حممد عبد اهللا الصفار املدفون عندنا يف املسجد الذي 
. كان يؤم فيه، دخل باب القنطرة من قسنطينة أدركته صغريا وتربكت به ورأيت والده صفارا

، لبناته، يعلمهن وكانت أليب عبد اهللا الربكة التامة والكرامة العامة واختصه والدي، رمحه اهللا
حداهن حىت ختمت وكررت ثالثة مرات وقرأت عليه الرسالة وانتفع ا إالقرآن ومل تفارقه 

ما رأيته، رفع بصره "خوايت أحدى إكثريا يف مقابلة الكتب وحنوها، وقالت يل . والدي، رمحه اهللا
فطر عليه، تارة يقبله وتارة وإذا قربنا له طعاما ما ي. يوما قط، وما مسعنا منه كلمة يف غري التعليم

وكان حيدث عن جدي لألم ويكرر ذلك دائما، أنه خرج لزيارته من باب القنطرة، " يرده بيده
                                                             

  .2ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري، ص )1(
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فناداه من أعايل الرمال اليت هناك وجدي يف طريقه فلما بلغه يف اليوم التايل مبالرة وجده تبعد عن 
  )1(".نتظركمن حني ناديتين وأنا أ: "الدار، جالسا يف الطريق وقال له

وهناك منط منحرف عن الواقع كلية، وهو يشمل ترمجة بعض اخلواص من أهل التصوف، 
 وأب :كما يسم كرامات بعض الشيوخ يف منازل وأحوال معينة، وميكن أن ميثل لذلك بكرامات

 ىالشيخ أبو يعز: "ومن أشياخ أيب مدين رضي اهللا عنه .يعزى، أبو حرازهم، أبو مدين شعيب
عبد اهللا وكان من آيات اهللا تعاىل وأمره كله عجيب، ونقلت كراماته نقل التواتر، حدث لنور بن ي

طالعت أخبار الصاحلني من زمن أويس : "عن البحر وال حرج قال الشيخ أبو مدين، رضي اهللا عنه
  )2( ...".ىرأيت أعجب من أيب يعز فما القرين إىل زماننا

زرت أىب يعزى وأقمت عنده فوصلت ): "اهللارمحه (ويف موضع آخر قال ميمون التاروطي 
مجاعة من فاس برسم اإلنكار عليه فوثب السبع على دابة من دوام، فصاح أبو يعزى عليه وجذبه 

وشكا الناس إليه مرة احتباس املطر، فرمى بشاشيته وبقي "، )3("إركبوه: "من أذنيه وقال ألصحابه
ة يطلبون من هذا العبد املطر ما قدري أنا حىت يا موالي هؤالء الساد"رأسه أبيض، ونظر وقال 

  )4(".يطلب مين املطر؟ مث بكى فأنزل اهللا املطر
ا جيعل ت يف كتب التراجم عددا هائال من اآلثار، ممفمهما يكن فإن مسألة الكرامة، خل

ع من الواق اخليط ،لذلك ابها تاريخ بطل وسرداً ملظاهر البطولة، ويكون حمتوى خطاا، اعتبارلُ
وقد يكون من اازفة حماولة عقلنة هذا اخلليط، واعتبار أن اجلانب التارخيي منه يشكل "واملتخيل؛ 

مادة توثيقية تعتمد، وأن اجلانب األسطوري ال يفيد؛ ذلك أن ترسبات اإلبداع اخليايل تتراكم فوق 
كذلك، دون إمكانية  احلدث الواقع وتغلفه باستمرار، مما جيعل منه مادة متماسكة تستغل باعتبارها

                                                             
 .21ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري، ص )1(
 .21، صاملصدر نفسه )2(
 .22صاملصدر نفسه،  )3(
 .23املصدر نفسه، ص )4(
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فالكرامة يف عمقها تتجاوز ظاهرها للداللة على التصوير والترميز، واإلحالة  )1(".تفتيتها بالتحليل
تستدعي قراءة خاصة، تراعي  -وغريها–وهذه كلها ... إىل اخلفي وغري الواعي واملكبوت

، كما يف الذهنية الفردية يف الواقع واملتخيل يف السياق احلضاري واإلنساين) ةيالكرام(إمكاناا 
  .واجلماعية

 لت مضربا وجانبا من جوانب الطعن يفاحملافظ شكّ صحيح أن الكرامة يف الفكر الديين
ا ال تبلغ مبلغ خرق العادة، وأن من ادعى النظام الصويف، حبيث أنكر كثري من الفقهاء وقوعها، أل

ليصه الناس من أذى، إمنا هو ممن يعمل بآراء موافاة أحدهم املاء يف بادية، أو إجابته لدعوة أو خت
عترب نثل هذه اآلراء وال نريد التحقق يف شأا؛ ومبضعفه احلديث، غري أننا أشرنا إىل عدم احتفالنا 

خوارق ألناس اعتربوا أولياء أو أهل اهللا أو أصحاب  يالكرامات كقصص أو حكايات روت وترو
ميلكون القدرة على خرق العوائد؛ وبالتايل تقدم لنا فهي لذلك، تقدم أو خترب عن أناس . بركات

القدسي "أو " املتخيل الشعيب"مادة شبيهة بأدب الغرائب والعجائب، وال مرد لكوا تسود يف 
  )2( .عند املثقفنيوعند العامة " الشعيب

الصلة الرابطة  جسدشكلت الكرامة على أي حال مرجعية هامة لإلتباع، ألن هذا اخلطاب 
صحابه، وبني اجلمهور، وذا فإن املناقب والكرامات جنس سردي قائم بذاته، سواء ورد بني أ

يشترك مع األنواع "مستقال أو ورد موازيا أو حمايثا لغريه من األجناس األخرى، وهو جنس 
   )3(".السردية األخرى يف خصائص بنيوية، ولكنه قد خيتلف معها يف الوظائف املراد إجنازها

، سيتم معاجلتها مشاخيه يف املنام، وقد ساق املؤلف حكاية على لسان ات الرؤيمن الكراماو
  .الحقا

                                                             
 .113-112، ص1989، مطابع سال، بسال، 1عبد اللطيف الشاذيل، التصوف واتمع، مناذج من القرن احلادي عشر اهلجري، ط )1(
 منشورات كلية اآلداب بن مسيك، جامعة احلسن الثاين،، 4ع، جملة بصمات، )الكرامات منوذجا(، "املتخيل واهلوية"امليلودي شغموم، : ينظر )2(

 .25ص
 .120-119، ص1990 ،قال، الدار البيضاءب، دار تو1مفتاح، جمهول البيان، ط حممد )3(
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ده املؤلفون والرواة على لسان الثقات، بعض هذه الكرامات، من قبيل ما يرد توإذا كان
يعين تبنيهم هلا والوثوق ا وإعادة تصديرها وإذاعتها يف الناس وذلك من باب توظيف كل أشكال 

رحلة، تضيف كرامات من العربية ذات الداللة احلجية القوية، إذا كان األمر كذلك فإن السرود ال
  :تترجم هلم مثال

 عبيد اهللا التاوردي كيف أحضر رجال اإلشفاء من املرض وقد ساق حكاية على لسان أيب 
يقه رِوحادثة مسح الشيخ اهلزمريي بِ )1(ل عليه حىت قام،يتفيعزى  وعن احلركة فما زال أب امقعد

   )2( .على موضع الربص املرة بعد املرة على وجه الفتاة فذهب عنها
  ومن ذلك أيضا إكثار القليل من الطعام أو املال أو الزرع واملاشية وغريها، ومثال ذلك ما

أورده الشيخ أبو مدين بإحضاره لصفحة فارغة وغطاها بثوبه وصلى ركعتني، مث رجع فخرج 
وأكلنا من  :قال الشيخ أبو مدين ،سال أبيض، فأكل احلاضرونوأدخل الصفحة، وهي مملوءة ع

  )3(.العسل مخسة وعشرين يوما مل ينقص ذلك
  م، كالشيخ أيب كرامات مساعدةُالمناحلسن على ابن غالب أنه  اجلن، تدخل الغيب ملساعد

  )4( .إذا شكلت عليه مسألة علمية نظر إىل جهة من جهات البيت فيجدها مكتوبة يف اجلدار
إن اخلطاب الصويف الشعيب، هو خطاب كرامي يف جانب كبري منه، إن مل يكن يف جمموعه، 
استطاعت نصوصه امتصاص كثري من املرويات العربية احملفوظة واموعة، حول السري واملالحم 

وأخضعت كل ذلك لتعاليم الصويف، قصد إظهار قوة  ،واحلكايات واألساطري واخلرافات وما إليها
لقد ختللت الكرامات جل تراجم . لى خرق العادة، ودعم حجيته وصحة تعاليمهالشيخ ع

املتصوفة، لكننا ال نستطيع اإلدعاء بأن هذه الترمجة أو تلك، قد ختصصت يف كرامة دون غريها إال 
أننا نسجل أن هذه الكرامات كثريا ما الءمت املواضع املثارة يف الترمجة، كما يبدو من قول 

                                                             
 .29ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري، ص )1(
 .32، صاملصدر نفسه )2(
 .39، صاملصدر نفسه )3(
 .26املصدر نفسه، ص )4(
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والفائدة يف ذكر كرامات األولياء أا تقوي قلب املريد " "إىل رجال التصوفالتشوف "صاحب 
وكُال نقُص علَيك من أَنباِء : "ودليل ذلك من القرآن قوله تعاىل. السالك إىل طريق احلق تعاىل

: ، اآليةهودسورة [ وذكْرى للْمؤمنِني الْحق وموعظَةٌ هذه الرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادك وجاَءك في
فالكرامة تؤيد أحوال املريدين وتثبيت مقامات أهل الصالح واليقني، يربو بذلك يف ، )1(]120

  .قلوم اإلميان وتزيد لواعج الشوق واحملبة
  :قدسية الويل -رابعا

، بل يؤكد ا قوة فالويل احلق، هو من له الكرامات أو خوارق ال يتحدى ا ناموس الدين
هذا الناموس، ويتحدى ا نواميس الطبيعة، وقانون اتمع وقدرات األفراد وتواضع اجلماعات 
واتفاقها، وهو بذلك خيلق بطولته اخلاصة، أو خيلق تصورا خاصا عن نفسه يف ذهن الناس، وذلك 

خالل تنقالته عرب أماكن عرب اختبارات خيضع نفسه هلا، وجيتازها بنجاح خارق، سواء يف إقامته أو 
 ،حيث ينفذ كراماته وتدخالته... معينة، رسم ا ما أمساه بعض الباحثني باجلغرافية املقدسة

 شاء، ويسوق الناس فيه كيفمايسلك فيه كيف يوحيث يكون سيد املكان والزمان، أي سيد عامله 
وخيترق كل أنواع لى املاء ع هذا السلوك هو ما يدفع باملتلقي إىل الثقة بشيخه ويل ميشييشاء، 

حىت حالّ ... اسية ويتكلم من بعيد ويسمع وال يرىياملادة ويتنقل بني األماكن يف برهة زمنية غري ق
  ..واخلرافة واألسطورة وما إليها بالغرابة" األدب"لكثري من الدارسني ربط هذا 

يتخذون عليه املزارات  ا، مما جيعل الناسا وميتمات حياوالويل الصاحل له من الربكات والكر
يتبوأ الويل تلك املكانة من شعور الناس وقناعام بأنه أهل الربكة واخلري، كأن يربئ "وذا 

  )2(."املرضى، ويقضي حوائج أخرى ملريديه

  

  

                                                             
 .38، ص ، التشوف إل رجال التصوفالتاديل ابن الزيات )1(
 .116ية يف أدب الرحالت، رحلة ابن فضالن منوذجا، صاخلامسة عالوي، العجائب )2(
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  :لبس املرقعة -1
لقد كان املتصوفة والزهاد حرصني على لبس املرقعات واخلرق هلذا جند ابن قنفذ يتوقف 

مرقعة فإذا أخرج  هولباسه يف دار"ته عند رؤيته هلذا الصاحل الزاهد لبس الرقعة على طول رحل
. عبد اهللا بن عباد الرندي ، وهنا يتحدث عن اخلطيب الشهري أيب)1("سترها بثوب أخضر أو أبيض

فدفعت أثوايب إىل فقري جبنيب وأخذت مرقعته، " :حل أبو علي عمر احلباك التلمساينيقول الشيخ الصا
وهي رؤية عيان لرجل من املصامدة وعليه  الرحالة، ويروي )2("ت رأسي ودخلت على أهليوحلق

   .)83ص(البس اخلرقة  اورأيت شاب) 82ص(مرقعة وبيده ركوة 
  :حيدثنا ابن قنفذ عن اللجائي

فتكلم رجل من طرف احللقة فيها . وحدثنا الثقات أنه كان يوما يف جملس أقرائه يتكلم يف مسألة"
  )3(".استهزاء ، ونظر إليه احلاضرون نظر"قعةرجيبه والرجل ال يعرف، وعليه م معه فلم

وأريت منهم بفاس، وهو حي اآلن ا، ويلّ اهللا الفقيه الزاهد الورع أبا عبد اهللا حممد اجلناين من "
ولباسه فيما رأيت أما  ،أهل العلم والصالح والزهد والورع والفالح، وكان يربين كثريا ويدعو يل

وكان يف أكثر : "علي الرجراجي ويقول عن العامل أيب، )4("باءة من تليس أو جبة من صوفع
ويتحدث ، )5("أوقاته خيلو بنفسه وال يعرف أحد أين هو ومازال يباشر جسده بتليس ويستره جببة

ورأيتها مرة عليها جبة صوف وعلى رأسها طرف من : "يف املرأة الصاحلة مؤمنة التلمسانية
  )7(".لو رأيت مبدينة سال شابا يف مسجد منقطع عليه مرقعة"وأيضا  )6(،"تليس

                                                             
 .80ابن قنفذ، انس الفقري وعز احلقري، ص )1(
 .104ص، املصدر نفسه )2(
 .69، ص املصدر نفسه )3(
 .76ص  املصدر نفسه، )4(
 .78، ص املصدر نفسه )5(
 .81، صاملصدر نفسه )6(
 .83، صاملصدر نفسه )7(
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وهذا ما أكده  )1(.أما لباس اخلرقة فهو يتصل بسنده إىل الرسول صل اهللا عليه وسلم
 ولقد كان ابن قنفذ )2(اهللا عليه وسلم ىالعياشي، وأن هلا وسائط مثانية متصلة بالرسول صل

هم الشديد على لبسهم للخرق واعتزازهم ا وحرصهم يتحدث عن األولياء والزهاد وعن حرص
  .عليها

ومن أصحاب الشيخ أيب مدين رضي اهللا عنه، الشيخ الصاحل بالل وكان "يقول ابن قنفذ 
وبه يتصل سندي يف لبس اخلرقة فإين . خمتصا خبدمته سالكا على طريقه، وسكن بعده عياد تلمسان

ألبسين بيده : باركة الشيخ الصاحل أبو موسى القرويرويتها حني ألبسها ألبسين إياها بيده امل
اخلطيب احملدث أبو عبد اهللا حممد ابن الشيخ الصاحل املرحوم أيب العباس بن مرزوق التلمساين، وقد 

ألبسين والدي مبكة، قال : بعض البخاري إال أين مل آخذ عليه لبس اخلرقة، قال نهأدركته ومسعت ع
: ألبسين أبو احلسن بن حرزهم، قال: ومدين قال. مدين، قال ألبسينألبسين بالل خدمي الشيخ أيب 

ألبسين إمام احلرمني أبو املعايل : ألبسين القاضي أبو بكر العريب، قال ألبسين أبو حامد الغزايل، قال
ألبسين معروف : قال ألبسين سري السقطي، قال: ألبسين اجلنيد: قال ألبسين أبو طالب املكي، قال

. ألبسين احلسن البصري: قال. ألبسين حبيب العجمي: قال. ألبسين داود الطائي: قال. الكرخي
وهكذا حضرت . ألبسين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال. ألبسين علي بن أيب طالب: قال

جلدي لألم يوسف يعقوب يذكر هذا السند حني يكسى اخلرقة ملن يرغب ذلك منه إال أن بينه 
  )3(".والده وابن عوف كما ذكرناه قبل هذاوبني أيب مدين رجلني 

  
  
  

                                                             
 .93، صحلقريابن قنفذ، انس الفقري وعز ا)1(
دار السويدي ، 1طنواف عبد العزيز اجلحمة، رحالة الغرب اإلسالمي وصورة املشرق العريب من القرن السادس إىل القرن الثامن اهلجري،  )2(

 .45، ص2008 للنشر والتوزيع اإلمارات، األهلية للنشر والتوزيع، األردن،
  .94، صنس الفقري وعز احلقريأابن قنفذ،  )3(
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   :اآلخر يف الرحلة الزيارية -خامسا
ات يف مساحات ممتدة بني ربالتخييل شبكة ثقافية مفتوحة باستمرار على كافة املعارف واخل

  )1(.، الواقعي واألسطوريالغيـيبالوعي والالوعي ما بني العقالين و
، وخاصة يف بناء وخلق متثيالت متنوعة بسيطة لهدود التخييل ميلك من اإلمكانيات ما ال حو

خيلق متثيالت يف حياة وستطاع التخييل أن يقترن بكافة احلقول واألشكال التعبريية، اومعقدة وقد 
اإلنسان، تنمو داخل الصور واألفكار والنوايا، لذلك فإن كل التمثيالت املتحققة يف جمتمع ما، 

ت اليت خيلقها اإلنسان عن ذاته وما حوله، وعن اآلخر وما لدى مجاعة ما، هي تركيب للتمثال
متثيل نفسه وغريه ألجل امتالك مواقف وهوية متأل الفراغ  ىلإوكأمنا حاجة اإلنسان  ،ينتجه

ال إنسانيا مشتركا للعامل وليس التمثيل ياملفترض، كما كانت األسطورة يف مرحلة تارخيية معينة، متث
ورة أو كتابة، إلدراك معان جمردة فقط، ولكنه نسق فسيفسائي وثيق بيها بسيطا أو مركبا، بصشت

واخليال والرمز ضمن أبعاد  االرتباط بالواقع يف كل حركاته املوروثة واجلارية، وبالذهن والشعور
   .وثقافية واجتماعية وتارخيية دينية

والسري من خالل مجاعية هلا تارخيها اخلاص والعام، العلين  وأفردية سواء كانت والتمثيالت 
مراحل متعددة أساسها انطباعات وأحكام وإشاعات  عربإنتاجها ألفكار عن نفسها وغريها، متر 

قبل أن تصل إىل صورة ثقافية ذات دالالت تستند إىل ما هو ديين أو تارخيي  ،وصور غري مكتملة
  .أو سياسي ظريف، أو إىل كل تلك األقطاب
يالت بني الدينية والسياسية واالجتماعية، وقد حتمل لذلك ميكن التمييز الدقيق يف التمث

أوهاما وزيفًا يف بنائها الشفوي املتداول، ويتحول النص املكتوب إىل بناء رمزي ثقايف ختييلي ذي 
  .أبعاد مجالية تذوب من حدة العنف والسخرية يف الوعي اجلمعي الذي يتداول التمثيالت شفويا

ثابتة وأخرى متغرية تتحكم فيها كل  ا، حيزا كبريا صورويشغل اآلخر، يف هذه التمثيالت
  .العوامل التارخيية واجلغرافية، مبا فيها من ردود الفعل والتخيالت

                                                             
  .273اجلزائر، ص ،، وهران2012، أفريل 24ع، جملة القلم، "يف السرد العريب اآلخرسريورة متثيل "شعيب حليفي، : ينظر )1(
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، عموما بأبعاد سريية وترامجية "الفقري وعز احلقري أنس"فل رحلة ابن قنفذ القسنطيين حت
الضرورة يتضمن صورا عن ب الرحلة، ونص "اآلخر"ومناقبية تتفاعل لتشكل صورا أولية عن 

هذا اآلخر أفكارا وقيما وثقافة، وتتميز رؤية ابن قنفذ عن  يعديف جتلياته الدينية واليومية، " اآلخر"
اآلخرين، ذلك ألن الوعي باآلخر عنده ينطلق من الديين الصويف وحضور القيم  الرحالةرؤى 

  .اإلسالمية
مح ومسات العنصر الثقايف الذي حيمله اآلخر يف الرحالت الزيارية، يعرض من خالل مال

، يف الرحلة الرحالةوهذا ما يفسر كون " الرحالةهو دعامة مركزية يف بناء رؤية ف لذاالراوي 
الزيارية جمرد شخصية ثانوية تتعدد أرقامها تبعا لتعدد الزوار، خاصة أن الشخصية املركزية 

  )1(".الويل قد حازت البطولة من كل أطرافها شخصيةُ
قنفذ على خصوصية التصوف، اليت تعين بزيارة أضرحة األولياء، ومراكز  وتقوم رحلة ابن

طار صيتهم يف اآلفاق يف هذا  نالتصوف من رجال العلم والتزكية ومن هم من أمر الكرامات، الذي
 على أحد، وصلٌ ىواملعروف أن أهل التصوف هلم من الوصل ومن االتفاق ما ال خيف .اال

م يعزز ويقرب املسافات، ويكسر احلدود وال يعترف بأمر السياسات، هذا كله جنده روحي بينه
وبعد فإن : "زيارة ضريح الويل الصاحل أيب مدين شعيب إذ يقول منهااملقصود  كان واليترحلة اليف 

رغب إيل من يكرم علي من بعض : الفقري إىل عفو ربه أمحد بن اخلطيب، وفقه اهللا ولَطُف به قال
غري أن  )2("ين يف الدين يف تقييد شيء من كالم الشيخ أيب مدين، نفع اهللا به وبأمثاله املسلمنيإخوا

حقق من خالهلا زيارة للمغرب وختلل ذلك السياحة كانت تتجاوز هذا األمر، الغاية من هذه 
م اتصاالته الشخصية برجال التصوف وذكر أخباره"زيارات كثرية جلل األولياء، إنه قد ترجم عن 

وقد انتشر يف هذه احلقبة أمر التصوف " تاز به سرية كل واحد منهممت وجماهدام واإلشارة إىل ما
حركة طرقية حمرفة تعتمد على الكرامات واخلوارق "يف بالد املغرب حىت استفحل إىل 

                                                             
 .108عبد الرحيم مؤدن، الرحلة يف األدب املغريب، ص  )1(
 .1، أنس الفقري وعز احلقري، صقنفذابن  )2(
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وهو ما يعزز من قيمة هذه الرحلة تارخييا وجيعل هلا مكانة يف صف التراجم  ،)1("واخلرافات
ماسك األحداث متكن رحلة ابن قنفذ، رحلة ذات سرد مترابط العتبات وال تمل  خبار، كماواأل

، وإمنا جعلها غري مقيدة ومطردة يتحدث عن حمطات مستقلة، إال أا تصب مجيعها يف واألزمان
زياراته املتعددة لقرب ابن كك بذلك والترب ،زيارات األولياء من أحياء وأموات زارهم يف قبورهم

شبه مؤمتر " متثلالشهري، كما ال يفوت احلديث عن ما صادفه من لقاءات ) سال(شر ويل مدينة عا
ذكر  عنوال يتواىن أيضا " صويف بناحية دكالة، هذا التجمع الذي يقصده كل املنتمني هلذه احلركة

صي كل شاردة وواردة عن الصوفية وما ينم عن هذه الشرحية من لقاءاا وتشعباا، حىت إنه حي
 الشعيبيون،: اهم بست طوائفمنهم طوائف متعددة، وذلك حسب نسبهم لشيوخهم، وقد أحص

  )2(.من زعمائها ئاشي ذكر كما ،احلاجيون الغماتيون، احلجاج، املاجريون، ،جيوناهالصن
وجيعل منها الزمة " وحدثين" "رأيت"ونلمس من خالل أحاديث ابن قنفذ أنه يوثق كالمه   

كشاهد على األثر واآلثار، وعن إثبات لسريته الذاتية من خالل عرض حال، تشف عن إبراز ذاته 
احلاج أيب العباس الدكايل عن  وقد أخذت طريقه عن ويل اهللا تعاىل: "ومن مجلة ذلك مثال، قوله

ورأيت منهم بفاس، : "وقوله )")3م اهللا ايت عن اهلزمريي نفعمالغىل أيب زكريا حيي اويل اهللا تع
وهو من . ، الشيخ الصاحل الزاهد أبا عبد اهللا حممد املشرتائي من أرض دكالةوهو حي اآلن

ورأيت منهم بفاس الشيخ الصاحل أبا "وقوله ) 4("الزاهدين يف الدنيا ومن خيار عباد اهللا الصاحلني
وأمثلة من هذه كثرية،  ،)5("احلسن على اللجائي، ويل به معرفة ويفتقدين ويسأل عن حايل كثريا

ومن ذلك وصفه للشيخ أيب  ،ه ومن له من عزم يف العبادة وخوف ورجاءبعض من لقي كما يصف
الشيخ أبا احلسن بن يوسف ك لقيت لوهنا: "الذي يقول فيه ،احلسن بن يوسف الصنهاجي

وكان ضخم البدن  .الصنهاجي من آيت حمبوب، ويل فخر عظيم بلقائه واغتنامي لربكته ودعائه
                                                             

 .)ز(ص  من املقدمة ، نس الفقري وعز احلقريأابن قنفذ،  )1(
 .64، صاملصدر نفسه )2(
 . 70، صاملصدر نفسه )3(
 .75املصدر نفسه، ص )4(
 .76املصدر نفسه، ص )5(
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مسع آية من كتاب اهللا عز وجل أو حديثا من حديث النيب صلى اهللا  جدا وال تكف له دمعة، وإذ
عليه وسلم، أو بيتا من شعر أو كلمة صوفية، وضع كفيه على عينيه وأخذ يف البكاء والزيادة فيه 

وال خيلو نص ابن قنفذ  )1("هذا ال ميوت إال بالبكاء ":حىت خياف عليه، وقلت لبعض الفضالء منهم
  . ديثحلامن هذا الصنف من 

نبين من منظور رؤيته، فيصبح فتالصورة اليت يقدمها ابن قنفذ لآلخر من النساء أما 
، )2("إنه تعديل ميس اخلارج كما الداخل اكتشاف اآلخر، هو يف نفس اآلن اكتشاف للذات،"

وهو يرى يف تلك النسوة اآلخر املماثل له يف التدين واالعتقاد والزهد، وهذا ظاهر من خالل مجلة 
ورأيت منهم : "يقول ابن قنفذ ،...، املؤمنة، متعبدةالصاحلة: أللفاظ اليت أطلقها ابن قنفذ عليهنا

ين بالدعاء يف ا ومازلت على ما تقرر عندي، ختص بفاس املرأة الصاحلة مؤمنة التلمسانية، وتربكت
 ،)3("يديهاوا يف العام من غزل بوكانت على زهد وتقشف وعبادة وورع وكان قُ... ظهر الغيب

وقصد أبو احلسن بن يوسف الصنهاجي بعد هذا التاريخ زيارة امرأة متعبدة : "ويذكر أيضا
الم ضريرة، فجلس يف فم الغار الذي كانت منقطعة فيه فسلم عليها ورحبت به، مث كلمته لك

وتشوقت اخلواص إىل سبب املوت ووقع البحث عن ذلك ... شهق منه شهقة واحدة فمات
  )4(".ل إا كلمته يف أمر نبوي كشف له بربكتها عنه فمات عند معاينتهفأقرب ما قي

ورأيت منهم باملغرب األقصى يف طرق سكسوية من جبال درن مبوضع يقال له القاهرة 
. الصاحلة عزيزة السكسوية وتربكت ا وجلست معها وهي متوجهة يف صلح بني فئتني عظميتني

ا يف وهي فصيحة جد... وال يتحرك أحد إال عن أمرها... ساءتباع من الرجال وأتباع من النوهلا أ
  )5( .وأوامرها ووعظها أجوبتها

                                                             
 .72، صنس الفقري وعز احلقريأابن قنفذ،  )1(
 .16، ص1996طنجة، ، شورات مدرسة امللك الفهد للترمجةمن، )مؤلف مجاعي(يوسف ناوري، صورة األخر يف رحلة ابن بطوطة،  )2(
 .80س الفقري وعز احلقري، صنأابن قنفذ،  )3(
 .73ص املصدر نفسه، )4(
 .86ص املصدر نفسه، )5(
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، وهو يتتانمتها وزيارة الرئيس الشهري صاحب مراكش عامر بن حممد اهلايتكلم عن كرو
بأا تبادره اإلجابة قبل السؤال كما خيطر يف باله، وكاشفته بالرجوع  -ابن فنقذ –حيدث الفقيه 

ويتحدث هنا ابن  )1(.وأطاع أمرها فرجع وجاءه كتابه خبدمته وطاعته. ار السكسويعن حص
  .ء النساء والتربك م وبدعواممات ومكاشفات هؤالاقنفذ عن كر

االتصال بالشيوخ املتصوفة، من أجل التربك  -كما ذكرنا سالفا -واهلدف من الرحلة
كر له، أو املسافات واملراحل للتربك بويل ذُ الةالرحبلقائهم والفوز بدعوام الصاحلة، هلذا يقطع 

متعبد منقطع يف زاوية أو خلوة، هلذا يذكر ابن قنفذ املشايخ الذين لقيهم يف طريقه إىل زيارة أولياء 
  . اهللا من قسنطينة إىل املغرب

فحركين ذلك إىل ذكر هذا الشيخ والتعريف به، ومـا  " مدين شعيب بذكر الويل أيب بدأها
إن : "على شكل ترمجة حلياته والتعريف به ومناقبه وكراماته فيقول"، )2("من خربه ونسبه وصل إيلَّ

الشيخ العارف احملقق الواحد القطب أبا مدين، نفع اهللا به هو شعيب بـن حسـني األنصـاري    
حبـارا مـن    ضاألندلسي األصل من أحواز إشبيلية، كان زاهدا يف الدنيا عارفا باهللا تعاىل وخـا 

  )3(." األحوال
فقهاء  يد صغريا إىل أن تتلمذ على منذ أن كان *مدين ذ سرد حياة أيبفنقيواصل ابن و

مث يتحدث ابن قنفذ عن حياته وسريته مث يواصل ذكر مشايخ  **وعلى رأسهم بن حرزهم )4(،فاس
مام وأحواهلم ويتحدث عن كرامات أيب مدين امتحدثا عن كر )5(مدين واحدا تلو اآلخر أيب

                                                             
 .87، صنس الفقري وعز احلقريأابن قنفذ،  )1(
 .2ص، املصدر نفسه )2(
 .11، صاملصدر نفسه )3(
وخاصة اخللصاء من فضالء العباد  هو الشيخ الفقيه احملقق الواصل القطب شيخ مشايخ اإلسالم يف عصره إمام العباد والزهاد: أبو مدين شعيب )*(

  .سيدي أبو مدين شعيب بن حسن األندلسي من ناحية اشبيلية، تويف بتلمسان
 .12، صنس الفقري وعز احلقريأابن قنفذ،  )4(
  .م بفاس1163/ه 55هو أبو احلسن على بن إمساعيل املعروف بابن حرزهم والعامة تقول هلم بن حرازم، املتويف سنة : بن حرزهم )**(

، مكتبة الرشاد للطباعة للنشر والتوزيع، 1عبد القادر بوباية، ط: ابن مرمي امللييت املديوين، البستان يف ذكر العلماء واألولياء بتلمسان، حتقيق: ينظر
   .213، اجلزائر، ص2011

 .14، صنس الفقري وعز احلقريأابن قنفذ،  )5(
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ويواصل احلديث عن أشياخ الشيخ أيب مدين وسرد  ،وكراماته *ىيعز مث عن شيخه أيبأيضا، 
  )1(.مناقبهم وسريهم

الشيخ أيب مدين من بينهم الشيخ والفقيه أبو عبد ، )2(وينتقل بعد ذلك ليتحدث عن تالمذة
سن ابن اخلطيب ح الرحالةويتكلم عن سريته وبركاته وعن والد  ،اهللا حممد بن عبد اهللا الصفار

ويتكلم عن أصحاب جده لألم ومن  ،)3(اخلطيب علي بن اللمعة فيحكي قصصه وسريته احلميدة
الشهري الذكر ورفيع القدر، رقيق القلب، : "بينهم أبو عبد اهللا حممد بن حيي الباهلي املسفر وهو

تصوف، له كالم عجيب يف ال ":ويواصل ابن قنفذ يف سرد حياته وأوصافه فيقول .)4("عزيز الدمع
ه بوكان من فصحاء الفقهاء يف جوا ،وخط رائق ،وله شعر فائق ،وله تقاييد يف أنواع فنون العلم

   )5(."كان كثري التواضع، حسن املالقاة... يف الفتيا 
وأن  ،عرب كامل صفحات الرحلة ال يتوقف ابن قنفذ يف ذكر صفات تالمذة الشيخ أيب مدين

جيعل الرحلة ما وهذا  )6(.الت بسبب بركات الشيخ عليهممن يؤذيهم أو يتعرض هلم يالقي الوي
  .قريبة إىل الرحالت الفهرسية

وكان ": كما يف قوله .يف سياق احلديث عن ويل آخر وكراماته وقد ال يشار إىل الويل إال
وحدثين أيضا هذه احلكاية شيخنا الفقيه . الكومي من الفضالء املشهورين مبراكش باخلري والصالح

وقال يل . لطالعة من البلد املذكوربااس املراكشي الشماع بفاس احملروسة اليت يؤم فيها أبو العب
)كان شيخنا يف العلوم السماوية الشيخ الفقيه أبو زيد عبد الرمحن اللجائي )اانتفع باهلزمريي كثري، 

                                                             

العزيز أو احملبوب وقد : ومعىن إيعزى. ذو النور أو ذو احلظ: إيال والنور، ومعناها: من مقطعني، كلمة بربرية مركبة )بلنور(أىب يعزى يلنور،  )*( 
  .عمر طويال وهو من بني األولياء املشهورين

 .20، صنس الفقري وعز احلقريأابن قنفذ،  )1(
 .45املصدر نفسه، ص  )2(
 .46املصدر نفسه، ص  )3(
 .53ص املصدر نفسه، )4(
 .54ص، املصدر نفسه )5(
 . 60، صاملصدر نفسه) 6(
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قدسية من عن الرجل إىل حياته ال ئاأننا ال نعرف شي .)1("ممن قرأ عليه وحدث عنه بالغرائب وهو
  .كرامات واشتغال بأمور مقدسة
حيث النموذج الويل شخصية معروفة، ولكن حياته الدنيوية  الرحالةهي مناذج كثرية يقدمها 

، مع مراعاة أن القدسي مهيمن وطاغي على )2(تتداخل مع حياته القدسية، وال ميكن الفصل بينهما
وأول من رأيت منهم الشيخ " :قوله من ذلك ،الدنيوي، ويقدم نصوص عديدة قد تقصر أو تطول
فيه ما بني  ييجامع القرويني بفاس وحي إمامالصاحل العامل احملقق العابد أبو احلجاج بن عمر 

وتويف وقد بلغ من السن . وله أوراد مقدرة وجمالس لقراءة العلم والتصوف. العشاءين أبدا قائما
ب صالة اجلمعة ومحل ومل يبلغ إىل قربه من ي عليه بعقلّحدى وستني وسبعمائة، وصإيف سنة  ،مائة

  )3(."كثرة الزحام إال بعد غروب الشمس
الشيخ الصاحل أبو حممد عبد اهللا بن : هممنمث يواصل احلديث عن أصحاب الشيخ أيب مدين و

، والشيخ حممد عبد اهللا الصنهاجي )5(ندلسية، واحلرة الصاحلة فاطمة األ)4(ماكسن الصنهاجي
، )8(، والشيخ الصاحل بالل)7(، والشيخ أبو عبد اهللا حممد بن محادو الصنهاجي)6(عرف بالزرهوين

، والشيخ اإلمام )10(والشيخ أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم )9(والشيخ الصاحل أبو عبد اهللا البوين
، والشيخ )12(، والشيخ أبو حممد عبد اخلالق التونسي)11(العارف أبو حممد عبد العزيز بن أيب بكر

                                                             
 .63، صنس الفقري وعز احلقريأابن قنفذ،  )1(
رحلة ابن ... أبا عبد اهللا حممد اجلناين، أبا احلسن علي البجائي، أبا علي الرجراجي، أبا عبد اهللا حممد بن عباد الرندي: من النماذج اليت يذكرها )2(

 .86-85-84-79-77-76قنفذ، ص 
 .73س الفقري وعز احلقري، ص ابن قنفذ، أن )3(
 .90، صاملصدر نفسه )4(
 .91املصدر نفسه، ص )5(
 .91املصدر نفسه، ص )6(
 .92املصدر نفسه، ص )7(
 .93املصدر نفسه، ص )8(
  .94املصدر نفسه، ص )9(
 .95املصدر نفسه، ص) 10(
 .97املصدر نفسه، ص )11(
 .100املصدر نفسه، ص  )12(
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، ويذكر )1(حل أبو الزهر الربيع والد الفقيه أيب حممد عبد احلق بن الربيع األنصاري البجائيالصا
     .بركة الشيخ أبا مدين عليهم

  :يف رحلة ابن قنفذ العجائيب والغرائيب - سادساً
يرتبط العجائيب يف العامل الصويف بالكرامة، ومن هنا يبدو أن الكرامة لفظ مرادف متاما 

  .ا يدل على ذلك تعريفها، كون الكرامة من األمور اخلارقةللعجائيب، مم
تنطوي حكايات األولياء على الكثري من األمور اليت ال يدركها العقل وذا ينصهر الطبيعي 

وهو يشاهد أو يسمع  ،وينتاب السامع املشاهد العجب واحلرية ،والالطبيعي والواقعي مع املتخيل
انتهى النص إىل أن األحداث ميكن أن تفسر ضمن نظام املألوف  فإذا"أو يقرأ تلك احلكايات هلذا 

وإذا انتهى النص إىل أن األحداث . فهذا يعين أن املوقف قد اختذ لصاحل جتذير النص يف الواقعي
فذلك دال على أن املوقف قد اختذ لصاحل انتماء النص إىل  ،تفسر بنظام آخر غري املألوف

طر ابن قنفذ للعجيب ضمن الكرامة واملعجزة واخلوارق ؤيب فيوذا حييا العجائ .)2("املتخيل
   .واألحالم املرتبطة باإلنسان

أقصوصة "ووفقا لذلك ميكن تصنيف الكرامة من حيث الناحية التعبريية األدبية على أا 
ة حتكي بالرمز إميان البطل الديين بقدرته على االقتراب التدرجيي والشديد من اهللا ومن مثة أخذ طبيع

  )3(."إمكانية التشبيه باهللا من حيث اإلرادة احلرة املطلقةإهلية توفر له 
شخصية تثري اإلعجاب، وتوجد يف كل زمان ومكان، ألنه ميثل " البطل"رأى الباحثون أن 

منوذج السلوك النمطي، لذا فالبطل هو وسيلة النص الكرامي وغايته يف آن؛ فهو الشخصية حمور 
ناية اإلهلية ويتلقى املساعدة قبل أن يواجه الصعوبات، أي أنه حيصل على ى بالعظاحلكاية وهو حي

                                                             
 .101، صاحلقرينس الفقري وعز أابن قنفذ،  )1(
 .309، ص 2005سبتمرب  /ه1426، رجب 15، ع57، جملة عالمات، ج"جتنيس العجائيب"لؤي علي خليل،  )2(
، 2003ناهضة ستار، بنية السرد يف القصص الصويف، املكونات، الوظائف، التقنيات، دراسة من منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق،  )3(

 .18ص
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أو الشروع يف إجناز الكرامة، وحني يتدخل ينجز اخلارق  الوسيلة السحرية قبل بدء املغامرة،
  .والعجيب

يشمل فعل العجائيب البطل الصويف الويل، ويتحول هذا الشخص من حقيقة تارخيية إىل 
يف بادئ األمر ليندهش، مث خيف  يقلتفامل. ل نصيا مع احللم واألسطورةشخصية عجائبية تتفاع

   )1(.عندما يرجعها ويفسر األمر على أنه معجزات وكرامات اندهاشه
فة يف تناول هذه النصوص، وهي حسب الباحث مما يدفع بالباحث إىل إجياد صيغ خمتل

اجلانب الثري يف األدب العريب، من حيث تضمنه العديد من اخلوارق، والذي يتم "شعيب حليفي 
، إن ثراء نصوصها تكمن يف )2("ضمن كرامات أولئك الشخوص مقابل معجزات األنبياءإدراجها 

م من الرؤيا، أم من األسطورة، أم من حرية القارئ يف كيفية متثلها، هل يعتربها من احللم، أ
املعجزات وغريها من التصنيفات اليت يتعدد فيها القراء ويتردد فيها ألا خطابات جتمع بني الواقع 

  .واخليال
   الغيـيب -1
  :الكرامات 1-1

رغم االختالف احلاصل يف شأا بني املتصوفة والفقهاء فإن ذلك دليل على ثرائها وعلى 
وهي اليت  ،بت الصوفية يف هذه الكتابات، ألا تضمنت جتليات البطولة واخلرقأا من الثوا

جعلت من الكتابات الصوفية نصوصا كرامية، فأن تكون شخ طريقة صوفية يعين أن يكون لك ي
لما اغتنت فرصة امتالك األتباع أتباع ومريدون، وكلما كان التكوين غنيا وعميقا ومتنوعا، ك

التايل توفرت فرصة إخراج مزيد من الشيوخ الكبار من ذوي االختصاص زدياد عددهم، وباب
  :يتحدث ابن قنفذ عن أيب مدين .والقرب، وهذا يف حد ذاته كرامة

                                                             
 . 60املغرب، ص ،للنشر لدار توبقا، دراسة يف السرد العريب ،طو، احلكاية والتأويللييعبد الفتاح ك :ينظر )1(
 . 16الرواية الفانتاستيكية، صشعيب حليفي،  )2(
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ر جباية وكثرت تالمذته وظهرت د يف بالد افريقية واستوطن يف اآلخدمث انصرف مشرقا وتر"...
ت لكل واحد منهم الكرامة بركاته عليهم، يقال أنه خرج على يده، ألف تلميذ وظهر

صرها حتوهذا من كرامة الشيخ أيب مدين، رضي اهللا عنه ونفع به، وهي أكثر من أن "، )1("والربكة
  )2(".جملدات وأعظم بركاته ظهور ألف شيخ على يده ولذلك يقال له شيخ املشايخ رضي اهللا عنه

على اختالفهم يف (كرامة ومن هنا فإن الفكر الصويف الشعيب بوجه عام، ينهض على ضرورة ال
  ).شأن إبرازها أو كتمها

ما هلؤالء : "رمحه اهللا قال ىحيكي ابن قنفذ مناذج من كرامات املشايخ مبتدءا بالشيخ أيب يعز
  )3(".ينكرون الكرامة واهللا لو كنت قرب البحر ألريتهم املشي على املاء

 ىخوته وسلّ عليه السيف وضربه فتلقإوفر بالليل فأدركه بعض : مدين يف بداية حياته البنكرامة 
  .، وهنا تأكيد على كرامتهم)4(الضربة بعود كان بيده فتكسر السيف أجزاء، فعجب أخوه

عمران موسى  فيذكر حادثة وقعت بني الشيخ أيب مدين والشيخ الصاحل أيبالربكة يف الطعام أما 
  . باب حماكاة املعجزة فإا تقبلهذه الكرامات تصطدم مع العقل إال أننا عندما ندخلها يف.احلالج 

ومن أصحاب أيب مدين الشيخ الصاحل الشهري أبو مسعود بن عريف، وكان جماب الدعوة 
مشهور الربكة، وكان حيدث الناس مبا يرى من موضعه يف تليك إىل قسنطينة وذلك مسافة 

مدتك إن شاء اهللا  قال له تطول وملا بويع السلطان أبو حيي أبو بكر ،مرحلتني واشتهرت كراماته
من كراماته أيضا مكاشفة طالبه باملال الذي أعطي له دون و ،)5("وتأمن من القتل فكان له ذلك

  .رجاعهإوأمره ب )6(الشيخ، وعدم رضاه بذلك علم

                                                             
  .16ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري، ص )1(
  .102، صاملصدر نفسه )2(
 .04املصدر نفسه، ص )3(
 .12ص املصدر نفسه، )4(
 .41-40ص املصدر نفسه، )5(
 .41املصدر نفسه، ص )6(
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تتعدى بركة الويل  به البشر يقوم مبا ال ميكنهم أن يقوموا به، فإذاً مل يأت فهذا الويل يأيت مبا
  .رية والطبيعية وال ميكن لشيء أن يقف يف وجههاكل احلدود البش

إىل  الرحالةعند أغلبيتهم، فهذا رجل من املصامدة يرافقه  ومن كرامام استجابة الدعاء
اللهم أمطرهم "اهللا تعاىل  هم برغبتهم يف املطر فيدعومنازل البادية ويسأل الرجل عن حاهلم فيجيب

، فهو يليب )1("عليها  ةترتل مطر كثري ومل تكن أي عالمة دال فإذا بآخر الليل" الليلة الليلة الليلة
هناك و .م بالدعاء فاالستجابة من خالل صدق النية وحسن الظن إال أنه دعاء هلم باخلريابرغ

إحساس الويل بالظلم، فهذا دعاء احلاج عبد الغين على وزير املغرب عمر بن  دالدعاء عليهم عن
ومل يقضه له، فدعى  ابب كالم مسعه كرهه الشيخ ألنه طلب منه أمرعبد اهللا بن علي البياين بس

  )2(.عليه الشيخ فقتل الوزير بعد أيام وتعجب الناس
فتالمذته أهل الصفا وهم حمفوظون " ،وأشدهم يؤذى باملثل وأكثر اذأومن كرامتهم أنه من 

وهذا ما مسعه  ،)3("كافيةباهللا تعاىل وما من مؤذ هلم إال ويلحقه ضرر ما واملشاهدة يف فصول ذلك 
 حدأأنه سجن من طرف ابن بطان ، من طرف الصاحل املبارك أبو حممد عبد اهللا الصنهاجي الرحالة

يوما، ،جنك؟ فقال أحد عشرعشر يوما وخرج لزيارة الصاحلني وأول من رآه منهم سأله كم س
  )4(.فقال أنا أسجنه إحدى عشرة سنة، فكان ذلك

م بقدر ما تؤكد على بركة األولياء، بقدر ما تؤكد على أن هذه هذه احلكايات عن كراما
  .ال هدف يوجهها، إا قوة يف خدمة القدسيو الربكة ليست غاية يف ذاا أو قوة بال معىن

إن الربكة جتلب اخلري من شفاء للمرضى وغريه ولكنها جتلب الشر كذلك، وعطف األولياء 
ملن يتطاول على األولياء، فالربكة  ادثة السجن وجزاءال يضاهيه إال غضبهم وهذا ما أكدته ح

  .حارسة له وألتباعه
                                                             

 .82، ص نس الفقري وعز احلقريأابن قنفذ،  )1(
 .84املصدر نفسه، ص )2(
 .60صاملصدر نفسه،  )3(
 .88، صاملصدر نفسه )4(
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وكان هنالك : "أيضا ويقول، )1(وكان أمره عجبا يف اجابة الدعاء برتول املطر: يتيقول عن السي
حينئذ طالب يدعو على ظامل بعقب كل ختمة خيتمها، أخربين الشيخ أبو احلسن هذا أن معه على 

ختمة، وكان ذلك الظامل يف أشد صولته، وكنت أرقب عاقبته حىت علمت عن ما اخربه ستمائة 
قرب أنه سجن وقتل نفسه، والعياذ باهللا، يف السجن باخلنق، وأخرج ودفن من غري أن يصلي عليه 

  )2(".أحد من املسلمني، ومل حيضره إال من محله وحده
ليك سيدي أبو مروان الفحصلي وقال يا سيدي يسلم ع: مث قلت له:"... بوينالشيخ أبو عبد اهللا ال

سبحان : فتعجبت من هذه الدعوة وقلت: "قال" نزع اهللا من قلبه حب الدنيا: أدع يل فقال: لك
  )3("اهللا تركت الشيخ أبا مروان يف غاية من الزهد والتقشف واالقالل ونبذ الدنيا مجلة

  صلى اله عليه وسلمكرامات الصالة والتسبيح والتسليم على رسول اهللاتقدم هذه النصوص 
وهي كرامات يتمتع ا املصلون اخللص، ولعل املنطق يف ، تشرة بني ثنايا العجائب والغرائبمن

قد مجع كل أنواع املعجزات واخلوارق ) صلى هللا عليه وسلم(ذلك هو اقتناعهم بأن الرسول 
ب الشيخ أيب ومن أصحا" :يقول ابن قنفذة، وهذه الكرامات تشمل طقوس العبادوالكرامات، 

: مدين رضي اهللا عنه، الشيخ الصاحل أبو علي الصباغ وكان صاحب مكاشفة وهو الذي قال
صليت املغرب مع الشيخ أيب مدين، فرأيت وأنا يف الصالة ثالثا وأربعا من احلور العني يلعنب، "

نعم قال : وهل رأيتهن؟ قلت: "فقال )4( ".فلما سلمنا من الصالة قلت للشيخ أيب مدين ما رأيت
  )5(".أعد صالتك، وأعد صالتك فإن املصلي يناجي ربه وأنت إمنا ناجيت احلور العني: يل

ووقفت خباريج آزمور عن بالد املغرب على قرب أيب شعيب أزمور املعروف بأيوب ": ويقول
السارية، ومعىن هذا أنه كان إذا وقف يف صالة النافلة غاب وهو منتصب كالسارية، فإذا أقيمت 

                                                             
  .8ص ،بن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقريا )1(
  .66، صاملصدر نفسه )2(
 94، صاملصدر نفسه )3(
  .38ص املصدر نفسه، )4(
  .38ص  ،املصدر نفسه )5(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

153 

 

الة، جاءه املؤذن وصاح يف أذنيه صيحة تسمع من خارج املسجد فيستيقظ من غيبته عن الناس الص
  )1(".وخيفف يف صالته ويدنو مع املصلني

  )2( ...".وأقام حنو مخسني سنة ال يطلع عليه الفجر إال يف املسجد: "ويقول عن آخر
وأنه ال حيل عليه إال بعد ستة فمن جماهدته أنه أمر ببناء باب البيت عليه : "وحديث عن اللجائي

كيف كنت يف هذه "أشهر ومل يدخل معه غري املاء وحده وسئل بعد خروجه عن حاله قيل له 
وأريت منهم شيخا صاحلا من ": ، ويقول)3("كامليت، أال أين أجد قوة عند الصالة: "فقال" املدة؟

  )4(".اف بدنه لكثرة الوضوءوال إىل مكان وما رأيت أنور من أطر إنساناملصامدة ال يألف إىل 
  :مدين قنفذ عن نفسه عند زيارته قرب أيب يقول ابن

فلجأت إىل قرب الشيخ أيب مدين وركعت هناك ما قدر يل مث قرأت مجلة من القرآن وأخذت يف "
 تعاىل وصليت على النيب هللالتسبيح والتهليل يف نفسي حىت رق قليب واجتمع خاطري فاستغفرت ا

وحكى بعضهم أن أبا الفضل هذا أحيا ليلة " :النحويأبو الفضل ، ويقول )5("وسلمصلى اهللا عليه 
بسجدة يدعو فيها على ابن دبوس قاضي مدينة فاس وخرج مسافرا فخرج ولد هذا القاضي يف 

يا ولدي ارجع حتضر جنازة والدك، فتعجب ورجع فسمع الصراخ يف الدار : "مجلة من شيعه فقال
شعرة تذكر اهللا تعاىل أن كل : "مسعود وحكاية عن الشيخ أيب، )6("لدكتوىف وا: "فسأل فقالوا
  )7(."بلسان فصيح

                                                             
  .43-42ص ،نس الفقري وعز احلقريأابن قنفذ،  )1(
  .44، صاملصدر نفسه )2(
  .69ص املصدر نفسه، )3(
  .82، صاملصدر نفسه )4(
 .105ص ،املصدر نفسه )5(
  .108ص املصدر نفسه، )6(
  .42، صاملصدر نفسه) 7(
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:  احلاج املبارك الفقيه السالك أبو هادي مصباح بن سعيد الصنهاجياحلويقول عن الشيخ الص
وكان كثري الصالة جدا يتكلم مع الزائر، مث يركع ركعتني مث يعود إىل الكالم تارة وتارة، وكان "

 )1( ." الذكرريكث

  :تدخل الغيب 1-2
يذكر ابن قنفذ أن من أشياخ الشيخ أيب مدين، الشيخ الصاحل أبو احلسن علي ابن غالب 

قيل عنه، أنه إذا شكلت عليه مسألة علمية نظر إىل جهة من جهات البيت و وهو من فقهاء فاس،
  )2(.فيجدها مكتوبة يف اجلدار

وكنت إذا راجعته يف مسألة علمية يسكت عين " :جيعلي الرجرا يتحدث عن الشيخ الصاحل أيب
  )3(".يطلعين على ما قال هو يف كتاب من الكتب ويبسطه بني يدي

 اوهذا من أجل إثبات كرامته من خالل تدخل الغيب ومساعدته يف أشياء ال يقدر عليه
جوبة فالشيخ أبو احلسن علي بن الغالب مرتبط بالغيب، من أجل إجياد حلول وأ ،بشكل طبيعي

  . إلشباع اهول الذي ميأل الواقع
رؤيته يف خارج مدينة سال للشيخ ومساعه منه أمور مستقبلية  الرحالةمن كرامام، حيكي 

 )4(.فأجابه أنه هناك من يراه مكتوبا يف اهلواء ؟وسأله كيف يطلع على كل هذا ،وقعت له كلها
ا اهللا  هوهي من األمور اليت اختص ن الويل رجل يطلع على الغيب،فإمن خالل هذا الكالم و

   .الوحي عن طريق هؤأنبياوحضي ا 
وسألته عما يتحدث وعرضت له أن غرضي يف مساع " :ويتحدث عن شيخ رآه خارج مدينة سال

بفضلك، بأي الوجوه تطلع على : "فسمعت منه أمورا مستقبلة وقعت كلها وقلت. شيء من هذا
  )5(".من أصحابنا من يراه مكتوبا يف اهلواء يا أخي: "مثل هذا؟ فتبسم وقال يل

                                                             
  .42ص ،ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري )1(
 .26، صاملصدر نفسه )2(
 .83، صر نفسهاملصد )3(
 .83-82املصدر نفسه، ص  )4(
 .60، صاملصدر نفسه )5(
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  : املكاشفة 1-3
وهو من األعمال اخلارقة اليت ليست يف متناول ال : من أهم كرامات الصوفية علم املكاشفة

علم يشبه إىل حد كبري الوحي، فعلم املكاشفة كالنور يظهر يف القلب عند  ،الفقهاء وال العامة
  .فة باهللا تعاىلتزكية النفس فتحصل لصاحبه املعر

ترى األسد يعترضك يف الطريق فال "أليب مدين يقول  ىومن هنا جند مكاشفة أيب يعز
مث جتد ثالثة من اللصوص عند ! ينحبرمة أيب يعزى اذهب ع: "يروعك فإن اشتد خوفك فقل له

قال الشيخ أبو  ."ق الثالث ويصلب على تلك الشجرةنظهم فيتوب اثنان ويضرب عشجرة فتع
ص به أولياء اهللا وهو من الغيب هو من علم املكاشفة، الذي اخت لمفع ،)1(فحدث ما قالمدين 

الفيض اإلهلي عليهم وداللة على كرامام، من خالل معرفة ما حيدث ومعرفة الغيب، جند أيضا يف 
  :الرحلة

 2(.شية وازدياد الولد لهبمدين باحل ن زواج أيبع ىيعز مكاشفة أيب( 

 الة–ان بني كومي وبني نفسه ومكاشفة حبديث كوقلت يف نفسي سبحان اهللا كيف " :الرح
اسكت ودع الفضول لو كان البقوري يف : تركت البقوري ووجدت هذا الرجل، فقال يل

  )3(".هذا املقام وأنا يف مقامه الختل حال لكل واحد منا
   ب مكاشفة الشيخ أيبوحيدثنا الرحالة عن ني كروم الشيخ وهم عبد الواحد الصنهاجي عندما مر

جينوا فحدث نفسه، ببخلهم وعدم عرضهم عليه، فإذا به ينادى من طرف الشيخ ويناوله 
  ) 4(.منه فذنقعنقودا عظيما ويقول أال ينعت صنهاجة بالبخل، فعجب ابن 

 فأول ما رأيت منهم رجل منقطع قال يل عند : "سجن ابن بطان أليب حممد عبد اهللا الصنهاجي
أنا أسجنه إحدى عشر : "قال" أحد عشر يوما: "فقلت له" كم سجنك ابن بطان؟" :اقبايل عليه

                                                             
 .16-15، صابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري )1(
 .36املصدر نفسه، ص )2(
 .68املصدر نفسه، ص )3(
 .86، صاملصدر نفسه )4(
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واهللا ما مرت أيام يسرية حىت وصل كتاب السلطان أيب احلسن املريين بسجن : "فقال يل" !سنة
: ابن بطان، فسجن وما ترك محينة وال رشوة إال أخذ فيها ليخرج من سجنه، وكنت أقول هلم

حدى عشرة سنة وكانت إفما خرج من السجن إال بعد : "قال" عينت يلحىت تكمل املدة اليت 
ورأيت أنا ابن بطان هذا وهو يف غاية التعظيم له واخلوف " هذه النكبة سبب حرميت عند العمال

  )1(".منه
 2( .يف مكاشفة لولد يولد له امسه شعيب من طرف أحد الفقراء: ويقول أيضا(  

: األطباء أمره، قال أعىي باإلسهالكان عنده ولد مريض  وأخربين بعض أصحابنا الفقهاء أنه"
مايل إال : فتغريت نفسي وقلت ،فدخلت إىل الدار فَوجدت أمه متحسرة عليه وأمره يف زيادة

أعطين ذلك : الغيبة، ورفعت درمها يف فمي فلقيين رجل يف زحام السوق فحبسين بيده وقال يل
النبق : ن مكاشفته حىت غاب عين مث قلت يف نفسيالدرهم نشتر به النبق، فدفعته له ودهشت م

واهللا طيب لصاحب مده الشكاية، وكان ولدي ال يذوق شيئا بوجه إال املاء خاصة، فاشتريت 
  )3(".النبق وأطعمته له فقبله وأكله وكان سبب برئه

 دخل خلوته بقصر املنستري وواصل أربعني يوما،" :يقول عن أيب حممد عبد العزيز بن أيب بكر 
يعين باجلوع فبلغ " عليه ألنه قتل نفسه ىن مات عبد العزيز فال يصلّإفقال إمام جامع املهدية، 

  )4(".فكان كما قال" هو ميوت وعبد العزيز يصلي عليه: "ذلك عبد العزيز فقال
 وملا صلى الصبح طلب كفنه ومسح به على " :يتحدث عن وفاة القاضي أيب بكر ابن العريب

بالدخول على امللك، واشتغل بالذكر واالستغفار إىل أن تويف قبل طلوع مشس مرحبا : وجهه وقال

                                                             
 .88ص، ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري )1(
 .88ص املصدر نفسه، )2(
 .88، صاملصدر نفسه )3(
 .97، صاملصدر نفسه )4(
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فوضع على شفري " أحد حىت يأيت رجل ال يعرف فيصلي علي يال يصلي عل: "ذلك اليوم، وقال
  )1(".قربه وانتظر الناس به فأقبل رجل عليه عباءة وتقدم وصلى بالقوم عليه

 وكان يتحدث باألمور : "باس أمحد بن يوسفالع ويتحدث عن احلاج الشهري املعظم أيب
  )2(".املستقبلية يف أحوال السالطني ويقع ما يتحدث به

وكأن الويل هو امتداد  ،كرامات الصحابةو ويدعم ابن قنفذ كرامات أولياء اهللا حبكايات
بن فيذكر ا ،)3(صحابتهو )سلمو صلى اهللا عليه(فالوالية حتاكي األصل الذي هو سنة النيب  ،هلؤالء

  :قنفذ ما يلي
 "اهللا عليه وسلم، يف ليلة مظلمة فإن  ىففي البخاري أن رجلني خرجا من عند رسول اهللا صل

 )4(".النور بني أيديهما حىت تفرقا النور معهما

 "5(."ويف البخاري أن عمران بن حصني كانت تكلمه املالئكة( 
 يا ملك : "ماني، قال سلوزار سليمان الفارسي صاحبا له يف الرتع فوجده عنده ملك املوت

ومسع احلاضرون الصوت ومل يظهر هلم " أين لكل مؤمن رفيق: "نا فقالباملوت أرفق بصاح
 .)6(الشخص

 يا سارية اجلبل حيضه على الرجوع إىل اجلبل حذرا من العدو وبينهما : "ونادى عمر بن اخلطاب
7(".م من العدومسرية أيام، فرآه ومسعه سارية فرجع إىل اجلبل وسل( 

 "بكر الصديق، رضي اهللا عنه، وجه إىل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه  وملا حضر الوفاة أىب
محلوين إىل روضة رسول اهللا اعلي، و ا عليه السالموإن أنا مت، فاغسلوين وكفنوين وصلّ: "وقال

ري فعل ن فتح الباب من غإفعليه السالم،  عليه الصالة والسالم، واستأذنوا علي يف الدفن بإزائه
                                                             

 .42ص ،ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري )1(
 .61ص املصدر نفسه، )2(
 .136، صاملتخيل والقدسي يف التصوف اإلسالمييلودي شغموم، امل :ينظر )3(
 .04ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري، ص )4(
 .04املصدر نفسه، ص )5(
 .06املصدر نفسه، ص )6(
 .04، صهاملصدر نفس )7(
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، وكان الذي أراد أبو بكر ودفن جبوار النيب )1("فامحلوين إىل البقيع وإالإنسان فادفنوين هنالك 
ومن أجل إثبات ،وهذا تأكيد على تدخل الغيب )2(.صلى اهللا عليه وسلم يف روضته الشريفة

 .تصبح الكرامات العجائبية بديال عن املعجزةبه و، الكرامة

 يدعو له عليا رضي اهللا  أن) صلى اهللا عليه وسلم(ا أمره الرسول عندم ذر وأيضا حكاية أيب
عنه، فوجد يف بيته أرحاء تدور وليس معها أحد فعجب من ذلك فقال له النيب، صلى اهللا عليه 

  )3(.نة آل حممدوسياحني يف األرض موكلني مبؤ ةوسلم، يا أبا ذر أما علمت أن هللا تعاىل مالئك
  : اخلارق -4

بطبيعته، ذو جانبني روحي وحسي، إال أن أخبار اخلوارق املنسوبة إىل هو شيء مفارق 
املتصوفة ال منا يف مستوى زاوية التقبل فحسب بل منا أيضا يف ذاا لداللتها ورموزها، وألنها 

مثّ إنّ انتماء هذه النصوص إىل . أثرت يف تلوين الثقافة العربية اإلسالمية عرب احلقبات التاريخية
  .ئرة العجيب أسست لنظام تعامل ينهل من هذا املصدر إلمناء املخيال يف جمال اإلبداع األديبدا

 ولقد اعتىن الباحثون منذ القدمي مبسألة اخلوارق من زاوية نسبتها إىل صاحبها، وطبيعتها
ند ع" التفسري الكبري"يف كتابه ) ه606ت(وظيفتها ومدلوالا، وهذا ما شرحه فخر الدين الرازي و

أَم حِسبت تفسريه آلية من سورة الكهف احتج ا الصوفية على صحة القول بالكرامات، وهي 
  ]09اآلية : سورة الكهف[ .أَنَّ أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجباً

شمس بعد ن هذه القدرة اخلارقة، بإرجاع الأ :ابن قنفذ وبني خوارق الصحابة يذكر لنا
ى العصر يف وقته الشتغاله خبدمة رسول اهللا بن أيب طالب رضي اهللا عنه، حىت صلّ يمغيبها لعل

  )4(.صلى اهللا عليه وسلم

                                                             
 .04ص ،ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري )1(
 .05-04املصدر نفسه، ص )2(
 .53، ص رجال التصوفالتشوف يف ،لتاديلا :، نقالً عن05، صاملصدر نفسه )3(
 .5ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري، ص )4(
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فكرامات وخوارق الصحابة واخللفاء الراشدين هي معجزة من معجزات النبوة، فهذه القدرة 
لشمس وقد أورده ابن قنفذ حول اخلارقة املتجلية يف إيقاف عنصر من الطبيعة، شأن تأخري غروب ا

سيدنا علي كرم اهللا وجهه من أجل قضاء أشياء للرسول صلى اهللا عليه وسلم داللة على التجذر 
   .والتغلغل الديين

 شعيب أزمور وهو من مشاهري األولياء وممن يطري يف  االشيخ أب ىويذكر عن مشايخ أيب يعز
 ) 1(.اهلواء
  2(.ملسافات من بلد إىل آخرالسري وطي ا علىويذكر أيضا قدرته(  
 ويت يف اهللا إخهذا أخ من : "ويورد ابن قنفذ حكاية على لسان أيب مدين شعيب قال للحاضرين

   )3(."تعاىل صلى البارحة العشاء مبكة وسرى ليلته فطلع عليه الفجر عندنا مبدينة فاس
 وكيف )4(ى املاءمدين عن رجل يسمى موسى وأنه يطري يف اهلواء وميشي عل وحيكي الشيخ أب ،

مدين مسافرا من بالد إىل أخرى بني صالة وصالة من بغداد إىل مكة  اأن هذا الرجل جاء أب
 عليه إمنا هذه اخلوارق تشبه معجزات األنبياء، لقصة سيدنا حممد صلى اهللا ،وصوال إىل القدس

 .وسلم يف اإلسراء واملعراج
  5(.ىيعز عند الشيخ أيب تطويع احليوانات املفترسة كالسبع وهذا ما جنده( 

  وجيء  يعزىحضرت عند أيب علي : "قال أبو عبد اهللا التاودي، رمحه اهللا: " أما شفاء املرضى
هناك خوارق يستفيد منها الويل يف حد  ،)6("له برجل قعد عن احلركة، فما زال يتفل عليه حىت قام

طي للمسافات وترويض للحيوانات داللة على كرامته وواليته كاألفعال اخلارقة من طريان وو ذاته
أما شفاء املرضى فهو خدمة للغري من الناس وأتباعه وهو يريد بدوره تأكيد واليته  ،املفترسة

                                                             
 .21، صابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري )1(
  .22املصدر نفسه، ص )2(
 .91ص، صدر نفسهامل )3(
 .100املصدر نفسه، ص )4(
  .22، صاملصدر نفسه )5(
 .29ص ،املصدر نفسه )6(
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متيم عبد الرمحن اهلزمريى  وكرامته وبركته، وهذا ما أكده يف حكاية أخرى عن الشيخ الصاحل أيب
الربص والذي ظهر يف وجهها وعجز  احلسن بن عبد الكرمي من يف شفائه ألخت الشيخ الصاحل أيب

يف احلكايتني وأن فيه ترياق وشفاء وبركة " الريق"وهنا التركيز على مسألة  )1(.عن شفائه األطباء
للمرضى عند مالمسة ريق الويل للعضو املصاب، والذي مينح بركة هذا الريق والترياق عن طريق 

 ما أراد أن ميوت، فتفل يف فم ابنه أيبيعزى عند االنتقال من شيخ إىل شيخ كما فعل والد أيب
 )2(.يعزى لتتواصل بركته

حضورا عينيا ويذكر موسم اجتماع الطوائف  الرحالةوهذا ما جنده أيضا فيما حيدثنا عنه   
يف  ىوهو مما مسع ابن قنفذ ورأ ،"هي طريقة ويل اهللا تعاىل احلاج أيب العباس الدكايل"يف دكالة 

ووردت عليهم أصحاب العلل املزمنة كاملقعدين وغريهم ورأيتهم "،يهذا املوسم من شفاء للمرض
يتزامحون يف حلق الذكر، واملريض يتضرع ويرغب يف صالح جسده كأن يطلب قوته، فيقوم من 
يأخذ بيد املريض ويصرفه وقد رجعت إليه صحته، ومنهم من يضربه بطرف كسائه فيقول كأنه 

  .ذلك بالقوم وال يعرف شخصه حل من عقال، مث خيتلط الرجل الذي يفعل
وهذا كنت أمسعه حىت رأيته، واهللا، عيانا ورأيت ولدا قريب احللم سيق إىل حلقة الذكر ويف ركبته 
تشنج يابس جدا رق عظمه منه وال يستطيع مد ساقيه معه، فقام إليه رجل رقيق أصفر اللون، 

للقيام وكونه مل يترك ذلك  ينكر عليه مبادرته" ليست هذه قوتك: "فسمعت آخر خلفي يقول له
ملن هو أفضل منه فنظر إليه، وسكت عنه وأتى إىل الصيب، وأنا أرقبه ومسح بيده، على ركبتيه 

برؤه مل يكمل ومد له ساقيه فامتدا خفف اهللا عنه وفرح الولد ضحك لقوة وسروره بصحته إال أنه 
ورأيت منهم : "لشيخوأيضا يصف ما رآه وما وقع لرجل جلأ ل، )3("وصدق قول من عارضه

احلسن علي بن أيوب جلأ إليه، وأنا عنده  ااخلطيب الصاحل الويل الشهري املعلم لكتاب اهللا تعاىل أب
رجل يشكو بوجع يف بطنه يصيح منه، فمسح بيده املباركة عليه وحرك شفتيه فذهب أمله بقدرة 

                                                             
 .32-31، ص ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري )1(
 .29املصدر نفسه، ص )2(
 .72، ص املصدر نفسه )3(
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لكرامته مالكا هلا، فينشر شعورا وهكذا يستمر كل ما له عالقة بالويل جمسدا . 1"اهللا تعاىل وبربكته
مشاكلهم مهما أن باألمن والطمأنينة ألتباعه ومريديه بأن الويل يرعاهم يف كل وقت وظرف و

  .استعصت حتلها الربكة بتدخلها اخلارق
وأنه أيضا غلق عليه باب البيت  ،)2(د الرمحن اهلزمرييبزيد ع ومن اخلوارق طريان الشيخ أيب

ومل يدخل معه سوى املاء، وسئل بعد خروجه عن حاله، بعد كل هذه املدة بالبناء مدة ستة أشهر 
وهذه من خوارق البدن وخرق للعادة بالنسبة لناس  )3(.فقال كامليت إال أنين أجد قوة عند الصالة

  .ال يتحمله بشرفعاديني 
  :التحول -5

 ادرته وتأكيداملسخ الذي يطرأ على اإلنسان أو الطبيعة من أجل إدهاش اآلخر أو إثبات ق
" ما هذا؟: "وليد الذي رأى زقا فيه مخر فقالالوهذا ما حدث مع الصحايب خالد بن  ،لكرامته
فهنا  ،فالعقل ال يستطيع تفسري كل شيء )4(".فصار خال" اللهم أجعله خال :" فقال" خل"فقالوا 

كات النبوة على جند حرية املستمع ملثل هذه احلكايات فيجعله يفسرها تفسريا قدسيا من خالل بر
  .الصحابة وامتداد زمن معجزام

  : األحالم بني الكرامة والعجائيب -سابعا
فما يعترب مبهما  )5("احللم بالكرامة والدين خصوصا يف الرحالت احلجية والزيارية"يرتبط 

يف احللم يصبح مألوفا وذا معىن حني تفسريه، كما أن احللم وسيلة إلظهار كرامة  اوعجيب اومرموز
   .معينة

                                                             
 .84، صابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري )1(
 .69ص،املصدر نفسه )2(
 .69املصدر نفسه، ص )3(
 .06املصدر نفسه، ص )4(
 .443، صحليفي، الرحلة يف األدب العريب شعيب )5(
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الذي هو الراوي  الرحالةل رحلة ابن قنفذ بنصوص حلمية متنوعة، وخاصة املرتبطة بفحتمل 
ن ذاته، إمنا ما وجد، هي أحالم يرويها الراحلة لصاحل آخرين، وهي ال تتعلق به اآلوالرائي يف 

رحلته، ويستحضرها يف سياق النص الرحلي على لسانه وهي أحالم تراجم يف ختص  كنهاول
اهللا عليه وسلم دف معني، كما ورد على ى رتبطة بالدين، حيث يرى فيها الرائي الرسول صلم

يا رسول : النيب صل اهللا عليه وسلم، يف منام فقلت أيتر: "لسان عبد الرمحان بن يوسف احلسين
" قهو من السبا": فقال يل بعد أن تبسم: وكنت سيء االعتقاد فيه، قال" ما تقول يف السبيت؟! اهللا
: قال" على الصراط املستقيم كالربقهو ممن مير : "قال" بني يل، يا رسول اهللا": فقلت: قال

قل ما رأيت وما مسعت واهللا ال تركتك حىت : "فخرجت بعد الصبح فلقيين أبو العباس فقال يل
  )1(."ىكلمة صفا من املصطف" فعرفته، فصاح وقال " عرفأ

ن أولياء اهللا فجاء البالغ من رسول اهللا من أجل الرؤيا هنا إلثبات صدق السبيت وأنه م
  .إذاعته للناس، وهو داللة على تغلغل الديين واملقدس يف هذه األحالم

قال : "كما فسرها ابن سريين يف مؤلفه منتخب الكالم" اهللا عليه وسلم ىصل"رؤيا النيب و
فطوىب ملن  لم رمحة للعاملنياألستاذ أبو سعيد رضي اهللا عنه قد بعث اهللا حممدا صلى اهللا عليه وس

رآه يف حياته فاتبعه، وطوىب ملن يراه يف منامه فإنه إن رآه مديون قضى اهللا دينه، وإن رآه مريض 
وهكذا يطلع ابن يوسف  ،)2(...)شفاه اهللا، وإن رآه حمارب نصره اهللا، وإن رآه صرور حج البيت

 من خالل رؤيا املنام" الشيخ السبيت"احلسين على سر .  
قال بعض الصاحلني رأيت النيب صل اهللا : " ويورد ابن قنفذ نصا حلميا مسموعا يقول فيه

عليه وسلم، يف النوم ومعه أبو مدين وأبو حامد مث سأل أبو حامد أبا مدين، رضي اهللا عنهما، بني 
 فما روح: فقال. املعرفة: ما روح الروح؟ فقال أبو مدين: يدي رسول صلى اهللا عليه وسلم، فقال

                                                             
 .9-8أنس الفقري وعز احلقري، ص ،ابن قنفذ )1(
 .402حممد بن سريين، منتخب الكالم يف تفسري األحالم، ص )2(
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نظرة إليه مث غشيهم نور عظيم فأخذم املالئكة : فما روح اللذة؟ قال: قال. املعرفة؟ اللذة
   )1(."هذه درجة علية ومكانة سنية: وصعدت م حىت غابوا يف اهلواء فقلت

غ كما حيضر احلوار داخل بنية احللم ألنه صلب اخلطاب، فهو وسيلة لنقل أمر أو ي أو إبال
يف احللم  الغيـيبوهو دليل على جتذر  ،)أبو مدين وأبو حامد(أو أولياء بني شخصيات مقدسة 

رأيت يف النوم أين ": عبد الرمحان اللجائي للفقيه أيب ايورد ابن قنفذ منام )2(.الرحلي عرب احلوارات
هت وأعلمت والدي من ساعيت ببعد واحد، فانت اصعدت إىل السماء وأنا أقلب النجوم واحد

 علومهيف  بهخرج إىل مراكش واقصد ابن البناء واطلأناولين نفقة وقال يل  فسكت، فلما أصبح
  .، ويفسر والد أبو زيد الرؤيا وبأن الولد سيصبح من علماء وجنوم عصره)3("ففعلت

  :ويذكر أيضا
ومن أصحاب الشيخ أيب مدين، رضي اهللا عنه، أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم وهو الذي حدث "

رأيت البارحة يف النوم : "جاءين رجل من الصاحلني فقال: شيخ أبا مدين يقولمسعت ال: "عنه قال
مع غريه من املشايخ وهم على  –واسم أيب زيد طيفور : مجاعة منهم أبو زيد البسطامي، قلت

ك لئمنابر من نور وأبو طالب املكي على منرب عالٍ وأبو حامد يقابله على منرب وأبو طالب يسأل أو
  هاملتصوفة فيجيب

كل واحد منهم على مبلغ علمه، فقال أبو طالب أليب حامد أين غابت هذه العلوم اليت يصرفها 
يا أبا : فقال له أبو طالب: هو ذاك عن ميينك فسأله: أبو مدين يف دار الدنيا؟ فقال له أبو حامد

 بسر حياته ظهرت حيايت، وبنور صفاته استنارت صفايت،: "مدين أخربين عن سر حياتك، فقال
وهو داللة على مكانتهم العالية عند اخللق ، )4("وبدميومته دامت مملكيت ويف توحيده أفنيت مهيت

  .واخلالق
                                                             

 .16ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري، ص )1(
 .432شعيب حليفي، الرحلة يف األدب العريب، ص )2(
 .68ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري، ص )3(
 .96-95ص، املصدر نفسه )4(
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  :بنية الكرامة - ثامناً
  :القرآن -1

إننا نعتقد بأن القرآن ميثل نصا مركزيا، سجل يف التراجم الصوفية املدروسة حضورا قويا 
  :ذا وجهني على األقل

سبيل االستشهاد والتدليل على نازلة معينة، أو إلثبات حال أو مقام أو  على: حضور مباشر: األول
لشرعية على القول والسلوك حقيقة وبديهة ثابتة، وذلك قصد تقوية احلجة والربهنة عليها وإضفاء ا

مع إحضار األدلة الشرعية من الكتاب والسنة وعمل املسلمني، وذلك ألجل احلث على ، واحلال
يف حمبة : قدمةقوله يف امل، ومن ألجل احلث على أمهية الكرامةأو اء واألولياء االستشفاع باألنبي
سورة [ ).")1أَال إِنَّ أَولياَء اللَّه ال خوف علَيهِم وال هم يحزنونَ : بقوله تعاىل"وطاعة أولياء اهللا

  .]62 :اآلية ،يونس
بلغنا أنك مل تزد : "من كراماته، مث قاال لهوكان ذلك "لي يعلي املس يف حديثه عن كرامات أيب

  ]01:اآلية ،سورة امللك[ ))2 تبارك الَّذي بِيده الْملْك وهو علَى كُلِّ شيٍء قَدير على سورة
إذا جاء نصر اهللا "وهو اآلن إمام جامع القرويني بفاس وخطيبه، وأكثر قراءته يف صالة اجلمعة "

  )3(.ته وعظوأكثر خطب" والفتح
ما يف كمك؟ : فقال له. أتيت ألقتبس من أنوارك: مل أتيت؟ قال: ومث التفت إىل الرجل وقال له"

الَّذين كَذَّبوا شعيباً كَأَنْ لَم : قرأ أول سطر منه فإذا فيهاأخرجه وافتحه و: أبو مدين: فقال له
  ]92 :اآلية ،سورة األعراف[ ))4هم الْخاسرِينيغنوا فيها الَّذين كَذَّبوا شعيباً كَانوا 

  :وخيتم كتابة بآيات حول التوبة

                                                             
  .01ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري، ص )1(
 .35صاملصدر نفسه،  ) 2(
  .80ص املصدر نفسه، )3(
  .90ص، املصدر نفسه )4(
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ربكُم أَعلَم  :تعاىل قوله يف التوبة الرجوع إىل اهللا تعاىل، قال سعيد بن جبري، رضي اهللا عنه: "قلنا"
 ...]25 :اآلية ،سورة اإلسراء[ بِني غَفُوراًبِما في نفُوسكُم إِنْ تكُونوا صالحني فَإِنه كَانَ لَألوا

َونلَمعي مهلُوا وا فَعلَى موا عرصي لَمو ]135 :اآلية آل عمران، سورة[  واابت ينإِالَّ الَّذ
يمحالر ابوا التأَنو هِملَيع وبأَت كلَئوا فَأُونيبوا ولَحأَصو ]160 :اآلية ،انالفرق سورة[  نمو

وخيتم كتابه بسورة اإلخالص  ]11 :، اآليةسورة احلجرات[ ))1لَم يتب فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
  )2( . )4( ولَم يكُن لَه كُفُواً أَحد )3( لَم يلد ولَم يولَد : قوله
يات عن طريق االقتباس أو غريه، من وذلك من خالل استثمار اآل: حضور غري مباشر: الثاين

أشكال األخذ اللفظي أو املعنوي أو استثمار احملتوى القرآين، خاصة ما يتصل بقصص األنبياء 
متاز به قصص القرآن الكرمي، من مسو اوالرسل وأخبار املالئكة والعامل اآلخر، وهو استثمار ملا 

اليت حور البعض منها، أصبحت موضوعا و املرامي، فقصص القرآن الغايات وشريف املقاصد وعلّ
لكرامات أو نقطة مركزية يف منقبة كرامية لشيخ من الشيوخ، زد على ذلك أن القرآن الكرمي هو 
املرجع اللب يف السرية النبوية ومصدرها األول، وهذا معني ثري يف األخالق وهام يف ذيب 

لقرآن الكرمي يف الكتابات الكرامية، النفوس وجتميل الطباع ونشر احلكم واآلداب، إذن فحضور ا
به  تا امتازملصراحة أو ضمنيا، نقال أو أخذا واقتباسا مبثابة ثابت من ثوابت هذه الكتابات نظرا 

  .من مسو املعاين املنسوجة خبصائص أسلوبية راقية
القتباس من القرآن الكرمي واحلديث وجوه عديدة ووسائل متنوعة، يتوقف استقصاؤها لو
وليس غرضنا هنا إال التوكيد على هذا  ،ص الكرامات الواردة يف الكتابات الصوفية كلهاعلى نصو

الثابت الرئيس يف مثل هذه الكتابات، خاصة وحنن نعلم أن جل هذه الكرامات جيد كمقاطع أو 
بية، ومهما تكن طريقة إحضار القرآن أو قكمكونات داخل نصوص أكرب هي نصوص التراجم املن

ملضمون بعض اآليات الكرمية، فإن الغرض النصي منها، ال خيرج " التلميح"يه، أو عل" اإلحاطة"
                                                             

  .109ص ،فذ، أنس الفقري وعز احلقريابن قن )1(
  .117، صاملصدر نفسه )2(
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أو مبحتواه أو ما معا، ويف ذلك تأكيد لإلعتبار به ككالم  هاحلجاج واالستشهاد بلفظإ عن مبد
مرتل، وحتيني ألسباب نزوله، مراعاة ملستجدات الواقع االجتماعي وما تتطلبه من معاجلة روحية 

من القرآن يكشف العبارة، ويغىن الباث عن التفاصيل " االقتباس"ن هذا املنطلق، فإن مية قدس
  )1( .والتفصيلفاآلية الكرمية شافية للغليل وكافية عن مزيد من القول 

ابن "جعله نقاد الشعر عنصرا من عناصر باب السرقات الكثري، وقد قال عنه  واالقتباس
يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السالمة منه، وفيه أشياء هذا باب متسع جدا، ال : "مثال" رشيق

ويف  )2(".اجلاهل املغفلغامضة، إال عن البصري احلاذق بالصناعة، وأخر فاضحة ال ختفى على 
ضرورة أكيدة يف بثها وتناميها، ويتجلى " االقتباس"كتابات يطغى النثر فيها على الشعر، يشكل 

صوص يف إيصال كراماته، سواء كان أصلها قرآنا أو حديثا، ذلك يف ما يضمنه الباث الصويف من ن
وقد وردت يف الرحلة نصوص حتيل  .دون الشعور بأن هذا املضمن، هو من القرآن أو من احلديث

 )3(،"ال تقنط الناس وذاكرهم بأنعم اهللا تعاىل: "مدين، رضي اهللا عنه إىل آيات قرآنية، حنو قول أيب
قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُِسهِم ال  :من قوله تعاىل تحويرالوهو استلهام إىل حد 

يمحالر فُورالْغ وه هيعاً إِنمج وبالذُّن رفغي إِنَّ اللَّه اللَّه ةمحر نطُوا مقْنت ]سورة الزمر، اآلية: 
ا أعرفكم بسبب ذلك، أنا مع ريب بالباطن وأنتم أن: "اهلادي عبد املؤمن لقمان وحنو قول أيب ،]53

هو اَألولُ واآلخر والظَّاهر والْباطن  :وهو إفادة من قوله تعاىل واستلهام لآلية )4(،"معه بالظاهر
يملٍء عيبِكُلِّ ش وهو ]03 :سورة احلديد، اآلية[  

ال خري يف كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو : "عبد اهللا حممد بن حيي الباهلي املسفر وقول أيب
ال خير في كَثريٍ من نجواهم إِالَّ من أَمر : وهو من قوله تعاىل )5(".معروف أو اصالح بني الناس

                                                             
  .121ص ،اهللا بن عتو، أدب الكرامات، من ميثاق الثقة إىل خطاب التماهي عبد: ينظر) 1(
 .334، ص2012، وزارة الثقافة، األردن، 2يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ج العمدة ،ابن رشيق القريواين أبو علي احلسن )2(
 .52ص، فذ، أنس الفقري وعز احلقريابن قن )3(
 .53، ص املصدر نفسه )4(
 .53ص، نفسهاملصدر  )5(
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ه فَسوف نؤتيه أَجراً بِصدقَة أَو معروف أَو إِصالحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلك ابتغاَء مرضاة اللَّ
  ]114 :سورة النساء، اآلية[ عظيماً

وهنا يستلهم  )1(".اللهم يا حي يا قيوم أيا ذا اجلالل واإلكرام"وجند قول الشيخ أيب حممد صاحل 
ذُه سنةٌ وال نوم اللَّه ال إِلَه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم ال تأْخ :من آية الكرسي قوله تعاىلبشكل دقيق، 

اتومي السا فم ضِ لَهي اَألرا فمو ]255 :سورة البقرة، اآلية.[  
 :استلهم قوله تعاىل" حييت حياة ال أموت بعدها أبدا: "ويقول أبو حممد عبد العزيز بن أيب بكر

اللْ واتاً بوأَم بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ نبسحقُونَ تزري هِمبر دناٌء عيأَح ] ،سورة آل عمران
  ].169 :اآلية

  :احلديث النبوي -2
ال يقل مشولية واتساعا عن االقتباس من القرآن  ،إن االقتباس أو األخذ من احلديث النبوي

  .الكرمي
صفاته ففي سياق تأكيد أمهيته وقدسية الويل و ،النصوص الكرامية أوردت عدة أحاديث نبوية

دل يستعندما يتحدث الرحالة عن صفة الويل ، ما رواه ابن قنفذ يف مقدمة رحلتهومكانته جند 
الذين : "على صفة األولياء فقال ، عليه وسلمدل رسول اهللا، صلى اهللا" :بأحاديث نبوية من بينهما

 تعاىل الذين إذا ويف احلديث الشريف من الداللة عليهم كفاية تامة، فأولياء اهللا" إذا رؤوا ذكر اهللا
  .هنفس كما أورد نصوص أحاديث أخرى تؤكد احملتوى )2(".رآهم املؤمن من عظم ربه وذكر دينه

وقال، عليه الصالة والسالم، أن " وليا فقد بارزين باحملاربة ىمن عاد: "وأعلم أنه جاء يف احلديث
  )3( ".اهللا تعاىل يقول، من آذى يل وليا فقد آذنته باحلرب

                                                             
 63ص ،ابن قنفذ، أنس الفقري عز احلقري )1(
  .2، صاملصدر نفسه )2(
  .6، صاملصدر نفسه )3(
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يف ذلك االقتداء بقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لعمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، واألصل "
ومعناه احلض على لقائهم وطلب " أن استطعت أن يغفر لك فافعل: حني ذكر له أويس القرين

ال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت : "ويف احلديث أن اهللا تعاىل يقول": ، ويف قوله)1("دعائهم
  )2(".فأكون مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولئن سألين ألعطينه أحبه

ومن األحاديث املستمرة ، )3(لسرية النبوية حول خوارق الصحابةوذكر عدة أحاديث من ا
ذكر بعضهم "، حاديثايات املشايخ مع صلتهم يف شرح األيف الكرامات، ما عرف عنه عن حك

، "إذا مات املؤمن أعطي نصف اجلنة: "، صلى اهللا عليه وسلمأنه وقع نزاع بني الطلبة يف قوله
فتردد الكالم بينهم يف أن مؤمنني إذا ماتا استحقا اجلنة بكماهلا، فصاروا إىل جملس الشيخ أيب 
مدين، رضي اهللا عنه، ليطلعوا على ما عنده يف املسألة فوجدوه جالسا يقرأ رسالة القشريي فلما 

نزيل األشكال عن : "يخ أبو مدين عن الكالم الذي كان فيه وقالاستقر م اجللوس سكت الش
  )4( ".أصحابنا من غري أن يسألوه

حياول رصد أفعال الرسول صلى اهللا عليه  وومن األحاديث املذكورة أيضا يف باب األخوة وه
 وال أدل على ذلك من إيرادهم األحاديث الدالة... بة وتشريعاته السماوية يوسلم وأحواله الط

وكل ذلك يف  ،وشأن األخوين أن حيزن كل منهما حبزن أخيه ويفرح بفرح أخيه"...  :على ذلك
يف اجلنة عمود من ياقوتة خضراء : "طاعة اهللا سبحانه اهللا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ومن : "، فقال أبو هريرة"عليها غرف مبنية، هلا أبواب مفتحة تضيء كما يضيء الكوكب الدري
، وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه "املتحابون يف اهللا املتالقون يف اهللا: "قال" كنها يا رسول اهللا؟يس

والدين النصيحة واملؤمن من " :هوقول، )5("أكثروا من صحبة الصاحلني فإن فيهم الشفعاء: "وسلم

                                                             
  .2ص، ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري )1(
  .6، صاملصدر نفسه )2(
  .6-5-4ص، املصدر نفسه )3(
  .17، صاملصدر نفسه )4(
  .89، صاملصدر نفسه )5(
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جلميلة املؤمن كالبنيان املرصوص وسالمة الصدور رأس العبادة وأساسها والتخلق باألخالق ا
أياما كان : "قلت: "مدين خيتم ابن قنفذ بقول يف وفاة أيب، و)1("جناحها والتواضع عزها ومجاهلا

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، رتبة عليه مستحسنة ظهر فيها صدقفهي خامتة حسنة وم
  )2( ".ميوت املرء على ما عاش عليه"

  :عراضها واحلديث عنهاعند است وخيتم كتابه بأحاديث دالة على التوبة
  ".يا أيها الناس توبوا فإين أتوب يف اليوم سبعني مرة: وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم"

ومن لَم يتب فَأُولَئك  :وهذا احلديث يفسر آية قرآنية وردت يف نفس السياق وهي قوله تعاىل
يزال يف باب التوبة ولكن يف معاملة التائب وال ، )3(]11:، اآليةسورة احلجرات[ هم الظَّالمونَ

  .البدنية مع جبابرة الدنيا
من دعا الظامل بطول العمر أو البقاء فقد أحب أن يعصي اهللا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .)4("يف أرضه
: وسلمأما إذا كان السلطان هو اجلائر فال يدعو عليه هو وال املظلوم بوجه لقوله صلى اهللا عليه "
أدوا الذي عليكم ويسأهلم اهللا : "وقال عليه الصالة والسالم" إن عدل فاشكروا وإن جار فاصربوا"

" من دعا على السلطان سلطه اهللا عليه: "ويعين بالذي علينا الطاعة وقال عليه السالم" الذي عليهم
يت من هو أشد منه أخاف أن تفتقدوه ويأ: "فقال" أن سلطاننا جيور علينا: "وقيل لبعض الصاحلني

  )5(".يف اجلور فيصرف األمر هللا تعاىل
ضع هلا سياق جديد وإىل غري ذلك من األحاديث املذكورة أو املشار إليها، أو تلك اليت ي
من احلديث " االقتباس"يذكر بسياقها احلقيقي املعروف يف تاريخ النبوة والوحي، حبيث يتماشى 

                                                             
  .89، صقريابن قنفذ، أنس الفقري وعز احل )1(
  .103، صاملصدر نفسه )2(
  .109، صاملصدر نفسه )3(
  .116، صاملصدر نفسه )4(
  .116ص،  املصدر نفسه )5(
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الشمائل وأغلب ريته ومشائله وقصص معجزاته أيضا، من سلوكه وس" األخذ"النبوي الشريف مع 
الكرامات، حىت يظهر أنه ال  ةاحملمدية وسريته ومشائله وقصص معجزاته أيضا، أعيد نسجها يف كتاب

معىن هلذه الكتابات الكرامية سوى أا إعادة صياغة للسرية النبوية، لذلك فقد امتد اقتباسهم 
حىت ولو تعلق األمر برأي نبوي يف آية قرآنية، أو بتعليقه ليشمل الشمائل واألقوال واألفعال، 

الشريف على قصص األنبياء والرسل، كما أن اقتباسهم من أقوال أئمة التصوف كان واضحا 
والغزايل يف أحياء علوم الدين  ،"التشوف إىل رجال التصوف"الزيات يف  مثل ما جند عندجدا، 

  .تضمينات خمتلفة األوجه ميكن اعتبارها صناعة متقنة وذا انقلبت يف الكثري من األحيان إىل
احلديث النبوي يف الكتابات العربية القدمية واحلديثة، هي مرجعية راسخة، ألا  ةإن مرجعي

تنقل املتاخطبني من جمال الدنيا إىل جمال الدين، أو جمال احلرية املطلقة والفوضى إىل جمال النظام 
ينية نبوية، ال يقل ثقلها عن ثقل القرآن، وميثل يف النصوص املدروسة د ةمرجعي اًوالتشريع، فهي إذ

وغريها من التراجم الصوفية، سندا حجيا ثابتا البد منه، حبيث ال خيفى أن اهلم الرئيسي الذي كان 
  .يشغل املتصوفة وأهل الطرق الصوفية هو إقناع الناس بسالمة أقواهلم وسلوكهم

  :الشعر -3
بات الكرامية أا نثرا، ولعل وجود الشعر يف هذه الكتابات عرف صورتني إن األصل يف الكتا 

  :متميزتني مها
ويف هذه احلالة يغيب اسم الشاعر، وكأنه ) الباث(ورود الشعر فيها موصوال مع املؤلف : األوىل

من قول الباث أو نظمه، مثال ما جاء يف قول ابن قنفذ يف أغلب خوامت تراجم مشايخ وأصحاب 
فتزوجها عبد الرزاق ورىب الولد وظهرت العجائب يف الولد من قوة حفظه " :مدين أيب الشيخ

  "وظهور بركته ومات الولد بعد مدة نفع اهللا به وبأبيه
  زود قَرِينا من فعالك إِنما 

  

***  رِ مي الْقَبى فالْفَت لُقَرِينفْعا كَانَ ي  
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هلِأله فيانُ ضسا اِإلنمأَالَ إِن  

  

***  مدهنقَليالً ع يمقلُ يحري 1(ثُم(
  

  
  

وله القصيدة البديعة اجلليلة اليت مساها : "يف قوله ،كما جند شاعرل ةوقد يرد عندما تكون الترمج
   :، وطلعها"فرائد اجلواهر يف معجزات سيد األوائل واألواخر، صلى اهللا عليه وسلم

تواخ تابفَغ تبدفَت تفَتلَّتج  

  

)2(وغَيبتي يفَشاهدتها حالَي حضور  *** 
  

  

  ويقصد الشيخ أبو عبد اهللا حممد بن حيي الباهلي املسفر
  :مثل قولهدون الترمجة له، ، وذلك بذكر اسم الشاعر عنه وقد يرد الشعر فيها معزوال: الثانية

  ألنت منى قَلبِي وغايةُ مطلبِي

   

  

  صى مرادي واْختياري وخبريتوأقْ  ***

  

  )3(".مام أيب القاسم عمر بن علي السعدي املعروف بابن الفارضوهي لإل
وإذا كان وجود الشعر يف صلب الكتابة النثرية يدل على شيء فإمنا يدل على مستوى 

عن ده عوما يستشعره القارئ من حتول نفسي يب ،التحول الداخلي، الذي حيدث داخل النصوص
امللل والضجر من تواتر النثر وطول احلكي وال يهم بعد ذلك، أن ترد األشعار على سبيل التنميق، 
أو أن ترد ألجل التلميح، كما أن ورودها موصولة أو معزولة رمبا يعطي االنطباع عن حضور 

، ذلك أن حضور الشعر يستدعي اإلنشاد وحنن حني نسمع الشعر ،معني للشفهية يف هذه الكتابات
أو نسمع الكالم نشيدا، ال نسمع احلروف وحدها، وإمنا نسمع كذلك الكيان الذي ينطق ا، أي 

وليس الدال هنا يف الكلمة بذاا معزولة بل مقرونة  ؛أننا نسمع ما يتجاوز اجلسد إىل فضاء الروح
  .بالصوت، خاصة وأن اإلنشاد من شروطه الالزمة السماع

ما أدرك إال اخلواص من الناس، وكان أصل مذهبه احلض على وكان السبيت آية يف أحواله، "
الصدقة، وكان أمره عجبا يف إجابة الدعاء برتول املطر واختصاصه مبكان دون آخر، وقال 

ألا بلد  ةوكان تفقه على أيب عبد اهللا الفخار صاحب القاضي عياض بسبت" أنا القطب: "ألصحابه

                                                             
  .36ابن قنفذ، أنس الفقري عز احلقري، ص )1(
  .54، صاملصدر نفسه )2(
  .48، صاملصدر نفسه )3(
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عليه وله بركات وأنوار، وكان السبيت آية يف املناظرة  القاضي عياض، وأما قربه فبمراكش وقفت
  : وأوذي باللسان كثريا جدا فكان يصفح ويتجاوز ومسع يوما منشدا يقول

  رفَعوا اهلوادج للرحيِل وسلَّموا
  :فقال هو رمحه اهللا

الَةلَ للصاموا آألنفَعوا رركَبو  
 هِمعمد بواكس تدبوبسةًمول  

تي صالَةُ الَمذقهمهرغَيو يِن  
  

  ا الْخشوع بِخوفهِم يترنمدبفَ  
  خوفًا لما قَد أَخروا أَو قَدموا

  )1(مَنائي الفُؤاد لسانه يتكلّ
  

صاحلني وخنتم هذه املقدمة اليت صدرت ا هذا الكتاب بوصيته يف بيتني أنشدمها بعض ال": ويقول
  :ومها

  قَد أَحدثَ الناس أموراً فالَ
اَعي فما جِمُاخلَريِ إالَّ الَّذ  

  

  ا إنيِ إمرؤ ناصح َتعملْ  
  )2(كان عليه السلف الصاحلُِ

  

  :ويقصد هنا ابن حرزهم: ما ينشد اوكان كثري"ويقول أيضا 
  م هذي املعاصي إلَى متىكَأو اهللا 
إِالَ هلَّي رانُ زغُفْر كني ماَئيتج  

  

  نا عبأْثَقالِ الص احةوأًريداكر ي  
  )3(وإصالَح حاالتي التّي هي فَاسدة

  

وعدم وجود الرفيق وخاف  يعزىزيارة غري أبا ه عندما أراد قول ثليف آخر كل ترمجة م اوجند شعر
  :الطريق فرجع ومل يزره وأنشد قائال

   إِنْ كُنت قد خيمت عندهمباهللا
نهاكى وسننِ املغثَ عياحلَد هات  

  وادوأج ادجى بني أَنننحبالُم  
  سناديإوأَرفَع لسنته العلْياء 

                                                             
  .8ابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري، ص )1(
  .11-10، صاملصدر نفسه) 2(
  .20املصدر نفسه، ص) 3(
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أع خيالش يثدح نونِي مذَوأربه  
  

  )1(فإنه الري يشفي غُلَّةَ الصادي
  

الدقاق إماما يف ذلك وفلتت منه يوما كلمة بني أصحابه ذكر فيها ضيق حاله فرآى وكان : "وقوله
  أنشد الدقاق: بعضهم قائال يف النوم يقول

  لِ من ذوي األقدارِيجِقُلْ للرو
  من شكَا للناسِ فَعلَةَ ربه يا

  إنَّ الَّذي أُلبِست من حلَلِ التقَى
  

  يلُ شأفْض ارِالفَقَرراألح مة  
  هالَّ شكوت تحملَ األوزارِ

  )2(لَو شاَء ربك كُنت عنه عاري
  

وجند الشعر يف )4(، وأصحابه)3(مدين بشعر خيتم ابن قنفذ كل ترمجة من تراجم مشايخ أيب
  )5( .تراجم األولياء اآلخرينا ثناي

النصوص الكرامية  القوة ال تضعفإذا كان الشعر قوي احلضور يف تلك التراجم، فإن هذه 
هكذا نالحظ يف آخر كل منقبة أو كرامة مقطعا شعريا أو أكثر،  ...منقبيةاملأخوذة من تراجم 

وكان من الطبيعي أن ترتبط هذه األشعار بتلك الكرامة، ولو على سبيل تأكيد حمتوى األلباب، 
طع اخلامت لنص الكرامة، تنحصر يف نفس فإن وظيفة املق ورمبا بنفس الكيفية ،الواردة يف فضاء النثر

ة صك املصداقية ب، لذلك فاخلامتة، هي مبثا)القرآن واحلديث النبوي(وظائف املكونني السابقني 
  .وطابع االقتناع

مبثابة خروج عن املألوف،  دإن وجود الشعر يف اية نصوص كرامية، ذات صبغة نثرية يع
وجود الشعر فيها أمرا البد كون تثال لنماذج سابقة، يإال أن األصل يف مثل هذه النصوص هو اإلم

إضافة هلذا فإن وجود الشعر عقب النثر، يدل على تداخل ، منه، كالسري أو احلكايات الشعبية
  .اخلطابات وتناسلها، وكأنه قانون ال ميلك الباث الصويف التخلص منه

                                                             
  .26، صابن قنفذ، أنس الفقري وعز احلقري )1(
  .27، صاملصدر نفسه )2(
  .40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29، صاملصدر نفسه )3(
 .103-102-101- 100-99-97-96-95-94-92-91-90املصدر نفسه، ص  )4(
  .107-98، صاملصدر نفسه )5(
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وف يف املغرب، ال تشذ من كل ما سبق، يبدو أن الكرامات واملناقب يف كتابات أهل التص
حتيل إىل فضاء قدسي  عن أخواا يف الفكر الذي عرف هذا اللون الكتايب املعقد، وقد ظهر أا إذْ

يؤطره احلديث النبوي وأقوال الصحابة، فهي تضعنا يف فضاءات أوسع وأرحب تتفاعل فيها مناذج 
غي وإقناعي، هو احلكي ثقافية راسخة كالشعر والقرآن واحلديث النبوي، بواسطة معطى بال

فمع هذا األخري  ،هو املخاطب سواء داخل سياق الفكر الصويف أو خارجه ،الكرامي واملستهدف
إلقناع أو لرد دعوى على اخلصوم لحتقق الكرامة أبعادها املختلفة، كنص لالستمتاع أو كنص 

  .واملنكرين، أو كنص لالستقطاب والدعوة لالخنراط
  :تركيب

  .حلة ابن قنفذ عرب رؤية األنا وجتذيريها لآلخر عرب الكرامةاآلخر يتجلى يف ر - 1
وهلذا حيضر يف احللم  )1("واخلارق الغيـيبيطبع النص احللمي بالرمز و" النص الرحلي يف - 2

 .العجائيب والكرامة واملكاشفة، وخطاب األمر والنهي والتوجيه لتحقيق رغبات معينة

وخارق ومكاشفة  يب ـل عناصره وتنوعاته من غيالعجائيب متجذر يف السرد العريب وثقافته بك - 3
 .فهو يستمد قوته من التاريخ والشعيب والدين من أجل تأكيد الكرامة ،وكرامات

  

                                                             
 .417العريب، ص شعيب حليفي، الرحلة يف األدب )1(





  





II--    

        عجائب المكان عجائب المكان   --أوالأوال

          السياحيةالسياحية  صورة اآلخر في الرحلةصورة اآلخر في الرحلة  --ثانياثانيا

    العجائبي في الرحلة السياحية العجائبي في الرحلة السياحية   ––ثالثا ثالثا 

    احية احية الحلم في الرحلة السيالحلم في الرحلة السي  ––رابعارابعا  
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I- السياحية لةالرح:   
اتعرجتوال وانطالق متحرر من أي التزام غري غرض الرحلة، ويتمثـل غرضـها يف   " ف بأ

واجلولة الواسعة مل تكن خترج عن ، )1("خيرج يف الغالب منفرداً الرحالةعشق زيارة األمصار وكان 
البالد بتـأثري الـدوافع    والتعرف إىل ،على الضرب يف األرض واهلجرة ثَّاإلسالمي الذي ح املبدأ

فنموذج رحلة ابن بطوطة مل خيرج عن االمتثـال   و من أجل الدعوة يف سبيل اهللاأ ،ةالدينية والعلمي
واالنقياد لتعاليم القرآن والسنة، فهو يصرح يف مقدم رحلته بأنه خرج من بلـده طنجـة    ،الديين

  )2().صلى اهللا عليه وسلم(ول للوجهة احلجازية قاصدا حج بيت اهللا احلرام، وزيارة قرب الرس
ادر بلده طنجة، إال بعد أن  وفكرة اجلولة الواسعة مل ختطر بباله، ومل تكن يف خمططه، وهو يغ

يف السياحة والتجوال يف  يف مصر الشيخ برهان الدين األعرج، حيث تنبأ بتوفيق اهللا له إليه از عأو
برغبة ملحة يف توسيع هذه الرحلـة   طة حينئذالبالد وزيارة اهلند والسند والصني، فشعر ابن بطو

القـرآن الكـرمي    حـثَّ لقد  ،)3("وألقي يف روعي التوجه إىل تلك البالد" :بقوله ،عرب عن ذلكف
جـل  والتعرف على البلدان املختلفة من أ ،على الضرب يف األرض )4(واألحاديث النبوية الشريفة

  .لمي والنفع العام وغريهاأخرى كالتحصيل العاالعتبار واالتعاظ أو ألهداف 

املسلمني املشهورين من أمثال أيب  الةالرح افع السياحة يف اإلسالم فإنّووإىل جانب توضيح د
 يقوموا ذه الرحالت دف السياحة فقط، إذ مل ،حامد الغرناطي وابن جبري وابن بطوطة وغريهم

  .كان الباعث الديين هو احملرك الرئيسي هلذا النوع من الرحالت

منجما غنيا ومنبعا ثريا،  -ليف واألعمال الكربىآشأا شأن الت -ل رحلة ابن بطوطةستظ
زاخرة باملعلومات واألخبار والطرائف والعجائب والغرائب كذلك، يستخرج منها الـدارس مـا   
حيتاج إليه يف حبوثه عما كان يسمى بالعامل القدمي برمته يف القارات املعروضة آنذاك، وهي آسـيا  

                                                
 .40، صعريبب اإلسالمي وصورة املشرق النواف عبد العزيز اجلحمة، رحالة الغر (1)
يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، قدم له وحقّقه ووضع  النظارالدين أيب عبد اهللا اللوايت الطنجي، رحلة ابن بطوطة، املسماة حتفة  مشس (2)

 .153، ص1997، أكادميية اململكة املغربية، املغرب، )ط.د(، 1خرائطه وفهارسه، عبد اهلادي النازي، ج
 .186، ص1ج، املصدر نفسه (3)
 .77، ص1احلسن الشاهدي، أدب الرحلة يف املغرب يف العصر املريين، ج (4)
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تنفـرد   ،*)م1377 -1303/ه779 -703(ريقيا وأوربا، ذلك أن رحلة عبد اهللا اللوايت الطنجي وإف
سلخ صاحبها أكثر من ثلث عمره يف جوب اآلفـاق   واسعة ممتدة يف الزمان واملكان بكوا رحلة

 ارها بصرب وعزمية، وتلهف  سهوهلا وجباهلا وصحاريها وحبارهاوطيكتشافإللوأ.  
ة أحوال بلدان استأثرت باهتمام رحالتنا وزياراته وجوالته، فقدمها لنا يف قدمت لنا الرحل

صورا اليت كانت عليها زمن الرحلة، وهو القرن الثامن اهلجري، مما أضحت معه الرحلة مصدرا 
  .ال يستغىن عنه يف جغرافية هذه البلدان وتارخيها وأحواهلا االجتماعية

ه من معلومات متنوعة من أجزاء واسعة مـن العـامل   فقيمة الرحلة إذن تكمن فيما حتفل ب
ألن رحلته متيزت بشـمولية   )2(أعظم رحالة عرفه العرب يف تارخيهم الوسيط د، حتى ع)1(القدمي

 -، مشرقا ومغربا، فأهل املغـرب )3(القدماء حالةالرعظيمة تكاد تفتقد يف أي مؤلف من مؤلفات 
عندهم املشرق عامة واحلجـاز علـى اخلصـوص،     أقصى غايات الرحلة -إىل عهد ابن بطوطة

مـا  هذا  ،لألهداف الدينية والعلمية والثقافية والتربية الصوفية مما سبق ذكره يف دواعي الرحالت
بطوطة فريدة يف  جعل التراث الرحلي باملغرب ال خيرج عن هذا اإلطار وال يتعداه، لذا فرحلة ابن

التراث الرحلي العاملي مجيعه، فالرحلة منوذج عدمي املثال  غريها يف املغرب بل ويف نباا متميزة ع
لنا صورة متكاملة ألهم بلدان العامل القدمي، مبا عرف به صاحب الرحلة من اقتحام  مأجرب بأن يقد

                                                
أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن يوسف اللوايت الطنجي امللقب بشمس الدين  :هوابن بطوطة  )*(

استمرت رحلة  ،)م1303/ه703(ة، ولد بطنجة يف يوم االثنني السابع عشر من رجب سنة واملعروف بابن بطُّوطة بتشديد الطاء األوىل املضموم
ما  ه، ولكن)م1349/ه750(، إىل حني عودته إىل فاس عام )م1324/ه725(ابن بطوطة يف املشرق حوايل مخس وعشرين سنة منذ خروجه عام 
مث عاود التجوال متجها صوب بالد السودان وعاد سنة ). م1352/ه753(لبث أن واصل رحلته إىل األندلس وتنقل فيها وتركها يف عام 

 ،، وهكذا استمرت رحلته ما يقرب من تسعة وعشرين عاما جاب فيها مجيع األقطار اليت تسىن له الوصول إليها يف ذلك الوقت)م1353/ه754(
احلسن الشاهدي، أدب : بب شهرته وخلوده؛ ينظركما نقل ذلك ابن جزي، ولقد كانت الرحلة حدثا هاما يف حياة هذه الشخصية إذ هي س

  .81-80، ص1، الرحلة ابن بطوطة، ج257 -247، ص1جالرحلة باملغرب يف العصر املريين، 
  .275، ص1979بغداد، مطبعة دار السالم، ، )ط.د(شاكر خصباك، كتابات مضيئة يف التراث اجلغرايف العريب،  (1)
  .96، ص1979مصر،  ،فردار املعا ،3شوقي ضيف، الرحالت، ط (2)
  .275شاكر خصباك، كتابات مضيئة يف التراث اجلغرايف العريب، ص (3)
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ااهل واكتشاف املفارز يف إقبال نادر ورغبة جاحمة واندفاع غريب، فجاءت هذه الرحلة جامعة 
  .والسياحية والسفارية ،جازية والزياريةاحلواسعة تستوعب الرحالت 

ذي أرادوا تصنيف رحلة ابن بطوطة وجدوا صعوبة يف تصنيفها ضـمن نـوع مـن    إنّ الَّ
األنواع املعروفة للرحلة، فهل ميكن تصنيفها من بني الرحالت احلجازية انطالقا ممـا عـرب عنـه    

عليـه   -ام، وزيارة قرب الرسولمن رغبته يف حج بيت اهللا احلر )1(صاحبها وهو يغادر بلده طنجة
وملا وصلنا إىل جبايـة كمـا ذكرتـه    : "بقوله وهذا ما أكده حني مرض ببجاية -الصالة والسالم

: أصابتين احلمى فأشار علي أبو عبد اهللا الزبيدي باإلقامة فيها حىت يتمكن الربء مين، فأبيت، وقلت
صنف مبـا  ، أم ت)2("وأنا قاصد أرض احلجاز إن قضى اهللا عز وجل باملوت فتكون وفايت بالطريق،

املتنوعة؟ احلقيقة أن ابن  انتهت إليه من توسع يف فضائيها الزمين واملكاين ضمن الرحالت السياحية
بتوفيق اهللا يف زيارة البلـدان البعيـدة، قـد    ،)3(ومنذ أن كاشفه الشيخ املرشدي يف مصر بطوطة

ل بكليته على الرحلة والتجوال، يقطـع املسـافات   الع فأقباستبدت به رغبة االستكشاف واإلطّ
 املقفـرة،  يفوجـوب الفيـا  ،ال الوعرة ه، فيغامر بتسلق اجلبلالشاسعة للتأكد مما مسعه أو وصف 

  ...أو للقيام بسفارة بشيخ، أو للتأكد من ظاهرة غريبة للوصول إىل بلد معني، أو لاللتقاء
تأت له إال بعد انصرام مثاين سـنوات مـن   وانصرافه الكامل إىل هذه الرحلة الواسعة مل ي

شروعه يف الرحلة، حيث انفلت من االجنذاب حنو احلجاز ليويل وجهه حنو مناطق قاصية مـدفوعا  
بتطلعه السياحي الّذي أضحى متحكما يف حركاته وسكناته؛ فيستهل مغامرة الترحال يف جبـال  

شد الرحال من دهلي للوقوف على ، وي)4(ربيزيالتبت مدة شهر كامل للقاء الشيخ جالل الدين الت
، ويسافر إىل بلغار ليتأكد من ظاهرة قصر الليـل  )5(ره الشيخ شهاب الدين اجلاميفار الّذي احتغال

                                                
  .153، ص1، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (1)
  .161، ص1املصدر نفسه، ج (2)
  .186، ص1املصدر نفسه، ج (3)
  .104، ص4املصدر نفسه، ج (4)
  .52، ص3املصدر نفسه، ج (5)
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؛ وهكذا فالذي )2(، ويقصد جزر امللديف لرؤية ما مسعه عنها من طرائف وعجائب وغرائب))1ا
ألمكنة والناس ومل يكن له هم أينما حـل  يرسم له خط السري وحيركه هو رغبته يف التعرف على ا

البلـدان  زيارة لوارحتل غري حتقيق هذا اهلدف السياحي العلمي الزياري، حتى أنه من شدة تلهفه 
  )3( .العديدة كان ال يعود على طريق سلكها ما أمكنه ذلك

شي به ي كانت طبيعة مضمون الرحلة املتسم بالغرابة واإليغال يف األسطورة واخلرافة، كما 
جلبـل   هجمع يف وصفه للبلدان بني الواقعي واخليـايل والعجـائيب كمـا يف وصـف    فيالعنوان،  
وال ختلو أخبار املناخ من العجائب كـذلك، فبلـدة   ، )5(، وأرض الظلمة مشال روسيا)4(سرنديب

  .)6(مجكان قرب شيزار ا مناخان متناقضان برودة شديدة وحرارة مفرطة
وانات الوحشية واألليفة ذه املناطق كقـرود جبـال سـيالن    والرحلة غنية بوصف احلي

من مثل العلـق الطيـار يف    )7(وعجائبها، أما الطيور اليت وصفها فهي املرتبطة بالعجائب والغرائب
  .سيالن، والدجاج الضخم بالصني، واإلوز الصيين، وطائر الرخ اخلرايف

احلاكمة آنذاك، ومـن   رسبار اُألأما فيما خيص امللمح التارخيي، فالرحلة سجل حافل بأخ
نديني من واحمليط اهل ،الساحل )8(أهم أخبار احلاكمني، ما رواه من حكايات وغرائب عن سالطني

ففي بالد املليبار مـثال  ... ، وطرق توارث احلكم فيما بينهمواستقباالم وأزيائهم حيث أنظمتهم
يـدفن  ) السلطان(الصني إذا مات القان  يورث السالطني امللك ألبناء أخوام دون أوالدهم، ويف
  .يف بيت مفروش، ومعه سالحه وثروته وجواريه ومماليكه

                                                
  .236، ص4ج، رالنظاابن بطوطة، حتفة  (1)
  .55، 54، ص4املصدر نفسه، ج (2)
  .18، ص2املصدر نفسه، ج (3)
  .39، ص2، جاملصدر نفسه (4)
  .236، ص2ج، املصدر نفسه (5)
  .39، ص2املصدر نفسه، ج (6)
  .125، ص4املصدر نفسه، ج (7)
  .149-117ص ،3ج املصدر نفسه، (8)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 

 

180 
 

 

وما ميكن مالحظته هو أن اإلسالم أضحى يف القرن الثامن اهلجري دين أغلب بلدان آسيا، 
هذه بل أنه انتشر يف كلّ مكان منها حتى يف اجلزر واجلبال واألماكن املنعزلة؛ ذلك أن اعتناق أهل 

عـن   -بعد ذلك -زمن الفتوح اإلسالمية، وإنما وصل إليها -يف الغالب -املناطق لإلسالم مل يتم
، كما أسهم أهل جـزر  يف حكايات ختتلط فيها احلقيقة باألسطورة حالةالرطريق بعض املسلمني 

  .وأهل دهلي ملاليبار، وأهل برصا ببالد الرومن بافت ه، وأهل دفاملالدي
ما ذكره من أن أهل مدينة ترمذ  الرحالةيل احلضارية الدقيقة اليت التقطتها عني ومن التفاص

 ، بينما جيعل أهـل اهلنـد يف  )1(يغسلون رؤوسهم باللنب عوضا عن الطفل لترطيب الشعر وصقله
  .)2(رؤوسهم زيت السمسم لصقل الشعر وإلطالته

رخييـة  االت اجلغرافية والتاا -أقوى من غريه يف رحلة ابن بطوطة، امللمح االجتماعيإن  
كان عظيم االهتمام بالناس وخاصـة  "نقوال زياده الباحث ما يرى كألن ابن بطوطة  -واحلضارية

ميكن اعتبـاره   -باإلضافة إىل كونه رحالة من الطبقة األوىل -بالعلماء واألولياء، ومن مثّ فالرجل
ي هو الّذي مييز ابن بطوطة عن غريه فاجلانب االجتماع، )3("مؤرخا اجتماعيا للمسلمني يف عصره

أن يقـدم  "إىل  -دي فكـار يكما الحظ رش -ممن كانت هذه البلدان مسرحا جلوالم، إذ وفق
مبا فيها من عادات وتقاليد وحرف  ياة اليومية للمناطق اليت زارهاوصفا للحياة االجتماعية بل واحل

  )4(".ومهن سائدة
 ، واإلثنوغرافيـا األنثروبولوجيايفيد منها الباحثون يف وهكذا فالرحلة تزخر باملعلومات اليت 

ـ  كان دائم الوقوف على الرحالةذلك أن ... وعلم االقتصاد والسوسيوغرافيا  ةالظواهر االجتماعي
والعجائـب   ففاعترب بعضا منها يدخل يف الطرائوأثارت فضوله،  واالقتصادية اليت لفتت انتباهه

  .التعارض بينها وبني تعاليم اإلسالم والغرائب، وانتقد بعضها حني يبدو

                                                
  .40، ص 3، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (1)
  .40، ص 3، جنفسه املصدر (2)
  .182ص دار الكتاب املصري، القاهرة،لبنان،  ،دار الكتاب اللبنايننقوال زياده، اجلغرافية والرحالت عند العرب،  (3)
  .71، ص1988بريوت،  ،)ط.د( رشيدي فكار، عن احلوار احلضاري، (4)
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وهكذا نتبني بعض العادات والتقاليد واألفراح واألحزان واألعياد واحلفالت والوالئم، كما 
وما وصلت إليه من رقي ووضع مرمـوق، ونتمثـل    ،نتعرف على وضع املرأة يف هذه اتمعات

واألسعار، لذلك ال مبالغة  مالتل اإلشارات إىل التعامل التجاري والعالوضع االقتصادي من خال
الرحلة صفحة من التاريخ االجتماعي اإلسالمي أكثـر منـه كتابـا يف تقـومي البلـدان      "يف أن 

  )1(".واجلغرافيا
علـى املسـتويني الشـعيب     )2(تتضمن الرحلة معلومات نادرة عن كيفية االحتفال باألعياد

إال أنه أطنب يف وصف احتفـاالت  ... ندوالرمسي يف كلّ من بالد الروم، وشبه جزيرة القرم، واهل
ي بالعيدين يـتم يف ترتيـب   هلفاحتفال سلطان اهلند والسند يف د ند، رمبا لطول إقامته ذا البلداهل

من استقبال كبار رجال الدولـة  عن أة امللك ورخائه، كما يبدو عجيب، وتنسيق حمكم، ينمان 
وتنصيب املبخرة العظمى كالربج إليقاد العود  تقدمي الطعام حسب مراتب احلاضرينواملدعوين، و

القماري والقاقلي، والعنرب، واجلاوي، وإحضار الفتيان وبأيديهم براميل فضية وذهبية لصب الورد 
... والزهر على احلاضرين، واملوسيقى تصدح يف فضاء احلفل، وبنات امللوك الكفار يغنني ويرقصن

والثالث لتـزويج   تص األوالد منها بالغناء والرقصيام خييستمر االحتفال على هذا املنوال سبعة أ
والسابع  لسادس لتزويج العبيد باجلوارياألقارب، والرابع لعتق العبيد، واخلامس لعتق اجلواري، وا

  )3( .للهدايا والصدقات
ميكن أن تكون احتفاالت األعياد باهلند منوذجية، لكن االحتفاالت يف البلـدان اإلسـالمية   

ا أيضا طقوسها وتقاليدها، كإظهار معامل الزينة والفرح، وتقدمي األطعمة واهلدايا، وغري األخرى هل
ذلك مما حتويه الرحلة من أوصاف أعياد متت يف جهات خمتلفة كمدينة الذق، ومدينـة بلغـار،   

  ...وبعض أحناء اهلند

                                                
  .8، ص1986طباعة والنشر، بريوت، ، دار لبنان لل2نقوال زياده، رواد الشرق العريب يف العصور الوسطى، ط (1)
  .157ص، 3، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (2)
  .164ص، 3ج املصدر نفسه، (3)
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 الرحالةوهدايا، و ومما له صلة ذه األمناط االحتفالية طقوس الضيافة مبا يقدم فيها من أطعمة
خبري يف هذا اال، إذ أقيمت ضيافات احتفاال به وبأصحابه يف أكناف امللوك الّذين حل ببلدام، 
وهم كثريون، لكن الضيافات اليت أفاض يف وصفها واعتربها من العجائب والغرائب، هي تلك اليت 

ى قمم جباهلا، ويف صحاريها، فما املنتشرة يف بالد الروم عل )1(احتضنتها مؤسسات األخية الفتيان
كالرتاعات والفنت اليت حتدث بني مجاعات من هـؤالء   ه عنها أدخل يف الطرائف والعجائبذكر

األخية حول من حيظى باألسبقية يف تقدمي الضيافة للغرباء اليت تشتمل على اإلطعام، واإلدخال إىل 
  ...والرقص والسماع وقراءة القرآن احلمام

بوثائق هامة يف وصف املآمت واجلنائز لدى شعوب هذه املناطق عند املسـلمني   وتنفرد الرحلة
، إذ أطنب يف وصف جنائز الكفار باهلند والصني، ومـا يـرتبط   )2(وغريهم من النصارى والكفار

بذلك من طقوس إحراق اجلثامني، واإلغراق يف النهر املقدس، وتقدمي األرامل أنفسـهن قـرابني   
  ...للنار

فهم خيرجون إىل قـرب امليـت   "يف األيام اليت تلي دفن موتاهم  -باهلند -ملسلمنيأما عادة ا
صبيحة الثالث من دفنه، ويغرسون جوانب القرب بالبسط وثياب احلرير، وجيعلـون علـى القـرب    

فـإذا  ... ويصبون على القرب الفواكه اليابسة وجوز النارجيل وجيتمعون لقراءة القرآن... األزاهري
  )3(".اء اجلالب فسقو الناس مثّ يصب عليهم ماء الوردختموه أتوا مب

  :عجائب املكان -أوال
، ويكون لـه  ألهلهاملكان مبا حيمله من خصائص يسهم بشكل كبري يف صنع املالمح العامة 

ر يف بناء شخصيته النمطية اليت يعرف من خالهلا، وهذا ما جنده عنـد كـثري مـن    األوفالنصيب 
ربون لـه بالوصـف،    بلد ما جتذم نوازع املكان فينون يفين كانوا عندما حيلّاملغاربة، الذ حالةالر
-أو طبيعية، فجاءت معطيات املكان املوصوف  خذهم يف ذلك دوافع عدة إما دينية أو عاطفيةوتأ

                                                
  .31، ص2ج، النظارابن بطوطة، حتفة  (1)
  .243، ص3، ج29، 26، ص2، ج334، 333، ص1املصدر نفسه، ج (2)
  .334، 333ص ،1املصدر نفسه، ج (3)
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مبا يضيفه املكان علـى   الرحالةعن معرفة  نموكذلك ت مل تصورام وأفكارهم املسبقةحت -أحيانا
ع وسلوكيات، تساعد بشكل كبري على حتديد اهلوية االجتماعية والثقافية ألصحاب البشر من طبا

وتناولت هذه العالقة من خالل   املكان واإلنسانالرحالت على العالقة املتبادلة بني تكزر .املكان
  .صورة احلياة االجتماعية والدينية

مـن   الةحالرر وضع عبحلية يف غري مقد ترددت مفردتا العجيب والغريب يف النصوص الرل
خالهلما عن اندهاشهم وانبهارهم جتاه ما صادفوه فيها من حوادث وأمكنة ومعامل، فابن بطوطـة  

وهي الثغر احملروس، والقطـر املـأنوس،   : "استهل حديثه يف مدينة اإلسكندرية متعجبا من بنياا
ر دنيـا وديـن، كرمـت    ثآمو العجيبة الشأن، األصلية البنيان، ا ما شئت من حتسني وحتصني،

ـ  يدةمة واإلحكام مبانيها، فهي الفرلطفت معانيها، ومجعت بني الضخاو مغانيها، ي سـناها،  جتلّ
والفريدة تغرب، اجلامعة ملفترق احملاسن لتوسطها بـني املشـرق   املُ لي يف حالها، الزاهية جبماهلاج

وصنفوا  وقد وصفها الناس فأطنبوا تقاؤها،ل بديعة ا اجتالؤها، وكل طرفة فإليها انواملغرب، فكُّ
ويف كثري من املرات نراه خيتم نصه الوصفي بأن يدخل املكان أو املعلـم  ، )1("فأغربوايف عجائبها 

ومن املزارات الشريفة املشهد املقدس العظيم الشأن حيث رأس احلسني : "يف دائرة العجائبية، بقوله
أيضا  لبناء على أبوابه حلق الفضة وصفائحهاعليه رباط ضخم عجيب او بن علي عليهما السالم،

شأنا منه ألن البحر حميط ا من ثـالث   وبناؤها ليس يف الدنيا أعجب وال أغرب"و )2(."كذلك
ا تقدم، بني موترسو هنالك، وكان في ،رابعة سور، تدخل السفن حتت السورجهاا وعلى اجلهة ال

  )3(".ك وال إىل اخلارج إال بعد حطهالهنا الربجني سلسلة حديد معترضة ال سبيل إىل الداخل
ومن غرائب هذه املدينـة  "ويذكر ابن بطوطة يف معرض حديثه عن اإلسكندرية هذا العمود 

  )4(".ارجها املسمى عندهم بعمود السواريخبعمود الرخام اهلائل الذي 

                                                
 .179، ص1، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (1)
 .205، ص1املصدر نفسه، ج (2)
 .258، ص1املصدر نفسه، ج (3)
 .183، ص1، جاملصدر نفسه (4)
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ها يف أوصاف ابن بطوطة صورة دقيقة للمدينة املنورة تنقل تفصيالت مساجدها ومشاهدو
: وروضته املقدسة ،)اهللا عليه وسلم صلى( الرسول املكرمة وبيوا وجباهلا، يقول يف وصف مسجد

مني، وصلينا بالروضة ودخلنا احلرم الشريف وانتهينا إىل املسجد الكرمي، فوقفنا بباب السالم مسلّ"
وسـطه صـحن   بالطات دائرة به و ،من جهاته األربع حتفه  ليطاملعظم مستاملسجد  )...(الكرمية

وضة املقدسة ، والرةمفروش باحلصى والرمل، ويدور باملسجد الشريف شارع مبلط باحلجر املنحوت
لها صلوات اهللا وسالمه على سكاا يف اجلهة القبلية مما يلي الشرق من املسجد الكـرمي، وشـكُ  

الها تضميخ املسك قد ع ،رة بالرخام البديع النحت، الرائق النعتعجيب ال يتأتى متثيله، وهي موز
  )1(".والطيب مع طول األزمان، ويف الصفحة القبلية منها مسمار فضة هو قبالة الوجه الكرمي

  : صورة اآلخر يف رحلة ابن بطوطة -ثانيا
وعايشها مبا حتوي مـن   ،الةتصويرا للحضارات اليت زارها الرحيعد أدب الرحلة يف املغرب 

وجودات، وعادات األمم وأخالقهم، ومبا تشتمل عليه من ونوادر احلكايات، وعجائب امل األخبار
حالة يف مؤلفام قدم إفادة كـبرية  ف األماكن والبالد، فما نقله الرفوائد تارخيية وجغرافية، ووص

دى التعارف والتقارب بني األمم مـن خـالل   وأسهم يف جذب ع ،للجغرافية الطبيعية والبشرية
  .تصاديالتبادل الثقايف االجتماعي واالق

وقد شكلت الرحلة الوسيلة األمثل لتحقيق أواصر التعاون بني األنا واآلخر، والبعـد عـن   
النفور باكتشاف ما خفي من فكر اآلخر وثقافته وجتليه مواطن الغموض يف الصـورة املـأخوذة   

وا حالة كـان هذا اآلخر، يدعم ذلك كله أن الر مسبقا عن طريق املعاينة والوقوف عن أبرز ما ميثل
  .مأخوذين بالدهشة واالندفاع حنو اهول ومعرفة أسراره

جند أن رحلة ابن بطوطة باإلشارة إىل أهم جوانبها، تكْملُ لنا صورة الرحلة يف الثقافة العربية 
  .اإلسالمية وترسم لنا مجلة من األبعاد يف النظر إىل اآلخر ورسم صورته

                                                
  .349، ص1ج، النظارابن بطوطة، حتفة  (1)
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، مل يكن هو مؤلف الرحلة اليت حتمل امسه فهو نعلم أن ابن بطوطة، وإن كان فقيها وقاضيا
أما كاتب الرحلة وحمررهـا، فهـو    ،قد اكتفى بإمالئها وبسرد احلكايات واألخبار اليت تتضمنها

؛ ومل يكن من تأليف الفقيه الطنجي سوى مدونات وتقاييد يسـرية  *شخص آخر يدعى ابن جزي
ا ابن جزى أمد .أو تكـاد، يف حـني أن    نةاتصلت ثالثني س علم أن أسفار ابن بطوطة قدال مع

والتنقل وإن أغلب مـا   ،كتابة الرحلة مل حتصل إال بعد الفراغ من التنقل واالنتهاء من زمان السفر
دونه ابن بطوطة قد ضاع منه يف أسفاره أو أنه قد سلب منه يف مجلة ما سلب من متاعـه حـني   

وطة هو ما حفظته ذاكرته واعتمل يف صدره، ، فإن املعول عليه عند ابن بط"لصوص البحر"هامجه 
ذلك العامل الذي عاشه صـاحبه   هيوالعمدة يف الرواية واإلخبار ما سلم من أثر النسيان فالرحلة 

  .أوالً، مث يتحدث عنه ويتذكره ثانيا
حيفل النص الرحلي البطوطي عموما بأبعاد سريية وبيوغرافية وترامجيـة ومناقبيـة تتفاعـل    

يف جتلياتـه  " اآلخر"، ونص التحفة بالضرورة يتضمن صورا عن "اآلخر"ولية عن لتشكل صورا أ
الدينية واليومية باعتبار هذا اآلخر أفكارا وقيما وثقافةً، وحيضر عند ابن بطوطة من خالل مـروره  

قبل الرحلة، وهي صورة احتماليـة   الرحالةلآلخر كما كانت يف ذهن ) القبلية(من قنايت الصورة 
وصورة اآلخر املثبتة يف الرحلـة   ،)1(مث الصورة املعدلة املتشكلة عن اآلخر ،على الالمألوفتركز 

البطوطية تعتين من خالل النظرة لألشياء واخللفيات واملرجعيات، ألن الـنص الرحلـي حيكـي    
   )2(.اكتشاف اآلخرين على حد تعبري تودروف

ك ألن الوعي باآلخر عنده ينطلـق  حالة اآلخرين، وذلتتميز رؤية ابن بطوطة عن رؤى الرو
من الديين والصويف واالجتماعي وحضور القيم اإلسالمية، والنظرة املقارنة، مما يعطـي لصـورة   

                                                
آخر عام استكتبه احلجاج يوسف ابن األمحر مث تغري عليه ففارقه إىل املغرب ) الشاعر الكاتب(هو أبو عبد اهللا بن أيب القاسم ابن جزي الكليب  )*(

وهو الذي أملى عليه ابن بطوطة رحلته بأمر السلطان أيب عنان فكان الفراغ من كتابتها يف صفر . ، حظي مبكانة عند السلطان أيب عنانه753
  .ه757

  .196ص ،2، اجلزء 60 عجملة املناهل العدد اخلاص بابن بطوطة،  ،"التذويت والوعي باآلخر"شعيب حليفي،  (1)
(2) T.Todorov; les morales de l'histoire، edgrasse 1992، p105.  

  .43ص، نواف عبد العزيز احلجمة، رحالة الغرب اإلسالمي وصورة املشرق العريب: نقالً عن
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اآلخر مالمح متلونة يف مدونته، فهو يكتفي بالعرض مث االندهاش واملفاجـأة، وعمليـة العـرض    
ن الغري شخصية تتحول من أثـر  هلذا فإن الوعي باآلخر عنده هو تشكيل ومتثل جيعل م،والتقدمي 

  )1(.واقعي إىل صورة فنية وثقافية ونظرة

الـيت   محالة املغاربة مع عدد من الثقافات اليت جاءت علـى خارطـة وجهتـه   تفاعل الر
نقطـة   مويف خضم ذلك مثَّل اآلخر يف خيـاهل . ا، عايش بعضها، وعرب من خالل بعضهاويقصد

  .املتعلقة به وبطريقة تكوينه البيئي والفكري موراوتص محمورية تتكاثف حول نواا آراؤه
وال يقتصر مفهوم اآلخر كما تشري نصوص الرحالت على املختلف عرقيا أو حضاريا، بـل  

) حنـن ( ليشمل املختلف فكريا، أو عقائديا، وهنا يأيت االختالف من داخل ما تسـميه مجاعـة ا  
يديولوجيا وطنا جديدا أو جمتمعا جيمع املنـتمني إىل  نفسها، وذا تصبح الفكرة، أو العقيدة أو األ

واإلباضيني، فاألسئلة الـيت   ،برحلة ابن بطوطة يف ذكره الشيعةهنا  د، ونستشه)2(الفكرة الواحدة
تطرح هنا هي كيف ينشأ اخلطاب مبا حيتويه من صور ومتثالت ومعرفة عن اآلخر، مـن خـالل   

خرى اليت تنشأ مثالً من اال الديين؟ وما هي الصور أو الرحلة وما هي عالقته خبطابات املعرفة األ
  .ارجي والسوداين؟اخلالتمثيالت اليت أنشأها ابن بطوطة عن الشيعي و

  :صورة اآلخر الشيعي يف رحلة ابن بطوطة -1
لقد وضحت لنا نصوص الرحالت املغربية الصورة العامة لفرقة الشيعة آنذاك، من جانـب  

علق بتحديد مراكز الفرق الشيعية يف املشرق العريب، والتقاليد الشيعية املعمـول  التوزيع اجلغرايف املت
إال أن  .فرقهم املتعددة ةا يف املشاهد اخلاصة بآل البيت، واألفكار العقدية والفقهية املتعلقة مبذهبي

رحلة ابن بطوطة كانت األمشل يف احلديث عن أكثر الفرق من حيث املعتقدات والعادات، ذلـك  
  .وقرى مل يصلها غريه نألنه وصل إىل مد

                                                
  .194، ص"التذويت والوعي باآلخر"شعيب حليفي، : ينظر (1)
، مركز 1صب، صورة اآلخر العريب ناظرا ومنظورا إليه، طوجيا االختالف والتعلإبراهيم علي حيدر، صورة اآلخر املختلفة فكريا، سوسيو (2)

  .111، ص1999دراسات الوحدة العربية، اجلمعية العربية لعلم االجتماع، بريوت، 
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عندما يصـل  : "يف ذكر الروضة والقبور اليت ا، يقول) طائفة الرافضة(ومن تقاليد الشيعة 
يستأذنون لـه،   العتبةالزائر يقوم إليه أحدهم أو مجيعهم، وذلك على قدر الزائر فيقفون معه على 

 نالضعيف يستأذن على دخلوه للروضة العلية، فإعن أمركم يا أمري املؤمنني، هذا العبد : ويقولون
  )1(".بتقبيل العتبة يأمرونه مث !ترسوال املكارمأهل لذلك فأنتم  وإن مل يكن أهالً !رجع له وإالّ أذنتهم

ـ ) عيد الروضة(ومن أعيادهم  ليلـة  "ليلة السابع والعشرين من رجب وتسمى عندهم بـ
وخرسان وبالد فارس والروم فيجتمع والناس ينتظـرون  يؤتى ببعض املقعدين من العراق  )2("احمليا

إعادة احلركة للمقعدين، فإذا مضى من الليل نصفه أو ثلثاه قام اجلميع أصحاء من غري سوء وهـم  
  )3(".ويل اهللا ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا علي: "يقولون

فينذر للروضة "مبرض حيث معتقدهم، يذكر ابن بطوطة أنه إذا ما أصيب أحد منهم  من أما
نذرا إذا برئ ومنهم من ميرض رأسه فيضع رأسا من ذهب أو فضة ويأيت به إىل الروضة فيجعلـه  

  )4(".يف اخلزانة، وكذلك اليد والرجل وغريمها من األعضاء) نقيب األشراف(النقيب 
 كـرم اهللا (ي إضافة إىل ذلك، يذكر ابن بطوطة صورة أخرى يف اعتقاد الرافضة يف إمامة عل

دون سواه، أنه إذا أصام مكروه استنجد بذكره، اعتقادا بأنه خري شفيع يف تذليل العوائق  )وجهه
  .والصعاب

مفادهـا أن الشـيعة   " الصومعة املتحركة"ب ويف هذا السياق يذكر لنا حكاية اعتبار تعرف 
بن بطوطة إليها يزعمون أنه إذا ما ذكر علي بن أيب طالب تتحرك هذه الصومعة، فذات يوم صعد ا

من أعلى سطح املسجد ومعه بعض أهل البصرة فوجد يف ركن من أركاا مقبض خشب مسمرا 
ه مقبض مملّفيها كأنحبق أمري : يده يف ذلك املقبض وقال يفجعل الرجل الّذي كان مع ،ناءسة الب

                                                
  .421، ص1، جابن بطوطة، حتفة النظار(1) 
  .423، ص1، جةرحلة ابن بطوط، توازي الليلة املعروفة عند أهل السنة بليلة اإلسراء واملعراج ،ليلة احمليا (2)
  .423، ص1، جاملصدر نفسه (3)

  .423، ص1املصدر نفسه، ج(4) 
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وأنا أقـول : وهز املقبض وحتركت فجعل ابن بطوطة يده يف املقبض، وقال! حتركي املؤمنني علي :
1(.وهز املقبض فتحركت الصومعة فعجبوا من ذلك! رأس أيب بكر حتركي حبق(  

الـيت   يف هذه القصة -الشيعي -على حساب اآلخر -السنية -ويبني ابن بطوطة انتصار األنا
 زين لهف"، "وافض اإلماميةفقيه من الر) دهنا بذَحممد خ(ملك العراق  ةكان يف صحب: يوردها قائال

ا ابن عمه وصهره ن علياأبا بكر وعمر كانا وزيرين لرسول اهللا، و وقرر لديه أنَّ"مذهب الروافض 
هو وارث اخلالفة فأمره السلطان حبمل الناس على الرفض، أن تسقط أمساء اخللفاء وسائر الصحابة 

وأصـفهان   ، لكن أهل شريازرضي اهللا عنه ارمن اخلطبة، وال يذكر إال اسم علي ومن تبعه كعم
وبغداد خطبوا اخلطبة املعتادة، فامر السلطان أن يؤتى بالقضاة الثالثة، وأوهلم جمد الـدين قاضـي   
شرياز، ويرمى به إىل الكالب املروضة على أكل بين آدم، فلما أرسلت الكالب على القاضي جمد 

، فبلغ ذلـك  الدين، ووصلت اليه، بصبصت إليه، وحركت أذنيها بني يديه، ومل جم عليه بشيء
على رجلي القاضي يقبلها، وأخذ بيده ورجع عن  السلطان، فخرج من داره حايف القدمني، فأكب

  )2(.ر الناس على مذهب أهل السنة واجلماعةمذهب الرفض وكتب أن يقّ
مشـهد  "لة مسجدا على بابه ستر حرير مسدول يسمونه ويذكر ابن بطوطة أن يف مدينة احل

   )3()املهدي املنتظر(مام الثاين عشر من أئمة الشيعة وهو اإل" صاحب الزمان
من العقائد األساسية ) الغيبة(و التقاليد الشيعية تفيد  .حسب معتقدات الشيعة يف تلك الفترة

  .عند اإلمامية، وفكرة غيبة اإلمام كانت القاعدة اليت قام عليها كيان الشيعة بعد التصدع
ة يف الصحابة وكيف انعكس ذلك عليهم بصورة أو ويتكلم ابن بطوطة عن معتقدات الشيع

قرب مدينة حلـب     أن بأخرى يف أمناط سلوكهم وطريقة معاشهم، فعلى سبيل املثال، يذكر لنا
ال ) م720/ه101(أن قرب أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز املتويف الحظ ) املعرة(يف مدينة وبالضبط 

أنه وقع يف بالد صنف من الرافضة أرجاس يبغضـون  "ك ة ذلزاوية عليه وال خدمي له، وأرجع علّ

                                                
  .13، ص2ابن بطوطة، حتفة النظار، ج (1)

  .38، 37، ص2، جاملصدر نفسه(2) 
  .56، ص2، جاملصدر نفسه (3)
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مسه عمر، وخصوصا عمر إالعشرة من الصحابة رضي اهللا عنهم ولعن مبغضهم، ويبغضون كلّ من 
  )1(".بن عبد العزيز رضي اهللا عنه

م  ) نيمسر(أن أهل مدينة  -ابن بطوطة -اويذكر أيضال يذكرون لفظ العشرة يف معـامال
ومن العجب أنهم ال يـذكرون لفـظ العشـرة    ، ابون يبغضون العشرةأهلها سب: "التجارية يقول

وحضر ا بعض  ؛تسعة وواحد: وينادي مساسرم باألسواق على السلع فإذا بلغوا إىل العشرة قالوا
قـل عشـرة   : تسعة وواحد، فضربه بالدبوس على رأسه وقال: األتراك يوما فسمع مسسارا ينادي

  )2(".ابالدبوس
قف غلوهم عند هذا احلد، فهاهم يتحاشون عدد العشرة حتى يف بناء قبب اجلوامع، ومل ي

  )3(!".مبذهبهم القبيحياما وا مسجد جامع فيه تسع قباب ومل جيعلها عشرة ق: "يقول ابن بطوطة
يقـول   تواختالفهم يف العادات واملعتقدا -الشيعة-ويذكر ابن بطوطة سلوكات الرافضية 

فضيون ولقد نزلت ا مرة على بعض املياه أريد الوضوء فأتى بعض أهـل تلـك   وأكثر أهلها را"
ـ القرية ليتوضأ، فبدأ بغسل رجليه مث غسل وجهه ومل يتمضض وال استنشق مث مسح بعض رأ ه س

  )4(".ساسالبناء إمنا يكون ابتداؤه من اال فأخذت عليه يف فعله فقال يل إن
وهـم ال   !هبن أيب طالب إل اعلي نّالذين يعتقدون أَ"ويف أقطار الشام توجد طائف النصريية 

وكان امللك الظاهر ألزمهم بناء املساجد بقراهم فبنوا بكـل   ،يصلون وال يتطهرون وال يصومون
ا عن العمارة وال يدخلونه وال يعما بعيدورمبا أَ ،رونهقرية مسجدم ورمبـا  ات وليه مواشيهم ودوا

  )5(".!ال تنهق اعلفك يأتيك: فيقولون لهد ويؤذنُ للصالة، وصل الغريب إليه فيرتل باملسج
م يف مشهد صاحب الزمان أنا من اعتقاداوأيضصادف أن أحد األمراء منع توجه الدابـة   ه

إليه فأصيت بِعلَة ومات فزاد ذلك يف فتنة الرافضة، واعتربوه انتصارا ملذهبهم، ومل متنع عنهم بعـد  
                                                

  .272، ص1، جابن بطوطة، حتفة النظار(1) 
  .272، ص1، جاملصدر نفسه(2) 
  .272، ص1املصدر نفسه، ج(3) 
  .258، ص1، جاملصدر نفسه  (4)
  .291، ص1، جاملصدر نفسه (5)
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ويصـف  ، )2(جسمها تضعه من حلق حديد يف كاملاحليدرية وما  ويتحدث عن الطائفة )1(ذلك
  )3( .الرافضة بالقذارة يف املدن ومنها مدينة زيلع -الشيعة

، ويذكر ابن بطوطة هذه احلادثـة  )4(ومن أنواع اللحوم اليت ال يأكلها الرافضية حلم األرانب
وطريقـة  ، )6(يذ وحتليلهم إياهوشرم للنب ،)5(يف معرض حديثه عن احلنفية وينكر أكلهم للحشيش

صالم اليت ختتلف عن كل من أهل السنة والشيعة الذين يقومون بإسبال أيديهم، ويذكر عادام 
فبين أم يصلون اجلمعة على طريقتهم خمالفني ما هو معتمد يف بالد املغرب ، )7(يف املوت واجلنائز
ن عن عثمان وعلي ويرضـون عـن أيب   ويرضون عن أيب بكر وعمر ويسكتو بالنسبة إىل اجلمعة

ملجم الذي يصفه ابن بطوطة من منطلق أهل السنة بالشقي واللعني ويصـفه اإلباضـية بالعبـد    
  )9(.، ووصفهم بالقذارة يف أسواق ظفار)8(الصاحل

  ):خوارج(صورة اآلخر اإلباضي  -2
م على قوة االنتماء انطباعات وآراء حول هذه اتمعات اليت أنشأ سكاا هويته الرحالةقدم 

، وتكون هويـة  *إىل اإلسالم اإلباضي والذي يوصف أيضا عند اإلخباريني عامة بإسالم اخلوارج
هذه اتمعات يف واقع األمر مثلها مثل غريها هوية مركبة ال يشكل العامل الديين وهـو األرقـى   

  .وغريهاسوى واحدا من عناصر مميزة أخرى عديدة مثل اللغة والعادات والتقاليد 
                                                

  .174، ص4ج ،ابن بطوطة، حتفة النظار (1)
  .56، ص3املصدر نفسه، ج (2)
  .114، ص2املصدر نفسه، ج (3)
  .210، ص2ج نفسه،املصدر  (4)
  210، ص2املصدر نفسه، ج (5)
  .239-221، ص2املصدر نفسه، ج (6)
  .210، ص2املصدر نفسه، ج (7)
  .137، ص2، جاملصدر نفسه (8)
  .123، ص2املصدر نفسه، ج (9)

  .على من كان ينسب إىل التفكري املذهيب اإلباضي" خوارج"يطلق ابن بطوطة على أهل ظفار وبالد عمان نعوتا خمتلفة لعل أمهها استعماله لفظة  )*(
من خرج على اإلمام "ستاين اخلوارج تعريفا عاما يدخل فيه كل بلشهر لفظة خوارج هلا تارخيها ارتبطت بعهد اخلليفة علي ابن أيب طالب وعرف ا

حسني أمحد : ينظر ...".احلق الذي اتفقت اجلماعة عليه يسمى خارجا، سواء كان اخلروج يف أيام الصحابة على األئمة الراشدين، أو كان بعدهم
  20-19، ص1996إلياس، اإلباضية يف املغرب العريب، مكتبة الضامر، مسقط، 
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أولئك الذين ال يلتزمون بشـرط  ) هم"(كما جاء يف تعريف ابن خلدون عن اخلوارج قوله 
وقد أنشأ ابن بطوطة من خالل أدب رحلته إىل ظفار وبالد عمان صـورا  ، )1("القرشية يف اخلالفة

  .عيةومتثالت عن سكان جمتمعات االستقبال األباضية أسست يف اية األمر خطابا غايته بناء مشرو
برؤية شخصية تتحمل جوانـب   )االستقبال اإلباضية(نطقة امل هذه  حالة إىلحيث ينظر الر
ئتـه  أسرته املالكية وبي حالة هذه الرؤية يفباضي، وقد يكتسب الراإل" لآلخر"نفسية تتعلق برؤيته 

م أحكاما ويطلق عليه" بالفساد"وعليه نراه يربط أهل ظفار وعمان السنية اليت نشأ وترعرع فيها، 
  )2(".عندهم وال إنكار لذلك ةونساؤهم يكثرون الفساد وال غري"قيمية من قبل 

تندرج نظرة ابن بطوطة للخوارج يف ظفار وبالد عمان خالل القرن الرابع عشر مـيالدي  
لسياق التارخيي العام، فلقد شهدت دار اإلسالم تفككا سياسيا بعد تفكك اال اتمعـي  اضمن 

وتوسع املسيحيون يف إسبانيا ضمن حركة االسترداد علـى   ،مكانه دويالت حملية املوحدي فترك
 ،وهيمن املرينيون على املغرب ونشأت دويلة يف تلمسان بـاملغرب األوسـط   ،حساب األندلس

فريقية وهيمن املماليك على مصر، ولقد بني ابن خلدون أن إوبسطت الدولة احلفصية نفوذها على 
صره وقبله تناقضا وعدم وفاق بني العرب والرببر وإسالم اخلوارج الـذي  املغرب كان يعيش يف ع

ويضاف إىل هـذا  . كان مصدره الشرق وإسالم املالكية الذي هو قدمي النشأة واالنتشار باملنطقة
  .وذاك العالقة املتوترة مع املسيحيني املوجودين يف الضفة الشمالية من البحر املتوسط

اإلسالمي وخاصة يف جزيرة العرب، ففي عمان اليت منـا   وكذلك كان األمر يف الشرق
يعارضـهم فيـه    ،باضية طق داخلية حتت حكم النبهانيني اإلإىل منا مباشرة انقسم اال اتمعي

وكانت السواحل حتت نفوذ ملك هرمز السين وكانـت  ،املوالون لنظام حكم يقوم على اإلمامة 
  .ن نزوى عاصمة بالد عمانظفار حيكمها سلطان مستقل عن اليمن وع

مشكلة التعايش بني جمموعاا فكان مـن   ل دار اإلسالم بشرقها وغرا عاشتكامف وعليه 
وبسلطة مركزيـة   ،نفسه اال يف" اآلخر"ما بينهم عالقة مع الصعب على املسلمني أن يربطوا في

                                                
  .334ابن خلدون، املقدمة، ص  (1)
  .137، ص2ابن بطوطة، حتفة النظار، ج (2)
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ت، ومل تعد ال للظروف يعيشون على وقع هذه األوضاع القائمة على التشت الرحالةواحدة، فكان 
عادة ركنا أساسيا يف تشكل  وال للرابطة االية اليت متثل ،الطبيعية واللغة وتراكم التجربة املشتركة

  .اهلوية وزن هام يف التعايش بني اموعات يف الفضاء اإلسالمي الواحد
ىل سـام إ فإذن كل من خطاب الرحلة والنص الديين السين املالكي يهمش الذين يعلنون انت

تكـريس   ؤسسات السلطة املركزية، فقد عمل مشايخ الدين علـى باضية، وهذا خيدم مصاحل مإلا
تصبح مشاعة بني الناس، ويف ذلك خدمة للمنظومة اليت تسودها الفئة النصوص املخالفة للخوارج ل

  .االجتماعية اليت ينتسبون إليها وهم جزء منها
وانتماؤه أيضا لفئـة   ،صيلة عوامل نفسية للرحالةفخطاب الرحلة يكون يف اية املطاف ح

ملنتسبني إىل التفكري املـذهيب  ا عن اجتماعية تربط مصاحل أفرادها بوجود دولة مالكية سنية تفصلها
  .اضي حدود معلّمة وواضحةاألب

أثناء رحلة كان القصـد منـها يف    ،)م1331( ه731زار ابن بطوطة ظفار وبالد عمان سنة 
مناسك احلج فقادته من البحر األمحر إىل مدن إفريقيا الشرقية وبلدان آسيا، وزار عمان  البداية أداء

ا مرة ثانية أثناء رجوعه من الصني واهلند فمر مبدن عديدة.  
ينعت ابن بطوطة سكان ظفار وما جاورها بأهل السنة، فما وجده عجيبا وغريبا عند سكان 

كان بلده األصلي املغرب بل التشـابه القـائم بينـهم    ظفار ليس هو اخلالف أو االختالف مع س
فلقـد   ،)1("أشبه الناس بأهل املغرب يف شؤوم) ظفار(ومن الغريب أن أهل هذه املدينة : "فيقول

يتواله أفراد أهـل   ،بتلك اليت تعتمد يف بلده األصلي هوجد يف ظفار منظومة من املؤسسات تذكر
ن نفس املؤسسات يف املغرب، فكان حيكم البلـد سـلطان   بنظرائهم الذين يتولو هالسنة يذكرون

نزل ابن بطوطة ضيفا علـى خطيـب    .)2(يستعمل اجلمعة ليظهر خالهلا يف اجلامع األعظم بالبلد
ر البلدة احملروسة مثلما كانت حمروسة ااجلامع األعظم وقاضي البلد وشيوخ زاويتها، ورأى يف ظف

                                                
  .125، ص2ابن بطوطة، حتفة النظار، ج (1)
  .129، ص2، جنفسهاملصدر  (2)
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فال يقصـدها  "أوليائها وزواياها وتربة أسالف سلطاا  املدن يف بلده األصلي بالد املغرب بفضل
  )1(".عاد عليه مكروه وحيل بينه وبينها أحد بسوء إالّ

على مستوى العادات واألمساء  ،ورأى تشاا أيضا بني بلده األصلي والبلد الوارد عليه ظفار
ا من قبائل املغرب أصلهم أن صنهاجة وسواهب"مما جعله يستنتج "املتداولة واألصول اإلثنية للسكان 

2("رمن محي(.  
 يتنظر ابن بطوطة إىل اتمع الظفاري نظرة من الداخل أو بعبارة أخرى نظر إىل املنظومة ال

يعيش على وقعها سكان ظفار على اعتبارها إعادة املنظومة االجتماعية املعهودة عنـده يف بلـده   
فجعل من الضيافة اليت كانت له مع شـيوخ   ،األصلي، فكان أن تواصل دون عناء مع أعيان البلد
  )3(.وجسرا بينه وبني سكان ظفار ،الزوايا وقاضي البالد رمزا من رموز ذلك التواصل

ليجعله يضم من املدن والقـرى والبلـدان مسـقط    " ظفار"عن جمال " قلهات"ومييز جمال 
ـ   يقـول   وكانت قاعدته مدينة قلهات اليت ،كلبة ومرسى شبثة ومرسىومرسى القريات  : هاعن

على الساحل وهي حسنة األسواق وهلا مسجد من أحسن املسـاجد حيطانـه   ... )4("سفح جبل"
ويشري ابن بطوطـة إىل أن  ) 5("بالقاشاين وهو شبه الزلّيج وهو مرتفع ينظر منه إىل البحر واملرسى

املسمى رمز ، وخيضع هذا اال اتمعي حينها سياسيا لسلطان ه)6("أكثر سكان قلهات خوارج"
  )7(.قطب الدين متتهان ويتبع حضاريا بالد عمان

توحي لفظة اخلوارج عند ابن بطوطة بإقامة احلدود، وهو شكل من أشكال الطرد وممارسـة  
العنف ويعرف ابن خلدون املعاصر البن بطوطة االنتماء إىل اخلوارج على أنـه مـن خصـائص    

، ويستدل على ذلك بإفريقية واملغرب اليت يكون اتمعات القبلية حيث تكون سلطة الدولة ضعيفة
                                                

  .125، ص2، جابن بطوطة، حتفة النظار (1)
  .125، ص2املصدر نفسه، ج (2)
  .142، ص2املصدر نفسه، ج (3)

  .136ص، 2، جاملصدر نفسه(4) 
  .136-135-134، ص2املصدر نفسه، ج (5)
  .136، ص2املصدر نفسه، ج (6)
  .136، ص2املصدر نفسه، ج (7)
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أغلب سكاا من الرببر، وكانت العالقة بني القبائل اخلارجية والدولة مع انتشار اإلسالم عالقـة  
طالق وقطيعة أو انفصال وثورة، وبطريقة أخرى يرى ابن خلدون أن التفكري اخلارجي كان مربرا 

  .)1(ةنقسام واالستقالل عن الدولللثورة واإل
ف ابن بطوطة من جهته اخلوارج أيضا من خالل املوقف من الدولة، والسـيما الدولـة   ريع

    االقائمة على التفكري املذهيب املالكي السين، فقبل أن يكون سياق اللفظة دينيا فهي تعرف سياسـي 
 نوا العارضة الدولة أو السلطة املركزية وعدم قبول اخلضوع هلا، فسكان قلهات وتوابعهـا كـا  مب

والذي كان ينسب نفسه إىل التفكري ختضع له،  ي كانت منطقتهميدينون بالوالء لسلطان هرمز الذ
هم ابن بطوطة خوارج مبعىن املرتدين عـن السـلطة واخلـارجني عـن     ، وعليه يعداملذهيب السين

، وكان سكان هذه املناطق اإلباضية من جهتهم يرمسون حدودا بينهم وبـني حكـامهم   )2(طاعتها
  .األجانب اهلرمزيني فال يظهرون هلم مذهبهم

وحوهلا بنظرة اتمع الكلي القائم على سلطة  ،ينظر ابن بطوطة إىل اال اتمعي يف قلهات
إىل نظام سلطان هرمز  املرء مركزية ينتسب من شغلها إىل املذهب السين فال يهم حينئذ أن ينحاز

لعباد مثلما هو احلال بالنسبة إىل حاكم هرمز املسـتويل  كان وافدا على البالد متسلطًا على اوإن 
ويقف مساندا له مبجرد أنه من أهل السنة، ويظهر نفسـه يف املقابـل   أ، سواحل بالد عمان على 

وينظر يف  ،)3("يأكلون الطري من غري ذكاة"مبظهر من يطره سكان قلهات وتوابعها مبجرد أم مثال 
لكالم الفصيح مع أم عرب فيوحي خطابه بـأن الفصـاحة   كالمهم فريى أنه ال يندرج ضمن ا

وكل  ،انتقلت إىل بلده األصلي املغرب فيما أصبحت بالد عمان يف أطرافها ال يتكلمون بالفصحى
  )4(.كلمة يصلوا باله

                                                
، دار )ط.د(ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون املسمى ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب، (1) 

  .336، ص1983الكتاب اللبناين، بريوت، 
  .136، ص2ابن بطوطة، حتفة النظار، ج (2)
  .134-132، ص2، ج املصدر نفسه (3)
  .136، ص2املصدر نفسه، ج (4)
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وتوابعها الكائنة يف الـداخل   ،ختلى ابن بطوطة يف تعريفه لسكان نزوى عاصمة بالد عمان
 وتوابعها يعلنون انتسـام إىل ية ألن نزوى ضبااإلويعرفهم بلفظة  ،"وارجاخل"عن استعمال لفظة 

  )1(".ية املذهبضوهم إبا"املذهب اإلباضي الذي ينسب إليه حاكم بالد عمان 
ومن منطلق مرجعية ابن بطوطة الذي ينسب نفسه إىل املالكية كان جمتمع بالد عمان عبارة 

مل جيد ما ميكنـه  باضي فنظر إليه نظرة من اخلارج، وب اإلعن جمتمع كل أفراده ينتسبون إىل املذه
 املغرب بأي حال من األحوال فعـد من نسيج خطاب يعيد فيه إنتاج اتمع الكلي لبلده األصلي 
بالعملية وجيب التعامل معـه  " اآلخر"سكان بالد عمان ومن يتوىل السلطة احلاكمة فيها يف مرتلة 

  .على ذلك األساس
طة على العكس من ذلك إىل جمتمع سكان قلهات وتوابعها وجمتمع سـكان  ونظر ابن بطو

بالد املغرب، أو ظفار نظرة من الداخل فتمكن حينئذ من إعادة إنتاج اتمع الكلي لبلده األصلي 
يف ظفار وقلهات إال ما ميكن من إعادة إنتاج اال اتمعي لبلده األصلي املغرب،  مبعىن آخر مل ير

، "اخلوارج"ا على أولئك الذين مل خيضعوا للسلطة السنية القائمة يف قلهات خاصة لفظة أطلق حينه
كنهم ال يقـدرون علـى   وأكثرهم خوارج ل" نيانوا املخالفوبرر ذلك من املنظور الديين بأم ك

ألم حتت طاعة السلطان قطب الدين تمتهن ملك هرمـز، وهـو مـن أهـل     ،إظهار مذهبهم 
  )2(".السنة

إىل اإلباضية إال أنه ركز علـى انتسـابه إىل   " حممد بن نبهان"انتساب سلطان عمان  رغم
العنصر العريب من قبيلة األزد بن الغوث فرأى فيه من كان يكرم الضيف على عادة العرب، واهتم 

سلطاا عـريب مـن   "و   يف ممارسته للسلطة بأنه ال مينع أحدا من الدخول إليه من غريب أو غريه
يعرف بأيب حممد بن نبهان، وأبو حممد عندهم مسة لكـلّ سـلطان يلـي    األزد بن الغوث، بيلة ق

ك وال حاجب له وال وزير وال مينـع  لوعاداته أن جيلس خارج باب داره يف جملسه هنا... عمان
أحد من الدخول إليه من غريب أو غريه، ويكرم الضيف على عادة العرب ويعين لـه الضـيافة   

                                                
  .137، ص2، جابن بطوطة، حتفة النظار (1)
  .136، ص2، جاملصدر نفسه (2)
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، وركز ابن بطوطة أيضا على ما خيتلف فيه األباضية بالنسبة إىل أهل السـنة  )1("هويعطيه على قدر
ويصلّون اجلمعة "والسيما سكان بلده األصلي بالد املغرب وباخلصوص يف اال الديين والعقائدي 

 ظهرا اربعا فإذا فرغوا منها قرأ اإلمام آيات من القرآن ونثر كالما شبه اخلطبة يرضي فيه عـن أيب 
بكر وع2(".مر ويسكت عن عثمان وعلي(  

  :)3(احقبواالستبني االستحسان صورة اآلخر السوداين  -3
 حفلت الرحلة بصور لآلخر اإلفريقي املسلم بني االستحسان، واالستقباح؛ متحور

مها املعامالت، والعبادات، اجلانب األول خيص الرحالة تحسان ابن بطوطة لآلخر يف جمالني اس
 واملعاملة احلسنة للبيض /وتوفر األمن /ملعاملة متسه بشكل مباشر، كالعدلسي، ألن ابشكل أسا

وخيص اجلانب الثاين اإلمياين، والذي يظهر مثال، يف تعظيم حرمة املسجد، واالعتناء بإحياء ليلة 
يوم اجلمعة وعنايتهم بيض ولبس األ والتزامهم اجلماعة، ومواظبتهم على الصلوات، القدر ورمضان،

من أفعاهلم احلسنة قلة الظلم، فهم أبعد الناس عنه، وسلطام ال يسامح ف: "يقول ،حبفظ القرآن
وال  ومنها مشول األمن يف بالدهم فال خياف املسافر فيها وال املقيم من سارقٍ ،أحدا يف شيء منه

ومنها مواظبتهم  ،)... (ن ميوت ببالدهم من البيضان، ومنها عدم تعرضهم ملال مغاصبٍ
وإذا كان يوم اجلمعة، ومل يبكر . للصلوات، والتزامهم هلا يف اجلماعات، وضرم ألوالدهم عليها

الثياب البيض احلسان ومنها لباسهم  ،)...(لكثرة الزحام اإلنسان إىل املسجد، مل جيد أين يصلي 
ظهر يف  اإذ ومنها عنايتهم حبفظ القرآن العظيم، وهم جيعلون ألوالدهم القيود ،)...(يوم اجلمعة 

  )4(".!فك عنهم حىت حيفظوهتحقهم التقصري يف حفظه، فال 
خص االستقباح جانب األفعال اليت تدخل يف إطار العادات والتقاليد اليت مل يستطع 

متثلت تلك العادات والتقاليد يف .اآلخر اإلسالم حموها، وتشكل خصوصية ثقافية بالنسبة إىل

                                                
  .138، ص2، جابن بطوطة، حتفة النظار(1) 
  .137، ص2املصدر نفسه، ج (2)
  .265، ص4بن بطوطة، جحلة العنوان مقتبس من ر (3)

  .265، ص4، جاملصدر نفسه )4(
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هت إىل لضيافة، فوجا عث إيلَّوملا انصرفت، ب: "يقول. للكرم طعامهم، وطريقة تقدميه، ومفهومهم
دار القاضي، وبعث القاضي ا إىل دار ابن الفقيه، فخرج ابن الفقيه من داره مسرعا حايف 

 ،واالمواللع اخلُفقمت وظننت أا  ؛جاءك قماش السلطان وهديته: القدمني، فدخل علي وقال
فعندما  ،عة فيها لنب رائبيت، وقرروقطعة حلم بقري مقلو بالغفإذا هي ثالثة أقراص من اخلبز 

  )1(".رأيتها ضحكت، وطال تعجيب من ضعف عقوهلم وتعظيمهم للشيء احلقري
ومن تلك األفعال األخرى اليت مت استقباحها من طرف الرحالة أيضا، دخول اخلدم 

ؤوسهم، وأكلهم اجليف واجلواري والبنات الصغار عاريات، وجعل التراب والرماد على ر
والكالب واحلمري، وعدم غريم على نسائهم، ومصاحبة النساء للرجال، وعدم انتسام إىل 

ومن مساوئ أفعاهلم كون اخلدم واجلواري والبنات الصغار : "آبائهم، وإمنا إىل أخواهلم، يقول
على رؤوسهم تأدبا؛ ، ومنها جعلهم التراب والرماد [...]يظهرن للناس عاريات باديات العورات 

ومنها ما ذكرته من األضحوكة يف إنشاد الشعراء؛ ومنها أن كثريا يأكلون اجليف والكالب 
 ،وشأن هؤالء القوم عجيب: "فهؤالء القوم موضع استغراب من قبل الرحالة، يقول )2(".واحلمري

خلاله، وال يرث  بل ينتسب يهوأمرهم غريب، فأما رجاهلم فال غرية لديهم وال ينتسب أحد إىل أب
بار من اهلنود الرجل إال أبناء أخته دون بنيه، وذلك ما رأيته يف الدنيا، إال عند كفار بالد امللي)...( 
  )3(".وأما نساؤهم فال حيتشمن من الرجال، وال حيتجنب مع مواظبتهن على الصلوات

س، كونه قاضيا ينظر ابن بطوطة إىل اآلخر اإلفريقي انطالقا من ثقافته الدينية باألسا
ورحالة جوابا لآلفاق، فالرحالة الذين توجهوا خارج العامل اإلسالمي، اضطلعت اخللفية الدينية 

نتماء إىل إلا"ف قعية أو جتليام املتخيلة، بالدور احلاسم يف إدراكهم لآلخرين ويف تفسريام الوا
حلضاري معيارا لوصف أغلب األساس الديين العرقي ا ،)...(لفاتح واحلاكم قد جعل ثقافة ا

األشياء يف إطار مقولة التزيني، أو التقبيح، ويف احلكم على السلوكات، مبا فيها من معتقدات 

                                                
  .255، ص4ج ،ابن بطوطة، حتفة النظار )1(
  .266- 265ص ،4ج ،املصدر نفسه )2(
  .245، ص4ملصدر نفسه، جا )3(
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واألمر ال يتعلق فقط باملوجود خارج دار  ،)1("وعادات، يف ضوء أفضلية الذات على ثقافة اآلخر
 عنه، ال جند لديه ولكلما ابتعدين، فإن حماسن اآلخر كلها ترتبط بالد. اإلسالم وإمنا أيضا داخلها

  .سوى املساوئ
فاألحكام السلبية اليت كونها الرحالة عن اآلخر ال يطلقها هكذا، وإمنا أكدا التجربة 

ومات يل ا اجلمل الذي كنت أركبه، فأخربين : "يقول. واإلحتكاك باآلخر، مثال أكلهم للجيف
  )2(".السودان قد أكلوه كعادم يف أكل اجليف وجدت أهل ،راعيه بذلك، فخرجت ألنظر إليه

واستقباحه لألحوال الشخصية والنسب وعالقة الرجل باملرأة، كان موجها بتشبعه بالفقه 
 صحبته، فوجدته دكان املسويف الذي قدمنا يفندخلت يوما على أيب حممد ي: "يقول. اإلسالمي

فقلت  ،مرأة معها رجل قاعد، ومها يتحدثانل عليه اويف وسط داره سرير مظلّ قاعداً على بساط
 فقلت !هو صاحبها: فقال إبنها وما الرجل الذي معها: فقلت ،قال هي زوجيتف؟ املرأة هذه ام: له
مصاحبة النساء للرجال : فقال يل !أترضى ذا وأنت قد سكنت بالدنا وعرفت أمور الشرع؟: له

فعجبت من رعونته  !!كنساء بالدكمر وحسن طريقة ال مة فيها، ولسن عندنا على خيِ
 ك يكون هلنلالنساء هنا"ويقول )3(".وانصرفت عنه، فلم أعد إليه، واستدعاين مرات فلم أجبه

األصدقاء واألصحاب من الرجال األجانب وكذلك للرجال صواحب من النساء األجنبيات 
  .)4("مرأته ومعها صاحبها فال ينكر ذلكإويدخل أحدهم داره فيجد 

دخلت يوما على القاضي بإيوالتن بعد إذنه يف الدخول، فوجدت عنده ":ل أيضا ويقو
مين ومل ي ت وأردت الرجوع، فضحكتدركها امرأة صغرية السن بديعة احلسن، فلما رأيتها إرتب

فإنه من الفقهاء  ،فعجبت من شأما !لم ترجع؟ إا صاحبيت: خجل، وقال يل القاصي
  .)5("واحلجاج

                                                
 .192، صتحسني فهيم، أدب الرحال )1(
  .269، ص4، جحتفة النظارابن بطوطة،  )2(
  .247، ص4املصدر نفسه، ج )3(
  .245، ص4صدر نفسه، جامل )4(
  .247، ص4املصدر نفسه، ج )5(
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خر فهو مسلم مواظب على وامللتبسة هو مفارقة اآلقاد إىل هذه الصورة املزدوجة والذي 
اليت يفترض أن اإلسالم  حيافظ على بعض الطقوس والسلوكات أداء العبادات، لكنه يف اآلن ذاته

  .حماها
ال يتوقف ابن بطوطة عند ذكر مساوئ اآلخر، بل يتجاوزها إىل السخرية منه تنقيصا 

، ويقول معلقا على ضيافة السلطان اليت يعتربها له ئهعليقات موجزة تعرب عن ازدرايف ت واستصغارا،
وطال تعجيب من ضعف : "حقرية، ألا ال ترقى إىل تصوره للكرم، وأهل السودان يعظموا

نا تعارض مفهوم الكرم الذي حيمله ابن بطوطة يف ذهنه، فه )1(".عقوهلم، وتعظيمهم للشيء احلقري
  .اإلفريقي أنه كذلك مع ما يعتقد

ميث قلّة الغرية الذي "فوأيضا سخريته من قلة غريم، واليت ملسها يف مصاحبة النساء للرجال، 
. )2("وجد فيه الرحالة العريب املسلم مادة خصبة للتندر باآلخر، والسخرية منه، واحلط من قيمته

  .وهذا ما ملسناه عند الرحالة الذين جاؤوا بعده
  :ةصورة املرأ -4

مجلـة   ، طرحتإنّ صورة املرأة اليت اختذت مادة دمسة موعة من الدراسات األدبية وغريها
من األسئلة وعالمات االستفهام، لعلّ أمهها مشروعية السؤال عن صورة املرأة ذاا؛ إذ حييل هـذا  

ختالف مبا يزخر به من محوالت الغرابة واال -مقابل الذات -السؤال إىل نوع من استحضار اآلخر
البحث عن صورة املرأة ضربا من املساءلة للمتخيـل   دكثري من األحيان، وهلذا أال يعواملغايرة يف 

اجلمعي يف عالقاته املتوترة والودية مع مكوناته وعناصر تأليفه؟ وقبل هذا، أال تعترب املرأة طرفا من 
لذهنية، وذلك لالرتباط البدئي ذهنية اتمع، بل مصدرا مهما من مصادر التأثري والفاعلية يف هذه ا

  ومن اللحظات األوىل للوعي واإلدراك؟ ،األويل بينهما
ال شك أن هذا اإلشكال يعود يف عمقه إىل نوعية اخلطاب املؤسس للذهنية اتمعية والناتج 

كوري بامتياز؛ إذ صدر عـن  ذفاخلطاب العريب اإلسالمي يف حمطاته الكربى خطاب  ،اعنها أيض
                                                

  .255، ص4، جابن بطوطة، حتفة النظار )1(
  .29، ص2000عبد النيب ذاكر، العني الساخرة أقنعتها وقناعاا يف الرحلة العربية، منشورات املركز املغريب للتوثيق والبحث يف الرحلة،  )2(
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منظوره، ومن مثة فقد كانـت   مناألنثى مبثابة آخر /تربت املرأةه إليه، وبالتايل فقد اعالذكر ووج
العامل أيضا واضحة املعامل والصـفات، حمـددة   اخلطاب الرمسي و ،صورة املرأة يف اخلطاب الشعيب

  )1(.األبعاد والقسمات
يب املنـتج وفـق   ت اخلطاب األديب العروإذا كانت هذه الصورة النمطية للمرأة هي اليت ميز

خلفية لصورة املرأة يف نـص   فمقاييس باال الّذي تنفس يف أحضانه، فإنّ أفق االنتظار يستشر
الرحلة الّذي كان ميدانا للتلقي واإلنتاج على السواء، مع ما قد يصـاحب ذلـك مـن بلـورة     

ننـا نـرى يف   النطباعات شخصية أو إصدار أحكام تقوميية قد تساير الرحلة ومالبساا، وهلذا فإ
الرحلة نوعا من احلركة، واحلركة ولود وهي أيضا خمالطة للناس واألقوام، وهنا تربز قيمة الرحالت 
كمصدر لوصف الثقافات اإلنسانية، ولرصد بعض جوانب حياة الناس اليومية يف جمتمـع معـني   

   )2(.خالل فترة زمنية حمدودة
وتصـوير   الرحالةلرحلة إنباء عن ذهنية سعيد بنسعيد العلوي، إنّ ا الباحثوكما استخلص 

ملكونات الوعي الثقايف عنده، أكثر مما هي حديث عن البلد موضع املشاهدة، أو إخبار عن القـوم  
  )3(.أهل البلد أو اإلقليم موضوع الزيارة

حالة ومالحظاته االجتماعية تلك اليت خص ا املرأة، فالقارئ يستطيع ومن أهم أوصاف الر
ية املرأة آنذاك يف املناطق اليت مشلتها رحلته، وهو اخلبري بتفاصيلها الدقيقة وعـن طـرق   وضع متثلُّ

معاشرا وخمالطتها، فلقد تزوج يف رحلته الواسعة أكثر من عشرين مرة وأجنب أكثر من سـبعني  
، )5(، لذا فمالحظاته ال يستغىن عنها يف ااالت النفسية واالجتماعية واالقتصادية للمـرأة )4(ولدا

ل، وأنها يف بالد جوهكذا نعرف أن املرأة عند أهل املاجر واألتراك أعظم شأنا وأرفع مرتلة من الر

                                                
  .322الرباط، ص، سالة جامعية مرقونة بكلية اآلدابيف الشعر األندلسي، رسليمان القرشي، صورة املرأة : ينظر (1)
  .141ص،1998، 13/14ع، جملة أمل، "يف العصور الوسطى اإلسالمية ،املرأة املغاربية من خالل كتب الرحالت"حممد العيناوي، : ينظر (2)
ب الرحلة املغربية املعاصرة، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سعيد بنسعيد العلوي، أوربا يف مرآة األخر، صورة اآلخر يف أد: ينظر (3)

  .15، ص1995بالرباط، 
  .63ص ،1972 ،، مطابع األهرام، مصر1ط أنس منصور، أعجب الرحالت يف التاريخ،: ينظر (4)
  .124-65، ص4، ج122، ص3ابن بطوطة، حتفة النظار، ج (5)
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طوالسي وجزر املالديف واهلند ارتقت إىل أعلى املناصب، فكانت ملكة وسلطانة وأمرية، كمـا  
الرماية،  زامحت الرجل ببالد طوالسي يف االنضمام إىل اجليش والعمل فيه فركبت اخليل وأحسنت

  .وقاتلت العدو
قد تعرضت الستغالل بشع يف مدينة الذق ببالد الروم حـني دفعـت    )1(وإذا كانت املرأة

ّها يف أماكن أخرى اشتهرت بصالحها وعفافها وإسهامها يف البر للفساد مبقابل يأخذه الرجل، فإن
امع األعظم وهن ملتحفات واعظ باجلائي جيتمعن لسماع املواخلري؛ ومن أمثلة ذلك نساء شرياز اللّ

، وزوجة أمري بلخ الـيت  )3(، ومغنيات اهلند الالئي جيتمعن لصالة التراويح يف رمضان)2(متربقعات
، ونساء مدينـة هنـور   )5(رت زوايا عديدة، وأم ملك اهلند اليت عم)4(اورباطً تبين مسجدا وزاويةً

  )6(.عظيممجيعهن حيفظن القرآن ال
عمائم كبرية، ونساء  ، فيعرفنا بأن نساء الروم هلن)7(ق بلباس املرأةويلتفت إىل بعض ما يتعل

الساحل اهلندي ال يلبسن املخيط، ونساء األتراك ال يغطني وجوههن، وكذلك املرأة امللديفيـة إال  
وال تلبس إال فوطة واحدة تسترها مـن السـرة إىل    ،أنها متشط شعرها وجتمعه إىل جهة واحدة

لذلك جهد حني توىل القضاء ذه اجلزر ليزيل هذه العادة فلم  يف األسواق وكذلك ميشني األسفل
  )9(.وهناك من النساء يف بعض اجلزر من يستتر بورق الشجر )8(.يوفق إىل ذلك
ها يف سيالن تتحلـى  )10(همل احللي الّذي كانت املرأة اآلسيوية تستعملهوال يفيعرفنا بأن ،

مـن   ،تتحلى بالفضة) مالديف(يبة املهل خالخيلها منه، ويف ذبالياقوت امللون، فجميع أسورا و
                                                

  .169، ص2ابن بطوطة، حتفة النظار، ج (1)
  .36، ص2املصدر نفسه، ج (2)
  .113، ص2املصدر نفسه، ج (3)
  .42، ص3املصدر نفسه، ج (4)
  .224، ص3املصدر نفسه، ج (5)
  .34، ص4املصدر نفسه، ج (6)
  .34، ص4ج ،257- 169 -36، ص2املصدر نفسه، ج (7)
  .60، ص4املصدر نفسه، ج (8)
  .107، ص4املصدر نفسه، ج (9)

  .34، ص4املصدر نفسه، ج (10)
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أسورة متأل ما بني الكوع واملرفق من ذراعها، وقالدة على الصدر، وخالخل، ويف مدينـة هنـور   
  .بالساحل اهلندي تتحلى خبرص من ذهب يف أنفها

فاصـيل،  تتسم بالشمول واللفتة الدالة اليت تلم باجلزئيـات والت  قلتهاوأوصافه إىل جانب 
فحديثه عن املناطق اآلسيوية اليت اشتهرت نساؤها باجلمال يدخل ضمن هذه الرتعـة الوصـفية   

ن من خالهلا التعرف إذ استطاع إجناز خريطة جلمال املرأة بآسيا، متكّ الشاملة، فعمله فريد يف بابه
لقسطنطينية هلن على أن نساء بالد الروم فائقات اجلمال متناهيات الكمال، وأن أبكار الكنائس با

هلن مجال بـارع، وأن   آباد، وأن نساء )2(، وأن نساء مدينة هنور هلن مجال وعفاف)1(مجال فائق
هلن اجلمال الفـائق   ،، ونساء مسوفة)3(نساء دولة آباد خصهن اهللا باحلسن يف األنوف واحلواجب

  )4(وهن أعظم شأنا من الرجال
ا مبـا  ؛ كمشهد إحراق األرملة نفسـه )5(ومل يغفل ما الحظه من عجائب وغرائب نسائية

حالة بفضول وتطلع معريف، وتأثر شديد كاد يسقطه عـن فرسـه،   يصاحبه من طقوس تابعها الر
  . وكاحلالة الغريبة املتمثلة يف مشاهدته جبزر املالديف امرأة وابنتيها لكل منهما ثدي واحد

  :مكانة املرأة 4-1
ا أن للمرأة مكانة عظيمة بالنسبة للمجتمع كمـا  ففي السودان كما عند األتراك والتتر، يرين

كثرية يف هذا اإلطار كانت  روبالنسبة للحكم خاصة إذا كانت من اخلواتني أي نساء السلطان، أم
ورأيت ذه البالد عجبا من تعظيم النساء عنـدهم،  : "موضع إعجاب ودهشة ابن بطوطة، يقول

املغـول واألتـراك،    ، وأما عن نساءالد السودانب به نساء يقصد )6("نا من الرجالأأعلى ش وهن
عـن أمـر   : ا يقولون فيهعظيم وهم إذا كتبوا أمر حظّ والنساء لدى األتراك والتتر هلن: "يقول 

                                                
  .256ص، 2ابن بطوطة، حتفة النظار، ج (1)
  .34، ص4املصدر نفسه، ج (2)
  .25، ص4املصدر نفسه، ج (3)
  .245ص، 4املصدر نفسه، ج (4)
  .77، ص4، ج101، ص3املصدر نفسه، ج (5)
  .225، ص2املصدر نفسه، ج (6)
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ايب العظيمة، وإذا سافرت مع السـلطان  من الواليات وا البالد وكل خاتون ،*السلطان واخلواتني
  )1(".على حدة ةلّحمتكون يف 

كـان   -كما نعـرف  -حالةن بطوطة ألن هذا الرابردد ذكر اخلواتني كثريا يف رحلة وقد ت
خالل رحلته الطويلة على اتصال وثيق بالسالطني واألمراء والوزراء، على أن الناحية اليت أثـارت  

 ق، كنارعفخواتني السلطان أيب سعيد، ملك ال .هي جاللة هذه اخلواتني وعظمتهن الرحالة تهدهش
حـدة  على يف انتقالته وإذا نزل موكبه احلاشد يف موضع ما يرتل السلطان ومماليكه يف حملة  هيرافقن

اء نون والقـر رتل كلّ خاتون من خواتينه يف حملة على حدة، ولكل واحدة منهن اإلمام واملؤذَِّتو"
سـعيد  فقد سنحت له فرصة مواتية أن يراها أثناء الرحلة اليت اصطحبه فيهـا أبـو    ،)2("وقوالس

   ادورخان، مستضيفه املغويل، وقد استنتج من خالهلا أن النساء ال تأتني يف املؤخرة مـن خـالل
االحتفاالت واملواكب، بل هي تتقدم املركب، وقد أشار ابن بطوطة إىل أوجه الرفاهية اليت تتنعم 

مؤذا وقارئها إىل ا زوجة السلطان، فيقول إنّ كلّ خاتون هلا مسكنها املنفرد، كما أن هلا إمام و
جانب سوق خاص لتموين احلي بأكمله، وكلمتها مسموعة حتى يف الفرق املوسيقية اليت كانـت  

  .ترافق اجليوش ورأيها يعمل به
وجيتمع السلطان خبواتينه بعد العصر وتأيت احلاشية للخدمة ويكون انصرافهن بعد العشـاء،  

ل اخلاتون الكربى اليت هي امللكة، مثّ أطبـال  فإذا كان الرحيل ضرب الطبل الكبري مثّ ضرب طب"
  )3(".سائر اخلواتني

ظهر ناحية اجتماعية طالت املسرح السياسي آنذاك، فوالء املغول على أن أخبار ابن بطوطة ت
فقط، تلك اليت تنحدر من ساللة األمراء وامللوك، أما املرأة العادية اليت تنحـدر   يلةهو للمرأة األص

                                                
من تنسب إليهم أو إليهن من النساء، وكلمة خاتون تعين امللكة أو مفردها خاتون، وهو لقب زوجة السلطان أو األمري أو الوزير، و: اخلواتني )*(

  .79، ص1993مسهان بدير، صورة املرأة يف رحلة ابن بطوطة، منشورات مدرسة امللك فهد العليا للترمجة، طنجة، ا :ينظر ،األمرية
  .72، ص2ابن بطوطة، حتفة النظار، ج (1)
  .75، ص2، جاملصدر نفسه (2)

  .75، ص2ه، جاملصدر نفس(3) 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 

 

204 
 

 

 املنـهج ويبدو أن األتراك كانوا ينهجون ، )1(باملرتبة نفسها و االحترام نفسهى من الشعب فال حتظ
والذي استرعى نظر ابن بطوطة وسحره كما يقول هو االحترام والعناية اخلاصة اليت يوليهـا  نفسه 

ل بأنه مل ير أمورا كهذه احلاكم أمام املأل لنسائه خالل مراسيم االحتفاالت، وهذا ما دفعه إىل القو
  .باملغرب ةيف طنج

والواقع أننا جند يف رحلته أكثر من وجه للمرأة يف ذلك العصر، فهو يذكر صـورة املـرأة   
 ل لصالح نفسها، وقد عظمت أمهية بعضهن ألـن عمالورعة املتبصرة اليت ال تنبهر بأمور الدنيا فت

واستبدلت تاجهـا مبقنعـة   مثل اخلاتون اليت بدلت ثياب امللك بأمسال،  من أهل الثراء واجلاه كن
  )2(.جتعلها ال تتميز عن الفقراء بشيء

ومن الصاحلات املتعبدات اللوايت سلكن يف ذلك العصر طريق التصوف والتفـرد والزهـد،   
حتى اشتهرن عند العامة واخلاصة بصالحهن، وأضفوا عليهن األلقاب، وذلك من بـاب الثنـاء   

يف الركـب  ) بالست زاهدة(مرأة صاحلة عابدة تسمى والتزكية، يذكر ابن بطوطة أنه تعرف إىل ا
ومن صفاا أنها حتج كـلّ   ،املتوجهة من املوصل إىل بغداد، وبني أنها من ذرية اخللفاء العباسيني

  )3(.عام، وهي مالزمة للصوم، وقد وجد مجلة من الفقراء يقومون على خدمتها
دق مربية امللك ت ح هذا الصدد السمربية فاضلة، وابن بطوطة يذكر يفهي واملرأة الصاحلة 

يف  تعن به من الصـالح والعفـة والتطيـب   صورة نساء مكة وما يتم لرحالة، وينقل لنا ا)4(ناصر
بارعـات اجلمـال ذوات صـالح     ،ونساء مكة فائقات احلسن: "املالبس وقت الطواف، يقول

وهن يقصـدن  ! ا طيباوتشتري بقو وعفاف، وهن يكثرن التطيب حتى إنّ إحداهن لتبيت طاويةً
وتغلب على احلرم رائحة طيبهن، وتذهب ، الطواف بالبيت يف كلّ ليلة مجعة، فيأتني يف أحسن زي

  )5(."املرأة منهن فيبقى أثر الطيب بعد ذهاا عبقا
                                                

  .82، صصورة املرأة يف رحلة ابن بطوطة مسهان بدير،ا: ينظر (1)
  .13، ص3ابن بطوطة، حتفة النظار، ج (2)
  .88، ص2، جاملصدر نفسه (3)

  .90، ص2املصدر نفسه، ج(4) 
  .387، ص1املصدر نفسه، ج(5) 
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اجلمـال  "هلن  اليمن اللوايت نساءكما أن القناعة صفة املرأة الصاحلة، يذكر يف هذا السبيل 
فإذا أراد السـفر   ؛جهة وال ميتنعن عن تزومزي حلسنة واملكارم، والغريب عندهناألخالق ا تالفائ

أن يرجع أبـوه، وال   له إىل عته وإن كان بينهما ولد تكفله وتقوم مبا جيبخرجت املرأة معه وود
منـه بقليـل النفقـة     قنـع ام الغيبة بنفقة وال كسوة وال سواه وإذا كان مقيما فهي تلبه يف أياتط

  )1(".وةوالكس
جنـده   وهذا ما ،اههو املسامهة يف بناء جمتمعدرجات الصالح والسمو عند املرأة ولعلّ أرفع 

عند الصاحلة بييب مرمي اليت بنت مرسى مدينة قلهات، للدفاع عن قومها وافتدائهم، وكتلك األمرية 
باس على بلخ، اليت بنت مسجد مدينة بلخ، هذه األمرية هي زوجة داود بن علي أحد أمراء بين الع

غـرمهم مغرمـا   دث أحدثوه فبعث إليهم من ياأهل بلخ، حلعلى غضب مرة "ذكر أن اخلليفة بو
املرأة اليت بنت املسـجد، وهـي زوجـة    فلما بلغ إىل بلخ أتى نساؤها وصبياا إىل تلك ، فادحا

 ثوبٍبرميهم ذي قام برسم تغإىل األمري ال تاملغرم، فبعث ا، وشكوا حاهلم وما حلقهم من هذأمريهم
ذا الثوب إىل اخلليفة فقد أعطيته  اذهب: ر بتغرميه، فقالت لهممرصع باجلوهر قيمته أكثر مما أُ هلا

  )2(".هلمحاعن أهل بلخ لضعف  صدقةً
ومما هو جدير بالذكر أنه مل توجد إشارة واضحة تتحدث عن نشاط النساء يف شوارع املدن 

املغاربة اعتنوا مبوضـوع املـرأة وبـدرس     الرحالة، وعليه فإنّ )3(وأسواقها السيما لنساء القاهرة
مل يتركـوا   الرحالةحتركاا وعاداا عن كثب ووصف كلّ ما يتعلق ا بدقة وعناية بالتفاصيل، ف

ن مـن  خربا عنها إال ونقلوه، والباحث يستطيع أن يكـوّ  وبابا يفضي إليها إال وجلوه ومل يسمع
  .حة عن وضع املرأة آنذاكخالهلا صورة واقعية منق

                                                
  .105، ص2، جابن بطوطة، حتفة النظار(1) 
  .43، 42، ص3املصدر نفسه، ج (2)
  .203، ص1، جاملصدر نفسه (3)
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يف مدونام وخلف سطور حكايام قد أعطوا املرأة وجوهـا متعـددة    الرحالةوإذا كان 
ختتلف باختالف اتمعات والبيئات والشعوب اليت عايشوها، إال أنهم ضبطوا صورة املرأة هـذه  

  .ضمن إطار املشاركة الفعالة يف كلّ جمال من جماالت احلياة
لو شأا يف ذلك يف املرأة هو ع ابن بطوطةنّ أهم ما أثار انتباه إسبق ميكن القول  انطالقا مما

وة من قبل السالطني واألمراء، وهذا االستغراب علـى  ض، ذلك أن نساء الترك كان هلن اخلالعصر
وال يف املنـاطق الـيت    ،مل يعهد مثل تلك الصور ال يف موطنه األصلي الرحالةما يبدو يأيت من أن 

  .ارها أثناء رحلتهز
  :العجائيب يف رحلة ابن بطوطة -ثالثا

وضمن متخيل متنـوع   ،وسط مناخ ثقايف عام -املغاربية -تبلور العجائيب يف الرحلة العربية 
يف األشـياء  خصوصية العجائيب فيه تكمن يف كونه ينطلق من اليومي، واالجتماعي متمظهرا بقوة 

العجيـب والغريـب يف    وهذا ما يدل عليه تردد مفرديت هم،حالة ودهشتاليت أثارت إعجاب الر
كلمة العجيب والغريب أكثـر مـن    تترددالنصوص الرحلية يف غري موضع، يف رحلة ابن بطوطة 

  .ه>حريتوأكثر من ذلك ثالثني مرة، وهو يدلل على اندهاشه وانبهاره 
دراستها يف  ميكن مكانيةوتضمنه يف صيغ  ،وقد تعددت صيغ رصد الغرائيب والعجائيب

هلذا توزعت السرود بني حمكي السماع، وحمكي الرؤية ، جوانب ةالنصوص الرحلية من ثالث
  ).اجلغرايف(واحملكي الواقعي  يببني محكي العجائ و )الشاهدة(العيانية 

  :املرئي املشاهد -1
 املعاينـة بطريقة توحي إلينا بيقينية صحتها، فمن املالحظ أن ابن بطوطة يسرد األخبار سردا 

وهذا ما تدل . للحدث أفضل دليل على صحة اخلرب فيما يشاهد وينقل، كما هو الشأن يف حديثه
  )5(، مسعت أن)4(، حكى يل)3(حدثين من آثق به ،)2( ، أخربت)1(وذكر يل: عليه العبارات اآلتية

                                                
  .49، ص3، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (1)
  .44،36، ص4، جاملصدر نفسه (2)
  .109، ص3، جاملصدر نفسه (3)
  .127، ص3، جاملصدر نفسه  (4)
  .139، ص4، جاملصدر نفسه  (5)
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وإمنا " :ومما هو واضح أن ابن بطوطة كان ال يعرج إىل األخبار املشبوهة إذا ما عاين الصورة
، )1(..."أذكر منها ما حضرته وشاهدته وعاينته، ويعلم اهللا تعاىل صدق ما أقول، وكفى به شهيدا

رغم أا تدخل يف إطار العجائبية، كما هو الشأن مثال حينما حتدث عن مدينة أمخيم الـيت قـال   
واها، وعند الناس وهي مدينة عظيمة، أصيلة البناء، عجيبة الشأن وا صور احليوانات وس: "عنها

  )2(".يف هذه الصورة أكاذيب ال يعرج عليها
زعم أنه أو : فيقول على سبيل املثال" الزعم"وإذا شك ابن بطوطة يف خرب أو حدث يطبعه بطابع 

  .)3(يزعمون إىل غري ذلك من العبارات املستخدمة يف مدونه
،  انب هو األهم يف رحلتـه نه، وهذا اجلما عاينه ابن بطوطة بأم عي نقصد باملرئي  املشاهد

ألنه هو الذي يترجم ما ورد يف عنوان الكتاب من غرائب األمصار، فضال عن أنه ينفرد أو يكـاد  
  )4(.ذكر معظم ما ذكره مما شاهده

 ا ملا يرويه، ويكون العجائيب مرتبطا بـذات الـراوي  حاضر حالةالرهذا اجلانب يكون من  
يته برؤمتربكًا دخلت إىل هذا الشريف " :يف قوله ،ابن بطوطةعند  احلالكما هو  ،الكرامةبا مؤطر

: دة، فقال يللبيت احلرام على طريق جافأخربته، أين أريد حج  ،والسالم عليه فسألين عن قصدي
الدرب الشامي فانصرفت عنـه   ىمنا حتج أول حجة علإصل لك هذا يف هذا الوقت فارجع وال حي

ي حىت وصلت إىل عيذاب فلم يتمكن يل السفر فعـدت  عمل على كالمه ومضيت يف طريقأ ملو
حجايت على الدرب الشامي حسبما أخـربين   لراجعا إىل مصر مث إىل الشام، وكان طريقي يف أو

يب والكرامة يف املرئي واملشاهد يشكل املعرفة بالعجائيب من بإن حضور الغي ،)5("الشريف نفع اهللا به
وحكايتـه هلـا،    للحادثةحبضوره ومعايشته  عليها ااهدش الرحالةكون يو .الرحالةطرف نصوص 

ورأيت من العجائب عند بـاب  "قوله لومنفعال ا، ويف رحلة ابن بطوطة الكثري مما رآه وعايشه، 
                                                

  .166، ص3، جابن بطوطة، حتفة النظار  (1)
  .253، ص2، جاملصدر نفسه (2)
  .90، ص4، جصدر نفسهامل (3)
 .414ص، 1996 ،، مدرسة امللك فهد العليا للترمجة، طنجة)أعمال ندوة( عبد الرحيم الرمحوين، الذايت واملوضوعي يف رحلة ابن بطوطة، (4)
 .228، ص 1، جالنظارحتفة  ،ابن بطوطة (5)
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ما بابان، فترى الناس يدخلون من اعينو ه رابية،اجلامع فيما بينه وبني السوق رأس مسكة كأنه كأ
 ابـن وهذه احلكاية هي من النصوص العجائبية اليت أوردهـا  ، )1("ىخرأحدمها وخيرجون من األ

  .لنا مبا عايشه نقلهو شاهد عليها، فيو بطوطة،
  :املسموع املروي -2

 ،)2(تعد األساطري واخلرافات يف رحلة ابن بطوطة من أهم املوارد وتشكل مادة تراثية شـعبية 
على املشاهدات وترتبط عضـويا   بةيفهي باإلضافة إل كثرا وتنوعها تأيت ضمن مداخل غري غر

ـ كل ما مسعه الر وهيباألماكن اليت يزورها،  ن ذلـك  دوحالة خالل رحلته، من أناس التقاهم في
وهي كل مـا  . ذلك غريإىل أخربين ذكر يل، روى يل، حدثين، مسعت، : مستعمال عدة صيغ منها

تميزا، مثال على ذلـك مـا   من مشاهدات الرحلة، وهذا ما يعطيها إيقاعا م روايته   ويعيد مسعه 
اليت أسسها مجال الدين السـاوي حلـق    *يذكره ابن بطوطة أن من عادات أهل الطريقة القندرية

اللحي واحلواجب، وكان سبب ذلك أن امرأة راودت هذا الشيخ، وبعد إدخاهلا إىل البيت راغبـه  
كان ذلك للعمل عصـمة  أن يقرأ هلا رسالة طلب منها أن يدخل دورة املاء فحلق حليته وحاجبيه ف

وذكر ما حصل للشيخ مجال الدين مع القاضي ابن العميـد  . من كيدها فأصبح أتباعه حيلقون مثله
  )3(.حني رماه باالبتداع، فرد عليه بإظهار العجائب

يبدو من خالل هذا النص أن ابن بطوطة كان يسند مثل هذه األخبار إىل العامة، والعامـة  
لغرائب واألكاذيب، غري أن مثل هذه األخبار إذا كانت تتعلق بإعجاز كما نعلم مولعون بتصديق ا

ديين فإن ابن بطوطة يسلم ا بسهولة، كما هو الشأن مثال بالنسبة إىل الشيخ الويل أيب عبـد اهللا  
، هـذا  )4(املرشدي فهو ينفق من الكون ويعطي كل من يزوره ما يشتهيه من الفاكهة يف غري إباا

وارق اليت تستحيل يف العادة إال حبصول أسباب خفية، مسكوت عنها كان يأتيـه  أيضا أمر من اخل
                                                

 .140، ص2، جابن بطوطة، حتفة النظار (1)
  .124ص ،1996، طنجة ،، مدرسة امللك فهد العليا للترمجة)أعمال ندوة( ة يف رحلته ابن بطوطة،عبد الغين أبو العزم، املدين (2)

  .199، ص1تعليق عبد اهلادي النازي، رحلة ابن بطوطة، ج - هم مجاعة من الدراوييش التائهني ال ختلو من تطرف )*(
  .200ص، 1، جاملصدر نفسه (3)
  .192، ص1املصدر نفسه، ج (4)
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إال أن ابن بطوطـة مل  . األخرى حيث ختتلف موامسهم يف الفاكهة مع مصر ما زواره من األقالي
 عند ربيرد خربها، حيث جنده قد روى اخلرب بشكل تأكيدي، ومرجع ذلك هو ما يتعلق بتواتر اخل

، ومن املوضوعات العجائبية األخرى رغبة )1("وذلك كله من أمره مستفيض متواتر" :العامة، بقوله
املنرب يف اإلقامة مبسجد مدينة منفلوط يذكر ابن بطوطة عند حديثه عن أعمال امللك الناصر حممد 
بن قالوون بشأن توقف املركب الذي محل املنرب املخصص للكعبة يف منفلوط مبحاذاة مسـجدها  

  )2(.اجلامع
الشك أن هذا احلدث العجائيب الذي ال ميكن أن يأتلف مع الواقع قـد نؤولـه تـأويالت    

قناعتنا لكن ال ميكن أن نعطيه تفسريا علميا فاملنرب كأنه حيس وخيتار املكان  قد تتماشى مع تفسريية
 امللك فعجب الناس شأنه العجب وأقاموا أياما ال ينهض م املركب فكتبوا خبربه إىلالذي يالئمه، 

وهذا حدث غـري   ،)3("الناصر رمحه اهللا، فأمر أن جيعل ذلك املنرب جبامع مدينة منفلوط ففعل ذلك
مربر تارخييا، كما أن املركب املكون من خشب، ويدفع بااديف والرياح، يبقى تسيريه حنو مكة 

  .يعيمتوقفًا على رغبة وعزم هذا اإلنسان، هلذا يتحول هذا احلدث إىل ما هو فوق طب
وابن بطوطة كثريا ما يقدم حكاياه دون إبداء أي رأي يف شأن هذه احلكاية، بل ينتقل مـن  

غريه ليفعل  ةسطاحكاية إىل أخرى وكأن األمر عادي وال حيتاج إىل متحيص سواء بتعليق منه أو بو
دمياط لزم  يذكر أنه ملا قصد مدينة".ماع مثل املشاهدةبالس الرحالةويف هذه الصيغة ينفعل ذلك، 

مقربا وكان ا قاض يعرف بابن العميد فخرج يوما إىل جنازة بعض األعيان فرأى الشيخ مجال 
بدابتك بني القبـور   نت القاضي اجلاهل مترأه أنت الشيخ املبتدع؟ فقال له، والدين باملقربة فقال ل

وتعلم أن حرمة اإلنسان ميتا كحرمته حذلك حلقك للحيتـك  وأعظم من: فقال له القاضي: اي!! 
فإذا هو ذو حلية سوداء عظيمة، فعجب القاضـي   سهياي تعين؟ وزعق الشيخ مث رفع رأإ: فقال له

ثة ورفع رأسـه  ومن معه ونزل إليه عن بغلته مث زعق ثانية فإذا هو ذو حلية بيضاء حسنة مث زعق ثال

                                                
  .192، ص1، ج، حتفة النظارابن بطوطة (1)
  .226، ص1، جاملصدر نفسه (2)
 .58م، ص1993عبد الرزاق جربان، العجائيب يف رحلة ابن بطوطة، أعمال الندوة اليت نظمتها مدرسة امللك فهد العليا للترمجة، طنجة،  (3)
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ه زاوية حسنة، وصـحبه أيـام   هيئته األوىل، فقبل القاضي يده وتلمذ له وبىن لكفإذا هو بال حلية 
  )1(".!طأ قربهي يكون كل داخل إىل زيارة الشيخ حياته، مث مات الشيخ فدفن بباب الزاوية حىت

  :املقروء املستذكر -3
العجائيب  عدة نصوص عجائبية عن طريق الذاكرة أو القراءة، فيكون النص الرحالةيستدعى 

املقـروء   رجع إىل ذيذا ما جنده عند ابن بطوطة ال، وهاحلكيإىل أقرب إىل الترديد التارخيي منه 
وجدت يف كتاب املفهم، يف شرح صحيح مسـلم،  و"يقول  ،التاريخ بعجائبلربط أحداث نصه 

يف أثناء الطريق يف  لقرين من املدينة إىل الشام فتوىفللقرطيب أن مجاعة من الصحابة صحبهم أويس ا
ره فرتلوا فوجدوا حنوطًروا يف أمبرية ال عمارة فيها وال ماء فتحيا وماء فعجبوا من ذلـك  ا وكفن

وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، مث ركبوا فقال بعضهم كيف نترك قربه بغري عالمة؟ فعـادوا  
  )2(".!للموضع فلم جيدوا للقرب من أثر 

 : الرحلة وأشكاهلا العجائيب يف مسارات -4

خالهلا العجائيب يف تيمات كـربى   تضمنت الرحالت مسارات وأشكال عديدة متحور من 
  بيب واخلارق، واملسخ والتحولالغي: هي
  :الغييب 4-1

يتمثل الغييب يف النص العجائيب داخل متون الرحلة حبضور فوق الطبيعي، أي تدخل عناصـر  
ث العجائيب داخل خلق احلدوي، )3(غيبية أخرى يف الطبيعي، كاهلاتف واجلن عرب احلوار واملكاشفة

أو مقدرة معينة تغاير ما ألفـه   ،لرحلي جماال للتواصل بني طبيعتني متناقضتني إلثبات سلطةالنص ا
يف البنية الثقافيـة   البشر العاديون يف صورة كرامة، حيث حيقق اجلن هذه السلطة اليت تشكل قوة

  .واالجتماعيةالدينية 

                                                
 .200، 199، ص1، جابن بطوطة، حتفة النظار(1)
 .321، 320، ص1، جاملصدر نفسه (2)
  .472ليفي، الرحلة يف األدب العريب، صحشعيب : ينظر (3)
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ا، كـلّ  سكاا كفار جزيرة هندية كان ه يفيورد ابن بطوطة حكاية يف جماة اجلن، ذلك أن
ا يتركوا له يف بيت األصـنام، ويف الصـباح   ية بكريظهر هلم عفريت من اجلن يأخذ جار شهر

ا ميتة ومفتضة، فقدالّذي حارب اجلن بالقرآن، فأنقذ سـكان   يبرربال تم إليهم أبو الربكاجيدو
أيب الربكات واجلن الكـافر،   الصراع بني على احلكاية وتقوم، )1(اجلزيرة الّذين أسلموا على يديه

هنـا إنـذار    وهـي والعالقة مع اجلن هي عالقة مع الغيب ومواجهته، جتيء يف شكل صـراع،  
  .للكافرين

من األدلة على أنه اعتمد اجلانب  ،ووقوف ابن بطوطة وتطرقه ملسألة اجلن والطابع العجائيب
  .الديين واملوروث الشعيب يف تغذية نصوصه العجائبية

شر أو ينذر، من خالله يـتعني  يبخيرب والذي  صوتالهو  غيب على شكل هاتف ووحيضر ال
  .متلقيهكرامة الشخص و

أبو عبد اهللا الفاسي من "من النصوص جند وقوف ابن بطوطة على أحد الشيوخ الصاحلني و
  .)2("سمع رد السالم عليه إذا سلم يف صالتهكان يكبار أولياء اهللا تعاىل، يذكر أنه 

ثبات كرامام، حتى أن إلمن يعمد إىل تسجيل الغيب يف حياة اآلخرين  الرحالةن وهناك م
و شبيها ا، ففـي حديثـه عـن    حضور الغييب يصبح شيئا متجاوزا للكرامة، قريبا من املعجزة أ

من أهـل اهلنـد    معنا يف املركب حاج وكان"كرامات احلاج خضر ومقدرته على رؤية املالئكة 
رأسـه   البحر لف ل، فلّما رأى هويدعى مبوالنا ألنه حيفظ القرآن وحيسن الكتابة، وى خبضرميس

 قـد : كيف رأيت؟ قال اهللا ما نزل بنا، قلت له يا موالنا خضر ا فرجفلم له وتناوم، بعباءة كانت
 ،جـاءوا فـال أراهـم    يقبضون األرواح الذين هل أرى املالئكة كنت عند اهلول أفتح عيين أنظر

غلق عيين، مث أفتحها فأنظر كذلك إىل أالغرق ألتوا لقبض األرواح، مث  احلمد هللا، لو كان :فأقول
  )3(."أن فرج اهللا عنا

                                                
  .62، ص4، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (1)
  .186ص ،1املصدر نفسه، ج (2)
  .134، ص2، جاملصدر نفسه (3)
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 ،الذي كان حيج كـل سـنة  ووهذا ما يسجله ابن بطوطة عند حديثه عن احلسن الشاذيل 
وط فأس وقفة وحنحاب طوجيعل طريقه على صعيد مصر، ويف آخر سنة حبجه طلب من خدميه اص

فلما بلغاها إغتسـل   ،وهذه منطقة يف صعيد مصر ،)حميثرا(يف  سيعلمأنه بوما جيهز به امليت، و
  )1(.الشيخ وصلى ركعتني ويف آخر سجدة قبضه اهللا

أخربين بعض أصحايب أنه استدعاهم قبل موتـه بيـوم   " :ويف حديثه عن الشيخ جالل يورد
عليكم اهللا الـذي  نكم غدا إن شاء اهللا وخليفيت أسافر ع إين :تقوى اهللا وقال هلمبوأوصاهم  واحد

ى الظهر من الغد قبضه اهللا يف آخر سجدة منها، ووجدوا يف جانب الغـار  ال إله إال هو، فلما صلَّ
وصلُّو عليه ودفنوه به رمحـه  الذي كان يسكنه قربا حمفورا عليه الكفن واحلنوط، فغسلوه وكفنوه 

  .)2(اهللا
وكنت :" كما جند ذلك يف قوله من الكون اإلنفاق خيص يماف وما حديثه عن تدخل الغيب 

مسعت أيام كوين باإلسكندرية بالشيخ الصاحل العابد املنقطع املنفق من الكون أيب عبد اهللا املرشدي 
وهو من كبار األولياء املكاشفني أنه منقطع مبنابن مرشد، له هنالك زاوية وهو منفرد فيهـا ال   ةي

يقصده األمراء والوزراء وتأتيه الوفود من طوائف النـاس يف كـل يـوم    خدمية له وال صاحب و
فيـأيت لكـل   فيطعمهم الطعام، وكل واحد منهم ينوي أن يأكل عنده طعاما أو فاكهة أو حلواء 

وجند قوله أيضا عن العامل حممود الكُبا وهو مـن   )3("واحد مبا نواه أو رمبا كان ذلك يف غري إبانه
وحكاية الرجل الذي يعـيش يف غـار    )4(.لناس يزعمون أنه ينفق من الكوناإن كبار الصاحلني، 

وكان السالطني واألمراء والكرباء يأتونه زائرين فيعطيهم التحف على أقدارهم، ويأتيه الفقراء كل 
  )5( ."!يوم فيعطي لكل أحد على قدره، وليس يف الغار الذي هو به ما يقع عليه البصر

                                                
  .187، ص1، جالنظارابن بطوطة، حتفة  )1(
  .105، ص4، جاملصدر نفسه )2(
  192، ص1املصدر نفسه، ج )3(
  114، ص3املصدر نفسه، ج )4(

  .141ص ،4، جاملصدر نفسه (5)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 

 

213 
 

 

، وختص رحلتـه أو حياتـه كلـها،    الرحالة -تتعلق بالراوي تتضمن الرحالت مكاشفات
: دخلت عليه يوما فقال يل ": فاملكاشفة هي توقع ملستقبل األحداث أو ما يقع، يروي ابن بطوطة

نعم إين أحب ذلك، ومل يكن حينئـذ خطـر   : أراك حتب السياحة واجلوالن يف البالد، فقلت له
البد لك إن شاء اهللا من زيارة أخـي  : ، فقالهلند والصنيمن ا القاصيةخباطري التوغل يف البالد 

فـإذا بلغتـهم    !وأخي ركن الدين زكرياء بالسند وأخي برهان الدين بالصني ،فريد الدين باهلند
فعجبت من قوله، وألقي يف روعي التوجه إىل تلك البالد، ومل أزل أجـول  . فأبلغهم مين السالم

  )1(".هم سالمهحىت لقيت الثالث الذين ذكرهم وأبلغت
وملا قصدت " :يقول  ، وهذا ما كاشفه به برهان الدين األعرج عند زيارته له باإلسكندرية

أربعة من أصحابه على مسرية يومني من موضع سكناه، فأخربوين أن الشيخ  زيارة هذا الشيخ لقيين
مر الشيخ ومل يكن قد جاءكم سائح املغرب فاستقبلوه، وأم أتوا لذلك بأ: قال للفقراء الذين معه

2(".بشيء من أمري، وإمنا كوشف به عنده علم(  
الةالرى أا يف رحلة ابن بطوطة، حينما روجند حديث النفس الّذي يرد كثريابن بطوطـة   ح

ه، وملا دخل الشيخ كساه الثـوب  فأعجبته وحتدث مع نفس عزرم حني دخوله على الشيخ فرجية
علي يوما مبوضع نزويل من الزاوية وكان ذلك املوضع يشرف دخل ":يف قوله ،مع الطاقية ذي متىنال

وكانت ثيابه قد غسلت يف ذلك اليوم ونشرت يف البستان، ورأيت يف مجلتها  ،على بستان للشيخ
كنت أريد، فلما  همثل هذ: فأعجبتين، وقلت يف نفسي *ة بيضاء مبطنة تدعى عندهم هزرميخيجب

بذلك الثوب اهلزرميخي فأتوا تيين امه ايئن، وقال لبعض خدناحية البستادخل علي الشيخ نظر يف 
ـ  )3("به، فكساين إياه ه سيقوم من يكاشفه بأن سلطانا كافرا سـيأخذ اجلبة منـه  ، مثّ جند أيضا أن

اعرجي عطيها، بعد ذلك ألخ الشيخ برهان الدينوي4(.الص(   
                                                

  .186، ص1، جابن بطوطة، حتفة النظار )1(
  .105، ص4املصدر نفسه، ج )2(
  .106اهلامش ،32، ص2وهي عبارة عن جبة مرقّعة مؤلفة من قطع من قماش خمتلفة األلوان، ابن بطوطة، ج" ألف مسمار" حرفيا عينالكلمة ت )*(

  .32، ص2، جاملصدر نفسه (3)
  .105، ص4املصدر نفسه، ج (4)
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كان بـبعض   :ذا ما جنده أيضاوه .ويزاوج ابن بطوطة بني الذايت والغييب يف شأن املكاشفة
عليه شاب وقال له بكـالم   لو كان عنده مصحف، مثّ فجأة دخل فخطر خباطره زاملساجد بشريا

كلّ من جييء عنـد أيب   :وجند املكاشفة عند الغري يف قوله )1(.اوألقى يف حجره مصحفً !قوي خذ
، )2(إن كان يف غـري إبانـة  ما ينوي دون تكلم حتى و والفاكهة كلاألعبد اهللا املرشدي جيد من 

حكاية الراوي الّذي زار الشيخ جالل الدين، فلقيه أربعة من أصـحابه السـتقباله، ألن الشـيخ    
مع بني الذاتية والغريية، كما وقع البن ا يف املكاشفة من جيأيض حالةالروجند من )3(.كوشف مبجيئه

ومن غريب : "امت له يقولخبيكاشفه  دة، إذ وقف على بابه سائل أعمى، يطلب املاء، مثّبطوطة جب
بامسي  م علّي ومساني، جبدة انه وقف على بايب سائل أعمى يطلب املاء يقوده غالم فسلّيلما اتفق 

رفته قطّ وال عرفين، فعجبت من شأنه مث أمسك إصبعي بيده، وقال أيـن  عوأخذ بيدى ومل أكن 
لقيين بعض الفقراء وسـألين، ومل يكـن   ة قد ة؟ وهي اخلامت، وكنت حني خروجي من مكّخالفت

عندي يف ذلك احلني شيء، فدفعت له خامتي، فلما سألين عنه هذا األعمى قلت له أعطيته لفقري، 
ي منه ومـن معرفتـه   ر من األسرار، فطال تعجبإرجع يف طلبه فإن فيه أمساء مكتوبة فيها س: فقال

ها حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وجند أيضا يورد النص كأن .)4("واهللا أعلم حباله ،هبذلك كلّ
بعـض  إنذار الراوي بأن الغالم الّذي اشتراه ال يصلح له، وفعال مسع بعد ذلك بأن الغالم قد قتل 

وآخـر  ، )6(إخبار أحد الشيوخ األولياء ابن بطوطة مبسار رحلته وما سيحدث له، )5(أوالد األتراك
   )7(.يةة واحلقيقخيربه بطريق رحلته الصائب

 املراكـب  تفلما جتهز"ذكر توجهه إىل الغزو وفتح سندابور أما املكاشفة الذاتية فنجد يف 
يذكر فيهـا اسـم اهللا    :الصفحة أول أنظر يف ظهر يل أن أتوجه فيها إىل اجلهاد ففتحت املصحف

                                                
  .52، ص2ج بطوطة، حتفة النظار،ابن (1) 
  .192، ص1املصدر نفسه، ج (2)
  .105، ص4املصدر نفسه، ج (3)
  .98-97، ص2املصدر نفسه، ج (4)
  .57، ص3املصدر نفسه، ج (5)
  .186، ص1، جاملصدر نفسه (6)
  .228، صاملصدر نفسه (7)
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وأنـزل   وأذن اهللا يف فتحها"... فكان النصر . "كثريا ولينصرن اهللا من ينصره، فاستبشرت بذلك
 )1(".النصر على املسلمني

  :اخلارق 4-2
فيها إىل إضفاء السمات اخلارقة علـى مروياتـه،    الرحالةوهو إحدى الدعامات اليت يلجأ 

يرد عند  إذ ويتحقق بدرجات خمتلفة فيها ما هو خاص وما هو عام، مثل بلوغ اإلنسان لعمر كبري
عمره ينيف  ، كما القطب حيدر الفرغاين)2(ن عاماثالمثائة ومخسوأبا األولياء عمره  ابن بطوطة أنَّ

يصوم الدهر ويكثر االعتكاف ورمبا أقام يف خلوته أربعني يوما يقتات فيها  ،عن مائة ومخسني سنة
 وأنه الّذي أناف عن مائيت سنة شيخ يف الصنيويف موضع آخر يذكر ال ،)3(يف كل يوم أربعني مترة

  )4(.شر النساء مع قوته التامةال يأكل وال يشرب وال حيدث وال يبا
أو القيام بأشياء وال يقوم ـا البشـر    )5(األفعال اخلارقة تتجلى يف االمتناع عن فعل أشياء

ـ ضخامة أو االختالف لدرجة اإلدهـاش،  ال يثالعاديون، أو تكون يف شكل اإلنسان من ح ابن ف
ها يف أكلة ويشرب حنو بأنه طويل، ضخم يأكل الشاة عن آخر يصف أحد عبيد السلطان  بطوطة

  )6( .رطل ونصف من السمن
ـ  ، حيث يورد قصة سلطان منسـي  قوم الّذين ألفوا أكل حلم اإلنسانلا ذكري هوجند م دقَ

، أو املرأة ذات )7(خادمة جلماعة من السودان خلدمتهم فذحبوها وأكلوها ولطخوا وجوههم بدمها
  )9(.ميني وتتصرف مثل تصرفهمالقرود اليت هلا حلى كاآلد هوذكر )8(الثدي الواحد

                                                
  .52ص ،4، جبطوطة، حتفة النظارابن  (1)
  .60، ص3املصدر نفسه، ج (2)
  .17، ص4املصدر نفسه، ج (3)
  .139، ص4املصدر نفسه، ج (4)
  .217، 85، ص2، ج284، ص1املصدر نفسه، ج (5)
  .18، ص4املصدر نفسه، ج (6)
  .268، ص4، جاملصدر نفسه (7)
  .77، ص4املصدر نفسه، ج (8)
  .85-83، ص4املصدر نفسه، ج (9)
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ويدل هذا اخلـارق علـى    ،عند األولياء والزهادوارق يف السلوك والطباع كما وهناك اخل
  :رد ابن بطوطة ما يليويف، قدرم على الصرب والتحمل

 1(.داخل النار وتأكلها بفمها قصدية ترالطائفة األمح( 

  2(.النار يف قصاحليدرية والرالطائفة( 

 خيرج مرة واحدة يف الشهر كي " عابد"لرابطة، تابعة للخضر وإلياس، منهم طائفة تعرف با
 )3(.يصطاد

 4(.ون أنفسهم بالنارقأهل اهلند الذين حير( 

ـ عند وحضور اخلوارق  ن بطوطـة  األفراد وقدرم على شفاء األمراض اخلطرية، يروي اب
جعلتـها   ا بالوجع،دواب شربن من ماء أصابطون  بيده علىمسح  حكاية أحد املساكني الذي

  )5(.تريق ما كان يف أجوافها من ذلك املاء وبرئت
ن بطوطة عـن  ا جعل احليوان املفترس أليفا مطيعا وهذا ما يصفه لنا ابمن باب اخلوارق أيض

 ، وقصـة )6(ها بني يديهبين آدم إال أنها حركت أذني آكلةإىل الكالب  به يمالّذي ر قاضي شرياز
  )7(.معهم الصغري إال الشيخ الّذي مل يأكل من أكل الفيل اليت تقتل كلّ الفيلة

  ويف احلجاز أساء أحد األمراء معاملة الصوفية فأصيبت دوابه مبرض عضال، وحني اعتذر
 )8(".أراقت ما كان يف أجوافها وبرئت مما أصاا"هلم 

ـ هو من باب اخلارق و ،أو احليوان امليت أو اجلمادوتكليم إن تكلم  بـاب   نالعجائيب، وم
ن يكلمك أجب أن تكلم احليوان، العجب هو عليس من ال"اء، املعجزات اليت منحت لبعض األنبي

                                                
 .9، ص2، جنظارالابن بطوطة، حتفة  (1)

 .10، ص2، جاملصدر نفسه(2) 
  17، ص2، جاملصدر نفسه (3)
  .100، ص3، جاملصدر نفسه (4)
  .392، ص1، جاملصدر نفسه (5)
  .38، ص2، جاملصدر نفسه (6)
  .48، ص2املصدر نفسه، ج (7)
  .392، ص1، جاملصدر نفسه (8)
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احليوان، وهذا شيء نادر مل يتيسر إال ألشخاص قالئل فالنيب سليمان الـذي خاطبـه اهلدهـد    
   )1(".وتوجهت إليه النملة، بالقول

يكشف عن و ،الكرامة على بناء اسهلياء والزهاد استيهام يقوم أسوحتوهلا إىل الصلحاء واألو
أو اخلارق واملتعلق بالكرامات يرد مساعا أو قراءة هذا العجائيب الديين والغييب يف الوعي،  رمدى جتذ
يف بعض األيام، فأتى أحد فقهـائهم   ،السلطان جملس حضرت":يقول و تكلم اجلرادةكمشاهدة 

ـ   كثريا، كالما وتكلم قدم من بالد بعيدة وقام بني يدي السلطان وكان مث  هقدفقام القاضـي فص
بني يديه، وكان إىل جـانيب  رأسه وترب ، فوضع كلُّ واحد منهما عمامته عن ا السلطانمصدقه

الفقيه أخرب أن اجلـراد   إن: فقال. ال أعرف: فقلت أتعرف ما قالوه؟ :فقال يل رجلٌ من البيضان،
فأجابتـه   ،هذا جراد كـثري : له أمرها، فقالفها اجلراد ، فخرج صلحائهم إىل موضعوقع ببالدهم
تكليم اجلـرادة   ،)2("!!ا اهللا لفساد زرعهانيبعث اليت يكثر فيها الظلم إن البالد: وقالت جرادة منها،

ذه تلقي ليندهش ، وإن املالسليماينإن ما حدث البن بطوطة يكرر النموذج ، لرجل من السودان
  .املعجزات والكرامات احلاصلة

  :رالسح 4-3
أما حكايات السحر فإنها تتحول إىل نصوص عجائبية، عندما يورد ابن بطوطة حكايـات  

  .تتعلق باجلوكية وأعماهلم السحرية، وهي ضمن مشاهداته ومروياته املسموعة
 ه من السحر اجلوكي الّذي يتصور يف صورة سبعاس ةألنيدخل من األبواب املغلقة، يفترس الن ،

ومنهم من ينظر إىل اإلنسان فيقع ميتا من نظرتـه،  : " يأكل اللحم فيقولوقيل إنه يشرب الدم وال
 ،أكـل قلبـه   :ويقولون !ه إذا قتل بالنظر وشق عن صدر امليت وجد دون قلبإن: وتقول العامة

  )3(".وأكثر ما يكون من النساء

                                                
 .60ليطو، احلكاية والتأويل، صيعبد الفتاح ك (1)
  .263، 262، ص4، جوطة، حتفة النظارابن بط (2)
  .20، ص4، جاملصدر نفسه (3)
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 الحف ويتعلق باجلوكية الّذين يلتحفون بـامل  ،عند السلطان احكاية كان فيها ابن بطوطة شاهد
 ،ون رؤوسهم ألنهم ينتفوا بالرماد فطار أحدهم يف اهلواء حتى أدرك ابن بطوطـة الـوهم  ويغطُّ

 )1(.بأعظم مما رأى باإلتيانوخاطبه السلطان بأنه لوال خوفه على عقله ألمرهم 
 م للعاهات مثل الربص واجلذام2(.مداوا( 
 3(.النارجيل جوكي يف جزيرة صاح صيحة فسقطت بني يديه جوزة من جوز( 

: فقال له األمـري  ويف تلك الليلة حضر أحد املشعوذة وهو من عبيد القان": حالةالرويقول 
فرمى ا إىل اهلواء فارتفعت حتى  لاطو سيورفأخذ كرة خشب هلا ثقب فيها  !أرنا من عجائبك

فلـم   دعاه، فارناا فتعلق به وصعد يف اهلواء إىل أن غاب عن أبصمعلّأمر مت... غابت عن األبصار
مث رمى بيـد الصـيب إىل    !إىل أن غاب أيضا بيده كاملعتاظ وتعلق بالسريخذ سكينا جيبه ثالثًا فأ
 وهو ينفخ وثيابـه ملطخـة   ، مث هبطمث جبسده مث برأسه برجله مث بيده األخرى رمى األرض، مث
شيء، مث إنه أخـذ أعضـاء   له األمري ب وكلمه بالصيين، وأمر األرض بني يدي األمري، بالدم، فقبل

ان القلب كمثل قَفَ، وأصابين خفعجبت منه !ويابرجله فقام س وركضه لصق بعضها ببعضأالصيب ف
 ،)4("مثل ذلك، فسقوين دواًء أذهب عين ما وجـدت  رأيت ما كان أصابين عند ملك اهلند حني

  .فته الشعبية وقناعاته الدينيةبكوا شعوذة وهذا داخل يف إطار ثقا حالةالريتعلق السحر هنا بقناعة 
 :عجائيب الطبيعة 4-4

ومل  مثل احلجر الذي نزل من السماء ،حريتهو الرحالةهناك عناصر يف الطبيعة هدفها ادهاش 
، وهناك ما )226ص، 1ج(النهر وعدم جريانه توقف ، وعجائب )188ص ،2ج( يستطع أحد قطعه

وهي تداوي حممد رسول اهللا ليه ال إله إال اهللا هو مرتبط بالدين كالشجرة اليت أوراقها مكتوب ع
، وذكره من عجائب الطبيعة عني املاء احلارة من إغتسل ا مل تصبه عاهـة  )43ص، 4ج(األمراض 

، 2ج(، وترتبط عجائب الطبيعة بعنفها وقسوا فيذكر الرحالة النهر املسموم )227ص ،2ج(مرض 
                                                

  .21، ص4ج ابن بطوطة، حتفة النظار،(1) 
  .22، 21، ص4املصدر نفسه، ج (2)
  .33-31، ص4املصدر نفسه، ج (3)
  .149، ص4، جاملصدر نفسه (4)
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القاتلة اليت تعفن اجلسوم حتى أن ن أو يمة ميوت وأن من بئر منه من إنساأو ريح السموم ) 10ص
ويذكر الرجل الّذي إذا قتلتـه الـريح وأراد   ، )65ص، 3ج(الرجل إذا مات تتفسخ أعضاؤه كلها 

 الرحالـة نـا  ليبني وذا ، )144ص، 2ج( أصحابه غسله ينفصل كلّ عضو منه عن سائر األعضاء
 .ورياحٍ الطبيعة من ماٍء نفع
  :حولتاملسخ وال 4-5

وهو التحول والتبدل اجلوهري الّذي يطال اإلنسان أو الطبيعة ويغريه من حالـة ألخـرى،   
عقابا بتحويل بعض الصفات اآلدمية إىل مجاد، أو أن يظهر اإلنسان منقوص األجزاء، وغالبا مـا  

تفسري أو سبب، ومن هذا خيربنا ابن بطوطة عن عقاب بعض اخللق بسبب  دونترد تلك املسوخ 
من احلجـارة مثـل صـورة     فرأيت هنالك ما ال حيصره العد"... ، م فحوهلم إىل حجارةفساده

سوامها،  وقد تغري كثري منها ودثرت أشكاله فيبقى منه صورة رأس أو رجل أولبهائم، دميني وااأل
، مث رأينا رسم دار فيها بيت من حجارة منحوتة ويف وسطه دكانة حجارة منحوتة كأـا  (...)

عليها صورة أدمي إال أن رأسه طويل، وفمه يف جانب من وجهه، ويداه خلف ظهره حجر واحد، 
  )1(."كاملكتوف

مثل املتصوف اهلندي الّذي حيـول   ؛وهناك من التحوالت اليت تبني كرامة اإلنسان وقدرته
، )3(احلـو  يديه، مـاءً  ين الّذي عقد التوبة فتحول اخلمر بنيأو الشيخ شهاب الد )2(اذهب نحاسال
تأكيدا لكرامتهم جند املسخ اجلزئي الّذي يقوم به بعض األولياء ضد معارضيهم مثل مـا فعـل   و

فغضـبهم  )4(بعض الفقهاء ملـا أراد بعضـهم القيـام   د أرجل الشيخ أمحد بن العجيل الّذي مج ،
  .وسخطهم ال يضاهيه شيء

                                                
  .85، ص3، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (1)
  .264، 263، ص1املصدر نفسه، ج (2)
  .52، ص3املصدر نفسه، ج (3)
  .106، ص2، جاملصدر نفسه (4)
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املسخ جزئـي،   ة الّذي يرد فيهات املفسرة مثل ما جنده يف القصوهناك من املسوخ والتحوال
اجلوكيني الذين يزعمون أنه من أكل من أوراق شجرة تسمى باملاشية عاد له الشباب وهو حكاية 

  )1(.وإن كان شيخا
بب تسميته رسالن بالباز األشـهب  سيف  الرحالةوجند يف التحول واملسوخ حكاية يرويها 

عبيدة مبقربة من مدينـة   بأم حيكى أن الشيخ الويل أمحد الرفاعي رضي اهللا عنه كان مسكنه"يقول 
إن  ويقـال شعيب ابن احلسني وبينه مؤاخاة ومراسلة،  ويل اهللا تعاىل أيب مدين واسط وكانت بني

أمحـد   فريد عليه اآلخر، وكانت للشـيخ  ومساًء واحد منهما كان يسلم على صاحبه صباحا كل
هـذا   ك عذقا منها، وقـال على عادته وتر هاذَّكان يف إحدى السنني ج ، فلماخنيالت عند زاويته
ومع الشـيخ   بعرفَة باملوقف الكرمي فحج الشيخ أبو مدين تلك السنة واجتمعا برسم أخي شعيب

عن أمرك يـا  : فتفاوضا الكالم، وحكى الشيخ حكاية العذق فقال له رسالن رسالن أمحد خدميه
الزاوية أم رأوا   أهلُفأخرب له فذهب من حينه وأتاه به ووضعه بني أيديهما ، فأذنبهسيدي آيته 

  )2(."وذهب به يف اهلواء قد انقض على النخلة فقطع ذلك العذق أشهب عشية يوم عرفة بازا
على لسـان  " حتفة النظار"تفاء لتعمق العجائيب وهذا ما جاء يف نص خفهنا تظهر كرامة اال 
املدينة مسجد على بابه ستر حرير ومبقربة من السوق األعظم ذه (...)  فرتلنا مدينة احللّة" الراوي

مائة رجل مـن أهـل    صاحب الزمان، ومن عادام أنه خيرج يف كلّ ليلة مسدول وهم يسمونه
 املشهورة، فيأتون أمري املدينة بعد صالة العصر فيأخـذون  عليهم السالح وبأيديهم السيوف املدينة

 واألنفار والبوقات أمام تلـك الدابـة   ملجما أو بغلةً كذلك ويضربون الطبول منه فرسا مسرجا
تون مشهد صـاحب  يا، وميشي آخرون عن ميينها ومشاهلا ومنهم ويتبعها مثلُهم مخسون ويتقدمها

وكثر الظلـم،   ظهر الفساد قد باسم اهللا يا صاحب الزمان باسم اهللا أخرج: ن بالبابفيقفو الزمان
 يزالون كذلك وهم يضربون األبـواق  وال وهذا أوان خروجك ليفرق اهللا بك بني احلق والباطل

إن حممد بن احلسني العسكري دخل ذلـك املسـجد    ،إىل صالة املغرب، وهم يقولون رواألنفا
                                                

  . 90، ص4، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (1)
  .322، 321، ص1املصدر نفسه، ج (2)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 
 
 
 
 

 

221 
 

 

 ، كما جند ذكره لقصة الرجل الّـذي )1("وهو اإلمام املنتظر عندهم: وغاب عنه فيه وأنه سيخرج
  )2(.دخل الغار واختفى

يعتقدون أن حممد بن  ، وأهل مدينة احللّةمواعتقادالغيبة واالختفاء هي من أجبديات الشيعة 
  .وغاب فيه وأنه سيخرج، وهو اإلمام املنتظر عندهم احلسن العسكري دخل ذلك املسجد

 ذلـك  الصاحلني، مع كما جنده يف حكاية بعض ،تقدمي مساعدة من أجلتفاء االخوحيضر 
  )3( .مث اختفي ،وج دون أكلوهم يف جبال متلؤها الثل على محار وحشي دهلمالذي فقري ال
   :اجلانب الروحي يف رحلة ابن بطوطة الزوايا واألضرحة -5

، اعتمد عليها إلضفاء شرعية زهدية على رحلتـه  غيبيةجند يف رحلة ابن جواب تكاد تكون 
وغات جلوالته بالرجوع إىل مـا  الزهد فيها أراد أن حيدث مسالدنيا على ر حب آثأنه حينما كو

 ؛، فقد قال وهو يتحدث عن علماء اإلسكندرية وعبادهـا د يف مصرؤالء الزهابه بعض ه حدث
وينقل لنا زيارته يف طريقة من اإلسكندرية إىل القاهرة عددا من األولياء، ونقل كرامات بعضـهم  

  .مجال الدين الساوي وساق كرامات لهبرهان الدين األعرج وهو من كبار الزهاد ومنهم 
وب ال يكتفي فيه الرحالة بتقدمي الكرامات واخلوارق، بل إنه أسلوب الكرامات، وهو أسل

 يتبنى الكرامة ذاا، شكال، ومضمونا إىل احلد الذي يصعب فيه التميز بني أسلوب ابن بطوطة،
 ويتداخل يف الكثري من األحيان، أسلوب ،املنقُول عن اآلخر سردا وعرضا ،وأسلوب الكرامة

  .يف األضرحة واملزارات والزوايا، وفضاءات املساجد وروابط الصوفيةالكرامة حبقله الديين اسد 
وأما الزوايا فكـثرية،  ": وأطال احلديث عن زوايا القاهرة وصلحائها، ومما قاله يف املوضوع

صر يتنافسون يف بناء الزوايا، وكل زاوية مبصـر  مبواألمراء  خانقة،حدا اوهم يسمونه اخلوانق، و
قراء وأكثرهم األعاجم، وهم أهل أدب ومعرفة بطريقة التصوف، ولكل زاوية معينة لطائفة من الف

مث أورد ابن بطوطة وصفا لعـادام يف الطعـام ويف    ،)4("شيخ وحارس، وترتيب أمورهم عجيب
                                                

  .56، ص2ج ،ابن بطوطة، حتفة النظار (1)
  .141، ص4املصدر نفسه، ج (2)
  .295-294، ص1املصدر نفسه، ج (3)

  .204ص ،1، جالنظارابن بطوطة، حتفة (4) 
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مع القادم أنه يأيت باب الزاوية فيتفق به مشدود الوسط، وعلى كاهله سـجادة وبيمنـاه   : "غريه
 ؟ليه ويسأله من أي البالد أتىاواية مبكانه، فيخرج زفيعلم البواب خدمي ال اإلبريق، راهوبيس زالعكا

وفرش له سجادة يف  ،فإذا عرف صحة قوله أدخله الزاوية ؟ومن شيخه ؟هأي الزوايا نزل يف طريقو
وهذا وقد قصد ابن بطوطـة وهـو يف   ، )1("دد الوضوءجموضع يليق به، وأراه موضع الطهارة في

ضـريح أيب احلسـن   وفيهـا  حبميثرا ونزل فيها  وقبل دخوهلا مرعيذاب ة يندطريقة إىل احلجاز م
يقطع املسافات واملراحل للتربك بويل ذكر له، أو متعبد منقطع يف "ابن بطوطة الذي ف، )2(يلالشاذ

 واألولياء والزهـاد سلوك اخلارق لدى املتصوفة، ال هذا ما يفسر تركيزه علىو )3("زاوية أو خلوة
   مه ويذكر مكشفاكما سبق ذكر

     ه بلغ منيته يف الدنيا ولـن يبلغهـا يف اآلخـرة إال إذاويف أصفهان أبلغه أحد الصوفية أن
: ، فقلت!بلّغك اهللا مرادك يف الدنيا واآلخرة: أخذ بيدي وقال يل" تصوف، وقد حتقق ذلك بالفعل

فيما  ك ما مل يبلغه غيريوبلغت من ذل ،بلغت حبمد اهللا مرادي يف الدنيا وهو السياحة يف األرض
  )4(."أعلمه، وبقيت األخرى والرجا قوي يف رمحة اهللا وجتاوزه وبلوغ املراد من دخول اجلنة

وتنبأ بأن أحد الكفار سيسلبه إياها تاقت له نفسه، " فرجية"ويف اهلند روى عن صويف أهداه 
الزوايـا  يف  شرياز نزل أحد ويف، )5(إبان رحلته، وحتقق كشفه ملا وصل ابن بطوطة إىل بالد الصني

  )6(.ودلوه أن معه مصحفا يرتل فيه القرآن، وعلى التو فاجأه صويف بإلقاء مصحف بني يديه
صوفية الشيعة  إىلومل تقتصر تلك الكرامات على الصوفية من السنة، بل انسحبت كذلك 

" احمليا"يف ليلة  )هكرم اهللا وجه( فأورد كيف كان املرضى يأتون من كلّ فج إىل قرب علي بن طالب
  )7(.هملُّلَاآلخر ويستيقظون وقد برأت ع ففيتعبدون نصف الليل، وينامون النص

                                                
  .204، ص1ج ،املصدر نفسه(1) 
  .160، ص2ج، املصدر نفسه(2) 
  .73ص ،1احلسن الشاهدي، أدب الرحلة باملغرب يف العصر املريين، ج (3)
  .17، ص2، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (4)
  .17، ص2، جاملصدر نفسه (5)
  .52، ص2املصدر نفسه، ج (6)
  .423، ص1، جابن بطوطة، حتفة النظار (7)
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الرؤوس ومـا   جوشكاقتحام النريان  ،كما روى ابن بطوطة عن خوارق معروفة للصوفية
ا الر وايات وغريها كثري رواها ابـن بطوطـة عـن    )1(فاعيةشابه ذلك من أمور اشتهرتلك الر ،

وكرامات الصوفية متيط اللثام عن ظاهرة هامة شهدها العامل اإلسـالمي إبـان عصـر     ،ارقخو
  .التيارات العقالنية وسادت االجتاهات النصية والغيبية ولتاالحنطاط بعد أن 

يف وصفهم لعادات البلدان النائية وحيام اليومية إىل بعض مظاهر العجيب  الرحالةويرتع 
هو ما خيرج عن نطاق املعقول، مثل حكايـات السـندباد، الكرامـات،    والغريب ا، فالعجيب 

وغريها، أما الغريب فهو كلّ ما هو مألوف وممكن الوقوع يف بلدان أخرى، لكنه غري معـروف  
  .ابن بطوطة حول بالد السودان مثالً الرحالةوعادي يف بالد املؤلف، من ذلك ما كان أورده 

وغـا  كان يوم العيد أمت دوإذا : "يف احتفاله بيوم العيد" اوغد"ا عن ملك مايل قال متحدثً
ويسمون اجلُالجاء الشعراءه لعب ، ّيش وقد دخل كلّ واحد منهم يف جوف صورة مصنوعة من الر

كأنه رأس الشقشاق، ويقفون بـني   .اخلشب له منقار أمحر شاق، وجعل هلا رأس منقْالش تشبها
  )2(".فينشدون أشعارهم ،ةاملضحك ةأبتلك اهلييدي السلطان 

  :الطرق الصوفية 5-1
واليت ذكرها عنـد   ؛عندما يتكلم ابن بطوطة على الطرق الصوفية اليت منها الطائفة األمحدية

وهو بقرية كانت تعرف ، *ذهابه إىل مدينة واسط العراقية لزيارة قرب الويل أيب العباس أمحد الرفاعي
، وقد قدم من موضع سكناه لزيـارة قـرب   **أمحد كوجك، وهناك التقى حفيده الشيخ *بأم عبيدة

ده، وقد حتدث ابن بطوطة عن بعض تقاليدهم الغريبة يف الرباط املخصص هلم الّذي اشتمل على ج

                                                
  10-9، ص2املصدر نفسه، ج (1)
 .262، ص4، جاملصدر نفسه (2)

مؤسس الطريقة الرفاعية، اختذ وأتباعه العمامة السوداء شعارا له وأتباعه، كان ألتباع طريقته يف ) م1182/ه578املتوىف سنة (أمحد الرفاعي  )*(
  .248، اهلامش 322، ص1، جوطةرحلة ابن بط ،التصوف أفعال غريبة وعجيبة، كابتالع احلجر واألفاعي احلية

ولد يف قرية حسن من أعمال واسط بالعراق، وهناك تفقه وتأدب وتصوف فانضم إليه خلق كثري، انتشرت طريقته يف الصومال وإندونيسيا  )*(
  .248يق ، تعل322، ص1رحلة ابن بطوطة ج: ينظروا تويف؛ ) بني واسط والبصرة(وسكن قرية أم عبيد بالبطائح ... ومصر وتركيا

تعين بالفارسية الصغري، وهو ابن تاج الدين الّذي على أنه حفيد الشيخ أمحد الرفاعي، يرى معظم املؤرخني من أمثال : )kouchuk( كوجك )**(
  .28، تعليق 09، ص2ابن خلكان أن الشيخ الرفاعي مل خيلف وأن العقب ألخيه؛ رحلة ابن بطوطة، ج
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وملا انقضت صالة العصـر ضـربت   : "رية من الفقراء السالكني هلذه الطريقة، يقولغفاألعداد ال
مثّ صـلوا العشـاء    ،وقدموا السماط .صلوا املغرب الفقراء يف الرقص مثالطبول والدفوف وأخذ 

مثّ أخذوا يف السماع،  ،ه املذكوراآلخرة، وأخذوا يف الذكر، والشيخ أمحد قاعد على سجادة جد
من احلطب فأحجوها نارا ودخلوا يف وسطها يرقصون، ومنهم من يتمرغ فيها،  وقد أعدوا أمحاالً

  )1(".وهذا دأمومنهم من يأكلها بفمه حتى أطفأها مجيعا 
خمتصون ذا، وفيهم من يأخذ احلية العظيمة، فيطبق بأسـنانه  ***وأتباع هذه الطائفة األمحدية

  )2(.على رأسها حتى يقطعه
ا عن الطائفة احليدرية، هذه الطائفة تنسب إىل مؤسسها قطـب  ويتحدث ابن بطوطة أيض

، ولقي ابن بطوطة مجاعة منهم بقرية أم )3(ةالدين حيدر مبدينة زاوة اخلرسانية القريبة من مدينة هرا
عبيدة عندما توجه إليها لزيارة قرب الشيخ أمحد الرفاعي، يذكر ابن بطوطة عن بعـض تقاليـدهم   

 ،)...( ،ووصل إىل هناك مجاعة من الفقراء يف أعناقهم أطواق احلديـد ويف أيـديهم  : "وأفعاهلم
فأضرموا فيه النار بعد صـالة  ، (...) ،قصهمري كبريهم أن آتيه باحلطب ليوقدوه عند وطلب من

ى صارت مجرمثّ دخلوا يف تلك النار، فما زالوا يرقصون  .*ا، وأخذوا يف السماعالعشاء اآلخرة حت
ويتمرغون فيها، وطلب مني كبريهم قميصوجعـل   فلبسـه  .ةالنهاية من الرقّا يف ا فأعطيته قميص

يتمرا بأكمامه حتـ ب ى طفئت تلك النار ومخدت وجاء إيلغ به يف النار ويضر ار مل القميص والن
  )4(!".، فطال عجيب منهألبتة تؤثر فيه شيئا

                                                
  .09، ص2، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (1)

أطلق على هذه الطريقة اسم األمحدية لفترة من الزمن بيد أنه ترك فيما بعد حتى ال يلتبس مع طريقة أخرى توجد مبصر تنسب : األمحدية )***(
  .20 هامش، 09، ص2للشيخ أمحد بدوي، والذين اختذوا من اللون األمحر شعارا، رحلة ابن بطوطة، ج

  .09، ص2ج، النظارابن بطوطة، حتفة  (2)
  .34، هامش15، ص2املصدر نفسه، ج (3)

وال عجب إن دل لفظ السماع يف الالهوت الصويف ويف حياة . هي جمالس روحية جيتمع فيها الغناء املوسيقي والرقص والشطح: حلقات السماع )*(
ا لدوران الفلك وكوكبه، كما أن السماع املتصوفة على ذلك التناغم الروحي امللكوت السماوي، فهو يوحد الغناء واملوسيقى والشطح رموز

، التصوف واملتصوفة، ترمجة عبد القادر قنيين، أفريقيا شوفلىيجان : ينظر. أنشودة حمركة ومؤثرة يفترض أن يؤدي إىل االحتاد الوجداين مع الوجود
  .73ص ،1999 املغرب، الشرق،

  .10، ص2، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (4)
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جيعلون حلق احلديد يف "ويف مدية زاوة اخلرسانية، صادف ابن بطوطة جمموعة من الفقراء 
  )1(".أيديهم وأعناقهم وآذام، وجيعلوا أيضا يف ذكورهم حتى ال يتأتى هلم النكاح

، **كر الطائفة القلندرية يف مدينة دمياط مبصر توجد زاوية الشيخ مجال الدين الساويويذ
 ،****الزاويـة  ون، وهم الّذين حيلقون حلاهم وحواجبهم ويسكن***قدوة الطائفة املعروفة بالقلندرية

أن السبب الداعي للشيخ مجال الدين الساوي إىل حلق حليته وحاجبيـه أنـه   وأوضح ابن بطوطة 
وكانت تراسـله وتعارضـه يف    ةن مجيل الصورة حسن الوجه، فعلقت به امرأة من أهل ساوكا"

ا تصدت له إزاء دار الطرق وتدعوه لنفسها وهو ميتنع ويتهاون، فلما أعياها أمره دست له عجوز
: أحتسن القراءة؟ قال: ا قالت له يا سيدي ىل املسجد وبيدها كتاب خمتوم، فلما مرعلى طريقه إ

نعم، فلمـا فـتح   : ولدي وأحب أن تقرأه علي، فقال هلا هذا الكتاب وجهه إيلَّ: م، قالت لهعن
لولدي زوجة وهي بأسطوان الدار، فلو تفضلت بقراءته بني بـايب   ي إنيا سيد: الكتاب قالت له

قت العجوز الباب وخرجت املـرأة  فأجاا لذلك، فلما توسط بني البابني غلّ :الدار حبيث تسمعها
خالص له، وراودته املرأة عن نفسه، فلما رأى أن ال  .به وأدخلته إىل داخل الدار ناريها فتعلقوجو

ه موسـى  فأدخل معه املاء وكانت عنـد  إياهفأريين بيت اخلالء، فأرته  إين حيث تريدين: قال هلا
وأمرت بإخراجـه،  ! فحلق حليته وحاجبيه وخرج عليها فاستقبحت هيئته واستنكرت فعلهحديد 

من يسلك طريقته حيلـق رأسـه وحليتـه     على هيئته فيما بعد وصار كلُّبقى وعصمه اهللا بذلك ف
قضاة ال وهذا ما حدث ألحد ،صاحب الطائفة القلندرية كرامةلأن  الرحالة ، ويضيف)2("وحاجبيه

ري يغمث  من تبدل يف هيئة الشيخ من ظهور للحية سوداء عظيمة الشيخ مجال الدين باملقربةرؤية  دعن
  )3(.إىل زواهلا ائيا يف حلظات ،لوا عند رؤيته

                                                
  .56ص ،3، ج النظارابن بطوطة، حتفة  (1)

م مثّ استقر بعد ذلك 1225/ه622م إىل عام 1210/ه607إىل املدينة اإليرانية ساوه، وقد درس يف دمشق من  بةنس :مجال الدين الساوي )**(
  .67، هامش 199، ص1مبدينة دمياط؛ رحلة ابن بطوطة، ج

  .68، هامش 199، ص1 ختلو من تطرف؛ رحلة ابن بطوطة، جال التائهنيهي مجاعة من الدراويش ) قلنديريه بالفارسية(القرندرية بالعربية  )***(
  .كانت هلم زواية أخرى بالقاهرة خارج باب النصر، وأن الّذي أنشأها هو الشيخ حسن القلندري اجلوالقي، أحد فقراء العجم القلندرية)****(

  .199، ص1، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (2)
  .200 -199، ص1املصدر نفسه، ج (3)
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مثل هذه احلكاية تصنف يف خانة األدب العجائيب، فهي ختلق ذلك التردد التفسريي الّذي 
واحلل  ؛م مبا قرأه، وال ميكنه أيضا أن يرفضفال ميكن للقارئ أن يسل. ما حيدث ا أماميقف عاجز

  )1(.امل مع هذه احلكاية من منظور أديب صرفالوحيد اخلروج من هذا املأزق هو التع
  :الصوفيون والكرامات 5-2

وفيما يتعلق مبحور الكرامات وتعبريه عن البنية الفكرية للعصر، أفرد ابن بطوطة صفحات  
كثرية عن اخلوارق والكرامات واملعجزات املنسوبة إىل األولياء موعزا إياهـا بوقـائع عاينـها أو    

صاحب املكاشفات حني "ه الوقائع ما رواه عن كرامات الشيخ خليفة ومن هذ، أحداث وقعت له
آثر عنه أنه كان يغادر جملسه باإلسكندرية ويتوجه لتناول اللنب والتمر يف الديار املقدسة مثّ يعـود  

  .إثر منام رآه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ،)2(..."إىل الس
بأنه سيسـوح يف   -دون سابق علم -الشيخوقد ذكر ابن بطوطة أنه حني التقى به أخربه 

  )3(.العامل اإلسالمي حتى يصل إىل اهلند حيث سيلتقي ا بأحد األولياء، وهو ما حدث بالفعل
فزعق ورفع رأسه فـإذا  "ا عن كرامة أحد األولياء وكان بال حلية فعنفه القاضي روى أيض

  )4(".حلية سوداء عظيمةذو هو 
استشعر أصحابه اجلوع فأمرهم بالتوجه إىل مكان معـني،  ويف الشام روى كرامة صويف 

  )5(".ا وحشيا ذحبوه وشووه وأكلواوجدوا محار"فلما وصلوا إليه 
ويف نيسابور التقى شيخا آخر أخربه بأن خادمه سيلوذ باهلرب، وقد حتقق ذلـك بالفعـل   

 )6(.حسب شهادة ابن بطوطة

اآلخرين يف ذكر األولياء واملتصوفة، ذلك ألنه  حالةالرابن بطوطة عن غريه من  حالةالريتميز 
سلك مسلك املتصوفة، الّذين يقصدون برحلتهم إىل لقاء ويل أو زيارة ضريح حتى أنه ما كـان  

                                                
  .62ص ،"العجائيب يف رحلة ابن بطوطة"عبد الرزاق جربان،  :ظرين (1)

  .199، ص1، جابن بطوطة، حتفة النظار(2) 
  .186، ص1املصدر نفسه، ج(3) 
  .199، ص1، جاملصدر نفسه(4) 
  .295، ص1ج، ابن بطوطة، حتفة النظار (5)

  .57، ص 3جاملصدر نفسه، (6) 
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إال وتكبد املشاق من أجل زيارته، حتى أصبح هذا مـن خصـائص    ،يسمع خبرب ويل حيا أو ميتا
ء واملتصوفة الّذين لقيهم ابن بطوطـة يف بـالد   رحلته، ومن الصعوبة مبكان أن ندرك كلّ األوليا

املشرق العريب، لذلك سنكتفي بذكر بعضهم ممن كان له األثر املباشر على شخصه وعلى مسـار  
رحلته، ملا وصل ابن بطوطة إىل مصر ودخل اإلسكندرية قصد األولياء املوجودين فيهـا، فـزار   

 والذي كاشفه مبا سينتهي إليه أمـره،  ،)عرجن الدين األبرها(الشيخ الزاهد العامل الورع اخلاشع 
 من أفذاذ الرجـال،  *اإلسكندرية من أهل التصوف الشيخ ياقوت احلبشي يفكما لقي ابن بطوطة 

الشهري ذي الكرامات اجلليلة  ***الشاذيلتلميذ ويل اهللا أيب احلسن  ،**وهو تلميذ أيب العباس املرسي
  )1(.واملقامات العالية

أعين ورد الشاذلية وهـو حـزب    ،نه بعض كرامات أيب احلسن الشاذيلونقل ابن بطوطة ع
  .، وقد ساق ابن بطوطة يف رحلته نص حزب البحر كامالً****البحر املنسوب إليه

من الكـون   نفقويف أثناء إقامة ابن بطوطة باإلسكندرية مسع بالشيخ الصاحل العابد املنقطع امل
  )2(.من والعراق وبالد التركاحته يف بالد اليسي "أيب عبد اهللا املرشدي 

كاشف الثاين البن بطوطة بعد الشيخ برهان هكذا يكون الشيخ ابن عبد اهللا املرشدي هو امل
الدين األعرج، وبلقائه وحديثه معه تتأكد الرغبة يف متابعة السفر إىل كلّ أصـقاع بـالد العـامل    

  .ليان اللذان كاشفاه بأمر سياحتهاإلسالمي، وذاك ما حصل بالفعل، وكأا تنفيذ ملا أشار له الو

                                                
  18، هامش 187، ص1؛ رحلة ابن بطوطة، ج)م1332/ه732(يف عام صويف شهدت له كرامات تروي عنه توو ه )*(
هو أمحد بن عمر املرسي، أبو العباس، شهاب الدين، فقيه متصوف من أهل اإلسكندرية أصله من مرسية يف األندلس تويف عام  )**(
  .19، هامش 187، ص1ابن بطوطة، ج )م1287/ه686(
سين اإلدريسي الزرويلي الشاذيل، مؤسس الطريقة الشاذلية، أصله من قبيلة شاذلة، رحل إىل بالد احلسن الشاذيل علي بن عبد اهللا احل وأب )***(

؛ رحلة ابن بطوطة، )م1258/ه656(املشرق العريب، ودخل العراق مثّ استوطن باإلسكندرية مثّ تويف بصحراء عيذاب وهو ذاهب إىل احلج عام 
  .20، هامش 187ص 1ج

  .187، ص1، جاملصدر نفسه (1)
اهتماما كبريا لدى عدد كبري مبن هلم صلة بالبحر من املسلمني، وقد لوحظ أن الدولة املغربية توصي ربانية السفن بتالوة " حزب البحر"لقي  )****(

  .190 -189، ص1هذا احلزب، وقد ساق ابن بطوطة يف رحلته حزب البحر كامال؛ رحلة ابن بطوطة، ج
  .194ص، 1، جاملصدر نفسه(2) 
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يبدو أن ابن بطوطة قد سلك مسلك الصوفية الّذين يقصدون برحلتهم إىل تصحيح التوكل، 
فال يتخذون يف سياحتهم الصوفية رفيقا، وال حيملون زادا، إذ املقصود تصحيح التوكل علـى اهللا  

ية وآثارها اإلجيابية يف تـرويض  ، هذا ناهيك عن مقدار أمهية السياحة للصوف)1(كما كانوا يقولون
والبد للفقري من السياحة يف بدايته، ألن السفر "يف هذا الصدد التاديل نفس السالك واملريد يقول 

يسفر عن العيوب، ويطهر النفوس والقلوب، ويوسع األخالق، وبه تتسع معرفة امللك اخلالق، ألن 
املسافر كلّ يوم كان يشاهد جتليا فتحشـر معرفتـه   ا ويلقي وجوا جديد ها ال يعرفها وال يأنس
  )2(".ننتذا طال مكثه يف موضع واحد تغري وأالفقري كاملاء، فإ: "بذلك وتتوسع معاناته، وقد قالوا

ـ  ين بويف موضع آخر يذكر لنا ابن بطوطة أنه اجتمع بالسيد الشريف أبو حممد عبد اهللا احلس
لك الطريق املؤدي إىل عيذاب لتأدية مناسـك  ، بالقرب من أمخيم، ذلك عندما س)هو(يف مدينة 

 .)3(كونه لن يتيسر له احلج يف سنته تلك فكان كما قـال ج، إال أن الشريف املذكور كاشفه باحل
ا مسجد ا شيخها املعروف بـابن قفـل    ا وزاويةًوعند حديثه عن مدينة دمياط، ذكر أن لقي

لفضالء املتعبدين األخيار قطعوا ليلتهم صالة وحضرت عنده ليلة مجعة ومعه مجاعة من الفقراء وا"
كما يذكر ابن بطوطة أنه اجتمع بالشيخ املعروف قوام الدين الكرماين الّـذي   .)4("اوذكر وقراءةً

رس فنـون  وله مجاعة من الفقهاء والقراء يالزمونه ويد"كانت سكناه بأعلى سطح اجلامع األزهر 
يذهب صوف خشنة وعمامة صوف سوداء، ومن عادته أن  يف املذاهب، ولباسه عباءة العلم ويفىت
، يف حديثه عن مدينة عبادان، )5("ا عن أصحابهج والرتهات منفردفرالعصر إىل مواضع البعد صالة 

ذكر أنه أقام بزاوية هناك على ساحل البحر يسكنها أربعة من الفقراء بأوالدهم خيدمون الرابطـة  
وهجس يف خاطري اإلقامـة  : "من االستقبال وكرم الضيافة، فقال والزاوية، مثّ إنه بات ا ولقي

                                                
  .327، ص1993سالم شقور، البعد الصويف يف حياة ابن بطوطة من خالل رحلته، منشورات امللك فهد للترمجة، طنجة، عبد ال (1)
  .328 -327، صيف رجال التصوف التشوف ،التاديل (2)
  .288، ص1، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (3)

  .198، ص1، جابن بطوطة، حتفة النظار(4) 
  .219، ص1املصدر نفسه، ج (5)
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، كما كان ابن بطوطـة  )1("بقية العمر يف خدمة ذلك الشيخ، مثّ صرفتين النفس اللجوج عن ذلك
وقد لبس اخلرق من غري واحد، وكان شديد االعتزاز ، )2(شديد الطلب على لبس املرقعات واخلرق

  .بلبسها حريصا عليها
صلى اهللا عليه  -نية فيما ذكر أبو سامل العياشي، وهلا وسائط مثانية متصلة بالرسولواخلرق مثا

وهـو  ى الصاحل العابد أيب عبد الرحيم بن مصطف لبس ابن بطوطة اخلرقة من يد الشيخ )3(-وسلم
العابـد  صحبه، وألبسه كذلك إياها يف أصبهان الصـاحل   ه تاج الدين الرفاعي، وله معهتمن تالمذ
الصاحل ويل اهللا مشس الدين حممد بن حممود بـن علـي املعـروف     ن حسني ابن الشيخقطب الدي

ابن  وظل ، حيدر العلويللمرة الثالثة على يد الشيخ قطب الدين بالرجا، ولبس ابن بطوطة اخلرقة
  )4( .بطوطة حمتفظًا ذه اخلرقة إىل أن فقدها يف البحر وسلبه اوس إياها

حالته فالشـك يف   ، ومن كانت هذهواإلميانيات الروحانيات ةوهنا نالحظ تشبع ابن بطوط
ا، معتقد  كونه يشرب من معني القوم، وهذا حديثه عن الكرامات يف رحلته، وهو حديث مؤمن

  )5( .يف أصحاا، ويفصح كذلك عن نفسية ابن بطوطة، ويؤكد ما حناول توضيحه وتبيانه
: س يقـول لك عند حديثه عن فضالء القـد ة، وذلبس اخلرقة الصوفي هوذكر ابن بطوطة أن

الصاحل  ومنهم الشيخ الزاهد أبو علي حسن املعروف باحملجوب من كبار الصاحلني، ومنهم الشيخ"
ومنهم الشيخ الصاحل العابد أبو عبد الرحيم عبد الرمحن بن املصـطفى   ،يالعابد كمال الدين املراغ

  )6(".اعي، صحبته ولبست منه خرقة التصوفلروم وهو من تالمذة تاج الدين الرفا زرأمن أهل 
إنّ هذا النص يعكس أهم مظاهر التوافق واالمتزاج واالندماج بني الشيخ واملريد الّذي يتخذ 

 ر وغريها، ومهمـا كْسبحته، وتلقني الذّوأخذ كاملصافحة ولبس اخلرقة  ،أشكاال وصورا متعددة

                                                
  .18 -17، ص2، جابن بطوطة، حتفة النظار(1)
  .32، ص2ج املصدر نفسه، (2)
  .208ص، 1، جالرحلة العياشيةالعياشي،  (3)
  .87، ص3، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (4)
  .335-334عبد السالم شقور، البعد الصويف يف حياة ابن بطوطة، ص  (5)
  .252، ص1، جالنظارابن بطوطة، حتفة  (6)
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ملثالية الصوفية ومستويات احلياة القائمة عند هـذه  إال أنها تترجم ا يكن يف هذه األمثلة من املبالغة
الفئة من النشـيخه يف صـورة    إنّ املريد مع: "هيم الدسوقي فقالر عنها السيد إبراساك، واليت عب

امليت، ال حركة وال كالم، وال يقدر أن يتحدث بني يديه إال بإذنه وال يعمل شيئا إال بإذنه، مـن  
ل أو عزلة أو خمالطة أو اشتغال لعلم أو قرآن أو ذكر أو خدمـة  زواج أو سفر أو خروج، أو دخو

  )1(".الزاوية أو غري ذلك
  :احللم عند ابن بطوطة -رابعا

هو  الرحالةحضور احللم يف النص الرحلي البطوطي ظهر يف مستويني، مستوى األول، حيث 
بنـاء لرغبـة   "م هو الرائي واحللم هنا مرتبط بأحداث وسري رحلته، ومسار حياته فيها، فكل حل

من أجل حتقيق رغبات يف املستقبل، وتعد رحلة ابن بطوطة منوذجا إليراد أحالم  )2("واستكمال هلا
  :، وجاءت كالتايلالرحالة

رأيـت لـيليت   "حييلنا إىل رؤيته األوىل املرتبطة مبسار رحلته، فريى يف النوم اآليت : املستوى األول
على جناح طائر عظيم يطري يب يف مست القبلة، مث يتيـامن مث   ا نائم بسطح الزاوية كأينأنتلك، و

يشرق مث يذهب يف ناحية اجلنوب مث يبعد الطريان يف ناحية الشرق ويرتل يف أرض مظلمة خضراء 
مث يقدم تفسريا هلا مـن   ،اقية ملسار رحلتهستبوهذه رؤية ا )3("ويتركين ا فعجبت من هذه الرؤيا

سوف حتج وتزور النيب صلى اهللا عليه وسلم وجتول يف بـالد  : "فقالخالل مكاشفة الشيخ لرؤيته 
صك وخيلّ ،اليمن والعراق وبالد الترك وبالد اهلند وتبقى ا مدة طويلة وستلقى أخي دلشاد اهلندي

  )4(".من شدة تقع فيها
فاحللم هو لغز جيب فك رموزه، فحلم ابن بطوطة وتعجبه منه، يصبح واضح املعامل والرؤى 

م مكاشفة الشيخ، فالطائر الضخم؛ هو السفر، واجتاه مست القبلة هو احلج، ويتيامن مث يشرق، أما

                                                
  .182ص ،1962تمع املصري يف عصر سالطني املماليك، القاهرة، سعيد عاشور، ا (1)

(2) Grimaud; La Rhétorique du Rêve, in poétique No.33, 1978, ed Michel Seuil, P96. 
 .420شعيب حليفي، الرحلة يف األدب العريب، ص  :نقال عن

  .194، ص1ابن بطوطة، حتفة النظار، ج (3)
  .194، ص1املصدر نفسه، ج (4)
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وهذا احللم العجائيب إمنا هو إلثبـات  . هو التجول يف بالد اليمن والعراق وبالد الترك وبالد اهلند
 إن كاشفين الشـيخ : وقلت يف نفسي" على املكاشفة، حيث ابن بطوطة  تهكرامة الشيخ ومقدر

  )1(".!برؤياي فهو كما حيكي عنه
إذن تتواصل أحداث الرحلة ويتحقق كل ما كاشفه فيه الشيخ إىل حني وصوله إىل اهلنـد،  
حيث سيقع أسريا وعند هروبه، يشرف على املوت ويقوم ولّي من أولياء اهللا تعاىل مـن ختليصـه   

ل أثرا، وإذا انأ يف قريـة  وغلبتين عيين فلم أفق إال لسقوطي على األرض فاستيقظت ومل أر للرج"
  )2(".عامرة

وفكرت يف الرجل الذي محلين على عنقه، فتذكرت ما أخربين "ويواصل ابن بطوطة حديثه 
سـتدخل أرض  : شدي حسبما ذكرناه يف السفر األول، إذ قال يلبه ويل اهللا تعاىل أبو عبد اهللا املر

: وتذكرت قوله ملا سألته عن امسه فقال وخيلصك من شدة تقع فيها، ،اهلند وتلقى ا أخي دلْشاد
  )3(".نه من األولياءأفعلمت أنه هو الذي أخربين بلقائه و ،القلب الفارح وتفسريه بالفارسية دلْشاد

   إذن احللم الذي رآه يف بداية رحلته يتغلغل يف كامل مسارها فيختلط احللم مـع الـومهي
  .لةالعجائيب والواقعي ذا خلق التوازن داخل الرح

يف أيام إقاميت ذه البلدة رأيت ليلةً، فيما يرى النائم، كـأن إنسـانا   "ويف حلم آخر يقول 
ملاذا ال تقرأ سورة يس يف كل يوم؟ فمن يومئذ ما تركت قراءـا   !د بن بطوطةيا حمم: يقول يل

ن وم"، ويفسر الشيخ ابن سريين حضور سورة يس يف حلم بقوله )4(".كلّ يوم يف سفر وال حضر
–، يأيت احللم املرتبط بالـديين  )5(".قرأ سورة يس رزق حمبة أهل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يعيش حلظة أزمة وشدة وتفسري احللم يتضـمن   الرحالةدليل على أن  -رؤيته لسور القرآن الكرمي
  .الفرج والبشرى، وطمئنه من خالل دفع القلق عنه

                                                
  .194، ص 1، جابن بطوطة، حتفة النظار(1)
 .14، ص4، جنفسه راملصد (2)
 .15، ص4، جاملصدر نفسه (3)
 .269، ص4املصدر نفسه، ج (4)
 .406ابن سريين، تفسري األحالم، ص (5)
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 لصاحل آخرين، وهي ال تتعلق حبياته أو مسـار  الرحالة/اوي وهي أحالم يراها الر :املستوى الثاين
أو شيئا قريبا منها، ويظهر دور الرائي من خـالل   ،منا إلثبات أن احلامل له صاحب كرامةإرحلته و

يام أرأيت : "يقول: تواصله مع الغييب باعتباره واسطة، وقد ورد البن بطوطة حلم يف هذا السياق
وأنا إذ ذاك ساكن منها باملدرسة املظفرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جماوريت مبكة شرفها اهللا 

تسليما يف النوم وهو قاعد مبجلس التدريس من املدرسة املذكورة جبانب الشباك الذي تشاهد منه 
 املدعو خبليل قد دخل وقعد القُرفصاء الكعبة الشريفة والناس يبايعونه فكنت أرى الشيخ أبا عبد اهللا

يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم تسليما وجعل يده يف يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني 
نا خائبا، وكان ذلـك  يوأن ال أرد من بييت مسك: د أشياء منهاأبايعك على كذا وكذا وعد :وقال

كيف يقول هذا ويقدر عليه مـع كثـرة   : وأقول يف نفسي ،آخر كالمه، فكنت أعجب من قوله
كة واليمن والزيالعة والعراق والعجم ومصر والشام، وكنت أراه حني ذلك البسـا جبـة   فقراء م

بيضاء قصرية من ثياب القطن املدعوة بالفشطان، كان يلبسها يف بعض األوقات، فلمـا صـليت   
تلك اجلبة أهداها بعض الصـاحلني  : وقال يل، الصبح غدوت عليه وأعلمته برؤياي فسر ا وبكى

لبسها تربكًا، وما رأيته بعد ذلك يرد سائال خائبا، وكان يأمر خدامه خيبـزون اخلبـز   جلدي فأنا أ
، فابن بطوطة هنا يروي حلمـه،  )1("بعد صالة العصر من كل يوم تون به إيلَّاويطبخون الطعام وي

  .لشيخ جليل مث جيعل منه حقيقة فكأنه أمر وعهد ملزم للشيخ
، وجاءت متنوعـة  الرحالةضرة يف نص الرحلة، على لسان أحالم اآلخرين احلا :املستوى الثالث

خيربنا على خليفة بن عطيه كيف أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمـره  " إلثراء النص
ـ ووضـع رأ  ،بزيارته، فرحل إىل املدينة املشرفة ودخل املسجد النبوي واتكأ إىل بعض سواريه ه س

التزييق، فلما رفع رأسه وجد أربعة أرغفة وآنية فيها لـنب  على ركبته وهو ما يعرف عند املتصوفة 
  )2(.وطبقا فيه متر فأكل هو وأصحابه وانصرف عائدا إىل اإلسكندرية ومل حيج تلك السنة

                                                
 .389-388ص ،1ابن بطوطة، حتفة النظار، ج (1)
 .186، ص1ج املصدر نفسه، (2)
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باملدينـة، وأراد   سـنة  أربعني حنو وحكاية سراج الدين وحلمه، الذي أقام يف خطة القضاء
ما يف النوم ثالث مرات، ينهاه علـى  يليه وسلم تسلاخلروج إىل مصر، فرأى رسول اهللا صلى اهللا ع

  )1(.اخلروج وإخباره باقتراب أجله إال أنه مل ينته وخرج فمات مبوضع يقال له السويس
يصري اآلخر يف احللم مساويا للغييب والفوق طبيعي بتدخله يف مسار الواقع وتعديلـه، مثـل   

صلى اهللا عليه وسلم إما لألمر أو النـهي  رؤية كل من خليفة بن عطية وسراج الدين لرسول اهللا 
  . وحتقيق رغبات معينة داخل نص الرحلة

وهذا ما جنده يف حلم خطَّاب األفغـاين  . وهناك من يعترب ويطيع صوت الذي يأتيه يف احللم
: أخربين امللك خطَّاب األفغاين أنه سجن مرة يف جب ذه القلعة يسمى جـب الفـريان، قـال   "

ا، مث إين رأيت يف النوم قائال يقـول   فكانت جتتمع عليليال لتأكلين فأقاتلها، وألقى من ذلك جهد
  )2(".أخرجت متمتهافقرأا فلما أ: اقرأ سورة اإلخالص مائة ألف مرة، ويفرج اهللا عنك، قال: يل

يف حلظة نفسية متأزمة فهو يف شدة يريد الفرج، فهذا اهلاتف الغييب عـن طريـق   هنا احلامل 
، ذُكر له منام ينةكذلك يف موضع آخر حلظة وصوله إىل املد )3(احلل ويذكر ابن بطوطة  احللم مثل

  :امسع مين وأحفظ عين: أنه رأى تلك الليلة يف النوم هاتف يقول لهاألموي  علي بن حجِر
  ا لكم يا زائـرين ضـريحه  هنيئً

 م إىل قرب احلبيب طيبــةوصلت  
  

...  

...  
  الـرجس أمنِتم به يوم املعاد مـن  

  !فطوىب ملن يضحي بطيبة أو يمسي
  

  :تركيب
إن هذه القراءة لصورة اآلخر من خالل رحلة ابن بطوطة هي تلمس أويل اهلدف منه توخي رفـع  

  :الضيق عن الذات باكتشاف اآلخر، وخنلص إىل ما يلي
 ان العنـو  ابن بطوطة كان بارعا يف تأسيس سرده على اختيارات إستراتيجية واضحة منذ عتبة

وعليه فإن التعجيب واإلغراب أهم العناصر املبنية لنص ال جدال يف أدبيته ونسجه سـدى املتعـة   

                                                
  .356، ص1، جبن بطوطة، حتفة النظارا (1)
 .24، ص4، جاملصدر نفسه (2)
 .363، ص1املصدر نفسه، ج (3)
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ولعل هذا ما جعلنا منيط النقاب عن مكر تلك اإلفادات من خالل الكشف عـن  . بلحمة اإلفادة
ة لقد استطاع هذا النص الفـاتن بتنوعاتـه السـردي   . بناء النص الرحلي وطاقته التخييلية املدهشة

واستقصاءاته لدائرة اخليال أن يوسع من دائرة احلس ويستنفذ مداها عرب تأسيس مشاهداته علـى  
بنية الكرامة وشعرنة اخلطاب ومتثالت املعىن القدسي وتنسيب الصورة املغايرة وإغرابيـة اخلـارق   

حـد   وأسطرة الفضاءات املغايرة؛ كل ذلك؛ من أجل ضمان املشاركة الوجدانية والوجودية على
  .        ويف هذا توسيع لدائرة اإلقناع اليت تنقل املتلقي من حلظة الدهشة إىل ملكوت العربة. سواء
  يف الواقع إن احلكايات اليت ينقلها ابن بطوطة ال ميكن فصلها عن إطار الرحلة، فهي مادة غنية

ومن خالهلا ميكن تعرف  للتحليل والدراسة متس املعتقد واحلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية،
 .مستوى التفكري عند كل طائفة من الطوائف اليت كان يقف على عاداا وتقاليدها

  ،تستند مرجعية ابن بطوطة يف رؤية اآلخر إىل اختيارات شخصيته الباحثة عن الغريب واملألوف
ية واسـتبعاد مـا   والبحث عن احلقيقة والرغبة يف اللحاق بالطائفة اليت على احلق، واختيار املالك

 )1(.عداها

 تعترب رؤية ابن بطوطة مرآة لعقلية اآلخر وخرافاته وثقافته وفرصة الستعالء الذات. 

    إن حضور اآلخر يف رحلة ابن بطوطة كان ديناميكيا يف صنع التقدمي والتلـوين، ويف امتـزاج
يف وصفه، حمايدا يف  الواقع واخليال بل ورمبا احلقيقة واخلرافة ويف كل ذلك كان ابن بطوطة نزيها

 .نقله

   ا عن جتربة تتحمل جوانب نفسية عديدة ترتبط بالرحلة فعرب ابـنيبدو خطاب الرحلة إذًا تعبري
ملرافقيه مبجرد أم إباضية خيتلفون عنه يف عادام " كرهه"بطوطة مثال يف مناسبات عدة بتعبري عن 

  )2(".غري ذكاة وكنت قد كرهتهم ملا رأيتهم يأكلون الطري من"وتفكريهم 

                                                
، 1996منشورات مدرسة امللك فهد العليا للترمجة، مطبعة ألطوبريس، طنجة، عبد النيب ذاكر، إستراتيجية الغرائبية يف الرحلة البطوطية،  (1)
  .396ص
  .134، ص2ابن بطوطة، حتفة النظار، ج (2)
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 ينتمي الرحالة، ف)1"(وكرهت دخوهلا ألن أهلها روافض"وأيضا فيما خيص الشيعة يف قوله 
وينخرط يف اتمع الكلّي الذي متثله سلطة مركزيـة سـنية    -املالكي-إىل التفكري املذهيب السين

  .ويتجنون على كل ما هو تعبري عن نفوذ حملي انفصايل
فنقله من مسـتواه الشـفوي    -خلطاب ما–ة اجتماعية كانت تروج ينتمي إىل فئ الرحالةو

  .ليصبح يف شكله املكتوب
، جنده عنـد  ميالدي ونفس اخلطاب جنده عند ابن بطوطة الذي عاش يف القرن الرابع عشر

يف التعامل مع اإلسالم اإلباضي يف اجلـوهر   السابع عشر ميالديالورثيالين الذي عاش يف القرن 
كران مبنظور سياسي قائم على مساندة سلطة حاكمة يعتمد القائمون عليها علـى  ألما كانا يف

نفس اإلسالم السين الساعي إىل التمدد على حساب إسالم األطراف اإلباضي والعامل على احتواء 
  .املوالني له

كلما كانت السلطة املركزية يف أيدي " خوارج"عرف خطاب الرحلة اإلسالم اإلباضي بأنه إسالم 
ام يعتنقون اإلسالم السين فيما يكون أفراد اتمع يعتنقون التفكري املذهيب اإلباضـي ضـمن   حك

فلقد وصف ابن بطوطة يف هذا اإلطار سكان قلهات وتوابعها من . منظومة سياسية وإدارية واحدة
ألم كانوا حتت حكم سلطان هرمز السين، فلم يبال ابن بطوطة إن كان " باخلوارج"بالد عمان 

لفظة اإلباضية على بالد عمان  الرحالةذا السلطان أجنبيا أو متسلطا أو غري ذلك، كذلك أطلق ه
اليت كانت قاعدا مدينة نزوى عندما أيقن أن حاكم البالد حممد بين نبهان وحمكوميه يشـتركون  
يف االنتماء إىل نفس املذهب اإلباضي، فكان جمتمع االستقبال بأكملـه بالنسـبة إليـه يؤسـس     

، وتصبح جتربة ابن بطوطة حينئذ مع أهل عمان اإلباضية تنطلق من رؤية خارجية فتتجـه  "لآلخر"
عنايته حينا ملظاهر االختالف معهم إىل حد تعليم حدود عميقة بينه وبينـهم، وأحيانـا يسـعى    

  .لالستفادة من ممارسام وعادام لنقل اإلجيايب منها والتعريف ا
 اإلباضي على حكمه عند جند كما مسبقة، لصور نتيجة بطوطة ابن حلةر يف اآلخر صورة تكن مل 

 استحسانا وسلبا، إجيابا الرحالة أثارت اليت الغري أفعال على التركيز من أيضا انطلقت وإمنا والشيعي،

                                                
  .56، ص2، جابن بطوطة، حتفة النظار(1)
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 تشـكل  بالرحالة، خاصة ثابتة وقيمية أخالقية داتحمد من انطالقا ،-السوداين صورة- واستقباحا

 الصـحيح  املرجع هي واعتربها املنطلق، هي جعلها واملهنية، والتكوينية الرحلية وجتربته الةالرح ثقافة

 الذهين بني مفارقة عن معربا منها، السخرية إىل املواقف من كثري يف وقادته اآلخر، أفعال على للحكم

  .واملرئي
  
  



  

  








II--    

  مفهوم الرحلة السفارية    مفهوم الرحلة السفارية      --أوالأوال

  اآلخر في الرحلة السفارية    اآلخر في الرحلة السفارية      --ثانياثانيا

    العجيب والغريب في الرحلة السفاريةالعجيب والغريب في الرحلة السفارية  ––ثالثا ثالثا 
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ّ  
  
  

I- الرحلة السفارية  
) العاشر امليالدي /القرن الرابع هجري( استفاد املسلمون يف عصر ازدهار احلضارة اإلسالمية

وهناك شواهد تدل على معرفة املسلمني بالنظم . من خربات األمم السابقة يف جمال الدبلوماسية
هذه الشواهد ما ذكره  ابن  ومن ،الدبلوماسية لدى اإلغريق والفرس واهلنود وغريهم وتأثرهم ا

، وهو الكتاب الذي "رسل امللوك ومن يصلح للرسالة والسفارة"الفراء من معلومات يف كتابه 
تقاليد الفرس يف اختيار "وحتدث ابن الفراء يف كتابه عن . حققه ونشره صالح الدين املنجد

من بن الفراء نصوصا ونقل ا. )1("الرسول، وسنن ملوكهم، وتعاليم حكمائهم كاردشري بن بابك
. ة وصفات السفريسكندر األكرب، ووصايا أرسطو إليه يف موضوع السفاركتابه السياسة وسرية اإل

  .أيضا معلومات تدل على إملامه خبربة اهلنود فيما يتعلق بإرسال الرسلونقل 
أليب العباس أمحد بن علي القلقشندي " صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء" واحتوت موسوعة

عن اهتمام سالطني األيوبيني واملماليك بالتمثيل الدبلوماسي عن طريق السفراء  ةلومات كثريمع
حرص  وأشار ابن الفراء والقلقشندي وغريمها إىل. هماطوكل ما يتصل م وبنش ،)2(والرسل

. على توافر مؤهالت خاصة يف هيئة السفراء وشخصيتهم وثقافتهماخللفاء والسالطني واحلكام 
ملسلمون يف سفرائهم الفصاحة والذكاء واجلرأة واألمانة يف أداء عملهم، والدقة يف تنفيذ وتطلب ا

وحرصوا على اختيار السفراء من بني األمراء والوزراء والقضاة وكبار رجال الدولة . ما يكلفون به
مللك وعلى سبيل املثال اختار السلطان صالح الدين األيويب أخاه العادل للتفاوض مع ا. والتجار

وأرسل السلطان الظاهر بيربس . ريتشارد قلب األسد ملك اجنلترا أثناء احلملة الصليبية الثالثة
القاضي واملؤرخ ابن واصل احلموي سفريا له إىل امللك ما نفرد النورماين يف صقلية وساهم ديوان 

  )3( .السلطنةاإلنشاء يف العالقات الدبلوماسية باملراسالت واملعاهدات حىت أصبح أهم دواوين 

                                                             
 .05، صم2009/ ه1430، القاهرة، )17(تاريخ الوطن العريب عرب العصور والوفود والسفارات، حصاد  :ندوة ،حتاد املؤرخني العربإ )1(
 .06املرجع نفسه، ص :ينظر) 2(
  .05ص ،املرجع نفسه: ينظر )3(
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ألفها عدد  مبا فيه الكفاية حتى اآلن،ستغل مصدر أديب وتارخيي مل ي السفارية  الرحالت إنَّ
وهي  من مرجعيتهم الثقافية والتارخييةانطالقا  -املغرب األقصى -من مبعوثي املخزن الرمسيني

ألوىل لإلسالم، واليت كانت اليت برع فيها املغاربة من منذ العصور ااحلجازية  الرحالت ختتلف عن 
موازين القوى  لنتيجة الختالالسفارية  جاءت حيثالرتباطها بأداء فريضة احلج،  دوافعها دينية

فراء املغاربة إىل أوربا حلل املشاكل العالقة بني البالد املسيحية واملغرب، األمر الّذي تطلب تنقل الس
كانت وليدة التقدم  "الرحلة السفارية، ف الصلح من قبيل افتداء األسرى وإبرام معاهدات ؛معها

احلضاري ونشوء العالقات بني الدول والبلدان، والذي فرض تبادل مبعوثني للتفاوض والتشاور 
  )1(".بشأن بعض القضايا املشتركة

  :الرحلة السفارية مفهوم - أوال
وتكون  ،ى دولة أجنبيةاليت تكون الغاية من سفر صاحبها القيام بسفارة لدالسفارية الرحلة 

ن كان يف نفس الوقت من رجال األدب والعلم وأحيانا أخرى إأحيانا من إنشاء السفري نفسه، 
  .ريها أحد الكتاب الذين رافقوا السفيقوم بتأليف

بالكسر أي ) ارةًفَس(فر بكسر الفاء سر بني القوم يفَس"السفارة من الناحية اللغوية هي من و
، وسفرت املرأة كشفت عن وجهها ...رر وبابه جلس فهو ساففَخرج إىل الس رفَوس... أصلح

  )2(".فهو سافر
ما سقط من ورق : السفري"يف لسان العرب البن منظور أن  وردو والسفارة تعين هنا أصلح

القوم املسافرون، وأحدهم سافر : رفْالس"، و)3("كنسه: الشجر وسفر البيت وغريه يسفره سفرا
كَمثَلِ الْحمارِ : الكتاب واجلمع أسفار كما ورد يف قوله تعاىل: السفرو ،"وصحبمثل صاحب 
وردت من قام بينهم يف الصلح، و: القومني ب والسفر ]5سورة اجلمعة، اآلية [ ...يحملُ أَسفَاراً

                                                             
 .60، ص2007وىل، ، جملة رحال، العدد األول، السنة األ"من اإلفادة إىل اإلمتاع، دراسة مقارنة لرسالتّي أيب دلف"بوشعيب الساوري، ) 1(
 .301، ص1981، دار الكتاب العريب، بريوت، )ط.د( ، خمتار الصحاححممد بن أيب بكر الرازي )2(
 .2025ص )سفر(مادة  ،3لسان العرب، جابن منظور،  )3(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

240 

 السفريو ما بينهم من عداوة وخالف، يزيل الذي يصلح بني قومني) الرسول(كلمة السفري مبعىن 
  ".السفراء مهو رسول بعض القوم إىل قوم

والسوهو وصف للكتاب الكبري أو جزء من أجزاء كتاب الديانة اليهودية التوراة، أما : فر
فَالسالكَتبةفهم : ةُر، 1(ها سافر، املالئكة حيصون األعمالومجع(.  

 :سبق بأامفهومها يف ضوء ما  ديدومن خالل ما تقدم عن السفارة ميكن أن نصل إىل حت
العمل الذي يقوم به السفري من وفاق، أو إصالح بني طرفني بعد إزالة أسباب اخلالف الناشئ، "

ميكن أن و تطويرها مبا ينسجم مع مبادئ الصلح،و وإرجاع األمور إىل نصاا الصحيح أو إدامتها
  .)2(تكون السفارة هي املكان الذي يقيم فيه السفري

ة العلمية ا، ومن الناحين، أو مستأما، أو رسوالًالعرب سفري هميإن املبعوث الدبلوماسي تس
أما املستأمن فهو الرسول األجنيب القادم من دار  حيان معىن واحدتو) سفريرسول، و(فإن الكلمتني 

ل، سر: وقد أطلق العرب على البعثة الدبلوماسية عدة مسميات مثل اإلسالميةالدولة احلرب إىل 
فَسبِ د،فْارة، والسفراء وزراء يرسلهم األمراء إىل الدول األجنبية "يعرف السفري كما يلي و .ثةع

  )3(".ما يسمح هلم به القانون العموميو ليقظوا هلم أغراضهم وفق ما تقتضيه أوراق اعتمادهم
بني القبائل  به عمل ساسيأ منظاك ،لقد عرف العرب السفارة يف عصر ما قبل اإلسالم

ة إىل رياحلملك  "املنذرالنعمان بن "رسل افقد  ،حلقيقة الطرف اآلخر اإظهاروالدول ااورة 
ة نئة كتهنئأو للته ،وظهرت سفارات أهدافها جتارية سفريا أو شعراء ملك الفرس "ابرويز كسرى"

  .)4(ة بن الصباح حبكم اليمنهأبر

                                                             
 .365ص، )سفر(مادة  ،4لسان العرب، جابن منظور، )1(
، الناشر مكتبة 1ط، )م1031-755/ه422-138(با املسيحية الكاثوليكية إبراهيم حممد آل مصطفى، سفارات األندلس إىل ممالك أورو) 2(

 .40ص، 2013، القاهرة، الثقافة الدينية
(3  ) M.De wicquefort, Memoires Touchant les Ambassadeurs et les Ministres publics, la haye, 1674, p1. 

، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 1يف الوعي بالتفاوت، ط) 1922-1610(عبد ايد القدوري، سفراء مغاربة يف أوربا : نقال عن
  .08، ص1995، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، 13بالرباط سلسلة حبوث ودراسات رقم 

 .18، ص1979، بغداد، 7ع، منشورات جملة الرسالة اإلسالمية، "الدبلوماسية عند املسلمني العرب"مجال الدين اآللوسى، : ينظر )4(
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ثر واضح يف أ دبلوماسيةفقد كان لل) صلى اهللا عليه وسلم(الرسول حممد  أما يف عصر
قد دخلت و .هتم بالعالقات اخلارجية مع القبائل العربية والدول ااورةاحيث  ،سياسته اخلارجية

الدبلوماسية  اعلى أساس أ يف طريقه السياسي) سلمو صلى اهللا عليه(دبلوماسية الرسول حممد 
صلى (لها نيب اهللا حممد السفارات األوىل يف صدر اإلسالم اليت أرس و، وليدة السياسة وخاضعة هلا

ؤالء امللوك إىل امللوك واألمراء احمليطني بشبه اجلزيرة العربية كان هدفها دعوة ه) اهللا عليه وسلم
وكانت  ،يف العصر األموي مزدهرةكانت العالقات الدبلوماسية  كما.برسالته ميانواألمراء إىل اإل

  .ذا التساع حدود الدولةهإيابا وو على الدولة العربية اإلسالمية ذهابا يرسالسفارات ت
ولقد برز املغاربة يف هذا النوع من الرحلة، ومل يؤلف أحد من العرب بقدر ما وضع 

اليت خلص "وأقدم رحلة سفارية هي  .وكلها كتبت أيام السعديني ،املغاربة من رحالت سفارية
ن سفر حيي الغزال موفدا تتضمو أخبارها ابن دحية الستيب يف كتابه املطرب من أشعار أهل املغرب،

اخلليفة األموي عبد الرمحن بن احلكم إىل ملك اوس أي النورمانديني وذلك حوايل  قبلمن 
وهذه الرحلة أقدم من الرحلتني السفاريتني اللتني قام ما أيام العباسيني ابن  ،)م824- ه208(

وذلك يف النصف األول من  ،واهلند والصني إيرانإىل  فوأبو دل ،فضالن إىل بالد اخلزر والروس
  )1(".اهلجري القرن الرابع
من ، نظرا ملا أثارته سفارته *بن املهدي الغزال أمحد: على سفريين متميزين ناتياروقع اخلقد 

الدبلوماسية  ، ملا أدركه هذا الرجل من خربة وجاه يف**حممد بن عثمان املكناسي ةجدل وسفار
   .املغربية خالل القرن الثامن عشر

                                                             
 .14م، ص1962 ، أكتوبر6، جملة البينة، ع"الرحالت السفارية املغربية"حممد الفاسي،  )1(

األندلسي املالقى، نشأ مبكناس وترىب فيما جبوار القصر امللكي الن والده كان كاتبا  الغزال، هو أبو العباس )م1777، ه1191ت: (الغزال )*( 
  .للسلطان املوىل إمساعيل

يف األربعينات  أبو عبد اهللا حممد بن عبد الوهاب بن عثمان املكناسي، ال يستطيع حتديد تاريخ والدته رمبا ازداد يف الثالثينات أو: هو املكناسي )**(
ثمان بالقصر امللكي من القرن الثامن عشر مبكناسة، نشأ وترىب يف أسرة علم، حيث كان والده إماما وواعظا بأحد مساجد هذه املدينة، التحق ابن ع

يف حاجه  مقرئا وساردا للكتب قبل أن يعينه امللك حممد بن عبد اهللا كاتبه اخلاص، كان لنجابته دور يف اهتمام هذا السلطان به، السيما وأنه كان
   .م1799تويف يف  إىل أطر يعتمد عليها يف توطيد عالقاته مع العامل اخلارجي
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كاتبا ة من  الزمن ا يف اللغة، وعمل مدعالدولة العلوية، وكان متضلَّ أدباءالغزال من  عتربي
سنة  "حممد بن عبد اهللا"قة به، لقد عينه السلطان ت له صلة وثينكاللوزير واملؤرخ الزياين، و

جل حترير ملك إسبانيا، كارلوس الثالث، من أ دىوفد املغريب مث ليترأسه مبهمة للريافق ال م1766
جتاوز جناح مهمته حدود ، وقد كلف الغزال بتقييد النص، واألسرى وتبادهلم وعقد معاهدة الصلح

جلزائرين ليتبادل معهم األسرى، املغرب إذ طلب منه امللك اإلسباين أن يتوسط له لدى احلكام ا
سبب أن مؤقتا ب هذا كان را، لكن جناحهفأشهر وعاد منها مظدامت إقامة الغزال بإسبانيا مثانية و

على  فيها أنه غري راضٍ خيربهلوس الثالث راالتفاق وبعث برسالة إىل كا نالسلطان املغريب تراجع ع
  .نتائج سفارة الغزال

االجتهاد "يعترف صراحة السفري أمحد بن املهدي الغزال أن الدافع األساسي لكتابة رحلته 
لعقد  1766كلفه مبأمورية لدى ملك إسبانيا  * أن السلطان حممد بن عبد اهللا" يف املهادنة واجلهاد

ن يترأس احيث ك .معاهدة صلح وتبادل األسرى، وأمره رمسيا بتدوين تفاصيل الرحلة وتسجيلها
فقهاء ليس هلم سابق جتربة يف الكتابة والتأليف األديب، مهمتهم مرافقة الوفد  السفاري املغريب الوفد

مة دبلوماسية أو تفقدية، وتدوين الرحلة كما هناك أيضا الرمسي من رجال السياسة املكلفني مبه
كتاب سفراء يزاوجون بني السياسة والفقه، ويف كلّ احلاالت سيكون للذات هامش صغري 

  .باملقارنة مع التقرير عن الرحلة يف األعم
-1757(سيدي حممد بن عبد اهللا : م ثالثة ملوك مغاربةخدأما فيما خيص ابن عثمان، فقد 

  ).1822- 1792(واملوىل سليمان ) 1792-1790(املوىل اليزيد و) 1790

                                                             
هو املوىل حممد بن عبد اهللا خليفة علي مراكشي يف عهد والده، كما كان من بني كبار قواده م 1710سنة  ولد مبكناسحممد بن عبد اهللا،  )*(

م، وكان حممد بن عبد اهللا مولعا بشؤون البحر والغزو والسيطرة، 1757العسكريني، بويع سلطانا على املغرب األقصى، عقب وفاة والده، يف سنة 
تط مدينة الصويره لتكون قاعدة هلذا النشاط اجلهادي، وقد عاىن األسطول املغريب فسادا بالشواطئ األوروبية، وبىن أسطوالً حربيا كبريا واخ

ومنها من فضلت ... وضاقت به الدول األوربية ذرعا فهناك من الدول ما اضطرت إىل عقد معاهدات ودية وجتارية معه، منها الدمنارك، والسويد
كضريبة، أما اسبانيا، فقد ظلت يف حالة حرب مع املغرب، وكان كال البلدان حيتفظان بعدد كبري من األسرى، طريق املواجهة مث عقد هدنة 

نيا وكانت وضعية األسرى املغاربة وعدد من أسرى املسلمني مزرية، ولقد كتب األسرى املسلمني رسالة إىل السلطان يشكون فيها حاهلم، يف اسبا
  .م1790 تويف مبكناس سنة لوس الثالث ملك اسبانيا ليبلغه اهتمامه بأمر األسرى وتبادل األسرىفأمر السلطان بالكتابة إىل كار
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خارجه، وكان من مؤسسي الدبلوماسية  موكانت له حظوة كبرية سواء داخل املغرب أ
، يت توجد بدور األرشيفات األجنبيةاملغربية، كما تدل على ذلك املراسالت اهلائلة اليت تتعلق به وال

لينقذ ما فشل الغزال يف حتقيقه، عقد معاهدة  1779بانيا سنة أرسله امللك حممد بن عبد اهللا إىل إس
د سفره هذا يف كتاب قال عنه مع كارلوس الثالث، وفك أسرى املسلمني وقد قيّ املهادنةالصلح و

، )1("األسري، ومن اهللا تعاىل استوهبت الفتح والتيسري يف املقام واملسري فكاكيف اإلكسري : مسيته"
ان يف السفارة األوىل إىل إسبانيا، قربه السلطان منه وعينه وزيرا له مث رئيسا عثم ابنفبعدما جنح 

من أجل افتداء أسرى املسلمني من أيدي نصارى هذه  1781مالطة عام و للوفد الذي زار صقلية
ر هلداية املسافر إىل فكاك األسارى فومسيته البدر السا: "يد هذه الرحلة يف كتاب قال عنهاجلزر، فقَّ

إىل ) حممد بن عبد اهللا(وبعد عودة هذا السفري من إيطاليا، أرسله امللك  )2("و الكافريد العدّمن 
ن يف املشاكل اليت كانت تعترض العالقات املغربية اجلزائرية إسطنبول وكلفه بالنظر مع العثمانيي

إىل  1785وقد وفق يف أداء املهمة بعدما قضى ثالث سنوات ذه اإلمرباطورية اإلسالمية من 
إحراز املعلى والرقيب يف حج بيت اهللا احلرام وزيارة القدس الشريف "فكتب رحلة مساها ، 1788

  ".واخلليل والتربك بقرب احلبيب
   :تم دراسة الرحلتني املواليتنيتس هنا و
 " السفري فيها هو كاتب و اسبانيا، إىل وجهة الرحلة وكانت  "يف فكاك األسرياإلكسري

ك األسارى ما اهلدف من الرحلة، فهو على حنو ما يفيده عنواا، العمل على افتكاالرحلة ذاته فأ
-1779(ر، من حيث املدة قد قاربت السنة كاملة شنهاية القرن الثامن عف املسلمني، وأما زماا

 .، لتكون أطول مدة قضاها يف السفر كاتب من كتاب املنت األورويب)1780

                                                             
، اإلكسري يف فكاك األسري، حققه وعلّق عليه، حممد الفاسي، منشورات املركز اجلامعي للبحث العلمي، الرباط املكناسيحممد بن عثمان  )1(

 .06، ص1965
، مطبعة النجاح 1ر السافر هلداية املسافر إىل فكاك األسارى من يد العدو الكافر، حتقيق ملكية الزاهدى، ط، البداملكناسيحممد بن عثمان  )2(

 .110، ص2005اجلديدة، الدار البيضاء، 
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 "يدل عنوان "إىل فكاك األسارى من يد العدو الكافر البدر السافر هلداية املسافر ،
وقاربت ، فارية كانت وجهتها نابويل ومالطةالرحلة على موضوعها بكيفية واضحة، فهي رحلة س

  )1782-1781(مدا السنة 
  :السفارية الرحالتاآلخر يف  -ثانيا

متبادلة ومتشابكة،  الغريية منطق إنساين قوامه العالقة بني األنا واآلخر، من خالل أدوار
متكاملة ومتعاكسة، ولتحديد األنا مبختلف أبعاده البد من اآلخر، فهو مرآة ينظر إليها ومن خالهلا 

نتج عن هذه العالقة اجلدلية خطاب متعدد ويف ذات الوقت أحادي يللبحث وحتقيق ذات األنا، 
أنه املنشأ والبداية، هذا اخلطاب ينطلق مما يعتقد  ياالجتاه، ال يعترف باحمليط وباهلامش، فهو مركز

مليء بالتناقضات وأحكام القيمة، مثري للرتاع والصراع واالختالف أحيانا، وأحيانا أخرى تراه 
  .باحلق يف االختالف باحثا عن اخليوط الرابطة واملسارات املتوازنة متجانسا موحدا، واعٍ

عالئق البينية إنسانيا ت الوالغريية تعبري من خالل الكلمة والفعل واحلدث عن مستويا
واقف ملجل يشكل التاريخ واألدب قناتني أساسيتني لتشكل منطق الغريية، فالتاريخ سو ،واجتماعيا

م، والقناجل لدواخلوأحداث الشعوب والبشر، كما أن األدب ستانهم وخواجلهم وطموحا 
األنا، وقد تنقلب الصورة  اجتاه اآلخر وعرب تموقفرنة واحلكم بواسطة التقومان على أسس املقا

مفهوما حموريا يف فهم "شكلت الغريية  ، فقداملرآة ن خالل نقد أو وصف اآلخرفيشاهد األنا م
نتاج معىن، خيتزل رسالة حنو إ أن الكتابة توجه ، حيث(...)الكاتبة واملتكلمة يف النصوص  الذات

، واستيعاب احمليط والزمن، عرب السعي يقدر ما هو تطلع إىل فهم الذات واتمعاملتلقني اآلخرين 
  )1(."إىل متثل الصالت واحلدود والقيم املشتركة، ومولدات الصراع والتواؤم مع الكيانات الغريية

وتشكل الرحلة، كجنس أديب، يف هذا النطاق األداة األساسية للتعبري عن كلّ هذه 
له، فهي باألساس رحلة حنو الذات، احليثيات، فإنّ كانت الرحلة يف بلد الغري ويف ثقافته وأحوا

حبكم أن ما يشاهد وما يوصف ال ينم إال عن املقارنة مع الذات بشكل من األشكال، فهي 
                                                             

منشورات  ، الرباط، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، دار األمان1، ط)أنساق الغريية يف السرد العريب(شرف الدين ماجدولني، الفتنة واآلخر  )1(
 .25، ص2012االختالف، اجلزائر، 
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بضبط  الرحالةتسلسل معريف يقوم على الوصف واملشاهدة العينية والنقل أيضا، عربها يقوم 
ية سياسية كانت أو اقتصادية املسالك وأحوال الناس وسياستهم وعادام وثقافتهم، ألغراض تطبيق

  .أو ألجل املعرفة العامة
دورا مهما يف انتقال القيم احلضارية  -باإلضافة إىل التجارة واحلرب - لعبت الرحلة

آلخر، وانتشارها بني الشعوب واألمم منذ أقدم العصور، وانفتاح بعضها على نظم البعض ا
مة على تشجيع مواطنيها الّذين اشتهروا ولذلك دأبت النخب احلاك ومتازجها احلضاري والثقايف

بالترحال يف البلدان النائية على كتابة تقارير رحالم، ويف بعض األحيان، تصبح تلك الكتابة 
إلزامية وواجبة، ومل يقف أدب الرحلة عند حد التأثري يف اال السياسي العسكري، بل تعداه إىل 

، وذا املعىن ميكن مقاربة أدب الرحلة من )1(...ي والفينالتأثري يف اال املعريف، العلمي والفلسف
ارية بني زوايا خمتلفة، من زاوية كونه مصدرا للتأريخ، وأثرا أدبيا وفنيا، ووسيلة النتشار القيم احلض

عية الذهنيات والعقليات وتطورها عرب الزمان وضوجية، ومصدرا ملعرفة لاتمعات ووثيقة سوسيو
  .واملكان

على اجلانب الديين  االقتصارة السفارية يصبح خطاب الرحلة مرادفا للهوية دون يف الرحل
بني األنا  االختالفالذي يعد عنصرا من عناصر هذه اهلوية ما دامت الرحلة السفارية مرة تعكس 

Le moi اآلخر وl'autre .  
كان الديين إنه املعلى قتصر يالقداسة مرادفة للوطن برمته يف الرحلة السفارية فهنا ال 

  .استحضار للمكان الرمزي الغائب يف املكان الغريب احلاضر

                                                             
  :وتعين هذه الكلمة Altéritéترمجة للفظة " الغريية"اآلخر أو  )1(

"Tout ce qui est autre, géo-graphiquement et socialement" in Roger Brunet, R .Ferras, H .Théry, les mots de la 
géographie, Reclus- la documentation français, Paris, 1993, p27. 

  :ويعرف الفالسفة الغريية على النحو التايل
"Caractère de ce qui est autre-ce dernier terme étant pratiquement impossible à définir, mais s'opposant 
classiquement, jusque dans la métaphysique, ou même… c'est Hegel qui, le premier, montrera qu'il recèle un 
aspect positif, En logique, c'est La négation stricte de l'identité, In G. Durozoi et A. Roussel, 1987, p14.  

 امس، أكدال، منشورات كلية اآلداب والعلوم، جامعة حممد اخل1نحادة، خالد شكراوي، طبنقال عن الرحلة والغريية، تنسيق عبد الرحيم 
  .11، ص2008، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، 148اإلنسانية، الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 
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فكل الثقافات واحلضارات اإلنسانية املختلفة حتمل صورة لآلخر املختلف املخالف عنا، 
يف  ،فاآلخر إذن هو ذلك الذي تقضي الذات مبخالفته هلا وحتكم باختالفه عنها يف نظم احلياة كلها

والصورة اليت ترمسها الذات لآلخر، قد تكون ... الدينو اللسان،و د، واألذواق،العادات، والتقالي
 االستغرابومشاعر االستهجان  حتمل يف الوقت ذاته من العواطف واألحكام، فقد  اغريب امزجي

  .وتطفح مبشاعر االستحسان والتقدير والتعظيم من جهة أخرى ،من جهته
، فالرحلة إنباء عن ذهنية مسبقة ةوم على مرجعيإن الصورة اليت ترمسها الذات لآلخر تق

وتصوير ملكونات الوعي الثقايف، عنده أكثر مما هي حديث عن البلد، موضع املشاهدة، أو  الرحالة
فهي إن مل تكن ختضع لقواعد يف احلكي،  إخبار عن القوم، أهل البلد أو اإلقليم موضوع الزيارة

اهلجانة املركبة اليت تسمها، وخضوعها ملنطق املسري الواقعي، فإن احلرية اخلطابية اليت تتميز ا و
جيعل منها مصدرا أكيدا من مصادر تقومي املتخيل البصري لإلنسان العريب، وإحدى املواطن 
اخلصبة لتبلور هوية جديدة مبنية على العالقة املباشرة االحتكاكية واجلدلية مع اآلخر يف عقر 

  )1(".موطنه وأمام منجزاته
جانة، فهو مؤرخ وجغرايف وأديب وفقيه وسفري يعكس كاتب الرحلة تلك اهلهذا السياق  ويف

األمر الذي أتاح هلذه النصوص أن تأخذ أكثر من طابع وأسلوب يف  ...وسياسي وكاتب يف ديوان
كما خيتلف شكل  .تلقوه بني اخلاص والعامتلف مخي... ائل وتقارير وأخبار وخياالت شكل رس

يل لتلك الرؤى احملمولة عرب السرود واألوصاف والتعليقات ضمن بنية النسق املهيمن التلقي والتأو
  "واجتاهاته

تشكل جتربة وجودية خصوصية السيما إذا كانت الرحلة " : وال شك أن الرحلة السفارية
االستكشافية األوىل لصاحبها، كما أا تشكل من ناحية أخرى اختباراً متعدداً للقدرات 

ة لصاحبها وملؤهالته يف رصد خصوصيات اآلخر من غري ختلٍّ عن التمحيص، ولقدراته الدبلوماسي
  )2(."على بلورة نص جيمع بني الوصف والتحليل والرصد واملتعة األدبية يف اآلن نفسه

                                                             
، 2013، ربيع2، السنة2ع، جملة الكوفة ،"املُمانعة والفتنة، اجلسد والذات والصورة، متخيل الرحلة السفارية املغربية إىل أوروبا" ،فريد الزاهي )1(

  .169ص
  .169ص  املرجع نفسه، )2(
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وممكناته التعبريية وشق  الرحالةبشق متصل  :شقني هذه املتعة األدبية تكون ذاتو
 مشتركة، وواردة يف أغلب الرحالت تقوم على عناصر إاا ومجاليا فباملتلقي، أما داللي متصلآخر
هيمنة الوصف والتعجب، واملقارنة بني األنا واآلخر، وغريها من العناصر اليت تشكل البنية : وهي

   )1( .للرحلة السفاريةالداللية 
يف كلّ حركاته، صورة اآلخر ) السفاري على اخلصوص(يرسم النص الرحلي املغريب 

لثقافية واحلضارية عرب أحكام وتقييمات جتيء نتيجة املشاهدات واحلوارات، وتلك العالقة املباشرة ا
  )2(.مع األشياء
واستعراض أهم مالحمها  البد لنا أوال من رصد طبيعة تلك الصورالسفارية  الرحالت يف 

ست الرحلة أدبا أوال وقبل وكيفية انكتاا يف خطاب ال ينبغي استبعاد بعده األديب، ألي ولونياا
  كلّ شيء؟

ضج قبوهلم باملختلف واملغاير خارج دائرة إىل أي مدى بلغ ن: حيق لنا أن نتساءل مثومن 
أي نظرة مركزية إثنية قسرية؟ وما مبلغ حتكم الظرفيات التارخيية واملنظومة املرجعية الثقافية بقيمها 

  .رسم مالمح املغايرة وتلوين معانيها ودالالا ورموزها؟الدينية واملعرفية واجلمالية واألخالقية، يف 
تظهر ضرورة وضع اخلطاب الرحلي يف سياقه التارخيي واالجتماعي والثقايف الذي حيدد 
شروط إنتاجه، فاملادة موضوع البحث جاءت وليدة سياق عام ملرحلة كان خالهلا اتمع األوريب 

وموازاة مع ذلك نشطت  ية، وبدأ خيطط للتوسع واهليمنة،يعيش ضة احلداثة بفعل ديناميته الداخل
ام املغرب االضطرابات والفنت والضغوطات سواء الداخلية أو اخلارجية، مما جعل حك يف املغرب 

  .األزمة وخنبه تبحث عن خمرج من
ح الرحالت املغربية وأدت الوحدة السياسية للمغرب وموقعه االستراتيجي املتميز إىل جنو

الت السفارية اليت ومست باإلعتزاز باألنا والدفاع عن اهلوية وجاءت رامسة صورة الرحإىل نوع 
ألوربا بصفتها اآلخر وقد نسجت تلك الرحالت نسقا من التمثيالت والتصورات الفكرية لواقع 

                                                             
  .170، ص "املُمانعة والفتنة" ،فريد الزاهي  :ينظر )1(
  .66، ص1979، مؤسسة نوفل، بريوت، 1نازك سابايارد، الرحالون العرب وحضارة الغرب يف النهضة العربية احلديثة، ط: ينظر )2(
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ومن هنا، يكون اآلخر عنصراً بانياً للكتابات الرحلية احلاضنة لفعل السفر، وهو "اتمع األوريب، 
هم يف التخيل بغية جعل نابعة من إستراتيجيات سردية، تس عديدة لآلخر، ما جيعلها حافلة بصور

  )1(".اآلخر متحكما فيه وقابال للمعرفة
وتبىن الصورة، على ثنائية احلاضر والغائب اليت تتولد عنها ثنائية أخرى، هي الواقعي والذهين، أو 

، واليت حتل حمل عنصر أصلي )الكاتب واجلماعة(يف ذهن  ماثلة"اخليايل، باعتبارها تقدميا لعناصر 
  )2(".، وتقدم بدالً عنه، خليطًا من املشاعر واألفكار)األجنيب(غائب 

هي دوماً، مشروطة مبتخيله اجلمعي، وبعالقته بالثقافة اليت  الرحالةن الصورة اليت يكوا إ
يتداخل عربها الرحالون مع الغري طيلة  ودف الكشف عن أشكال التفاعل اليت. ينتمي إليها اآلخر

  .مسار رحالم
وال ميكن احلديث عن الصورة دون استحضار ثنائية اهلوية والغريية، فتشييد صور الغري ال 

  صور اآلخرين الرحالةفحني يشكّل  ؛انفصاال ومتييزا عن الغري باعتبارهاينفك عن تشييد اهلوية 
الصورة "كتشاف اآلخر يسمح مبعرفة الذات، على اعتبار أن فهو يشيد، بطريقة ضمنية، هويته؛ فا

  )3(".هي ترمجة لآلخر، وهي أيضا ترمجة ذاتية
هي جسر لالنتقال من ثقافة، إىل جتربةً الكتشاف الذات والغري،  قبل أن تكون الرحلةُ

: رحلتني ، لتصري الرحلةُالرحالةبل هي إمكان النتقال الثقافة، وارحتاهلا عرب ذات  ،ثقافات أخرى
رحلة الفرد القائم بالرحلة وثقافته اخلاصة، ورحلة الثقافة اليت ينتمي إليها، ومن مثة، تتضمن 

فيجد  ،مع ثقافة الغري الرحالةثقافة  ول الغري الثقايف، ينتج عن تصادمالرحلة، بالضرورة، خطابا ح
بكوا ميدانا للتعلم  الرحلةكما تتميز . غري، وعن ذاتهنفسه ملزماً، بتكوين صورة عن ال الرحالة

إىل القارئ  الرحالة، إذ جتعله ينفتح على كل ما هو جديد، كما يتجاوز التعلم الرحالةبالنسبة إىل 

                                                             
، ،النايا للدراسات والنشر، 1طعاشر امليالدي إىل القرن الواحد والعشرين، بوشعيب الساوري، صورة اآلخر يف رحالت عربية، من القرن ال )1(

  .6ص، 2014سورية، 
  .92، ص1997منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، ، )ط.د( دانييل هنري باجو، األدب العام واملقارن، ترمجة غسان السيد، )2(
  .28، صاملرجع نفسه )3(
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ومن هنا تتحول الرحلة، من انتقال يف املكان، إىل ، الرحلة موجهة إىل قارئ خمصوص  ارباعتب
  .وم ا الثقافة بوساطة القائم بالرحلةانتقال يف اخلصائص املميزة للثقافات، عرب رحلة تق

لقد أنتج اإلنسان ثقافات متعددة وخمتلفة، بسبب البعد اجلغرايف، واإلمكانات اخلاصة 
بوسط كل جمموعة بشرية، واجلهل بوجود باقي اموعات البشرية األخرى، باإلضافة إىل عامل 

ون أن نغفل عامل القُرب، الذي يتأسس ساعد على ترسيخ التمايز بني الثقافات، د ايف، البعد اجلغر
على الرغبة يف التعارض والتميز، فكل ثقافة تسعى إىل التميز عن الثقافات األخرى القريبة منها، 

  .وهذا ما يفسر كثرة احلروب والتوترات بينها
ملثل هذا النوع من ردود  رحلة إىل املختلف، أرضية خصبةبعدها وقد جسدت الرحلة، 

  .لبعض اجلماعات البشرية واالجتماعيةه بعض املمارسات األخالقية والدينية اجتا األفعال
من ثقافته، فإن هذه األخرية ختترقه بفعل إكراهاا؛ فاألنا اجلمعية  الرحالةمهما كان موقع 

، فيصري رد ممثِّل هلا أمام ثقافة الغريختترق األنا الفردية، وتذوب فيها، وتغدو األنا الفردية، جم
الةسفريا هلويته الثقافية، ويتمثل ذلك احلال يف استحضار  الةالرحمعية أثناء اجل تهثقافل الرح

ال ميكن له التزام احلياد، فيجد نفسه مضطراً إىل العودة إىل ثقافته كل إذ مقارناته ومشاهداته؛ 
  .حني، من أجل احلكم على ثقافة الغري

صر الدهشة الناتج عن صدمة اللقاء مع حتاكم األنا ثقافة الغري، وذلك انطالقا من عن
املختلف عما هو مألوف يف ثقافة األنا، تلك الدهشة اليت تدفعه إىل عقد املقارنات، ورصد 

  .االختالفات، والقيام بتصنيفات وتعميمات، تتراوح ما بني الذاتية واملوضوعية
كشف عن رؤية تاليت  امتثل الرحلة اجلانب اإلثنوغرايف، بالنظر إىل الرحلة كنص حيمل بصما

ومركبة،  حالت يالحظ أن صورة اآلخر ملتبسةواملتفحص يف جل كتب الر"، الذات للغري وثقافته
فاملتخيل العريب اإلسالمي املعرب عنه يف نصوص مكتوبة كانت يف القرون الوسطى حتط من شأن 

   )1(".اآلخر
                                                             

 ، دار السويدي للنشر والتوزيع، اإلمارات العربية املتحدة،1، ط19و 18غربية، خالل القرنني السفارية اململيكة جنيب، املرأة يف الرحلة  )1(
 .64ص ،2010
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والتحقري من شأا حبكم احلمية بالقدح  ،أوروبا اتهار مبنجزنباال وهي صورة ستبني امتزاج
القوة، وهذا أمر طبيعي ما دام ميزان القوى مل يكن  عن استظهار الرحالني املغاربة فضال. الدينية

  .بصفة ائية لصاحل األوروبينيقد جنح 
 اجتاهلقد اعترب بعض الباحثني الرحالت اليت قام ا املسلمون إىل أوربا ضمن ذات األنا الثقافية "

 تداء وإطالقفلكون أهم مراميها املعلنة، هو االيت قد تدخل ضمن أدبيات اجلهاد،  ،آلخرذات ا
سراح األسرى واالطالع على أسباب تفوق اآلخر، والتسلح بأدواته، وحيث أحجم خالهلا 

عن التخلي عن أوهام عظمة وجربوت ولّى، وعن ذهنيته الدينية والثقافية املغايرة، وعدم  الرحالة
    )1(".بانطالقة اآلخر يف مسار التقدم والتحضراإلقرار 

 الطبقةنشري بداية إىل أنه منذ القرن الثامن عشر بدأ االهتمام بالتجربة الغريية الغربية لدى 
على وجه  -الفقيه، وقد جتسد هذا االهتمام - الدبلوماسي -املغربية، اليت جيسدها املثقف املغريب

هم إىل تفاصيل عرف على اآلخر والتعريف به، من هنا جاء تنبهيف التوق احملموم إىل الت - اخلصوص
الناس يف الغرب بكل مكوناا، الشيء الّذي ترتب عنه قراءة، وبالتايل تأويال  ياةاتمعات وح

ة، وهو ما حرضها على كتابة داهرة الغريية الغربية، بكل ما حتبل به من غرابة وجِمعينا، للظَّ
يف جذورها احلضارية، اليت مل  غائصةلذات املثقفة املنفعلة بواقع املغايرة والاآلخر، وكذا كتابة ا

وعرضه والتحمس له طورا، أو  هيبها بعماء االستكفاء ولوثتثنها عن البحث واالستكشاف، أو تص
نلكل معطيات  االحتراس والتوجس منه طورا آخر، دون مناصبته العداء املطلق أو قلب ظهر ا

ربية احلديثة، وذلك حبسب الظروف واملالبسات التارخيية املتحكمة يف صريورة إنتاج مدنيته الغ
  .امليولوالصور الثقافية، فتدمغها مبيسم اإلدبار والنفور أو مبيسم املواالة 

قد راهنت على  )2(-مبا يف ذلك املغرب -وإذا كانت الرحالت  األوربية إىل الشرق عموما
م هيطبعها ن -يف الغالب -وهي صور دنيا... يقن سحر الكائن الشرسة عصور منطية مكلَّ تقدمي

العصر، فإنّ رحالت الشرقيني إىل  جووللع وويف يّقولبها خميال ط، ويكبري إىل العجائيب والغرائيب
                                                             

 .174، ص غربيةمليكة جنيب، املرأة يف الرحلة السفارية امل )1(
  .24ص غرب،عبد النيب ذاكر، الواقعي واملتخيل يف الرحالت األوربية إىل امل: ينظر )2(
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ة ي مالمح النهضة العلميركزت باألساس على تقفَّ -كما سنفصل يف ذلك القول الحقا - الغرب
ا هيمنة حضارة النار مهرنة وحتديث مردوما يطبعها من عص ،ية والعمرانيةوالصناعية واالجتماع

إىل متثل  -مبن فيهم املغاربة - حالني العرب عموماوالشك أن هذا كان وراء انصراف الر... ورنوال
تمعات املختلفة قلبصور النهضة احلديثة يف تلك البالد واوقد كان  .ا عن املألوف واملعتادا وقالب

دافعهم يف ذلك هو شغفهم الكبري باستكشاف اجلاد واجلديد من التجارب واملعارف والعادات 
  .األصلية

ل عن طريق الرحلة املغربية إىل ذي تشكَّاستكشاف طبيعة الوعي باآلخر ال ناهدف ،نّذإ
من خالل حالني املغاربة ربت إىل نصوص الرواستجالء أهم األفكار التحديثية اليت تس الديار الغربية

 ا وثروةًت نظرم إىل البالد والناس، وهي انتباهات جسدت وعيعهات اليت طبنتباسلسلة اال
ةًمعرفي ّيق ومفحداثية مؤسسني على كلّ ما هو مشودهش د من طريف أو غريب وعجيب وم

  .عن سبق إصرار، حنو عناصر القوة يف كينونة اآلخر وبةمصالتقطته عيون 
رب من قبل الرحالني املغاربة، البد من غالصور احلداثية املستعجلة من الأنوية قبل تشذبر و

رش تارخيي وفكري نراه مسعفا يف تفسري وفهم طبيعة متثالت اآلخر وفق سياقات مؤثرة فتقدمي 
طبيعة اتمع وأخالقه وعاداته وظروفه السياسية "فأطرت النظرة وحكمت الناظر واملنظور إليه، 

يف حمتوياا قتصادية وطقوسه الدينية هي اليت كانت وال تزال حتدد طبيعتها وتكواالجتماعية واال
  )1(".فرضه روح العصريذي وتطبعها بالطابع ال

ال شك أن نظرة الذات إىل اآلخر يف النصوص الرحلية املغربية قد كيفها سياق أطماع 
غرب؛ وهي أطماع جسدا تدخالا حيال امل...) فرنسا، أملانيا، إسبانيا، بريطانيا(األوربية  ىالقو

وِالعسكرية واحتالهلا املتواصل ملدنه وموانئه، وكذا اقتناص معاهدات واتفاقيات تباإلصالح  هم
ا من أجل تثبيت دعائم االحتالل االستعماري املباشر على البالد والعباد، واحلداثة، وتتخفى وراءه

بني االنفتاح واالنغالق جتاه  - سلطة املخزنية أيضاوال - تأرجح املثقف املغريب مهاولرمبا كان وراء

                                                             
  .170، ص1982بن أمحد ابن شقرون، مظاهر الثقافة املغربية من القرن الثالث عشر إىل القرن اخلامس عشر، مطبعة الرسالة، الرباط،  حممد )1(
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مكونات احلداثة الغربية اليت ظاهرها من قبله سوط العذاب وهليب بله الرمحة والنور، وباطنها من ق
وسواء أكان املوقف إجيابيا أم سلبيا من أسئلة التحديث لدى الرحالني املغاربة، فإنّ  .النار

وزحفها املتواصل على العامل، جعلها تنتشر رغما عن أنف الغابط  اإلحساس اجلارف بوطأة احلداثة
ّواحلاسد واملاقت واملتوعبنفسه، وبالنظر إىل السياق التارخيي والفكري الّذي حكم  د واملعتد

اإلنتاج الرحلي املغريب منذ القرن الثامن عشر، نستشف شعورا طفيفا بقوة الغرب ونشوة مزمنة 
لذات، وعلى األخص يف فترة ما زال فيها األسرى األوربيون يستعملون فوق ايخيالطها كربياء 

  .كورقة ضغط يف السياسة اخلارجية املغربية
ألمحد بن " نتيجة االجتهاد يف املهادنة واالجتهاد"رحلة  يف -دون عناء - وهذا ما نلمحه

البدر السافر "و "اإلكسري يف فكاك األسري":وكذا رحليت حممد بن عثمان املكناسي ل ااملهدي الغز
املشحون باحلذر وتوايل  يف هذا اجلو" لذا فإن ".فكاك األسارى من يد الكافرهلداية املسافر إىل 

االعتداءات واحلالة املزرية لألسرى والصراع الديين وموقف الفقهاء ضد النصارى املعتدين يبدو أنه 
ستعداد األوربيني للقيام ذا التعاون كان صعبا تقبل احلضارة الغربية من طرف املغاربة من جهة، وا

  )1(".من جهة أخرى
معها يف ضوء  وما هي مظاهر انطباع احلداثة يف متخيل الرحالني املغاربة؟ وكيف تعاملف

  السياقات السالفة؟
أنوار احلداثة غمرت ببهائها وسطوا بصر الرحالني وبصريم، فانربوا يقطفون من  إن

ارض مع قيمهم الدينية واألخالقية، وتلك هي احلداثة احملافظة، ولعلّ ما فنوا وأفناا ما ال يتع
وسم الكتابة الرحلية الغريية ذا امليسم، وبالتايل حافظ على املسافة الضرورية بني احملافظة 

بأي حال من  -والتجديد مهما تقلصت، هو صدور رحالني عن مرجعية دينية إسالمية ال تفرط
مع الشريعة  -ظاهرا أو باطنا - وكل ما تعارض تبة معينة بني احلداثة والدينيف جتاوز ع - األحوال

ته وقدرته على إثارة الدهشة واالنبهار، أما ما عدا دمرفوض مهما بلغت درجة حداثته ومستوى جِ

                                                             
  . 409، ص1986م، رسالة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، 18و 17/ه12و 11حممد مكَامان، الرحالت املغربية يف القرنني  )1(
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 أشادواذلك من مستحدثات لعصر ومنجزاته التقنية فيجدون له مسوغا يف تراث السلف، لذلك 
ر والنظام وحسن السياسة والتدبري وتطور التجارة والصناعات احلربية وضة بالتمدين واإلعما

  .العلوم والفنون املختلفة والتنعيم باحلريات يف ظل االلتزام بضوابط القانون
، يف 19و 18 القرنني رحلوا إىل أوربا خالل  لرحالة مغاربة فقهاء هي سفاريةالرحلية التون إن امل

  .ودار اآلخر دار الكفر /دار اإلسالم ،بعوامل ميزت العالقة بني دار األنا إطار دبلوماسية حمكومة
، وشهدت واليته عالقات دبلوماسية م1757توىل سيدي حممد بن عبد اهللا السلطة سنة 
  .ة، منها عالقة االنفتاح مع الدولوحسن اجلوار مع اجلريان يطغى عليها السلم واملهادن

وحتيي العلوم وتكتشف اآلفاق أخذت منذ القرن السادس حينما بدأت أوربا تعيش ضتها 
عشر تويل أمهية للدبلوماسية كأداة توغل حديثة، فكان السفراء األوروبيني يأتون إىل املغرب قصد 

. افتكاك أسراهم، لكن بعضهم كان يطيل املقام باملغرب دف استجماع أخبار كثرية عن البالد
ية عن أحوال البالد، وكيفيات إعداد القرارات السياسية بل أرسلوا جواسيس ترفع تقارير دور

السفر إىل بالد الكفر حرام على  تعد ومصادر اختاذها، يف هذا الوقت كان املغرب حبيس ثقافة
إال أا ملا تتخلص من ثقافة التعارض  18املسلم، ورغم تعدد البعثات املغربية إىل أوربا يف القرن 

  .بني دار اإلسالم ودار احلرب
وبالرغم من أن الوثائق الرمسية تستخدم عبارات مثل سفري وباشدور ومبعوث، فإن معىن 
السفري يف العرف األورويب تعين ذلك الذي ترسله السلطة احلاكمة إىل دولة أجنبية ليقوم مبهام 

وقد أعطى املكناسي مضمونا أوروبيا . حتددها أوراق إعتماده، ويسمح ا القانون العام لبلده
يردون بقصد املقام بديارهم، وسائط بني ملوكهم ... وانباشدور: "فهوم األنباشدور حينما قالمل

وبني الطاغية فيما يعرض ألحدمها عند اآلخر، فيقيم أحدهم العشرة أعوام أو حنوها ويأيت من 
  )1(".خيلفه ويتوج هو

                                                             
  .67، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )1(
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نعتهم بصفة املبعوث لذا فالقول بأن من بعثوا إىل أوروبا كانوا سفراء، هو قول مبالغ فيه و
لب من سيدنا املنصور باهللا أن ومن مجلة ما طُ: "أو الرسول هو املالئم ملهامهم، يقول الغزال

إىل  )1(،"يتفضل عليه أحد خدام حضرته العلية ليطأ بالنعل أرضه ويستوعب من إقليمه جله وبعضه
أو  )2(،"حد كتابه وخدمي أعتابهوقدم هلذا األمر املعترب والغرض احملتم بالعقل والنظر أ" :أن يقول

وكنت ممن تفضل اهللا عليه باالنتظام يف سلك خدمته واالستظالل يف ظل : "كما يقول املكناسي
  )3(".هسعادته فبعثين أدام اهللا أيام

ومن هنا يربز الفرق بني السفارة يف عرف األوروبيني باعتبارها مؤسسة هلا ضوابط واضحة 
ل على رعاية مصاحل البلد ودعمه ورفع التقارير اليت تعتمد يف رسم وتتسم باالستمرارية، وبالعم
رة، ولذلك حال خترج عن مهام الساليت كانت ثة املغربية البع وبنيالسياسة اخلارجية للدولة، 

الحظنا اهتمام مبعوثينا بالبحث عن تربيرات شرعية لإلنتقال إىل دار الكفر، وقد كان هذا من أهم 
املغربية مع الدول األوروبية، وجند مبعوثينا جيمعون على نعت حكام الدولة عوامل ضعف التجارة 

  .اليت زاروها بالطغاة
اختارت إسبانيا البقاء يف حالة حرب، خاصة وأن املغرب كان حيتفظ بأسرى إسبان، 

الدافع إىل إرسال سفارة ني، وتسيء معاملتهم، فكان ذلك وإسبانيا حتتفظ بأسرى مغاربة وجزائري
  .ال وبعده سفاريت حممد املكناسي إىل نابويل ومالطةالغز

ولقد كتب األسرى بإسبانيا رسالة إىل حممد بن عبد اهللا اشتكوا له املهانة والذل وإرغامهم 
على األعمال الشاقة، فرد السلطان بالكتابة إىل كارلوس الثالث ملك إسبانيا، يدعوه فيها إىل 

لطان بإطالق سراح جمموعة من األسرى اإلسبان بدون معاملة األسرى معاملة حسنة، وقام الس
فدية، فأجابه ملك إسبانيا بإيفاد رجل من رجال دولته للمباحثة واإلطالع على أحوال مدن 

                                                             
اجلزائر،  اجلامعية، املطبوعات ، ديوان)ط.د( إمساعيل العريب، له، وقدم حققه نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد،بن املهدي،  أمحد الغزال )1(

  .42ص ،1984
  .43، ص املصدر نفسه )2(
 .6، اإلكسري يف فكاك األسري، صاملكناسي )3(
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إسبانيا، كما توسط السلطان إلطالق أسرى مسيحيني، يف اجلزائر مقابل أسرى جزائريني يف 
  .إسبانيا

و العامل والدافع املهيمن على السياسة هكذا نالحظ أن إطالق سراح األسرى كان ه
على اخلطاب الرحلي لكل من  سادوهذا هو السياق الذي . حممد بن عبد اهللا ناخلارجية للسلطا

التفاوض من أجل إطالق  أيالغزال واملكناسي الذي أصبح له باع يف هذا النوع من السفارة 
  .سراح األسرى

الذي اجته حنو أوربا، وبشكل خاص حنو اسبانيا،  ويف معاجلتنا للمنت الرحلي الرمسي املغريب
ابتداءا من القرن السادس عشر، يف سياق تارخيي مشحون بالصراع بني املغرب واسبانيا، منذ طرد 

  .املسلمني من األندلس إىل احلروب حول الثغور املغربية، وما ترتب عنها من أسرى من اجلانبني
نلمس  تتخلص بدورها من سطوة التاريخ إذمل  "البدر السافر"ة ابن عثمان رحل أنّجند 

قضية الصراع احلضاري بني اإلسالم والعامل املسيحي، اليت  إطارحضورا قويا للتاريخ وخاصة يف 
وابن عثمان مل يكن استثناء، فقد حاول يف أي بلد حلّ  )1(،"طغت على كتابات الرحالني احملدثني"

سلمني، وكيف عومل املسلمون منِ قبل أهل البلد، وكيف به، تقدمي نظرة تارخيية عنه، وعالقته بامل
، يف أكثر من مناسبة، ال يتعامل مع اآلخر من منطلق الرحالةمت القضاء عليهم، وهو ما جيعل 

يبقى مشدودا إليه ليوجهه يف  حيثاضي، سواء البعيد أو القريب، احلاضر، وإمنا من منطلق امل
فقد قيل إم : "مستحضرا أفعال املالطيني باألسرى املسلمنيحكامه، وتصوره لآلخر، فمثال يقول أ

كانوا يأتون بالكالليب، فيحمى عليها ويقطع ا حلم الرجل، وجيعل يف مكان ما قطع الزفت إىل 
أن يأتوا عليه، ويربطون آخرين رجل يد كل يف فلوكة، وتشرق واحدة وتغرب األخرى حىت 

ستأصلوا اوغري ذلك من أنواع العذاب، حىت  شطرين،يضيقوه العذاب األليم، ويقسم بالسيف 
  )2(".مجاعة من املسلمني

                                                             
  .194صالرحالت،  بأد ،فهيم مدحم حسني )1(
  .156، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )2(
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بالتذكري بأفعاهلم القاسية باملسلمني، فينعتهم بأحقر الصفات، والدعاء عليهم  الرحالةويقوم 
فهم : "يظهر هذا يف قوله )1(ولعنهم، خصوصا وأن توجيه الشتيمة لآلخر كان مسألة شبه بديهية،

: يقول، ويواصل كالمة ف)2("الشياطني على إذاية املسلمني يف تلك اجلزيرة مرابطني لقطاء من مردة
اخلبيث، وكفرة أهل التثليث ألم ليس هلم ذكر يف، اململكة  اجلمعولنذكر أوال نشأة هذا "

مضمرين : "عليهم ويدعو )3(،"حديث، وال قدمي وال نسب صميم وإمنا هم لقطاء أحداث
   )4(".وان، سربلهم اهللا بسرابيل اهلوانللمسلمني املكر والعد

ورأيت أقيد ما أبصرته يف "منذ بداية الرحلة يعلن الرحالة على أنه سينقل كل ما رأته عينه 
وهذه العبارة  )6("ومن غريب ما رأينا" وكانت هذه الرؤية مصحوبة باالستغراب، )5("سفري

لغري، وسلوكاته املرتبطة بلهوه وتدينه تكررت كثريا، وارتبطت مبا التقطه الرحالة من أفعال ا
  :  وبعض الظواهر الطبيعية املتوفرة لديه، وهلذه العبارة داللتان وصناعاته،

 الرحالةاالستنكار ملا يفعله اآلخر، والذي ال يتوافق يف غالب األحوال، مع قيم ومعتقدات : األوىل
طرق التعبد، وغريها من االختالط، والرقص، و :يت يعتربها هي الصواب، وبشكل خاصال

اخلصوصيات الثقافية لآلخر، اليت تلتبس رؤيتها بالتصورات القبلية اليت يتم التعبري عنها يف مواقف 
  .الرفض واإلدانة والسخرية منها

االندهاش من غرابة الظاهرة الطبيعية أو اإلنسانية املالحظة، أي أا تدخل يف إطار : الثانية
موضع إدهاش فعلي  ولعب السريك، وتصري ،الة كمشاهدته للربكانلنسبة للرحالالمألوف با

  .للرحالة

                                                             
  .221-220صورة اآلخر يف الفكر العريب اإلسالمي الوسيط، ص  املتخيلحممد نور الدين أفاية، الغرب  :ينظر )1(
  .144ص، البدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )2(
  .146، صاملصدر نفسه )3(
  .145، صصدر نفسهامل )4(
  .109، صاملصدر نفسه )5(
  .118ص املصدر نفسه، )6(
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 )1(ومل يكن من املمكن النظر إىل اآلخر بدون خلفيات عقدية أو مسبقات سياسية ونفسية،

كذب مزاعم االنفتاح يالصراع احلضاري بني اإلسالم والنصرانية أو بني األنا واآلخر، و بقيبل 
كاك األسرى الناتج عن اتفاق بعد صراع بني املغرب بصفة خاصة، تفاجل مع اآلخر من أ واحلوار

يف خانة  الرحالةانطبعت صورة اآلخر ذا السياق فأدخله وواملسلمني بشكل عام، مع النصارى، 
أو النابويل أو الصقلي، كما  ،واحدة وهي الكفر واليت تتعارض مع منطلق احلوار، سواء املالطي

  .جاءت حمكومة مبحددات دينية وأخالقية سابقة على فعل الرحلة قدم صورة عن املرأة
: يقول. عن املالطي بأنه عدو كافر، وخمالف لديننا، وجتلت أفعاله يف التنكيل باملسلمني: فيقول

مستبشرين بالسالمة والنجاة من العدو والكافر وفعله، فكم من زوج وزوجة، ووالد وولد، وأخ "
  )2(".اوأخت فرق السر بينهما دهر

عتناؤهم بأمور الدنيا وإغفاهلم ا و )3(ومن مظاهر كفرهم، اعتكافهم على الزنا واتفاقهم عليه،
  )4(".واحلاصل إتقام واعتناؤهم بأمور الدنيا أمر عجيب: "لآلخرة يقول

فخرجنا عند الطاغية ومجاعته الباغية، : "بقوله. فهو ال خيرجه من دائرة الكفر ؛أما النابويل
ئة األوىل، والطاغية واقف على قدميه، حىت خرجنا من الباب فوجدنا صناديد الكفر على اهلي
ل الكفرة وهي مدينة قدمية، قيل إا أقدم من روما، حمط رجا: "املدينةويقول عن  )5(،"صفوفا

  )6(".الل، الذين أضلوهم وأومهوهم أم هلم من عذاب اهللا خفرةضوزعماء ال
وألهل هذه املدينة بشاشة وطالقة : "ارنة بأهل نابل يقولأما الصقلي فهم أهل كرم، مق

وقد فرح بنا أهل هذه  )...(ينهم وبني أهل نابل فرق أكربخلق، وهلم اعتناء مبن يفد عليهم فب هوح
  )7(".املدينة وأكرمونا غاية اإلكرام

                                                             
  .203نور الدين أفاية، الغرب املتخيل، ص :ينظر )1(
  .158، ص البدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )2(
  159، ص املصدر نفسه )3(
  .162، ص املصدر نفسه )4(
  .170، ص املصدر نفسه )5(
  .174املصدر نفسه، ص  )6(
  .231-230ص  ، املصدر نفسه )7(
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تلئ ليال من هؤالء فتجد هذه الدار املعدة للّعب، مت: "يف قوله. هذا مل مينعه من الدعاء عليهم إال أن
تظهر هذه  1،"فريقصون رجاالً ونساء - عجل اهللا نكاهلم-القوم الذين يغريون لباسهم وأشكاهلم 

اجلمل اإلعتراضية اليت تدل على أن األنا رافض ومدين ملا يصف، ومواجهته عرب مناظرة دينية مع 
مع التأكد  )3(ريهم جهنم،وعند حديثه عن الرهبان يعترب مص )2(راهب حياول أن يظهر فيها تفوقه،

حاصله كل ما هلم من التقيظ وحدة النظر يف الدنيا : "على تفوق األنا على الغري يف الدين، يقول
ويشعر باهلزمية أمام قوة اآلخر وسردها للمشيئة اإلهلية اليت اقتضت  )4(،"على خالفه يف أمور الدين

  .هزمية املسلمني وانتصار الكفار
  :الكفر دار اإلسالم ودار -1

ة حقد شكل العنصر الفاعل يف السارى تبني من احلكايات املتقدمة يف الرحلة أن فكاك األسن
اليت امتازت باستعادة ما كان و  ،حكمه يامامللك املغريب حممد بن عبد اهللا أ اليت اختطهااخلارجية 

  .نتيجة ملا عرفه املغرب ،ةختل من مظاهر القوا قد اضطرب من الثقة بالنفس وما
من " ديبلوماسية األسري"ا من وال شك أن السفري املغريب ابن عثمان املكناسي قد أصبح جزًء

وقاد السفارة  رىفهو قد سار يف سفارته األوىل إىل مدريد من أجل فكاك األس: شدة مترسه ا
، يف األستانةالثانية إىل كل من نابويل ومالطة من أجل الغاية نفسها، كما أن سفارته الثالثة إىل 

كانت ذات الصلة مباشرة مبوضوع الشريف الطريق إىل حج بيت اهللا احلرام وزيارة القدس 
عارفا بدقائق تلك الديبلوماسية " البدر السافر"و "اإلكسري"وبالتايل فقد كان مؤلف  ،"رىاألس

  .وأسرارها
م الشديد بيد أنه مل يكن من املنتظر أبدا أن يتحدث عنها بالنظر إىل تقاليد الصمت والتكت

اليت كانت حتيط مبواضيع السفارات، لذلك، فاملالحظ أن املكناسي بقدر ما كان مسهبا يف حديثه 

                                                             
 .233ص ، البدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )1(
 .254، ص املصدر نفسه )2(
  .246املصدر نفسه، ص  )3(
  .255املصدر نفسه، ص )4(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

259 

يف سرد الوقائع اليت تتعلق بالسفر والتنقل، كان موجزا " سخيا"ه وبقدر ما كان كفكاو عن األسري
اليت رافقت  قياتواالتفاأشد اإلجياز، متكتما أكثر ما يكون التكتم، يف احلديث عن املعاهدات 

قد تكون قراءة ما كتبه املكناسي قليلة  .من بين جلدم رىعملية فداء األسرى أو مقايضتهم بأس
أن املعرفة  يدمشوشا بعض الشيء، ولكن األك االفائدة من الناحية التارخيية، بل رمبا بدت أمر

يف التعرف على األحوال  بيل أمام القارئمن جهة أن كتابة املكناسي تنري الس تينغالتارخيية ت
يف الوعي العريب " اآلخر"النفسية واملوجهات الدينية اليت كانت حتكم النظرة اليت ترتسم ا صورة 

اإلسالمي سنوات قليلة قبل قيام الثورة الفرنسية وبداية حصول التحول الكبري الذي أخذ العامل 
  .من حوله القوة واهليمنة على العامل الغريب يعرفه بالتدريج، وهو يسعى إىل تدشني عهد جديد من

صبح الرحلة السفارية ت، باحلافز الديين، فرىوميتزج العمل الدبلوماسي من أجل افتكاك األس
ر على تنفيذه هالكتاب والسنة، والسا من بقول بوازع ديين قوي وجارف،و كلها جهادا متصالً

ل جعمؤثرة، فيمن يفهم القول ويعيه، و رةمتواتفإنه ملا كانت أسباب اخلري ودواعيه وردت "امللك 
غالله أاألسر، وإنقاذه من  من ها فكاك األسريتاالعتناء به أفضل مساعيه، وكان أعظمها، ومهم

ر، كما ورد يف الكتاب سواألصر، والسيما إذا شفع بإحسان ينعش ما وهن من قواهم ويشد األ
 أمياه بتوجيهه إليه ف، وشر(...)اخلاص والعام  وكان موالنا أمري أمراء اإلسالم، ومالذ(...) والسنة 
  )1(".تشريف

ألمر اهللا والرسول، وطلب األجر  واالستجابةالديين القوي،  فزجيتمع لسفارة املكناسي احلا
اخلروج من دار اإلسالم إىل دار الكفر، وتقترن هذه العناصر كلها خبدمة و والثواب وجتهز الفدية،

 وعليهايل فاحلافز على السفارة ال يندرج يف باب املصلحة املباشرة، ملك قوي مهاب اجلانب، وبالت
ولكن للرحلة قبل ذلك كله  ،اخلفية خاصةو فإن للرحلة زماا ومكاا ومالبساا السياسية املعلنة،

لمكناسي مدعو إىل مراعاة لجداين وعمادها الثقايف وسندها السيكولوجي، والدارس وها الؤفضا
قبل أن يشرع يف قراءة الرحلتني وقبل أن يلج العامل الذي ينقله إليه السفري، على  هذه األمور كلها

                                                             
 .108-107، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )1(
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هذا الدارس أن يستحضر املرجعية الناشئة عن اجتماع احلافز الديين والباعث السياسي واملكونات 
يقدر أن السفر واملشاهدة ومن يلقاهم املكناسي من   -على وجه أخص–الثقافية الباطنة، وعليه 

  .حيدد هلا منطقها وبناءهاو ل هذا يرسم للرحلة فضاءها، ك املخالف يف األمور كلهاالغري
نابويل ومالطة ثانيا، هي انتقال مؤقت من  تهمث وجه ،والًأسفارة املكناسي صوب إسبانيا 

دار اإلسالم إىل دار الكفر، والسفري املكناسي، يف حرصه الشديد على استحضار املرمى الديين 
نوم هذا الشعور الديين ولو لفترة قصرية وال يريد لذلك ، ال يقبل أن ي)كاك األسريف(لسفارته 

ل مثال عن غف، وال ميكن لعني القارئ أن تا متصالًاحلضور الديين يف نفسه إال أن يكون حي
فأعادوا السالم "واقيت الصالة مبمالحظة احلديث عن ساعات النهار يف السفر واحلضر متصال، 

وقوله  ؛)1("لصالة املغرب أن وجبت املغرب، فانصرفت عنهم مهم واقف يعرفنا م إىلوحاك اينلع
  )2(".، وبعد العصر عزمنا على السريفلما صلينا الظهر انصرفنا إىل قرية يقال هلا ططانة" :أيضا

يف تناوهلا للمكان  - أحيانا–يف تناوهلا للمكان على املقدس بل جند الرحالت مل تقتصر كتب 
ما ميكن أن  ووأعرافه الدينية واالجتماعية وه ا عن أماكن تفيض مبا خيالف إنسانية اإلنسانحديث

  .نسميه باملكان املدنس
قسم اتمع إىل " على خليفة الصراع بني العاملني دنسالفضاء اإلسالمي يقدم املقدس وامل

ن أن يتعارض مع معايري ما ميكقابل بالد الكفر بالرفض والعزوف ك، وتبالد الكفر وبالد اإلسالم
لوجي فرضه الصراع بني دار يوويصبح املقدس خاضعا ملوقف إيد، )3("اإلسالم ومعتقداته األساسية

   .الكفر ودار اإلسالم
جيب قراءة الواقع األيدلوجي الذي نبتت وترعرعت فيه " ":كمال بولعسل" الباحثيقول 
عدوا  ي اإلهلي، وهي يف اشتغاهلا ال تقيمالدوغماتية حيث نشأت من املعتقد السماو هذه النظرة
الثقافية، وإمنا يتحدد هذا العدو حبالته  أوولوجية ييدإلحتدده الفروقات واالختالفات ا استراتيجيا

                                                             
 .183، صاك األسري، اإلكسري يف فكاملكناسي )1(
 .167، صاملصدر نفسه )2(
 .203، صالرحالتفهيم، أدب حممد حسني ) 3(
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تقسيما إقليما مطلقًا، بل كان تقسيما  العقائدية، وعليه فإن التقسيم احلضاري القدمي مل يكن
تقع هي األخرى يف دائرة الكفر والضالل، أو  ملامية نفسها، عقائديا، قد خيترق البيئة اإلسال

  )1(."االنعتاق واالنزياح عن تعاليم الدين

  

تنقله يف دار الكفر اليت  عنا يتحدث املكناسي ويصبح احلضور الديين أكثر قوة وهيمنة عندم
رر الزمة عند ، جنده يك"يف فكاك األسرياإلكسري "رحلة في كانت قبل قرون قليلة دار اإلسالم، ف

خولنا مدينة قالص أعادها اهللا أرض د"، "أعادها اهللا أرض السالم"تنقله يف املدن والقرى اإلسبانية 
  )2("...إسالم

ة بيلييطلة واشلفقط يف مدن كاط وال يستحضرهاملكناسي  يفارقال  ير حشعوهذا ال إن
مسجد قرطبة، بل إن ذلك الشعور وله يف أاء الدا أو عند جتريوغرناطة، أو عند صعوده مئذنة اخل

حي ه كان فاعل متصل فهو ال يفارق صاحبه لينسج حول الرحلة هالة من القدسية والتبتل يف أمكن
جود تشهد عليه معامل وآثار مادية، الدعوة على األرض فيها، يف األزمنة املاضية، للدين اإلسالمي و

فيها ر الكفر ست حبضوني، أن تلك األرض قد دبإعادا أرض إسالم إفادة ال تعين، عند املكناس
حضورا معنويا، بإسكات صوت اإلسالم فيها، بل إنه جيتهد يف التدليل على حدوث ا أو رمزي

إال : "آثاره ومظاهره، ذلك ما جيده يف زيارته لصومعة اخلري الدا واستقصاءالدنس املادي امللموس 
ول والقذارات حىت ال ميكن بفسدوا داخلها بالة املذكورة قد أأن الكفار الساكنني بالصومع

أنفه من شدة الننت، طهر اهللا منهم البالد وجعلهم فيئا وغنيمة  ممسكًاإلنسان أن يطلع إليها إال ل
ارى مجلة نصإذ صريه ال ، وذلك ما يستشعره من تنقله يف أاء املسجد األموي يف قرطبة،)3("للعتاد

(...) ية والفضية والذخائر بالذه صلباموخمازن لوضع أعدوها لكفرهم وضالالم "كنائس 
  )4(".قبحهم اهللا وطهر منهم ذلك املسجد وعمره بذكره

                                                             
 .263، ص2011كمال بولعسل، رحلة أيب حامد الغرناطي، دراسة يف فضاء الرحلة، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع، قسنطينة، اجلزائر،  )1(
 .21، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )2(
 .39، ص در نفسهاملص )3(
 .60-59املصدر نفسه، ص )4(
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ا عن جادة بيأنف منها، وليس عيش الرهبان تنكر وضالل، فاملكناسي فرى دار كصابلد الن
مناكر يف عزلتهن  تهبااوشأن هؤالء الر: "بائثفحسب، بل إنه وقوع يف الدنس واخل الصواب
حيثما جال، واستغنوا بذلك عن  إبليسعليهن، قد جالوا من املساحقة يف جمال مع  تمعتكفا
حيلة على مجع "والبابا حيتال يف مجع األموال ومراكمة الثروات بكل سبيل ووسيلة . )1("الرجال

ه وحيل املال املذكور، وهو الذي حيل هلم وحيرم عليهم ويشرع هلم شرائع كفريام على وفق إرادت
هلذا حكم عليه بالننت ومصريه بعد موته  ،)2("مثل بنت األخ، وهي حرام يف دينهم احملرمهلم نكاح 

  )3(".فإذا مات الباب كبكب يف اجلحيم وجتزع احلميم"مصري الكافر 
تنعدم فيها، وألن الفسق والرذيلة تشيع  اعلى احلرم، املطلوبة شرع الغريةأا دار كفر، ألن 

الرجل جالسا وامرأته أو بنته ترقص مع أجنيب ويناجي بعضهم بعضا خفاء وال حياء  فتجد"فيها 
وشائع يف بالدهم من  وكالم الناظرين يذهب جفاء وال يبايل أحد بذلك مع ما هو معلوم فيهم

، ويعرف ذلك بعضهم يف بعض ومع ذلك فال يبالون بشيء فقد جبلوا على عدم الفسق والزىن
ديار  هذه األحكام حول اهر أدت إىل إطالقظهذه امل )4(".هر البالد منهمطالغرية قبحهم اهللا و

أهل غدر ودناءة أخالق، ويلحق القذارة والنجاسة م باعتبارمها يتعارضان مع قيم " الكفر فهم
  )5(".الطهارة اإلسالمية

مما شرع اهللا، فهي بلد وهي بالد ضالل، ألا ال تعرف الشرع وال يكون احلكم فيها 
ل، ألن املبادئ الصحيحة للدين املسيحي يف يد البابا، ضالبلد النصارى دار كفر و، "الطاغية"

فتناول الصيام عند املسيحني، وبني كيف كان يتدخل رجال الدين ليزيدوا أو ينقصوا يف مدته حىت 
  .يتطابق يوم العيد مع يوم األحد

                                                             
  .207ص، البدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )1(
 .110، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )2(
 .110املصدر نفسه، ص )3(
 .161املصدر نفسه، ص )4(
، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء 1، ط)القرون الوسطى صورة اآلخر يف املخيال اإلسالمي خالل(عبد اهللا إبراهيم، املركزية اإلسالمية  )5(

 .76، ص2001املغرب، 
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لكن بشرط : "ي من هذا الصيامن املسيحعفي املؤمالطرق اليت ينهجها البابا لي الرحالةوأظهر 
فنجد النصارى كل واحد  ...البياض  وهو إذن البابا أكل ةالبول ةكل فرد من النصار أن يشتري

إن بعض تصرفاته و واستغل ابن عثمان هذه املناسبة ليهاجم املسيحني والبابا، )1("يدفع قدرا معلوما
وهي حرام يف  نكاح حملارم مثل بنت األختم هلحيل "وتعاليم املسيحية فقد  للمبادئخمالفة 
، حتضر "نعلهبع من ظله وأطوع من تحاكم قالص تزوج بنت أخته، فهم أ ، وقد رأيت...دينهم

ألنا، وبني ما لدى الغري من ااألنا، أو اهلوية الثقافية العربية اإلسالمية، كأداة للمقارنة بني ما لدى 
الة الوصف اخلارجي، إىل حماكمة دينية، ويتجاوز الرحبقضايا قيم، خصوصا عندما يتعلق األمر 

الة مع القبلي، نادرا ما تكون ذلك ألن عالقة الرحونسقه الديين؛  افة الغري، انطالقا من ثقافتهثق
  .حمايدة

  :واإلعجابنظرة الدهشة  -2
مكان أو  ر على أن ينتمي إىلفاألنا عندما تنظر إىل اآلخ -البعد اجلغرايف - جند اآلخر اجلغرايف

ولذلك فإنّ احليز اجلغرايف له دور كبري يف تقريب  )2(يصري بذلك أجنبيا) اآلخر(آخر فإنّ لد ب
هي  أوروباورحلة املغريب من مغرب العامل اإلسالمي إىل ، صر املعرفة وتوثيقها ونفي الغموضأوا

يب، فاآلخر ال يقتصر بالنسبة للمغريعد آخرا  غريبمن باب االلتحام والتقارب وتبادل اخلربات فال
ديا، ويف الوقت على املختلف عرقيا أو حضاريا بل نراه يتشكل يف صورة املختلف فكريا، أو عقائ

ذي ينتمي إىل عرق أو ثقافة أو جمتمع واحد مع اآلخرين، وهنا يأيت االختالف نفسه يتمثل يف ال
  )3( .وتبلور اآلخر يف هيئة فكرية، أو عقدية، أو حتى مذهبية

                                                             
 .110، 109، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )1(
ة ، مركز الدراسات الوحد1ط أجنيب، يف صورة اآلخر الغريب ناظرا ومنظورا إليه،/ مواطن: بيار باولو دوناين، صورة اآلخر يف العالقة: ينظر )2(

  .129ص ،1999العربية، اجلمعية العربية لعلم االجتماع، بريوت، 
  .129ص املرجع نفسه، )3(
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العاطفية  إىل نزعته نظرتهوالتنافر، حيث حتتكم  نظرة املغريب إىل اآلخر من االحنياز ختلومل 
املغريب لتطال كلّ ما جيايف فكره وعاداته،  الرحالةومتتد صورة اآلخر عند ، وسطوة املكان يف فؤاده

  .وتقاليده، وسياسته، وثقافته
 تراه ما ترصد أن تسعى ألا اإلمتاعو، تراه عما خترب إذاإلفادة، بني جلمعا تتوخى الرحلة

 وعقيدته أذواقه كانت وأيا املعريف تكوينه كان أيا ،الرحالة ألن كذلك وهي "غريبا"و "عجيبا"

 كذلك هي السارد، أو القاص شخصية يتقمص الرحالة فإنّ الرحلة يف احلوافز تباينت إنو ،وانتماءاته

 عن به يقوم ملا الكامل بوعيه اعتبار وال ملنطقها، خيضعو واحلكي السرد عامل يف يندرج الرحالة ألن

 ألن أخريا، كذلك وهي ،فعالً به يقوم ما إىل ينتبه يكاد ال فهو عفوا منه كان ما أو ودراية وعي

 بالوصف نهع تتحدث إا تقول الذي العامل عن بالضرورة خمتلفا، ا خاصا عاملا ترسم الرحلة

فهو "لرحلي له خصوصياته املميزة له من أنواع السرد األخرى، نستنتج أن السرد ا ،واإلخبار
وإن كان يف كل كتابة، ليس هناك متلك فعلي للحقيقة، ليس . يتوخى إنتاج احلقيقة، حقيقة ما

  )1(".هناك إال الفانتاسم االستيهام، إال الرغبة يف متلك احلقيقة دون أن يكون هناك معىن حقيقي
 األخبار ونقل املشاهدات تسجيل يف األساس الوسيلة هي الذاكرة كانت القدمية األزمنة ويف

 عند الكتابة كانت لذلك والذاكرة، فظاحل يهعل املعول وأن ثانويني أمرين والتدوين الكتابة وتظل

 ال طويل زمن األحيان بعض يف عليها مضى يكون قد ومشاهدات لوقائع استعادةو تذكرا الرحالة
 مع ختتلط والتواريخ تسلسلها يف تضطرب الوقائع جعل أو النسيان آلفة عرضالت من الذاكرة فيه ختلو

 إن ا، وختتلط اليوم مبشاعر متتزج األمس طباعاتنا جعل من األمر بطبيعة ختلو وال البعض، بعضها

 ال اليت ذاتيته رى،حباأل هو، أو ذاته الرحالة وجود هو زمانيهما، اختالف مع الرحلتني، بني الناظم
 فإن أخرى وبعبارة واالختيار، اءقاالنت عمل يف ضرورة تتدخل الذاتية وتلك عنها، ينفك أن كميل

 وحاضرة حية فيه، فاعلة له مالزمة تظل سفره، حني جانبا، يطرحها أن الرحالة ميلك ال اليت "الثقافة"

 تلك تشرعها اليت ريواملعاي املوازين عرب يتم عنه اإلخبار يتم ما وكل خالهلا من يعرب يشاهده ما وكل

                                                             
 .174، ص "املُمانعة والفتنة"فريد الزاهي، ) 1(
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 جانبيا يظل ذلك ولكن التارخيية املعرفة يف مصدرا أو جغرافية ملعرفة مادة الرحلة تكون قد الثقافة،

  .ثان وجه من ونزواته وتقديره الرحالة انطباعات أسري ويظل أول وجه من وحمدودا
 –ولو مرة واحدة - عر الوافد من دار اإلسالم، مل يستش ،دينيةالتربية الب شبعإن املكناسي املت

احلاجة إىل شرح السبب الذي حيدوه إىل إطالق نعت الطاغية على ملك اسبانيا، بالرغم من 
بإطالق ذلك النعت على ملك نابويل  لتزاماإلإعجابه اخلفي مبظاهر عدله وحسن سريته، بل وإىل 

ه يرتع الفؤوس وقد أخربت أنه إذا دخل بعض جنان: "فيما هو يسجل عالمات باهرة على تواضعه
ا ركب يف البحر فإذ(...) من أيدي اخلدمة وخيدم بيده، ويلزم كل من معه من األكابر أن خيدم 

  )1(".لة املالحنيمجأمسك اادف من 
هلذا اجلنس خربة كبرية بالفالحة : "ة ومعرفة بأمور الفالحةربخ، بلد لد النصارىبعلى أن 
وأما : "ويؤكد ذلك يف رحلته إىل نابويل ومالطة )2(كما يسجل ذلك يف اإلكسري "وتربية األشجار

موجودة فيها يف غري إباا، حىت جتتمع  فالفواكه ؛ما ا من اخلريات، فحدث عن البحر وال حرج
  )3(".معا السنتنيفاكهة 

 وإتقااوجودة يف صناعة السفن، حىت أن السفري ليتعجب من طريقة صنعها  إتقانوهي بلد 
املراكب يف البحر، فقد استدعانا  تعوميومن غريب ما رأينا " "تعومي املراكب" ونقلها يف البحر

  )4(."الطاغية ذات يوم لرؤية ذلك
يعلَمونَ : لة، فيصفها املكناسي بقوله تعاىلوهي بلد هلا معرفة بالصناعات العديدة املذه

 مه ةرنِ الْآخع مها وينالد اةيالْح نراً ملُونَظَاهغَاف ]اآلخر  ةفصور ،]6 :سورة الروم، اآلية
رفية ظوجتهيزاته الومنجزاته الصناعية  هو اآلخر املقبول نتيجة تقدمه يف العلوم واملعارف ،هنا

عن البوادر األوىل لنشأة  واملكناسيث الغزال حيتذى به، لقد حتد اعله منوذججبونظامه، وهذا 

                                                             
  .203، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )1(
 .45، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )2(
  .220، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )3(
 .207ص ،نفسهاملصدر  )4(
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عن املؤسسات  الًامن عشر، جاء كالم هذين السفريين مفصالصناعة يف أوربا خالل القرن الث
: ق الغزال الكالم بأسلوب ال خيلو من اإلعجاب عن صناعة الرخامالصناعية اإلسبانية، فدقّ

، وأشار الغزال من )1("ما يتعجب منه والرخامة كاملرآة يف الصفاء والصقالة والبسط، فهذا واهللا"
ن صناعة مبورسيا وغرناطة، وأطال الكالم ع )3(وصناعة احلرير )2(جهة أخرى إىل صناعة املرايا

رق الكتان البايل إىل النهاية اليت ع العملية من مجع املادة األولية القائمة على خ، حيث تتبدالكاغ
وتبقى  بعمودإخراج األوراق من القالب عن طريق وضع زيوف غليظة، يرفع القالب "تمثل يف ت

  )4(".فالورقة مبسوطة على الزي
" اإلكسري"فحات كثرية سواء يف وعاد ابن عثمان بدوره إىل هذه الصناعة، وخصص هلا ص

 ب، ومسى املصنع التبغعلى صناعة  -من جهة أخرى–، وركز هذا السفري 5"البدر السافر"يف  وأ
هذه  عفن ألنَّ" ا على امللك اإلسباين،حكر اكانت وجتاراصناعتها  ن أنَّ، فبي"دار عشبة طابة(

فال يقدر أحد أن يتعاطى فيها بيعا وال ... على عظيمهم مثل امللح وغري ذلك العشبة مقصور
  )6(".إىل سبتة ينفىما بالكبرية، ر قوبةشراء، ومن ظهر عليه شيء من ذلك يعاقب الع

اورة ال ريب أن أطماع األوربيني يف بعض الشعوب املغربية وغريها من البالد العربية ا
فراء إىل الدخول يف سلسلة من سفضى برحالينا الاسر، هو ما يل مسلسل القرصنة واالوتوا

ا ملا يتهدده من املغريب، درًء يشسبل تقوية اجل تلمساملفاوضات م افتداء األسرى املغاربيني و
منذ  ،ذي سطره أمحد بن املهدي الغزالعلّ هذا ما يفيده بوضوح اهلدف الاألخطار احملدقة، ول

                                                             
 .115، صنتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، الغزال )1(
 .137، 136، صاملصدر نفسه )2(
 .177املصدر نفسه، ص )3(
  .198املصدر نفسه، ص )4(
 .160،147،49، صاإلكسري يف فكاك األسري -199، 138،200ص، البدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )5(
 .47، 46، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )6(
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فكاك األسارى من املسلمني وإنقاذهم من العذاب، وجلب "ب االستهاليل لرحلته أال وهي اخلطا
  )1(".من بارود ومدافع وآلة السفن من بالدهم ،ما يستعان به على اجلهاد

جعلته يؤكد شعوره هذا  )2("يف حالة من العجب"وقد وجد الغزال نظام العسكر اإلسباين 
ال ختفى يف هذا السياق داللة وصف الدار اليت تصنع فيها ، و"وذلك ما يتعجب منه: "يف قوله

ة لرحالوعلى الرغم من هذه اإلشارات وغريها، نرى أن حمقق  )3(املدافع والقراريط بإشبيلية،
قلة اكتراث أمحد بن الغزال مبا شاهده من مظاهر التقدم "الباحث إمساعيل العريب قد اندهش من 

، فقد أعرض الغزال عن )4("سيما يف جمال صنع األسلحة احلربيةالتقين الّذي أحرزته إسبانيا، وال
نه إظهار القوة العسكرية للخصم، وهذا مرده إىل أن االعتداد بالنفس مازال عملة أكلّ ما من ش
  .مل يتضعضع فيه اإلميان بالذات وقدرا على رد العدوان أو املهادنةاإلبان،ه رائجة يف هذ

خف هذا اإلحساس بشكل طفيف، فهو من جهته معجب ي سيمع ابن عثمان املكناسأما و 
وكذا حبسن  )7(والعدد وبشدة اعتنائهم بالقوة البحرية )6(وبكثرة العدة، )5(بطرقهم يف التحصن

املدجج الّذي ال يفارقه  زراية ذا اجليش صورة تقطرلكنه من جهة أخرى ينقل  )8(الضبط
ذكر من التحصن مل تطمئن به نفوسهم من شدة ما ألقى  كلّ ما"ليال وارا، و" قرالفَ"و" بالرع"

، )9("م املسلمني وجعلهم فيئا وغنيمة هلم مبنه وكرمهاهللا تعاىل من الرعب يف قلوم ظفر اهللا 
ومع كثرة هذه اإلقامة والعدة والتحصن تبيت : "وبعد أن وصف عسكرهم وأسلحتهم قال

                                                             
  .36 -35، صنتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، الغزال )1(
  .50املصدر نفسه، ص )2(
  .88 -87، صاملصدر نفسه )3(
  .16املصدر نفسه، ص )4(
  .12 -11 -10، صري، اإلكسري يف فكاك األساملكناسي )5(
  .49، صاملصدر نفسه )6(
  .162املصدر نفسه، ص )7(
  .120املصدر نفسه، ص )8(
  .12املصدر نفسه، ص )9(
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لّذي خامر عقوهلم، استأصل اهللا شأفتهم حون بالليل من شدة الفرق والرعب ايحرسهم يص
  )1(".وأسكت قامتهم وطهر منهم البالد

نا أيضا قرب الوادي ووقد أر: "االبتكارات لىخاص منه ع صناعة األسلحة مع تركيز عنوتكلم 
دارا جديدة أحدثها الطاغية، وال زالت اخلدمة باملاء، وهي دار كبرية بقصد خدمة العدة، ومن 

الت كانوا خيرجون به عجكبري مصنوع من اجللد، معمول على من ذلك مدفع غريب ما رأيت 
يعلَمونَ ظَاهراً من البارود عند ظهور صنعه، واحلاصر إتقام واعتناؤهم بأمور الدنيا أمر عجب 

  .)2( "].6 :سورة الروم، اآلية [الْحياة الدنيا وهم عنِ الْآخرة هم غَافلُونَ

أيضا ملمحا من مالمح املدنية الغربية، على املستوى يعتربه حيث  ،ما حديثه عن املسرحأ
ا رب املألوفة قلبغْعني الرحالني املغاربة، نصادف اهتماما مبكرا خبصوصيته يف جلدته  الثقايف ونظرا

ادة ا، فمنذ أواخر العقد السادس من القرن الثامن عشر، خط أمحد بن املهدي الغزال شهوقالب
ومن أعجب ما رأيت عندهم بنية "ر االسبانية ابالدي Manouarإعجاب باملسرح يف مدينة املنور 

ما ظننت فيها عمرها تسعة أعوام، وقد أحييت الليل كله بالغناء بني أهل املوسيقى، مثّ أخذت يف 
 الرقص بطريقة غري معهودة عندهم، مثّ باشرت عود الطرب بيدها، وملا قضيت منه الغرض،

هلا، وجعلت حمارة  أسكتت املعلمني مثّ قامت على قدمها خاطبة يف القوم، والكل يف غاية اإلنصات
ومما يستغرب منه أيضا  .وتارة تنبسط تدمع عينها، وتارة تضرب بيدها على صدرها، وتارة تنقبض

احلالة ها توقف وال تلجلج، واستمرت على تلك بأنها تسرد ما متليه على القوم بسرعة، ومل يصح
أن ما كانت حتدث به، هو حمفوظ من كتاب عندهم كالعنترية  يبما يقرب من ساعة فكشف الغ

والكوميديا عبارة عن دار هي حمل مجعهم للرتهة والفرجة، جيتمع فيها  ،وهم يسمونه بالكوميديا
طلة الرفيع والوضيع من قرب املغرب إىل نصف الليل على التأييد وللدار طبقات عديدة ومقاعد م

ذي هي على إال وبيدها كراسة من اخلرافة ال على صحن الدار، وال جتد املرأة وال بنية ذا احملل
  )3(".ظهر قلب هذه احملدث عنها

                                                             
  .14، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي)1(
  .162، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )2(
  .175 -174الغزال، نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، ص )3(
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فهذا ضرب من " العنترية"يف خميال رحالتنا ومتلقيه شيئا قريبا من " الكوميديا"وإذا كانت 
ذا املكون الثقايف الغريب من خالل الشبيه تكييف احلداثة مع التراث، حتى يتم تربير االنبهار 

زيرات من غناء ورقص للرجال مع والنظري، لكن ما ال شبيه له وال نظري هو ما وقف عليه يف اجل
وانصرفوا عنا، وحنن حنمد اهللا على نظافة ديننا : "لذلك تراه بعد أن فرغ من الوصف يقول .النساء

   )2(."أرق من الرباب"يت هي يف مسعه ، ورغم استحسانه ألصوان ال)1("وطهارته
واعتبارا هلذا املنغص نفسه فضل معاصره حممد بن عثمان املكناسي رفض مراودته املتكررة 

 بإسبانيا فامتنع عن االستسالم لغواية فن فتنه حد) املسرح" (ديةيدار الكم"كي يقبل على 
ن وصفه تلك الدار ما ال ميك وشاهدنا من العجب يف: "اإلعجاب الشديد بطربه ورقصه وخياله

ت واحليوانات اليت ختيل للناظر كأنها قائمة الذات، ومن آالت الطرب آمن أنواع التصاوير والبنا
ومرة أخرى  )3("والرقص ما ال يكيف، فجلست معهم شيئا ما وانصرفت إىل الدار اليت حنن فيها

  )4(".إليها وراودونا مرارا فأبيتامتنعت من التوجه : "يؤكد هذا االمتناع األقرب إىل التمنع
 ةتأيت زيارات السفري املكناسي العديدة للمسرح مث األوبرا، يف حالة من الضيق وعدم املباال

عند ذهابه الوحيد إىل املسرح، أو زياراته اإلكسري ، وهذا ما يشى به احلال يف االهتماموضعف 
  .املتكررة إىل دار األوبرا

تخلص يفقد كان خضوعا لضغوط معنوية مل يكن أن اإلكسري ذهابه إىل املسرح، يف أما 
منها للفرجة تسمى الكميدية، وطلبوا منا أن أتوجه إليها  بهيئوا دارا بالقر: "منها رغم حماوالته

(...) له معرفة بنا  فورد علينا نصراين وجه إليها، وراودونا مرارا فأبيتحىت أنظرها فامتنعت من الت
لسيدنا املنصور عظيما ا لك وتصنعوا هذه الفرجة بقصدك وإكرامهل البلد فقال يل أن احلاكم وأ

 الفرجة، وإمنا جعلت اليوم بسببك باهللا وقد صرفوا عليها ماال كثريا، وليس هذا وقت صنعة هذه
فبينما حنن كذلك، إذ أقبل احلاكم والقاضي وأعيان البلد  فال ميكن لك إال أن جتيبهم وتسعفهم

                                                             
  .57، صالغزال، نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد )1(
  .56املصدر نفسه، ص )2(
  .24 -23، اإلكسري يف فكاك األسري، صاملكناسي )3(
  .23املصدر نفسه، ص )4(
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خضوع " البدر السافر"قرأ يف نعلى حنو ما وهو  ،)1("أمكنين إال أن توجهت معهميستدعوننا، فما 
إننا : فقد بعث إلينا حاكم البلد مع جامعة من األعيان وقال"لضرورة ليس إىل دفعها من سبيل 

ذلك مث تأملت وعلمت أن القوم إمنا  هيأنا اليوم فرجة بالليل ونريد منك أن حتضرها، فثقل على
 النت مساعفتهم، وصنعوا بقصد إكرامنا، والتنويه بقدر سيدنا املنصور إمامنا، فتعيصنعوا ما 

  )2(."وإال تتطرق األلسنة مبا قيل فيمن ال يقبل الكرامة وال يألونه عتابا وال مالمة تناسب خمالفتهم
والظاهر يف تردد املكناسي على األوبرا هو إحلاح ملك نابويل، ابن ملك إسبانيا كارلوس 

وقد ترددنا إىل هذه "ا شديد يف اسبانيا، كان يعشق األوبرا عشقاً املكناسيالث الذي عرفه الث
إن : الطاغية، وقال وبني العشاءين، ورد رسولُ"، "الديار مرارا، حيث كان يتوجه إليها الطاغية

  )3(".الطاغية يريد أن يتوجه إىل رؤية الفرجة وجيب أن تتقدم أمامه
فإذا : "ا يف ذهابه إليه، للمرة األوىل، يف اسبانيابكان حديثا مقتضوصفه للمسرح فقد  أما

دار عظيمة هلا أربع طبقات، قد أوقدوا فيها من الشمع ما ال يعد وال حيصى وأصحاب آالت ب
يق، وخاصة قدفهو مييل إىل الوصف ال" البدر السافر"، أما يف )4("الطرب واملوسيقى يف سفلي الدار

براح متسع مرتفع عن األرض بنحو نصف قامة : "يقول لدار األوبرا يف نابويلاملتكرر  تيادهرمع إ
بينه وبني من يف  حائالًمفروش باخلشب، وهو موضع اللعب والفرجة، وقد أرخوا عليه ساترا 

وبقوا كذلك كلما لعبوا أرخوا ذلك الساتر فيصفر الصافر ويرفع "ويكمل الوصف  )5("الدار
اآلداميني فهم  ىغايرات ملا تقدم، وكل ذلك إمنا هو ختيالت ما عدفيكشف عن أشكال وبنايات م

  )6(".حقيقة

                                                             
 .23ص،  ، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )1(
 .231، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )2(
 .185املصدر نفسه، ص )3(
 .23، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )4(
 .185، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )5(
 .186، صاملصدر نفسه )6(
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، فرغم أنه مشهد )1(وصفه للبنك نذكر أن من بني املؤسسات أو اإلنشاءات اليت أوردها
جديد لديه مل يكن له به سابق معرفة، ولكنه يكتفي باحلديث عن الرهن وما يراه من األشياء 

 قفنفسه سواء سليب أو إجيايب كأنه يموضع الرهن؛ مث ال جتد لذلك أثر يف اليت تكون  أواحملجوزة 
  .ترثال مبايل وال مك مؤقتا

خزانة كبرية موضوع فيها الغرائب، "ها فبويل أو دار الطاغية فيصاوينقلنا إىل القصر امللكي بن
، (...) ف فيه ثالث صور من اخليلكلك حجرا واحدا صغريا أصغر من األفأغرب ما رأينا يف ذ

ة توحي هذه اجلملة األخري ،)2("ليل يف تلك العجائبغال يفواتفقنا على الرجوع مرة أخرى لنش
  .يف ذلك القصر الذي مجع فيه صاحبه من غرائب الدنيا وعجائبها بتعجبه من غرابة ما شاهده

ئق وزياراته للمتاحف، واملعامل، وحدا" البدر السافر"أو " اإلكسري"يف  الرحالةمشاهدات 
احليوانات واملسارح، ومصانع السالح، والورق، ودار الربيد، وحلبة مصارعة الثريان، واملنتزهات 

اجلزء اليسري من صفحات الرحلتني ما هي إال كل هذه املشاهدات الكثرية املتنوعة ... واحلدائق
  .ه يف نابويل ومالطة واملدن والقرى االسبانيةتنقلرغم كثرة 

  :اإلعجاب باألبنية -3
ملوضوع األبنية مكانة هامة، يف مؤلفه، فنراه يدقق يف أوصافه للمدن اليت  الغزالخصص 

إىل الدار املعينة لرتولنا، رأينا ا ما يتعجب  ناتهيوملا ان" :يقول مثال زارها، حيث يبدي اإلعجاب
ور املرقومة منه من إتقان البنيان وارتفاعه، وتعدد الغرف واملقاعد وتزينها بأنواع الديباج والست

  )3(".بالذهب والفرش املنتخبة مبقاعد للنوم هي غري املقاعد املعدة للجمع واملالقاة بالقوم
فلنذكر صفة : "قالص مبدينةأثارت إعجابه  ،وانفرد بذكر تفاصيل عن طرق يف التشييد

د، قسمها ن املهندس خط مجيعها يف وقت واحاكو وديارها مستوية يف البنيان،.... ءاملدينة يف البنا
أرباعا وبىن بكل ربع عدة ديار، الفاصل بني كل تربيعة طريق حميطة ا نافذة بعضها لبعض 

ألزقة لواتصال الديار ا، أي اليت تليها من أحد جهاا األربع والثالث جهات من كل دار موالية 
                                                             

 .191، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )1(
 .219-218، صاملصدر نفسه )2(
 .62، 61، صنتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، الغزال )3(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

272 

احلجر  نيبمن احلجر املنجور والطني الذي وهذه الديار مجيعها  .استوعبها شراجيب وشبابيك
 وال جتد دارا إال ا ملاحلا من التراب قدر ما حيمله حبيث إذا هدت الدار ال يوجد  شيء قليل

1(".مرته يف غاية العلو(  
با، فأشار الغزال إىل ول أورداخ االجتماعيالسفراء أيضا بظاهرة التكامل والتعاضد  أعجب

هر هذه الدور على التكفل بالعجزة تسمؤسسة اجتماعية يف مدريد وحدها، ثنيت عشرة إوجود 
 من هو واحد طاليوقد ذكروا لنا أن هذا األسب: " دمات الصحية الالزمةاخلواملعوزين، وتقدم هلم 

والحظ أن القيمني على هذه املؤسسات يرعون املرضى والعجزة ، )2("ذه املدينة )...(عشر إثىن
لى تنقية أثواب هؤالء وتطهري يسهرون عو وحيسنون إليهم ويقدمون هلم األكل والشرب

ابن عثمان، من وجهته إىل وجود مؤسسات اجتماعية يف مناطق أوربية  أشار، كما )3(أماكنهم
ومن مجيل آثار هذه املدينة الكافرة أننا : "أخرى، كما هو شان دار األرامل واأليتام مبدينة نابلي
بانية ملا كان صكارلوس طرسريو ملك إها ادخلنا ذات يوم إىل دار معينة للفقراء واملساكني، أنش

يتامى واألرامل الذين ليس عندهم لل )...(وهذه الدار) ...( نيف نابل، والزالت اخلدمة ا إىل اآل
من يكفلهم، وعني أقواما يبحثون عنهم يف األزقة ويأتون م إىل هذه الدار وا مجيع احلرف 

 الطاغية يقوم مبئونتهم من أكل وشربو والصنائع فكل واحد يتعلم ما متيل إليه نفسه،
  )4(."كسوةو
  :نشداد إىل املاضياإل -4
إىل املاضي  اليعود ،مامن مشاهدا ا عربهاانطلق فرصة ن للغزال واملكناسياتن الرحلهاتاكانت  

برحلتني يف رحلة واحدة، رحلة فعلية يف احلاضر ورحلة رمزية يف  مااالعريب يف األندلس، وذا ق
فيها  حاوالفيها مهمة رمسية، والثانية شخصية  أديالعريب اإلسالمي باألندلس، األوىل التاريخ ا

تقصي اآلثار العربية اإلسالمية باألندلس، وذا كانت الرحلة حنو اآلخر هي يف جوهرها إعادة 

                                                             
 .220، صنتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، الغزال )1(
 .154، صاملصدر نفسه )2(
 .الصفحة نفسهااملصدر نفسه،  )3(
 .212، 211، البدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )4(
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يعكس هوية ثقافية  الرحالت ات، خاصة أن ضمري اجلمع السائد يف هذا النوع من الكتشاف الذّ
  .دةأن يعكس ممارسة سردية حمدقبل 

فسرولعل هذا ما ي جهة إىل اخلارج، ذلك أن السارد يف هذا ازدواجية التلقي يف الرحلة املت
  :وجه خطابه إىل، يالرحالتالنوع من 

  .)األنا حنو األنا(يشاركه يف مرجعيته الدينية والفكرية والوجدانية،  متلقٍ -أ
  .دودة وهوية مضادةخمتلف عنه ذو مرجعية حم متلقٍ -ب

 ، متتوذات اآلخر ،"األنا"تظهر مالمح هذه املواجهة احلضارية ومؤشراا فيما بني ذات 
طويال  ملكناسيفقد وقف كل من الغزال، وا ،"النصرانية"بني املؤسسات اإلسالمية واملؤسسات 

 أسلوماعمال يف عند الكالم عن املآثر اإلسالمية اليت كانت ال تزال موجودة يف إسبانيا، واست
، "أعادها اهللا لإلسالم: "ينهيان كالمهما عن هذه املآثر بعبارة اوكان األسفعبارات األسى و

أنا مها "وعموما كان يغلب أسلوب املفاضلة على كتابة هذين السفريين كلما تعلق األمر بـ 
 مبتذالًيا، كان اآلخر أصيال وقو" األنا"مقارنة بثقافة اآلخر املسيحية، فبقدر ما كان " الثقافية
، وكثري ما يرجع املؤلف إىل املاضي اإلسالمي ايد ليذكر بعظمة اإلسالم واملسلمني وحقريا
اهدناه من تشييد ديارها، من ربوة، وشاهدنا ما ش) قرطبة(وملا أشرفنا على املدينة : "وقوم

     ،يسور اإلسالمستدارا بالوا ،، ومتييز جامعها األعظم لعلوه عن مجيع املباينذنتهاأموصعود 
قد تذكرنا من كان ا و كيف !ا يف نفوسنا من األسف عليها ما ضاقت أرواحنا من أجلهنوجد

  )1(".نسأل اهللا تعاىل أن يعيدها دار اإلسالم !هللا من قبل ومن بعدفاألمر  .رمحهم اهللا من املسلمني
وقد : "ربية يف متناول أيدي الكفاراهللا املكتوب بالع اسمكان الغزال يرتعج ويثور لرؤية 

، فلم نربح )ال غالب إال اهللا( :بباب عتبة بعض املقاعد يسكنها الكفار ومكتوب فيهاأجرة  عربنا
، ومل ينفرد الغزال )2("الذي وجدت فيه املقعدسقف بإىل أن قلعت وألقيت بأعلى موضع  من هناك

جم النصارى الذين شوهوا املآثر اإلسالمية أو بدوره، إذ كان يها املكناسيذا املوقف، بل تبناه 
 سبتة من يفوما رأيت : "سبتةمدينة حولوها إىل معامل مسيحية، وأشار إىل ذلك عندما تكلم عن 

                                                             
 .95، صنتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، الغزال )1(
 .206، صاملصدر نفسه  )2(
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باب و ال إذا كانت احلربافيه  ينقرونال املنار وقد جعلوا فيه أعداء اهللا ناقوسا ال اآثار املسلمني 
  )1(. "وبإزائه منار صغري من عمل املسلمني أيضا رمحهم هللا ة من عمل املسلمنيسالكني

، )2(ة مكتوب عليها آيات قرآنيةرخامإىل وجود  - من جهة أخرى–كما أشار ابن عثمان 
التصرفات اليت صدرت عن الغزال فرفعها وغسلها وطلب من احلاكم أن يعطيها إياه، تربز هذه 

م واملسيحية، والذي كان يتجسد يف رفض طبيعة اجلو الذي كان سائدا فيما بني اإلسال ملكناسيوا
  .الثقايف والديين" اآلخر"

وكثريا ما كان السفراء يقحمون أنفسهم يف مناقشات يتضح من خالهلا التعارض احلاصل 
مكثرا من األسئلة للذين يرافقونه،  ملكناسيالمية واحلضارة املسيحية، وكان افيما بني احلضارة اإلس

أجرى  ؛ةبقسدود بسبب اختاذ املواقف املسمإىل باب وغالبا ما كان ينتهي النقاش بني الطرفني 
ذات طبيعة دينية، وكان هذا  مبدريد يف مواضع اإلسالميا مع ترمجان امللك حوار ملكناسيا

ن انطلق النقاش، إقول ابن عثمان، وما الترمجان يتقن اللغة العربية على لسان املشارقة على حد 
الكالم بيين وبينه  وقد جرى: "احلوار قائالقيف حىت  احتد اجلدل فيه، فلجأ السفري املغريب إىل تو

ومل يقف ابن عثمان عند  )3("كفرهعلى  الكافرصمم ف... ن املسيح عليه السالمأذات يوم يف ش
   )4(.ه يف جامع قرطبة حول موضوع قتل املسيحدد التجربة مع راهب كان يرافقجهذه احلالة، بل 

من خالل هذه النماذج يتضح أن السفراء املغاربة بقوا منحصرين يف أسلوب املفاضلة، و
يدهم مشحونة باألحكام املسبقة يلنموذج اإلسالمي، وذا جاءت تقاألم كانوا يستحضرون ا

ن وجود تعارض حضاري واضح فيما ومتخذة ألساليب املفاضلة واإلقناع، وعربت بطرق خمتلفة ع
  .اإلسالمي واآلخر املسيحي" األنا"بني 

  
  

                                                             
 .15، صيف فكاك األسري ، اإلكسرياملكناسي )1(
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها )2(
 .116 -115، صاملصدر نفسه )3(
 .60املصدر نفسه، ص )4(
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  :باالعتزازالشعور  -5
ّاملسألة بنوع من  يتناولن من احلصار املغريب، وكان تكلم الغزال عن معاناة اإلسبانيي

سلمون وقد زامحهم امل: "ألنه رأى فيها وسيلة ناجعة ملضايقة الوجود اإلسباين واالعتزاز االفتخار
املؤلف يف هذه  ي، ورأ)1("يف الرب، حىت أن بينهم وبني املدينة قدر املرمى باحلجارة - يقول الغزال–

املزامحة عزة لإلسالم، وازداد افتخاره ملا طلب احلاكم اإلسباين من الوفد املغريب التدخل لدى 
الص املدينة، وألجل خااهدين ليكفوا عن تضييق اخلناق على سبتة، ورأي الغزال يف ذلك رمبا 

وكانت مدى إقامتنا باملدينة ستة أيام، وكنا : "ك باألماكن وبااهدين املرابطنيربهذا، وجب الت
فنخرج من الباب  املرابطون على املدينة تربكا ايف أيام اإلقامة نتعاهد األماكن اليت ا ااهدون 

ني على قدم يف عستهم واملسلمون ففنجدهم واق ،ظاظلشا اخلمسمائة من الاليت لمرابطني لة املقابل
التذكري ويته عن مجيع جوالته مل يتوان املكناسي  يف، )2("يف مقابلتهم بنحو األربعني نسمة

ينسى  أنا، ال يريد ابن عثمان وسلوكً اإلسالمية ومبا تستلزمه تلك اهلوية من مراعاة الدين قواعد
  .مبعوثا من قبل أمري املؤمنني امللك، مبعوثا يف سفارةحلظة واحدة أنه ينتقل يف تلك البالد 

 "اإلكسري"امللك اإلسباين يف  قبللتعظيم واإلجالل الذي لقيه من يف احلديث عن ا فيسترسل
السفري الوحيد هو سرد  هم أنعتقادنا الدرجة  "البدر السافر"ملوك نابويل ومالطة يف  قبلأو من 

  )3(.القارئ ا إقناعجل أفاوة االستقبال وحرارته من اجلزئيات والتفاصيل اليت تشي حب
يذكر السفري املكناسي، أول ما يذكر من مظاهر التعظيم والتبجيل اليت أحيطت السفارة ف

أي قضاء مدة أربعني يوما من احلجز الصحي " الكرنطينة"ا، أنه البد للوافد على بالدهم من 
د له من مراعاة قواعد صارمة دقيقة يف ذلك، أما هو والب ،بقصد التأكد من السالمة من الوباء

  .من ذلك لنا شيئًاو قدره ومنصبه مل جيعلوا علّمهابة سيدنا وموالنا وه، فمن معواملرافقون 

                                                             
 .54، صنتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، الغزال )1(
 .54املصدر نفسه، ص )2(
، 116، 111، صر السافر هلداية املسافرالبد: وينظر، 98،34،33،29،28،10،09، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي: ينظر )3(

130 ،134 ،135 ،163 166 ،169 ،171. 
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وقالوا لنا (...) لونا بدار هي أفضل ديارهم منسوبة إىل طاغيتهم زفأدخلونا املدينة وأن"
، فضال عما صاحب اإلقامة )1("وما فقط على أعني الناسجتعلون الكرنطينة ذه الدار أربعة عشر ي

إلينا كبارهم وأعيام وحاكمهم وجيلسون معنا ويبحثون  يأيتيف كل يوم : "من أشكال التعظيم
  .، يف حني أن القادمني من غريهم ال ينعمون مبزية من قبيل ذلك"عن مقتضياتنا ويتفقدون أحوالنا

ة خاصة يف وا ا، فإن السفري يتنعم بلذَّألمكنة اليت حلّا الناس هلم، يف كلَّ ستقبالاأما 
القاتنا خرجوا مل أهلهافلما أشرفنا عليها وجدنا (...) وصلنا مدينة إشبيلية : "احلديث املسهب عنها

أمر وال يقتصر  ،)2("وأما الرجالة فال حيصون عددا، نساء ورجاال *ش،دمبا ينيف على املائيت ك
فتقدم إلينا نائب احلاكم، فرحب : "وجهاء البلد و يشمل احلكام ناس، بلعلى عامة ال االستقبال

ش دإلينا ك مف وقدكيوالسرور ما ال ي حرالفومجيع من خرج معه من األعيان من بنا وأظهر هو 
تنا اخرج ملالقو"؛ )3(..."وجدنا احلاكم بعسكرهو فتوجهنا إىل املدينة(...) احلاكم لركوبنا 

 بعربة خاصة لسفري، بل إن امللك يبعث ل)4("تها وعامتهاوخاصعيان البلد حاكمها وقاضيها وأ
ش الذي بعث دم إلينا الكدّقُفَ: "حتاط بكل املراسيم والشارات اليت ال تكون إال ألعظم العظماء،

طائفة من  أمامنادمت قاش األخرى من بقي من أصحابنا، وتالطاغية لركوبنا، وركب يف األكد
  )5(".ا مللكهم مقصورا عليه وبه معروفوف، وكانت شعارالسي ةاخليل مصلت

التكرار والرتابة يف على رجة االستقبال واتساع مداه لتصري إىل  واألدلةتتعدد الشواهد 
بيد أن املكناسي حريص كل احلرص على التنبه على أن تعظيم السفري والسفارة  بعض املواطن

ذلك اليوم من املطر الغزير ما غمر األرض، وجتشموا وقد كان يف : "له الملك وتعظيمل الالًجإ

                                                             
 .132، صالبدر السافر هلداية املسافر :ينظر، و10، 9، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )1(
  .أي العربة Cocheمحرفة عن الكلمة اإلسبانية : الكدش )*(
 .33، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )2(
 .34 -33ص ،املصدر نفسه )3(
 .28، صاملصدر نفسه )4(
 .167، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )5(
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ويذكر يف موطن  ؛)1(".ا لسيدنا وموالنا أعز اهللا به اإلسالماخلروج ملالقاتنا اعتناء وتعظيم مشقة
فقد احتفلوا ملالقاتنا غاية االحتفال وأجلوا  بشاشة وطالقة) مرسية(وألهل هذه املدينة "ر آخ

وعادة الطاغية، فيمن يرد عليه من وفود " ،"املؤمنني غاية اإلجالل أمريمقدارنا، لسيدنا وموالنا 
امللوك، أن يضيفه ثالثة أيام وحنن من شدة اعتنائه بسيدنا وموالنا أمري املؤمنني، أكرم مثوانا 

، إن السفري ليشعر من نفسه لذة يف سرد ما )2("وأحسن ضيافتنا إثىن عشر يوما اليت قبل املالقاة
مستقبلية  أنه يدعوا علىجيده من عالمات العناية واإلكرام، فيكون  مباووجده من إعجاب 

نصره اهللا على القوم الكافرين وجعله قذى يف آماقهم (...) لسيدنا وموالنا (...) احتفلوا ملالقاتنا "
وهو  )3( ..."ورد حاكم البلد وأعياا للسالم عليناو وشجى يف حلوقهم فقد هيئوا دارا لرتولنا

وقد بالغ هذا الطاغية : "ويقول أيضا.)حممد بن عبد اهللا(رجع حسن االستقبال ملكانه امللك دائما ي
أعز اهللا ببقائه الدين فلم يبق  املؤمننييف إكرامنا وتعظيمنا كل ذلك تعظيما لسيدنا وموالنا أمري 

ذلك لعلمهم أم فكانوا يتسابقون ل بإكرامنامترته وال متصيد إال وأرنا إياه وأمر مجيع أكابر دولته 
  )4(".يستجلبون بذلك إليهم خاطر طاغيتهم

شعور باطن  هيتسللها،مل ينفك، يف ثنايا مدوناته كلّ"البدر السافر"و" اإلكسري"إن صاحب 
لكن ما كانت العني  .نزول مقدارهبالقوة واالستعالء يف مقابل شعور باطن حمايث بدونية اآلخر و

اطن بقوة الذات احلضاري مل خيل من ممازحة الشعور الب رتقاءواالتشاهده من صور القوة املادية 
  .تفوق اآلخر وارتفاع شأنهيبني بِ يكادال  ومسوها بشعور آخر

 يكشف لنا عنه ، ولكن هلا عوائقها أيضا، ذلك ما هااوموجالنظرة إىل اآلخر هلا ضوابطها 
اغة حلظة القوة والثقة يف النفس ، فما يبدو أنه كان فاعال يف صيهاسي يف رحلتيابن عثمان املكن

، والسري ىراألس ك املصلح القوى، والسعي من أجل فكاكمللوحياكة النسيج احمليط هلا، خدمة 
رة أرض إسالم، وما حظيت به السفارة من رعاية بت بالغاسإىل قرون لي  يف أرض كفر كانت

                                                             
 .29 -28، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )1(
  .84، صاملصدر نفسه )2(
  .85املصدر نفسه، ص )3(
  .98املصدر نفسه، ص )4(
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 قواعدها ومنطقها، ولكن هذه كانت عوامل وعناصر يف تشكيل النظرة وتعيني واحتفاء ا، كلُّ
هذه العوامل والعناصر كانت من دواعي التعتيم على النظرة، وقامت عوائق يف وجهها حتول بينها 

وجتعلها تضطرب بني الصراحة يف  ،ثانيا ايء إىل النظرة وتشوهها حين، وتساوبني النظرة حين
هو  عائقا يف رؤية اآلخرحينا آخر، وما كان يقف اإلفصاح عن الرأي وبني املوارية والتردد 

مبظاهر التبجيل والتعظيم اليت أحيطت سفارته ا  نتشاءاإلبالضبط ما كان ميأل وعي املكناسي من 
انطالقا من قاعدة مقررة لديه، أو نتيجة لوعي ثقايف يقضي بأن تعظيم السفري والتفنن يف إكرامه 

رى، مما يفتح عينيه عليه لسفري ال يكاد يكناية عن إجالل املرسل واعترافا بعلو مقداره، لذلك فإن ا
إال ما كانت فيه عالمات التقدير والتبجيل حمورا وبؤرة يف الوعي ال يكون ما عداها، مما  ويشاهده
 ل من حديثه عن صاه هو ما فير أنن ما أمكن إا، سوى هوامش أو إضافات لذلك، فحييط

ه، فقد كان أن ال فا أو صدإملام إال كونقته هلا ال تالذات، وحيث كانت مغادرته للذات ومفار
  .يرى كبري شيء، أو هو مل ير إال قليال مما يستحق التدوين واحلديث عنه

  :وصورة اآلخر قوة األنا -  6
هي نظرة الثقة بالنفس وحلظة القوه من خالل ما  املكناسيإن النظر إىل اآلخر يف رحليت       

حنو ما ترتسم يف الوعي العريب اإلسالمي يف املغرب يف  رحلته، صورة اآلخر على يفدونه السفري 
  *.اية القرن الثامن عشر

إن صورة اآلخر لتظهر نتيجة خضوعها جلانب سيكولوجي قوي وثابت يشكل قاعدا ويعني 
 .ابعة من الشعور بالثقة والقوةنمنطقها الذايت الذي يكون تفسريها، هذه النظرة ال

تقدمي الصورة املالئمة للرحلة املالئمة من خالل  فرضت) قالاالنت( عة االرحتال إن طبي
تقوم على التعارض أو ) الديبلوماسية(االنتصار للمعجم اليومي، هكذا كانت الرحلة السفارية 

                                                             

بامللك املصلح تارة، وبالسلطان القوي تارة أخرى، ) حممد الثالث(غريب حممد بن عبد اهللا العلوي آراء املؤرخني على نعت امللك املأغلب جيمع  )*( 
نت رحالته وهناك عناصر ثالثة يف سياسة امللك اخلارجية تعترب مبثابة املصابيح يف إنارة كتابة املكناسي ويف الكشف عن مغزى السفارات اليت كو

 تلك السياسة هو العمل على تشييد أسطول مغريب قوي يكون قادرا على تأمني الشواطئ ورد هجمات العنصر األول، يف .تدويناا ،الثالث
احلرص على عقد سلسلة من املعاهدات واالتفاقات مع الدول الغربية، أما العنصر الثالث يف تلك السياسة اخلارجية فقد  ،القراصنة، أما العنصر الثاين

أول يتعلق بالعالقة مع الدولة العثمانية، وشق ثان كان يرجع إىل العالقات اليت ظلت موجودة بني املغرب  كان له شقان اثنان على األقل، شق
  .وإسبانيا خاصة
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وعنصر املفارقة بني العاملني، أنتج  ،)دار اإلسالم(وصور ) دار الكفر(بني صور ) التشاكل(التقابل 
  .آلخرلألنا وصور ل اورصولتغريب التعجب ول اصور

يركز أساسا على مظاهر احلداثة وهذا بسبب  الرحالة جعل انتمائها للنمط الدنيوي إن
  :يف مظهرين اثننيذلك صدام املغرب أو اتمع اإلسالمي مع الغرب، وجتسد 

  املرتكز على إبراز مالمح التفوق الصناعي والتقين ) الغرب( مظهر املنتج : أ
الذي يتأرجح، بني الرفض والقبول، هلذه املستحدثات يف سياق ) األنا(ك مظهر املستهل: ب

  .من إخفائه بطريقة أو بأخرى الرحالةانبهاري مل  يتمكن 
فمن خالل  )1("احلاصل أمور الدنيا مل يعجزوا يف شيء منه"بتفوق الغري  الرحالةيعترف 

ن خالل اطالعه على دور م مشاهدته للسريك والقصور واملسرح والفنادق وغريها، وكذلك
يؤكد تفوق الغري على األنا يف حماولة إظهار قوته، واليت  ،اه هذا التفوقجتإال أن رد فعله ، الصناعة

جتلت يف مظاهر احلفاوة اليت كان حيظى ا أثناء االستقبال، واليت يستمدها من قوة السلطان حممد 
مث أخذ "على إظهار قوته،  تهخر اليت حرضبعض استفهامات اآل إىلاهللا، وكذلك إحالته بن عبد 

وكذلك  )2(،"يستفهمين عن عسكر بالدنا وعن أحواله، فأخربته مبا أنكاه حىت ندم على سؤاله
د األسرى إبراز األعمال اهلامة اليت قام ا السلطان حممد بن عبد اهللا يف عالقته بالنصارى، واستردا

  .اًتفوق دنيوي زائل وأننا نتفوق عليهم ديني - الغري- واعتبار أن تفوق اآلخر ، املسلمني
  :يناصورة اآلخر النصر -7

ا من كثري إطارااآلخر محلت يف لمتنوعة  ا وأشكاالًقد رمست الرحالت  املغاربية صورل
حياته، وأسهمت بشكل الفت يف إدراج العريب املغاريب ضمن املنظومة  طبيعةمالمح اآلخر، و

ح على اآلخر البعيد، ونقل عدد من عادات وتعامالت الشعوب خارج الكونية من خالل االنفتا
أفقهم،  دوم سهم يف تفتح عيون املسلمني، وتوسيع مداركهماحلضارة اإلسالمية وداخلها، مما أ

موا لألجيال املتعاقبة صفحات من تاريخ البلدان، ويقد أن يرمسوا خارطة التاريخ الرحالةواستطاع 
                                                             

  .209، اإلكسري يف فكاك األسري، صاملكناسي )1(
  .210، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )2(
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بكثري من األحداث اليت كان هلا شأن يف التأثري يف أنباء ما تبعها من فزخرت كتب الرحالت  
  .أزمان، مما جعلها تدخل يف عداد املصادر التارخيية ذات الغناء الفكري للمؤرخني والدارسني

، فنجد أن "رفالبدر السا"ويف " اإلكسري"منعن النظر يف الصورة اليت ترتسم لآلخر يف 
ا أشخاص ير فإنه ملعن أحاديثه كلها، ذلك األشخاص، ويغيب املكناسي ال يأيت على وصف 

: جمتمعة، وينظر إليهم كتلة بشرية "دمرهم اهللا وخذهلم: "ام، ولكن كان يرى النصارىيبأع
  )1(".استأصل اهللا شأفتهم، وأسكت قامتهم وطهر منهم البالد"

ذا النصراين يقضي لكم وقالوا إن ه افأتوا بنصراين أطلعوه إىل مركبين: "املكناسييقول 
هذا حكمه يف الظاهر، وأما يف ... أغراضكم، ألنه على بصرية دونكم، املعىن يرينا من يتقصى لنا

  )2(".الباطن فهو عني وجاسوس
يف  هإال يف ندرة شديدة، بل إنوصف اخلارجي اليف الرحلتني، عن  لذلك فهو ال يتحدث
أما يف البدر السافر فيأيت على ذكر ، )3( اإلكسرييف وهذا م جنده، ثاإلمكان تعداد مواطن األحادي

صفته أبيض، طويل، أزرق العينني، أصهب الشعر، حىت شعر حاجبيه وأشفار "بأنّ  ملك نابويل
باأللبسة وال ء وال اهتمام له وال احتفا، )4("أحد وثالثون سنة امسه فرناند الرابع 31عينيه، عمره 

  .ط احلياة اليوميةب املائدة وأمنانظم العيش مثل آداب
وصفه، فقد كان اهتمام وبا يف تقدمي اآلخر ا كبريومما تقدم نشهد أن للجانب الديين حظً

وصهم عن بعض العادات ا عليه وإن الح يف األفق بعض اإلشارات اليت بثوها يف نصمنصب الرحالة
ثلما يؤكد أن اآلخر قوهلم ومشاهدام منمن باب إضفاء املوضوعية على  ذلك إالّما  احلميدة، و

ال يقدم بوصفه كافرا جتاه اآلخرالتهم جزافً ليتكا للمواثيق وفق نظرة أحادية ا، أو خائن.  

                                                             
 .14، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )1(
 .130، صصدر نفسهامل )2(
  .95، 94، 93، صاملصدر نفسه )3(
 .179، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )4(
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يذكر الغزال يف رحلته ، وا حيصل عنده من انقباض أو انبساطممع يتحدث عن الكنيسة 
سجد تربيعة بني مث بوسط امل"وهذا ما جنده يف مدينة إشبيليا ،اجلوامع اليت متّ حتويلها لكنائس 

  )1(".سواري أربعة متسعة جدا حمجرة بشبابيك من النحاس اختذوها ملصالهم وجعلوا ا صلبام
فيصف يف رحلته فريى يف الكنيسة صورة من صور اإلعجاب يف جمال البناء؛  أما املكناسي

   )2(".ابنيا الدنيا يف ارتفاع جدراا وضخامة عجائب إحدى: "كنيسة االسكريال بأااإلكسري 
مث دخلنا الكنيسة " :يقولمرتينو،  - سنتلدير " البدر السافر"يف رحلته  زيارة املكناسيو

وزيارته  )3(".فإذا ا من العجائب وغرائب الصنائع والتزاويق من الرخام ما يكل القلم عن وصفه
  )4( .غرائبمن بلرم وما رأى ا  لكنيسة

حالة املغاربة، وشكل ركيزة يف نصوص الر ابارز ااآلخر الديين حضور لقد كان حضور
  .مهمة يف بناء الصورة الكلية لآلخر، وأساسيات تعامله ومالمح حياته بشكل عام

بعض  برازيف إ دردجند حيي الغزال ال يتوإذن يظهر اآلخر من خالل الغرائيب يف الرحالت، 
على قوة اإلسالم يف هذه  سردهؤسس ي ابن بطوطة أمري الرحالني و ورمان اليومية،خصائص الن

  .وثنيني ومثلثني أو مسيحينيو املرحلة من حيث كونه رسالة للذين ال يدينون باإلسالم من كفار
كان  واالزدهارها، ألن يف مرحلة القوة ضعفوخيتلف اآلخر يف قوة الدولة اإلسالمية عن 

جهة ثانية لإلصالح والنقد من  ا، منعموضوعا للحكي واإلثارة واملتعة من جهة وموضو) اآلخر(
  .منطلق اإلسالم الكوين

أحيانا، وحمط  واالنبهارهشة الد أصبح حمطّ) اآلخر(أما يف مرحلة الضعف اإلسالمي، فإن 
  .هشة يف الصناعة والعمران وإخضاع الطبيعةهذه الد تتجلى، أحيانا أخرى واعترافتسليم 

  
  

                                                             
  .85، 84، صنتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، الغزال )1(
  .123، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )2(
  .213، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )3(
  .213، صر نفسهاملصد )4(
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  :السفارية الرحالت صورة املرأة يف  -8
ياها بقضايا اتمعات لمرأة مكانة متميزة يف كتابام، وربطوا قضالأوىل السفراء لقد 

يقدم املنت الرحلي، يف ما خيص التمثيالت حول ، حيث وعاجلوها من منطلقات إسالمية األوروبية
 متخفي وراء تصرفات ين، متظهرات وجتليات شىت بعضها جوااملرأة أو ما يرتبط بتلك التمثيالت

يقدمها على أا وفية يف  الرحالةلغوص يف عمقها وتفكيك أبعادها، وأخرى وإن كان تتطلب ا
نقل املشاهد، إال أا قابلة لكل تأويل أو فهم مغاير ورمبا لتأويالت عدة، باإلضافة إىل وجود 
وسيط بني األنا واآلخر ال ميكن إبطال توجيهه للفهم وتأثريه سلبا أو إجيابا على توجيه اخلطاب 

 الرحالةهو املترجم، ونلمس احلضور القوى للمترمجني يف كل النصوص، األمر الذي يؤكد جهل و
فإذا بأسوار املدينة وسطوح الديار مملوءة نساء : "تدل بعض النصوص على ذلك.الغة اآلخر

وقد تزين ولبسن أفخر "ويقول أيضا  )1(،"ورجاال وصبيانا، وأصوام مرتفعة، مل نفقه ما يقولون
ويف  )2(،"ياب، وما زال الترمجان يترجم على لسان بالسالم والترحيب، فنرد عليهن مبا البد منهالث

وملا أشرفنا على سفلي الدار وجدناها كاجلراد املنتشر بالصبيان وهم يصيحون، " خرآموضع 
 إم يطلبون منك أن تشفع فيهم إىل املعلمني ليسرحوهم،: فسألت الترمجان عما يقولون، فقال

  )3(".فبعثنا إىل املعلمني بذلك فسرحوهم ثالثة أيام
االختالط ووجود املرأة يف الفضاء اخلارجي، وتتم تعليقات  ةتعرض هذه الرحالت ظاهر

حنالل اال نا خروجا عن الدين وتعبريا علة على استغرام للظاهرة ورفضهم هلا واعتبارهاالرح
طة يف احلديث واملنادمة مع غري أزواجهن يف وللنسوة رغبة وغب: "يقول الغزال،وتفسخ القيم 

وقد يأيت نصراين داره فيجد امرأته أو . اجلماعة واخللوة، وال حجر عليهن يف ذهان حني شئن
ابنته أو أخته مع نصراين غريه أجنيب يشربون وبعضهم متكئ على بعض، فينشرح لذلك، ويرد 

والذي يؤيد ذلك ما شاهدناه . ه، على ما قيلاجلميل للنصراين املنادم لزوجته أو غريها من حمارم

                                                             
  .47، نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، صالغزال )1(
  .52املصدر نفسه، ص )2(
 .244، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )3(
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فذلك عندهم . من أعيام حيث حللنا  بالدهم من استئذام لدخول نسائهم علينا بقصد السالم
  )1(".األكيد احملتم، فلم يسعنا إال اإلجياب، فدخل علينا عدة منهن، وجلسن على الشليات من األمر

دار جيتمعون فيها نساء ورجاال كل ليلة بقصد التآنس ذلك أن هلؤالء األكابر : "ويقول املكناسي
 اًءنست الدار كل من له بال وشان منهم حىت امتالفإذا بتلك الدار ": ، ويقول أيضا)2("واحملادثة
وأدخلوا أصحاب املوسيقى وأخذوا يف استعماهلا وغنني وغنت الفتيات من (...)  ورجاالً

وأنتم خمريون يف تتميم  ،م قد حلقنا تعب اليومالضامات بأصوات حسان ورقة أحلان، فقلت هل
اخترنا األمر األول وعليه املعول، فتركتهم خمتلطني نساء : عملكم أو انصراف إىل منازلكم فقالوا

  )3(".االبلوهم خاو مرة إليأبورجاال، و
خلوة الرجال بالنساء، ومقامستهم احلديث والترته والسهر، والغناء والرقص،  الرحالةرفض 

لظاهرة عدم مباالة األزواج اجتاه تصرفات النساء املتحررات حد  إضافة. هن كاشفات أجسادهنو
  .ذلك إىل عادات هؤالء وقوانينهم الرحالةالفوضى، ويرجع 

وأسواق : "تجارة مع الرجال، وممارسة بعض احلرف، يقول املكناسيلأما ممارسة النساء ل
ويقول  )4(".والتجارة والبضائع وجل باعتها النساء مدريد عامرة مشحونة بأهل احلرف والصنائع

 عدد كثريااحلرير وعندهم من مرماته على اختالف أنواعه وأشكاله  نسجوأرونا مواضع :"أيضا
يان ومن غريب ضبط هؤالء الكفرة وتبصرهم بأمور دنياهم أن مجعوا يف هذه الدار من الصب

ن اليتامى خيدم أن يتعلموا الصنعة، وكل واحد موكلهم هنالك بقصد  عددا كثريا واألراملاليتامى 
والطاغية ينفق عليهم يف مأكلهم وملبسهم وسائر مؤم إىل أن يتعلموا من الصنعة  الصنعة اليت يريد

  )5(".عاشهممبما يقوم 

                                                             
  .52، نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، صالغزال )1(
  .238، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )2(
 .184، صكسري يف فكاك األسري، اإلاملكناسي )3(
  .83، صاملصدر نفسه )4(
  .147، صاملصدر نفسه )5(
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وهلن صنائع فائقات من الرقم والنسج، وصنعة النوار املستعمل : "ويقول يف البدر السافر
  الذي ال يشك فيه أنه نوار، وأما صناعة احلالوي على اختالف األلوان من الكاغد والكتان 

ويقول  )1(".كم من مرة من صنائعهم على سبيل اإلهداء واإلكرام بعثوا إلينا فقد فشيء انفردن به،
وهذه الدار عينها الطاغية لليتامى واألرامل الذين ليس عندهم من يكفلهم، وعني أقواما :"أيضا

  )2(". األزقة ويأتون م إىل هذه الدار، وا مجيع احلرف والصنائعيبحثون عنهم يف
دار كبري معينة للصبيات اليتيمات املهمالت، وتلقانا كبريها وفرح بنا، مث أتت امرأة مسنة مقدمة "

وأرتنا املعلمات اللوايت يعلمن الصبيات املذكورات الصنائع ... على البنات اللوايت بالدار املذكورة
غزل والنسيج والرقم والطبخ وغري ذلك من حرف النساء، وقالت املقدمة أن الطاغية ينفق من ال

عليهن من عنده ويعطيهن الكسوة كل سنة ويعطي املعلمات أجرة تعليمهن، وميكث البنات 
  )3(".هنالك إىل أن يتزوجن فال خترج من الدار املذكورة إال وقد تعلمت صنعة من الصنائع

وربية بإدماج الشرائح الضعيفة، من اتمع مثل الفتيات اليتيمات واألرامل اهتمام النظم األ
  .حتمل تكوينهم وتعليمهم لضمان طرق الكسب وإجياد مكانة باتمع عرب

 ،املستوى الرفيع الذي حققته الفنون من مسرح وغناء وموسيقى ورقص الرحالةيظهر 
ومن أعجب ما رأيت : "يقول الغزال ق ومهارةسة تلك الفنون بدربة وحذومشاركة النساء يف ممار

عندهم بنية ما ظننت يف عمرها تسعة أعوام، وقد أحيت الليل كله بالغناء بني أهل املوسيقى، مث 
أخذت يف الرقص بطريقة غري معهودة عندهم، مث باشرت عود الطرب بيدها، وملا قضت منه 

القوم، والكل يف غاية اإلنصات هلا، الغرض، أسكتت املعلمني، مث قامت على قديها خاطبة يف 
وجعلت تارة تدمع عينها، وتارة تضرب بيدها على صدرها، وتارة تنقبض وتارة تنبسط، ومما 

واستمرت . ومل يصحبها توقف وال تلجلج ا تسرد ما متليه على القوم بسرعةيستغرب منه أيضا أ
دث به، هو حمفوظ من كتاب ف الغيب أن ما كانت حتيقرب من ساعة فكشعلى تلك احلالة ما 

                                                             
  .207ص، البدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )1(
  .212، صاملصدر نفسه )2(
  .244، صنفسهاملصدر  )3(
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ودخل علينا من فما شعرنا إال " :ويقول أيضا ،)1("عندهم كالعنترية وهم يسمونه بالكوميديا
على الظن أن  نصيبهن من احلسن، وفيما يغلب نات ما يقرب من املائة، وقد أخذنالنسوة والب

د لبسنا ما أحسن من منتخبات من بنات املدينة، منهن زوجة احلاكم وغريها من األعيان، وق
الثياب وجلسنا على الشاليات، وصاحب الطاغية الذي ظننا أنه صاحب عقل ومتييز وخمتار عند 
عظيمه، واقف على جيلس كل واحدة من النسوة البنات باملوضع املناسب هلا، على قدر مراتبهن، 

هكذا حىت أتى على ويأيت بنحو العشرة يسلمن علينا على لسان الترمجان، مث يأيت بعشر أخرى، و
آخرهن، مث أقبل علينا يطلب منا اإلذن يف رقصهن فأجبناه لذلك، فقمن يرقصن على عادن كل 
ذكر مع أنثى، فلم تلبث إال وهو آخذ بيد شابة من حسان وجعل يرقص معها، فتعجبنا من 

، جيب عليه فعله، مع ما ظهر لنا من ثباته ودهائه، وأنه مبعوث طاغيته ألصحاب سلطان اإلسالم
وعند . مرسله إىل غريه كل من األمور الواجبة عليه مراعاا قوال وفعال ةأن يفعل ما تطول به رقب

أخذ بيد شابة أخرى، غري األوىل وأخذ يف الرقص معها، حيث شكرناه، ... شفاء غليله يف الرقص
اما لنا وجربا وكلما أراد الرقص مع غري اليت رقصت معه، جيدد االستئذان ويعيد العمل إكر

أن الرقص عندهم من كمال املروءة وأداء  الغيبخلاطرنا، وال يسعنا إال اازاة باخلري، فكشف 
ومكثوا على ذلك إىل أن قرب الفجر وذهب  !الواجب عليهم يف إكرام الضيوف من ذوي األقدار

  )2(".كل حلال سبيله
ينشدن، فإذا بأصوان أرق  مث أشار القاضي إىل ثالث بنات مراهقات يف أمجل صورة أن"

كل : وكيفية رقصهن ؛من الرباب، ما مسعت مثلهن قط، وقام كل من باملرتل من النساء يرقصن
ذكر مع أنثى، دائرين يف احملل، والنسوة يدخلن وخيرجن بني الرجال يف الدائرة أحيانا، مث يرجعن 

ان، ويتأخر الرجل عن املرأة يف مقابلة الرجال، فيأخذ كل واحد منهما بيدي صاحبه، مث يفترق
، مث يقصدها أيضا وتقصده حىت جيتمعا على الصفة املذكورة وهكذا يفعل كل ذكر مع ىالقهقر

                                                             
  .174، نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، ص الغزال )1(
  .63، صفسهاملصدر ن )2(
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فإذا برب الدار الذي هو معظم فيهم لوفور عقله وكرب : "ويقول أيضا )1(".أنثى املعينة للرقص معه
ه يف السن، وأخذ بيدي بنتني قام بنفسه، على ثقل حركته وضعت... سنه وله مكانة عند سلطانه

مراهقني يف غاية احلسن وأوقفهما بني يدي أهل املوسيقى وجعلتا تغنيان بأصوات حسان ما مسعت 
وال رأيت أحسن منهما صورة وصوتا، وأهل املوسيقى جييبوما، وبعد الفراغ من غنائهما، أتى 

ؤمها، وكيف كانت املغنيتان هل أعجبين غنا: ما الرجل املسن العاقل األمني، وجعل يسألين
فشكرما له حىت أين قلت له مل أمسع صوتا مثل صوما، وال رأيت من يتشاكلهما يف احلسن، 

مها بنتاي فدعوت هلما اهللا تعاىل أن : فانشرح لذلك وجعل يعرف احلاضرين مبا أجبته به، فقال
ن هناك للرقص واحدة بعد يت حضروجعل يندب البنات اال )رأى يهديهما إىل اإلسالم(يسلمهما 

وقد بذل حاكم قالص اهود يف إكرامنا والربور بنا والتنويه : "... ويقول املكناسي )2(".واحدة
دارا بالقرب منا للفرجة تسمى  وؤد، ومن مجلة إكرامه إيانا أن هيبقدر سيدنا وموالنا مما جتاوز احل

نعت من التوجه إليها وراودونا مرارا الكميدية وطلبوا منا أن أتوجه إليها حىت أنظرها فامت
وقد ورد علينا بتلك الليلة الضامات نساء األكابر بقصد السالم علينا وأحضرن "... ، )3("فأبيت

املوسيقى، ألن هلم اعتناء كبريا ا واستعملوها مبحضرنا، ورقصن الضامات كلهن مع أكابر البلد 
اء للسالم علينا مجيع األعيان والضامات وج"... ، )4("نساء ورجاال كل ذلك إظهار لفرحهم

واألكابر، وأحضروا ءالت الطرب واملوسيقى، ورقصن الضامات من أعيان البلد ألن ذلك عندهم 
  )5(".هو غاية اإلكرام

ومن جهة فرح أهل هذه البلدة بنا وكثرة بشاشتهم بقدومنا أن ورد علينا احلاكم وأعيان بلده "
لنا باملوسيقى والرقص،  وتأنيسانساء األكابر بقصد السالم علينا  ومعهم املوسيقى ومجيع الضامات

وذلك هو عندهم الغاية يف اإلكرام فلم أجد بدا من مساعفتهم والنظر إىل ما يفعلون جربا 
                                                             

  .57، ص، نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهادالغزال )1(
  .71ص املصدر نفسه، )2(
  .23، اإلكسري يف فكاك األسري، صاملكناسي )3(
  .52، صاملصدر نفسه )4(
  .66، صاملصدر نفسه )5(
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فأول من تقدم ... خلواطرهم، فدخلوا علينا وتقدم احلاكم وعرف مبن تقدم من األكابر والضامات
  )1(".كرب الضيمهي أ ضامةإىل الرقص احلاكم 

وقد رد علينا أهل هذه القربة ليال باملوسيقى، ومعهم الضامات بقصد السالم علينا، وأخذوا "... 
  )2( ".يف استعمال املوسيقى والرقص نساء ورجاال

ويف الليل ورد أعيان البلد عن آخرهم رجاال ونساء، وأصحبوا معهم آالت املوسيقى اليت "... 
يف الدخول علينا  ذنوناافاستالغاية يف اإلكرام اليت ال غاية فوقها،  يستعملوا، وذلك عندهم

باملوسيقى والنساء الضامات، بقصد أن يرقصن كما هي عوائدهم، فما أمكنين إال أن أذنت هلم 
جربا خلواطرهم، ألن ذلك من شدة إعتنائهم بسيدنا وموالنا أمري املؤمنني وفرحهم خبدميه، فدخلوا 

مث قصد اخلريدة كست ... كملوا مجعهم وأخذ أهل املوسيقى يف استعماهلا،نساء ورجاال فاست
الس جبماهلا وأزال مشريره وبايع هلا وقال إياك أعين ولست أكين فجعل يرقص وهي بني يديه 
وخيالف بني رجليه ومل يبال بالقوم الذين حضروا قلوا أو كثروا، قبحهم اهللا فما أقل حياءهم، 

مث برز أهل املوسيقى والطرب، وصعدوا فوق الرتب، :"ويقول يف البدر السافر)3(".وأكثر اجتراءهم
وأخذوا يف نقر األوتار، وخلع العذار، ووصف كؤوس العقار، وأطرحوا احلشمة والوقار، نساء 
وولدانا، اختذناهن أخذانا والولدان قد خصوا لتبقى أصوام عند الغناء رقيقة، مستحسنة أنيقة، 

النسوان يف كل أوزان، وهم ميكنون أنفسهم من اخلصي باختيارهم الحتياجهم تشاكل أصوات 
وافتقارهم، فيتوصلون بالغناء إىل الغىن، ألن هلم على ذلك جعالة وافرة معروفة، ومهم القوم إىل 

فه، وقد قيل إن النساء ميلن إىل هؤالء األخصياء بسبب التهمة اليت بعدت، واألمن ومساعهم مصر
، وبقينا -وقبح حاهلم وقلل أمثاهلم -قبحهم اهللا-مع بلوغها ما أضمرت ووجدت  من ظهور محل

 م الغرية، وجنود إبليس كما تريددهم عليه من ع ومجعهم، ورأينا ما ديهمانحىت تأملنا .معهم

                                                             
  .70-69ص ،، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )1(
  .72، صاملصدر نفسه )2(
  .155-154ص املصدر نفسه، )3(
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تيوس  فرفعوا العقرية، كأموطربوا كبرية وصغرية، وقد شربوا  عليهم مغرية، مجعتهم رجاال ونساء
  )1( ".شطانتركتهم والشيطان قد أوثقهم با... ة، فلما رأيت القومريظيف احل

وخرج أناس من زواياها نساء ورجاال قد لبسوا فاخر الثباب، وتقدمت فتاة فافتتحت الغناء مع "
رجل مناوبة فأتوا باإلعجاب واإلغراب، مث أرخي ذلك الساتر وبقوا هنيئة، وصفر صافر فرفع 

كل آخر، وخرج أناس آخرون فلعبوا وغنوا ورقصوا نساء أيضا وظهرت دار أخرى على ش
 ورجاال، وبقوا كذلك كلما لعبوا أرخوا ذلك الساتر، فيصفر الصافر ويرفع فيكشف عن أشكال

  )2(".وبنايات مغايرات ملا تقدم، وكل ذلك إمنا هو ختيالت ما عدى اآلدميني فهم حقيقة
يضاء كهالة حاطت ببدرها، مث عرجت إىل تح باب وبرزت فتاة من خدرها تتأىب يف حلة بوفُ"

معارج يف الصدر وطلعت فيها بازغة كالبدر، فأشرك من ذلك النفر مجع كبري وكفر، وتضرع يف 
ذلك الس عرفها ونشرها ونشرت أوراق الغناء فتواىل فتحها ونشرها، وأعقب لفها نشرها، 

ار هلا أحلان حمركة مطربة فأخذت يف ت، ذات أو)اآلربة(وقربت إليها آلة من مزامر داود يسموا 
استعماهلا ونقرها مبا حل من النفوس اآلبية عقد صربها، مث وقف بإزائها صيب خصي حي فجعال 
يغنيان بأصوات وأحلان أنيقة، وأحوال لطيفة رقيقة، فالصيب حيكي حال عاشق متيم سقيم، والفتاة 

، وما بني ذلك من الشكوى عند حتكي حال املعشوق الذي هو منحرف عن صاحبه غري مستقيم
املسامرة والنجوى، حىت استمالت النفوس، وصارت طالئع كتائب حماسنها يف خلل األفئدة 
جتوس، وهدأت األصوات والقوم أحياء يف حيز األصوات، كأمنا الطري منهم على الرؤوس، فال 

ستك مزامر داود، وإن يتكلمون إال رمزا أو إشارة حباجب أو غمزا، فأن نقرت آلة تشبه العود أن
غنت بال آلة بفيها، أنستك الدنيا مبا فيها، حتفة من حتف الزمن، ال هي يف الشام وال يف اليمن، ال 

فضحت فيما صنع ردينا، وإذا أفترت بامسة،  اشيء يعادهلا يف الدنيا وال يكافيها، فإذا مشت اهلوين
وب متأملة حسرا، فإذا أقبلت قتلت، كانت للقلوب قامسة، وإذا نظرت بلحاظها شزرا، تركت القل

فلما استكملت ما  ؛وإذا ولت استوطنت القلوب وحلت، بعدما أضلت العقول واألحالم وأزلت
                                                             

  .182-181ص ،البدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )1(
  .186صاملصدر نفسه،  )2(
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أخذ القوم . أتت به من الغناء والطرب الذي من وراء العجب، وقعدت تستريح مما ناهلا من التعب
ه وندميه وأنيسه، مع انعقاد يف حماسنها يتحدثون، ويتناجون ويتخافتون، كل إنسان مع جليس

ن مل تر مثلها النواظر واألمساع، وأذعن إليها احلسان اللوايت ذكرهن يف ااالتفاق واإلمجاع على 
  )1(".الدنيا مشاع

ومن غريب ما رأينا من لني عظامها لعب بنت منهم وضعوا هلا طبلة من اخلشب مرتفعة مبقدار "
و ذراع، مث وقفت عليها ووضعت رجال على نصف قامة، ونصبوا فوقها خشبتني يف طول حن

خشبة واألخرى على اخلشبة األخرى، ووضعوا هلا رياال على الطبلة من خلفها مث انثنت من ورائها 
شيئا فشيئا حىت أوصلت رأسها إىل الطبلة وأمسكت الريال بفيها ورجعت حىت استقلت قائمة، 

  )2(".شاهدةوهذا من العجب املبني الذي ال يقبله العقل إال بامل
مرارا، مث  حوخرجت فتاة راكبة على فرس ومحلت على الفرس مغرية وهو يدور ا يف ذلك الربا"

وقفت على ظهر الفرس وبقي الفرس مغريا ا وهي واقفة، مث أخرجوا هلا فرسا آخر فركبت 
رس وقد قيل أا تضع رأسها على ظهر الف... وأجنبت اآلخر وبقي الفرسان يغريان ا مدة 

وال غرابة يف هذا ويف هؤالء الشياطني، . ورجالها إىل أعاله، ومل تصنع ذلك أمامنا يف تلك الليلة
  )3(."!توا باحملالافإم كادوا أن ي

شرع أهل الغناء والطرب يف استعمال نغمات رقيقة وأصوات حسان، من حسان لطيفات "
تيب، األكرب فاألكرب كل رجل أنيقات بتعذيب القلوب خليقات، مث جعلوا يرقصون على التر

مث تتابع الرقص ... يرقص مع امرأة مكافئا هلا، فأول من فتح الرقص احلاكم مع امرأة من األكابر،
، ورش من عرقهن ما من )العذارى(وتواىل، ومحى الوطيس فاختذوا له جماال حىت تعنب هؤالء اخلرد 

ليل، قبل أن يشمر قوم آلخرين الذيل، فشمرت للمسري يف بقية ال... وجنان تورد، فنصع وجتدد

                                                             
  .188-187، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )1(
  .217، صاملصدر نفسه )2(
  .218املصدر نفسه، ص )3(
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وتركتهم نساء ورجاال خمتلطني، وما أدري ما يفعل بعدي، أظنهم يصبحون كالكالب 
  )2(".فكانت خترج وترحل وتركب الفرس وتتصرف تصرف الرجال"... )1(".مرتبطني

بالليل ونريد  إننا قد هيأنا اليوم فرجة: فقد بعث إلينا احلاكم البلد مع مجاعة من األعيان وقال"
منك أن حتضرها، فثقل علي ذلك مث تأملت وعلمت أن القوم إمنا صنعوا ما صنعوا بقصد إكرامنا، 
والتنويه بقدر سيدنا املنصور إمامنا، فتعينت مساعفتهم، وال تناسب خمالفتهم، وإال تتطرق األلسنة 

  )3(".مبا قيل فيمن ال يقبل الكرامة وال يألونه عتابا وال مالمة
، ]3:سورة الرعد، اآلية[ صنوانٌ وغَير صنوان"اخلدمة زت فتاة هي املعلمة، ومعها مجاعة منبر"

كل به كل  على شكل واحد يف اللباس، فال تكاد متيزهم من االلتباس، فأتوا من أنواع اللعب، مبا
كصون، واحد منهم وتعب، فطورا يرقصون، فتراهم يزيدون فيه وال ينقصون، ويتقدمون وين

  )4(".فأغربوا من لعبهم مبا كاد أن يكون حماال، أو نقول اإلنس جنا استحاال
تمثيل، وكذا نكران ظاهرة دقيق وانبهار كبري جلمال النساء وحالوة أصوان وحذقهن يف ال تصوير

وانتبهوا إىل ضمور خصورهن  ،نجسدهأالنساء، ووقفوا عند مفاتن  الرحالة واوصف، فاخلصيان
  .سة وبذخهن ودالهلنيأجسادهن، كما انتبهوا إىل قيمة حليهن النف ضأردافهن وبيا ءوامتال

ومن الغد اجتمع ذه البالصة خلق كثري قد سروا األرض بنشرهم على بسيطها كما ستر سورها "
أجسام النسوة اليت استوعبت الصقاالت األربع باجللوس جنب هذه هلذه على شليات مكتسية 

 حلل خمتلفة األلوان حمالة بأقراط يضاف إىل ذلك من بواقيت مينطية فما دون بالديباج والنسوة يف
واألبواب الشراجيب اليت يعرب منها للصقاالت ستور من . ذلك تلمع بلمعان الشمس كاملرآة

الكمخة على ألوان بعضها من املؤبر وبعضها من الديباج، وغري ذلك، فالناظر للصقالة يشاهد ما 
  )5(".اخللق للبالصة من قائمها املبسوط يذهله من استيعاب

                                                             
  .238ص، البدر السافر هلداية املسافر، املكناسي)1(
  .89يف فكاك األسري، ص، اإلكسري املكناسي )2(
  .231، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )3(
  .231املصدر نفسه، ص )4(
  .63، نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، صالغزال )5(
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وقد استقلت الصقالة اليت حنن ا بالنسوة والبنات املقطوع حبسنهن، ولبسن من احللل ما يناسبهن "
وتقلدن من اليواقيت ما ال يصفه واصف، واحللل خمتلفة األلوان، والقيم على كل مقعد يرتب 

خيالف بني األلوان يف احللل حال اجللوس، الصفوف، وجيلس النساء والبنات جنب هذه هلذه، و
فالناظر املقاعد املظللة بأنواع الستور، على اختالفها يف األلوان وختالف ألوان احللل اليت على 

  )1(".النسوة، حبسب ما يشاهده من ذلك بطائح من النور خمتلفة األلوان
  )2( .جلاهلية األوىلمع كثري من النساء قد أظهرن زينتهن وتربجن تربج اجبفخرجت فإذا "

ويظهرون من التودد نساء ورجاال ما ال يوصف، ويف نسائهم من احلسن الباهر واملعىن "... 
  )3(".حور مقصور عليهن احلور بالد األندلس، الزاهي للزاهر ما اختصهم اهللا تعاىل به دون سائر من

يعون مفارقة ذات الدالل ونفوس القوم مصروفة جتاه ذلك الغزال الغرير بقبلتهم شطره ال يستط"
 أنيت يف الوصف، مهمت أن أسحر قبل أنثرف، للعجمة والطوالظرف، وإن القوم ممنوعون من ال

  )4(".ما فأصري بلحاظها كليماا، وأن ال أكون هلا كليميلَقبل أن نكون سا ليمسنسحر، وأن أروح 
، يف السهرات تهان مشاركحتفاالت، وأطال الكالم عتناول ابن عثمان املرأة من زاوية اال

   يف وصف املرأة لكنه
بتفصيل وخصوصا يف حلظات الرقص والطرب اليت كان شاهدا عليها على الرغم من 

وشأن هؤالء الراهبات يف "واستنكاره لفعل الراهبات  ،"عتبارها حمرضة على الفتنةبا إياها استنكاره
 جمال، مع إبليس حيث جال، عزلتهن، مناكر معتكفات عليهن، قد جالوا عن املساحقة يف

: ورأى حضورها الستقبال الوفد املغريب عربونا على الفرح ذا األخري، 5"واستغنوا عن الرجال
عيان بلده ومعهم املوسيقى ومجيع أأن ورد علينا احلاكم و... ة فرح أهل هذه البلدة بنامجلومن "

                                                             
  .69، صاملصدر نفسه )1(
  .30ص، ، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )2(
  .53املصدر نفسه، ص )3(
  .189ص، افر هلداية املسافرالبدر الس، املكناسي )4(
  .207، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )5(
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 نفسه على وخاف مجاهلا وجذب ،بوقدم ابن عثمان املرأة وهي تغىن وترقص وتطر، )1("الضامات

   :شركها من النجاه فطلب اخلطأ ارتكاب من
  ارحس اباأللب رييد غزالٌ

  مٍسجِ لّكُ بل ثوى، قد لبابنِ

   واهه فاحذر أَبصرته إذا

  

  )2(يصيد كي امٍقَس لحاظب  

هبِلْقَ يف له رسم جديد  
لَمقْبلَ هته شد بطشيد  

  

                       :نابل دينةم دامات يناسب شعر نظم يف يتردد مل ذلك ومع
ئْرمهات اطفًو ــبدت،  
                    ها،ــظحلَبِ عٍـولـبِ

وعـقَ نـم لٍـامها،د                     

أصبت اأخ ـكالذّ ىهالن  
ـهشوأدت زلٍـغَ اد                     

  هـجِسلن دـجِي مـلَفَ

  

  لِـبِناب سٍـِمجل يف

دتار بسرِح لِـابِب  
دوقناة ت لـابالد  

  لـابالن ألملعيا يـ
  لـقابم هاـنِسحبِ
  من أو لابِح 3(لِابِن(  

 وحسن )4(واألعيان األكابر نساء هداعوو استقباله راسيمم يف امللك زوج السفري وذكر

 إىل باحندارهن النساء تسليم أن إال زوجها، فعل كما علينا، فسلمت" :عندها وحضوته له استقباهلا

 )5("واإلحسان اإلكرام من معنا فعلوا عما خريا ناهايازج مث مرات ثالث ذلك فعلت ما، اشيئ األرض

 ألن به تتزوج ما يعطيها فإنه أخت له كانت إن" :فيقول اثاملري يف  املرأة أحوال عثمان ابن أورد وقد

  )6(".يطلقها وال بعد عليها يتزوج وال ليأخذها للزوج معتربا ماالً تعطي عندهم املرأة
  :السفارية الرحلة يف الغريبو العجيب -ثالثاً

                                                             
 .69، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )1(
  .189، صالبدر السافر هلداية املسافراملكناسي،  )2(
 .190، صاملصدر نفسه )3(
 .170، صنفسه رصدامل )4(
 .223صاملصدر نفسه،  )5(
 . 236، صاملصدر نفسه )6(
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 خباري والوصفي واحلكائي والفكريتشكل كل رحلة من هذه الرحالت يف نسيجها اإل
املرجعية الذاتية من حيث هي بؤرة استفاء للمعلومات واختيارها والتركيز :  من املعطياتضربني

على بعضها وتقدمي عناصرها العاطفية واإلدراكية، وهي مرجعية تغدو أحيانا نافرة وبارزة مبقدار 
الدبلوماسية مث املرجعية السياسية و. انفالا من املرجعية السياسية املتحكمة يف الرحلة ويف طبيعتها

هو احلال يف فالرحلة السفارية رحلة ختضع ملقاصد وغايات حمددة إما من أجل التفاوض كما 
، أو مهمة التواصل مع الدول الطامعة يف االستيالء على حمل الدراسة الغزال واملكناسيرحالت  

باألعياد الوطنية  املغرب وما جاوره أو مهمة الصلح واهلدنة مع احملتل، أو املشاركة يف االحتفاالت
  .وهذا ما جنده يف الرحالت السفارية يف العصر احلديث. لدول أجنبية وغريها

هذا الصراع املعلن أو املضمر  ليت ختضع هلا الرحلة  السفارية هياملفارقة األساسية اف من هنا
 كبريا يف فاملكناسي كان مسؤوال تني السياسية والدبلوماسية السيما يف الفصول األوىليبني املرجع

املغريب، وهذه أول رحلة له إىل بالد اإلفرنج، وقد أتبعها برحلتني إىل ) إلدارة السلطانيةا(املخزن 
بامتياز واإلداري ) اإلدارة املغربية(إنه رجل املخزن . بالد تركية وبالد مالطا يف مهمات مماثلة

املنوطة به، سي الذي ينطلق منه املهام السيا احملنك والفقيه املثقف العارف بالتاريخ واملتمثل للموقف
ظهر منها إال أن تتحلى مبوضوعية تتالشى فيها ذاته وحواسه لكي ال ت رحلته يفرغب  ومن مثة 

وهذه الرصانة تؤثر سلبا ،ثلة متثيال مطلقا للمنظور السلطاين يف كل وجهاته ممشخصيته اخلادمة و
جند أنفسنا أمام حكي حمجوز ووصف شبه على احلكي الذي يتقلص كثريا لصاحل الوصف، حبيث 

راتيجية الذي جيعل من هذه الرحلة ذات استتقين للمعطيات البصرية اليت تلتقطها العني؛ األمر 
خطابية حمكمة، التكرار يف احلكي هو التعبري األمسى عن طابعه احملجوز، وتكرار الرغبات 

وقف الديين أو التارخيي، وكبح مجاح اإليديولوجية النابعة من صور وقوالب جاهزة نامجة عن امل
التصورات االجتماعية املعربة عن املوقف املسبق فيما خيص العوائد االجتماعية لآلخر، حبيث 

وأشبه بالتقرير الذي يوجه مباشرة  يذكرها املؤلف يف الغالب باعتبارها عوائد غري قابلة للتقومي
اءت يف وقت كان فيه املغرب ال يزال يتمتع يف كلّ هذا، فالرحلة ج ووال غر. لقراءة السلطان
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بقوة كربى وحيسب له ألف حساب يف املنطقة، مما جعل السفري يتعامل بالندية املطلوبة يف مثل 
  .هذه الظروف

وهو أيضا األمر الذي جيعل من اللحظات الذاتية حلظات الدهشة والعجب بامتياز، تتجاوز 
  .خري مبلِّغ لعظمة املرئي أو جانبه املدهشقدرات الذات على كتم ذلك اإلحساس ألنه 

 النية عن اإلعالن من الرحالة كالم خيلو وال والغريب؛ العجيب عن حديث من الرحلة ختلو ال

 يلزم ضمين عقد بإبرام ، اإلشارة سبقت كما يتعلق راألم أن واحلق عنهما، باإلخبار اإللتزام يف

 رائدمها وإفادة إخبار فادة،واإل باإلخبار اإللتزام ؤداهم عقد قارئه، إمام به نفسه الكاتب الرحالة

 الغريب مضامني يف يقوم وآخر زمان وبني وأخرى، رحلة بني الفرق ولعل واملؤانسة، اإلمتاع

 باألجنيب االلتقاء تفترض الرحلة ألن واإلخبار التحدث فائدة وفهم اإلفادة داللة ويف والعجيب

   )1(".واالختالف الذاتية بني احلياتية، رحلته عرب ويكتسبه اإلنسان مع يتولد ورمبا واملتخيل، بالواقعي"
 فهذا والصرحية، بل الضمنية، الشروط هلذه مراعاة عشر، الثامن القرن يف أوربا إىل الرحلة ويف

 اجلانب من به أمرت ما" طان،لالس من بأمر وتسجيلها الرحلة تفاصيل كل بتدوين يقوم الغزال

 عما وأحدث ،ودريت وعيتو رأيت وما مسعت ما امليمونة الوجهة هذه يف أقيد أن من ...املولوي

 بني ذلك اخلدمي فهل واملسرة اإلقامة يف هتأبصر ما مجيع وأصف ،والقرى املدن من أشاهده

 يف ابصرته ما أقيد أن رأيت وقد :" قولهب اإلكسري رحلته يف ياملكناس هيذكر ما وهذا ،)2(".هنيعي
 له ممن وال امليدان هذا أهل من أكن مل وان واملداشر، والقرى ، واحلواضر املدائن من واوبيت وجهيت

 تعاىل اهللا من مستمدا مستنكفًا، يكن ومل معترفا بالقصور مثلي هو ملن رمسته الكنين جوالن، فيه

 ما أقيد أن ورأيت": ب التأليف سبب املكناسي فيعلل السافر البدر يف أما )3(".الطريق سواء إىل التوفيق

  )4(."اإلدراك عن لقصوري حرى غري بذلك وأنا سفري، يف أبصرته

                                                             
 .101، ص)ت.د(، دار املنتخب العريب، بريوت، )ط.د(، )مفارقات العرب والغرب(، املتخيل والتواصل ةحممد نور الدين أفاي )1(
 .45، نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد، صالغزال )2(
 .06، صاملكناسي، اإلكسري يف فكاك األسري )3(
 .109ص، بدر السافر هلداية املسافرالاملكناسي،  )4(
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 املغاربة مسافرينا مشاهدات يف الغرابة ويستدعي العجيب إىل يدعو كان ما أكثر أن يف والشك

 وتأيت الصناعية ومنجزات التجهيزاتو األبنية يف تقدم من شاهدوه ما إىل يرجع ما هو ومدونام

 التجارة جند فمثالً ،اإلسالم البالد من غريها أو بالدهم يف يألفوها مل اليت دممشاه من الدهشة

 سفارم يف املغاربة )سفرائنا( رحالينا استغراب استدعى ما أكثر نم فهو )البنك نظامك( تنظيمهاو

 عنايةوال النظافة عن وحديثهم املشاهدة، البالد يف الترتيبو النظام عن راءسفال ويتحدث .ملكناسيكا

  .ذلك يف يلزم ما بكل الكاملة
   بسمة ،"اإلكسري"  صاحب فيسمه والفرجة، اللعب موضع مشاهدة عن لاحلاص االنطباع نّإ

 ميكن ال ما الدار تلك يف العجب من وشاهدنا" :أخرى جهة من الفرجة وطابع جهة، من العجيب

 آالت ومن بالذات، قائمة كأا رللناظ ختيل اليت واحليوانات والبناءات التصاوير أنواع من وصفه

  )1(".يكيف ماال والرقص الطرب
 غرائب ومن" :دائقحو وجنات ماء من الطبيعة ذكره عند املشاهدة لذة الرحالة شعرويست

 اللسان وصفه عن يقصر ما العجائب من ففيها :فيه نازلني كنا الذي للقصر ااورة رسةغال إشبيلية

  )2(".التصاوير تلك من خيرج املاء يطلقون وحيث  حيصى ال ما التصاوير من وفيها (...)
 الذهبية دنواملعا والبحرية الربية الغرائب أنواع" :حيث "الكبري الدار" مشاهدات يصف وحني

  )4(".كتاب يسعه ال ما العجاب العجب من"  )3("وصفه ميكن ال ما واحلجرية
 يف فنجده السافر البدر يف أما الكالم، هذا من اإلكسري رحلة  يف الوصف عملية ختلو تكاد وال

 اإلنسان أقام ولو عجائبها تنقضي إال الدنيا عجائب من املدينة هذه احلاصل،" نابويل يصف وهو قوله

 مرة الرجوع على واتفقنا" :آخر موضع يف ويقول )5(".يستوفيها وال عجائبها حيصي ال ،فيها سنني

                                                             
 .24، 23، ص، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )1(
 .108، صاملصدر نفسه )2(
 .103، صاملصدر نفسه )3(
 .104املصدر نفسه، ص )4(
 .220، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )5(
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 قصرال يف شاهده ما غرابة من عجبهب اجلملة هذه يحتو )1("العجائب تلك يف الغليل لنشفي أخرى

  .بنابويل امللكي
حبيث إن  ،يتخذ املكناسي منذ بدء وضعية املالحظ الذي يبدو أنه أخرب مظهريات اآلخر

حكيه ووصفه يف هذا املضمار يبني عن نظرة تعترب التربج  واختالط الرجال والنساء يف احلياة 
عالوة على ذلك فإن أمورا . ائي أمرا يدخل بكل بساطة يف عوائدهمالعامة والرقص النسائي أو الثن

  .من قبيل الرقص مثال تأيت يف سياق يعرب عن احلفاوة واالهتمام والتقدير الرمسي لسفري السلطان
ومن هذا املنظور فإن أي انتقاد  لذلك يكون من باب اخلطأ الدبلوماسي  والفجاجة اليت ال 

وحىت حيافظ على هذا التوازن بني موقفه األخالقي وموقفه . يه الرحلةتليق بالسياق الذي تتم ف
الدبلوماسي ، تراه يعلن عن استنكاره لالستعراض الراقص ولتربج النساء وقبوله املكره لذلك، وهو 

وبعد العشاء، اجتمع بالدار املذكورة نساء أعيان "االستنكار الذي لن يكرره خالل فصول الرحلة 
فاخربين احلاكم، فتلكّأت عن اخلروج إليهن . بقصد أن يسلمن علينا) Dames( البلد والضامات

ذلك فأحلّ علينا احلاكم، ألنه حلقنا من الركوب يف الكدش مشقة من كثرة حركاته لعدم إيالفنا 
 من النساء قد أظهرن زينتهن وتربجهن تربج ريين إالّ إسعافه، فخرجت فإذا جبمع كثفلم ميك

، فأظهرن من الفرح والسرور واألدب ما قضينا منه العجب، وقابلناهن مبا جيب  اجلاهلية األوىل
  .)2("فانصرفن

كل يف تتكرر هذه املشاهد وتتنوع تفاصيلها ألن الرحلة الرمسية للسفري املغريب كانت تقابل 
أشبه  بيد أن هذا احلكم ال يتكرر، إنه. مدينة وبأمر من امللك اإلسباين باحلفاوة الرمسية الالزمة

  . بتربئة الذمة من شهود املنكر الذي سيالحق السفري رغما عنه طيلة سفره
  
  
  
  

                                                             
 .219، صالبدر السافر هلداية املسافر، املكناسي )1(
  .30اإلكسري يف فكاك األسري، ص، املكناسي )2(
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  :   والغريبوالعجيب املدهش  - 1
  :عجائبية اجلسد 1- 1

خل فيه األنطلوجي بالنفسي باألنثروبولوجي ادتضع لعدة معطيات منها ما يخيجسد اآلخر 
عن هذا اجلانب ويغلِّفه فذلك الن ومن مث، إذا كان رحالة من قبيل ابن عثمان املكناسي يصمت 

تغدو آسره لإلحساسات الذاتية من جهة وكابتة لنظرة اآلخر من " اإلكسري"بالغة اخلطاب يف 
وهذا الصمت الذي يتحول أحيانا إىل ضرب من الكذب ال يسرد من الرحلة إالّ ." جهة أخرى 

سالم، حبيث يالحظ القارئ أن جيد السلطان وتعظيم اإلما يكون يف خدمة مقاصدها املتمثلة يف مت
   )1(".جيل سلطان ليس بسلطامبكل من يصادفهم يبدؤون بت

يتحول خطاب الرحلة منذ البداية إىل خطاب إيديولوجي ينطلق مسبقا من كون  من هنا
خطاب  يوما بالد إسالم ألنه قدرها، إنه ت بالد إسالم، والبد هلا أن تصريالرحلة تتم يف بلد كان

–فيبدو الوصف يف الرحلة حركيا . أن لبالد املغرب شرعية تارخيية يعدوماسي الذي الفقه الدبل
يروي إال املتواتر  ال ع سكوين ألنهظر واملواطن أما السرد فهو ذو طابيتغري بتغري املنا -ديناميا

خروج حاكم املدينة وأهلها ، استقبال : واملتكرر يف االستقباالت اليت تتم بالشكل التايل عادة
لوفد املغريب بالرقص واملوسيقى، مث قيادته إىل مكان إقامته، وهذا الوصف داللة على القوة ا

  .السياسية للمغرب يف القرن الثامن عشر وما كانت تتمتع به يف اخلريطة اجليوسياسية
نظرة العريب إىل اآلخر تتسم بكل مياسم اهلوية الوحشية، لدى املكناسي الذي ال يزال 

وحني يتحدث عن مدينة من املدن اليت عاش فيها املسلمون يردفها ،لة اإلسبانية يرفض وجود الدو
  ".أعادها اهللا دار اإلسالم:" بقوله املسكوك

ولعل ما . حيث يصبح اجلسد صورة أي كيان متخيال، وتأخذ الصورة صفة اجلسم الواقعي
ل يف هذا املضمار، ويثري يف بالد املغرب، من ألعاب لوانية ومسرح وأوبرا يدخ الرحالةصادفه 

  .الدهشة والعجب مبقدار ما تثريه الصورة املنحوتة أو املرسومة بشكل جتسيمي تشخيصي

                                                             
  .170، ص"املُمانعة والفتنة: "فريد الزاهي )1(
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ومن أغرب ما "صورة عجيبة إلحدى ممارسات اللعب البهلوانيةعاين صاحب األكسري 
أن رجال له ابنتان إحدامها أربعة عشر سنة واألخرى من سبع سنني، ) بقرطاجنة(رأيت هناك 

وقد رأيت من يلعب ذلك اللعب ، وال . يلعبون على األحبال) إيطاليا(وردوا من بالد لطالية 
رأيت مثل ذلك العجب فقد رأيت إحدى الصبيتني متشي على حبل رقيق بنعلها أماما وخلفا وتنام 
على ظهرها فوق احلبل، وتقوم وحدها على رجل واحدة وترفع األخرى، وجتعل على وجهها ثوبا 

، ومتشي على احلبل وال تنظر، مث تضرب الطبل بيدها والبوق بفيها، وخترج البارود مبكحلة خشينا
وأغرب من هذا كله أن جتمع يديها ورجليها من ورائها وبطنها يوايل األرض، وغري ). بندقية(

  .)1( "شاهدهإذا ذلك من الغرائب ما ال يقبله أحد إال 
هو تغيري حال اجلسد من وظائفه االستعمالية إىل جسد  هنا، الرحالةإن العجب الذي يأخذ بناظر 

هلواين ال حدود له يكاد يتحدى قوانني اجلاذبية وهو يثري الدهشة، ألن اجلسد يتحول إىل كيان 
  .مطاط يتجاوز املتوقع يف املطاوعة لصاحبه

 اورة للقصر وباألخصيتحدث املكناسي عما رآه من عجائب اشبيلية وخاصة احلديقة ا
حبيث " كأنه ينفخ فيه" اليت يتدفق منها املاء، وما يصف ذلك التمثال ذا املزمار ) التماثيل(لتصاوير ا

  .)2(ما أن يطلق املاء حىت يندفع من املزمار
د به أي نقد أو استهجان أو استنكار للتصاوير والصور ملا عرف وجفإن حديثه ذاك ال ي

م للصور، بل نستشف منه، حتت صرامة املسؤول عند فقهاء املغاربة يف ذلك الوقت من حترميه
الدبلوماسي، ضربا من العجب والدهشة واملتعة البصرية البادية يف الرغبة الوصفية باملقابل، أما أن 
يزور أحد املساجد اليت حوهلا اإلسبان إىل كنيسة وتقع عيناه على املسيح مصلوبا حىت تثور ثائرته 

وقد أدخلين الفرائلي قيم ":مبرافقته، لتقرأ ما جاء يف الرحلة  ويدخل يف سجال مع الراهب املكلف
أرانا ما عنده من الصلبان والصور والتماثيل و املسجد املذكور إىل مجيع كنائسه وموضع كفرياته،

يف إحدى  تم ذاك املسجد وعمره بذكره فالتفاليت هم هلا عاكفون، قبحهم اهللا وطّهر منه

                                                             
  166، اإلكسري يف فكاك األسري، صاملكناسي )1(
  .124، صاملصدر نفسه )2(
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ه صورة نيب اهللا عيسى عليه السالم يف زعمهم الفاسد دمرهم اهللا، الكنائس فنظرت الصليب علي
فأخذ يف اجلدال والتصميم على الباطل ... فلم أملك نفسي أن قلت له هذا حمض كذب وافتراء

إن ، )1(..."فخشيت إن أجاريه يف الكالم ال يطلعين على أحوال املسجد املذكور فأعرضت عنه
  .الت عقيمة ينم على استيعاب مهامه كسفريإحجام املكناسي عن الدخول يف سج

ويتحدث عن هجن من تشخيص األنبياء اآلخرين، وال يبدي املكناسي أي موقف مست
ذلك حديثا يسري على جممل الصور اليت رآها وإن كان ال يبدي إعجابا ذه اليت جتسم األنبياء 

د على نبينا عليه الصالة والسالم والثالث زعموا أا صورة نيب اهللا داو... «:بل يكاد يشكك فيها 
ا الزبور، والرابع صورة  أهلا أوتار كثرية زعموا أنه كان يقر) harpe(وبيده آلة يسموا األربة 

. )2("سليمان على نبينا وعليه الصالة والسالم ومل حيضرين من أمساء الصور الست اال هذان االمسان
حيول الصورة، وكل صورة من قبيل هاته تتطرق حييل إىل التشكيك و) الزعم(ة بصيغة وحديثُ

القاعدة اليت حتكم  عن إن ابن عثمان املكناسي ال يشذّ هنا. لتاريخ األنبياء املقدس إىل شيء متخيل
ختييليا أو متخيال لصور واقعية حىت ولو كانت مرسومة بطريقة مباشرة  اييصالتصوير باعتباره تشخ

  .ابقةومشاة ومطابقة متام الشبه واملط
وقد وصف املكناسي الساعات اليت تطلق املوسيقى وهلا صور حبيث كاد أن ينطلي عليه 

  .)3(نه انتبه جلمودهاأكون الصورة هي العازفة لوال 
كما انتبه انتباه املعجب للزرايب احلائطية اليت تنسج فيها الصور يف مجيع أحواهلا وانفعاالا، 

علق  يامسني وورد هديت له مزهرية فيها التصاوير من النورإ نيوح )4("وهذا يف غاية الغرابة"معلقا 
كما رأى طبالت ا  )5("ال يشك يف أنه نور وال تدرك حقيقة ذلك إال باللمس: "على ذلك قائال

 ويف إحدى احلدائق. )6("وذلك من إحدى العجائب اليت ال تدرك إال باملعاينة: "صور فكان تعليقه
                                                             

  .60ص، ، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي)1(
  .124ص، املصدر نفسه )2(
  .99ص ،املصدر نفسه )3(
  .103ص ر نفسه،املصد )4(
  .117ص املصدر نفسه، )5(
  .118ص املصدر نفسه، )6(
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والفرس واقف : " فرس واقف على قائمتيه اخللفيتني فكان ما كتبوقع بصره عل متثال هائل ل
ضيت العجب من وقوف الفرس على رجليه األخريني فقعلى رجليه األخريني رافعا يديه األوليني 

خربين القيم على ذلك أن زنة الفرس بسرجه والصورة الراكبة عليه مائة ومخسون امع ثقله ألنه 
وسط سبيب الفرس عمود من النحاس من أصل الفرس داخل  فأمعنت النظر فإذا يف. قنطارا

  )1(..."السارية
دخل عوامل الوهم الذي ختلقه الصورة؛ إذ ال خيفى أن  منذ البداية وهكذا فإنه يبدو املكناسي

متخيل الصورة يكمن أساسا يف تقدمي الوهم على أنه واقع، وأن العالقة التناظرية اليت تسعى 
صة الصورة الفوتوغرافية والنحت، دف إىل نقل املرئي من جمال املعيش الصورة إىل خلقها، وخا

  .إىل جمال املتخيل
  :تركيب

 إن مهمة كاتب الرحلة تكمن يف مجع املعطيات ووصفها بشكل دقيق، والوصف ذا املعىن    
يه ألنه ميثل صورة الفق. على ما جيرى يف البلد موضوع الرحلة يعين أن املؤلف يغدو عني باعثيه

املتفاين يف خدمة الدين والسلطان، فالذات الكاتبة والرائية جمرد ذات مسجلة للمعطيات املرئية 
  .التارخيية والفضائية اليت متثل أمامها

اال لذاته يف النظر والسرحان يف جمال الواقع الذي يشكل هو بذاته  الرحالةأما إذا أفسح     
ار املقصدية اجلغرافية اليت ثالحظ أن هذه الذات تتحرر من أذا املعىن ميكننا أن ن. حلمته األساس

اجلغرافيني القدماء من أمثال ابن فضالن لتتخذ طابعا أدبيا مع التطور  الرحالةنالحظها لدى 
  .وتراكم املخزون الرحلي

طابعها  وتكسري الرحلة، يف املستملحات بثّ منها الغرض الشعرية األدبيات هذه    
  .ان ثقافة املؤلف وقدراته الشعرية والبالغيةالكرونولوجي بتبي

على ما تقدم بل جاءت رحلته خالية من االقتباسات والتنصيصات  الغزال مل يتكئ الرحالة  
 .للرحالت السابقة

                                                             
  .100ص ،، اإلكسري يف فكاك األسرياملكناسي )1(
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املواقف ب  املشاهد ربدقة الوصف، ختو الرحالت من حيث طرائق السرد أو احلكي،وأما 
  .نفعاالتاالو القوية والضعيفة يف تصوير العواطف

 نحجت إذ جند الرحالت... اجلمايل يف التذوق واإلعجاب استحضار املخزون املعريف والرصيد 
إىل السجع املتكلف واحملسنات البديعية اخلالية من الرونق والبهاء، وهي تعكس اللغة اليت كانت 

" نيةزملخا"ساط حيث متتزج التعبريات الشكلية املتداولة يف األو ،العتيقةمتداولة يف الدواوين 
فردات من اللسان املغريب مو األمر، أحيانا كثرية من تسرب بالعبارات الفقهية اجلافة دون أن خيل

الكدش،" ارجالد "...  
جند أن رحلة ابن عثمان، مل تتخلص من السياق احلضاري، املشحون بالتصادم الذي ا هكذ

لرهان على العيان لتقدمي اآلخر، فإن دعاء صاحبها اإميز عالقة املغرب بأوربا، على الرغم من 
 حصره يف صورة واحدة يف الكفر والعداء مثصور اآلخر ظلت ثابتة، إذ مت تبخيس منجز الغري، و

لألنا، وهي صورة منطية ذكاها العامل الديين والتارخيي، كما متادت األنا يف إظهار قوا العسكرية 
  .والدينية
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 جنس عربها وضحت متهيدي فصل يف "أدب الرحلة يف املغرب العريب"مت تقدمي أطروحة 

 على الوقوف مت حيث فصول وأربعة ومتعددة، وعلوم أدبية ألجناس باستيعابه والغين اهلجني، الرحلة

 من أنه ذلك واحللم، والغرائيب والعجائيب الصورة مفاهيم مثل وظفتها، اليت املفاهيم بعض مناقشة

 باألساس يتعلق كتب ما جل أن وجدت املغاربية، الرحلة ومراجع مصادر ببعض استنئناسي اللخ

 ىب حدا مما متشاة، احلاالت بعض ويف متقاربة، وآراء مواقف واستخالص النصوص، بتفكيك
 والتمحيص، للبحث جديدة آفاق فتح خالهلا من سأحاول أنين اعتقدت مغايرة، مقاربة عن البحث

 والزيارية احلجية الرحلية النصوص بعض على االشتغال مت كما والتميز، اجلدة ا أدعي وال

  .بناءها يف املتحكمة املكونات أهم لكشف والسفارية والسياحية
  :أمهها النتائج من العديد إىل الدراسة توصلت

 م اليت املعلومات من الكثري حيوي بذاته قائم فن الرحالت كتب منط أن تصاديواالق خاملؤر 

 دينية من برحالم، القيام إىل املغاربة قادت اليت الدوافع وتنوع .وغريهم والسياسي واالجتماعي

  .مقاصدهم واختالف ،وسياسية وجتارية وعلمية
 يعمل احللم والعجائيب على صياغته وتصنيف  إذْ ؛التخييل يولد من رحم الواقعي خطاب

من خالل حتليل نصوص رحلية . صياغات متنوعة األحالم والعجائب وورودمها، بعد تشكّلها يف
صد الوقوف على عمومية اخلصوصية، قُارية إىل حجية وزيارية وسياحية، خمتلفة فمن سف

  .وخصوصية األنواع
 ر يف الثقافة العربية ويستمد قوته من الدين، ويتموقع الكراميت يف النص الرحلي متجذّ العجائيب

  .راهنت الكتابة الكرامية على عنصر الغرابة والعجب لقد عرب جتليات شىت ضمن العجائيب،
 بني تراوح والذي الغري، من املتخذ للموقف تبعا لآلخر، عديدة صورا الرحالت هذه يف رصدنا 

 التمجيد بني الذات صور واختلفت والتغري، الثبات بني الصور تراوحت كما ،والرفض االنبهار

 كل أطرت اليت والثقافية والتارخيية الزمنية بالسياقات اطارتب يف وذلك والنقد، واحلنني واالعتزاز،

  .رحلة
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 التصورات بني مألوف،والالّ املألوف بني تراوحت للمرأة، صور عدة قدمت رحالت هناك 

 االندهاش بني معها الرحالة تفاعل تردد كما ،التقطتها اليت املشاهدات وبني املسبقة، الذهنية

  .أخرى أحيانا الثقايف االختالفب واإلقرار الرفض وبني والقبول،
 الترح وهناك باإلختالف وعي مع إليها، ارحتل اليت الثقافات وتقاليد لعادات وصفا لنا متقد 

  .السماع على العيان كفة رجح الرحالة أن كما الثقايف،
 ص جل الرحالت السفارية من السياق احلضاري املشحون بالتصادم الذي ميز عالقة خلومل تت

صاحبها الرهان على العيان لتقدمي اآلخر، فإن صور اآلخر عاء أعلى الرغم من إدوأوربا، رب باملغ
ظلت ثابتة، إذ مت تبخيس منجز الغري، ومت حصره يف صورة واحدة، وهي الكفر والعداء لألنا، 
وهي صورة منطية وهجها العامالن الديين والتارخيي، كما متادت األنا يف إظهار قوا العسكرية 

 .الدينيةو

من أجل إثراءه وفتح  وجمال الدرس الرحلي ميدان بكر، حيتاج إىل جهود الباحثني واملهتمني به
   . آفاق جديدة للبحث
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The summary 

 

Travelshave always had a special status in the Arab culture since there have been 

many reasons and necessities that have drawn people to them, and made them easier. As a 

result, travels proliferated for many purposes and drives: scientific, religious, social or 

economic. Travel books were in vogue as they attracted readers who were taken by the 

exploration of unknown lands, the detailed description of marvels and the depiction of 

exciting adventures. Travel books vividly evoked the habits of people, their moral values and 

feelings. These voyages had various aims. Some were exploratory journeys; others were for 

establishing friendship and good diplomatic relations with other peoples. Voyages gave 

accounts of wonders and disclosed secrets. The pages of travel books reveal much about 

peoples’ lifestyles, their traditions and customs; they stand as living proofs and witnesses of 

how Arab culture was in different times of history. 

Thus, this thesis “Travel Books in the Arab Maghreb” has dealt with different aspects 

including: the manner in which the journey was ascribed to in its different stages, and aspects, 

then comes the rhetoric of the imaginary with all its literary facts. 

In this thesis, we have dealt with the Maghrebian travel books with all their distinctive 

aspects and characteristics, as part of the Arabian travel books with which they share a lot in 

common, with regard to the variety of Maghrebian travel book forms. 

We have tried to explore the cultural and social identity of the traveller whether he is a 

writer, a historian, a scholar, a Sufi, or any other quality that may influence his identity; and 

thus, affects the travel text. We have approached texts that extend over eight centuries (10thc-

18thc) of the following writers: Al-Abdari, Al-Ayyachi, Al-Warthilani, IbnKonfoth, 

IbnBattutah, Al-Ghazzal, and Al-Meknassi.We have paired text analysis with theoretical 

presentation based on three major levels: the other, the dream, and the marvellous.  


