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 الملخص

األنــواع األدبيــة الذاتيــة الــيت تتجلــی فيهــا نفســيات الرحالــة واجتاهاتــه  مــنالرحلــة مــادة أدبيــة حکائيــة 
ـــنيالد به الفنيـــة. وقلمـــا جنـــد رحالـــة يصـــّور مشـــاهداته مبنـــأی عـــن هـــذه ية ونزعاتـــه االجتماعيـــة وأســـالي

 ريالرحلــــة بالســــمات الذاتيــــة لصــــاحبها. ابــــن جبــــاالجتاهــــات والنزعــــات، فمــــن مث اقــــرتن اخلطــــاب يف 
ظــــی اخلطــــاب يف رحلتــــه بتمظهــــرات دينيــــة وإســــالمية وذلــــک ألنّــــه کــــان حيالکنــــاين رحالــــة أندلســــي 

ضــة ية ودافعــه األســاس مــن هــذه الرحلــة هــو الســفر إلــی مکــة املکرمــة وأداء فر يــة وفقهيــنيشخصــية د
ة والومضــــات يــــنيهــــا النزعــــات الديعلاحلــــج فتعــــد رحلتــــه هــــذه مــــن الــــرحالت احلجازيــــة الــــيت غلبــــت 

ة والفـــرق يـــنيات الدية کاألمکنـــة واملعتقـــدات والشخصـــيهـــا التمظهـــرات اإلســـالمية وصـــّور فياإلســـالم
لــي هــدفت إلــی التحــري عــن يالتحل -ة. إّن هــذه الدراســة باالعتمــاد علــی املــنهج الوصــفيياإلســالم

يف رحلتـــه والـــيت تـــرتاءی لنـــا يف  هـــذه التمظهـــرات وتوصـــلت إلـــی أّن هلـــذه التمظهـــرات حضـــورا واســـعا
ف الشخصــيات يــن، ووصــف األمکنــة اإلســالمية، وتوظية للعنــاو يــنيااللتــزام بالواقعيــة، والســيميائية الد

  اإلسالمية. ز للممالکية، والتحير العقائد اإلسالميالدينية، وتصو 

  ري.ة، أدب الرحلة، ابن جبية، املالمح اإلسالمينيالتمظهرات الد الکّلمات الرئيسة:
  
  المقدمة. ١

ی ةيف الرحالت اإلسالمية املتبقية من القرون األولی من اهلجرة إلـی القـرون الوسـطيشغلت املظاهر اإلسالم
ا وازدهـــار يـــزا واســـعا وذلـــک لتقـــدم البلـــدان اإلســـالمية يف تلـــک األيـــح ا وإعمـــار مـــد ام وانتعـــاش حضـــار

 ملــا زاروا هــذه املمالــک املتمدنــة احتــاروا أمــام آثــارهم نيث إّن الرحــاليــأوضــاعها السياســية واالقتصــادية، ح
                                                                                                 

ا جبامعة بوعليييف قسم اللغة العربك أستاذ مشار  *   Smm.basu@yahoo.com، سؤول)امل الکاتب(نا، مهدان يس ة وآدا
ا من جامعة بوعلييدکتوراه يف اللغة العربالج يخر  **   sh.delshad@ymail.com، ينا، مهدانسة وآدا

 ٩/٤/١٣٩٦، تاريخ القبول: ٨/١/١٣٩٦تاريخ الوصول: 
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ئــات اخلصــبة فمــن مثّ قــد يل هــذه األحــوال والبياحلضــارية وثقــافتهم الثريــة ومعايشــتهم الســلمية وقــاموا بتســج
ثة فقد ية. أما يف الرحالت احلديها املظاهر اإلسالميين علی هذه الرحالت وتکدست فيغلب اخلطاب الد
هـا خطـاب الثقافـة الغربيـة وبـدأ يين بعـد أن غلـب علية وتضاءل اخلطاب الديافة اإلسالمتقّلص حضور الثق

ث إّن الرحالت الـيت کتبهـا املسـلمون يف يتخلون عن األقطار اإلسالمية حبيوبون البالد الغربية و جيالرحالون 
ة ميـــالقد ث قـــد حفلـــت مبعلومـــات عـــن الغـــرب وثقافتـــه وتارخيـــه وحضـــارته، خالفـــاً للـــرحالتيالعصـــر احلـــد

ة ميــة. فمــن مث تعــد الــرحالت القديــنية ومظاهرهــا الديزت بروحهــا اإلســالميــة منهــا الــيت متيوخباصــة األندلســ
  ام.ية عن أوضاع اإلسالم واملالمح الدينية يف تلک األري زودنا مبعلومات وفيا مجّا يخمزونا تراث

رحلـة ابـن جبـري الکنـاين الـيت زات اخلطـاب الـديين ومظـاهره يف يـحتاول هذه الدراسـة أن تکشـف عـن مم
ـــدف إلـــی تب ة يـــفي أســـلوب الرحالـــة يف رحلتـــه وکيـــنيتعـــد مـــن الـــرحالت البالغـــة األمهيـــة يف الـــرتاث العـــريب و

هـــا ية. تعـــود أمهيـــة هـــذه الرحلـــة إلـــی التمظهـــرات الدينيـــة فيتعاملـــه مـــع القضـــايا الدينيـــة واملظـــاهر اإلســـالم
ل يـالصـليبية وعـن األحـداث الـيت شـهدها اجملتمـع اإلسـالمي قب دة اليت تقدمها عـن احلـروبيواملعلومات املف

للهجــرة، قبــل الزحــف املغــويل الشــرس الــذي بــدأ ســنة  ٥٧٩الزحــف املغــويل. قــد بــدأ ابــن جبــري رحلتــه ســنة 
ايــــة القــــرن الســــابع اهلجــــري. وســــقطت مــــن جرائــــه بغــــداد حاضــــرة اململکــــة  ٦١٦ للهجــــرة وامتــــد حتــــی 

الت يتتــار. والواقــع أن العــامل اإلســالمي بعــد هــذا الزحــف قــد تعــّرض للــو دي اليــيف أ ٦٥٦اإلســالمية ســنة 
ة. واحلضــارة يــواملصـائب اجلمــة الــيت حّولتهــا مــن املمالــک املزدهــرة واملعمــورة إلــی املمالــک الزائلــة واآلثــار البال

إن الت بــالرتدي والتــدهور. يبت بعــد هــذه الــو ياإلســالمية الــيت وصــفها ابــن جبــري يف رحلتــه باإلعجــاب أصــ
 تعــــد مصــــدرا هاّمــــا لالطــــالع علــــی مکونــــات احلضــــارة اإلســــالمية مــــن الثقافــــة واألمکنــــة ريرحلــــة ابــــن جبــــ

ب علـی يـواألوضاع االقتصـادية والسياسـية واالجتماعيـة. فمـن خـالل دراسـة هـذه التمظهـرات حنـاول أن جن
  :يني التالنيالسؤال
  . ماهو أهّم التمظهرات الدينية يف رحلة ابن جبري؟١
  ة؟ي من املعامل اإلسالمريموقف ابن جب . ما هو٢
 

  ة البحثي. خلف٢
رحلـــة ابـــن جبـــري األندلســـي، دراســـة يف «قـــد أّلفـــت دراســـات شـــتی عـــن رحلـــة ابـــن جبـــري، منهـــا: کتـــاب 

م عــوض وارتکــز البحــث علــی الســمات األســلوبية لللرحلــة ورأی الکاتــب أن هــذه يأّلفــه ابــراه» األســلوب
دراسـة  ؛رحلـة ابـن جبـري«آخـر معنـون بــ كتـابة منها. هناک  يکثر أمهالرحلة أنفس من رحلة ابن بطوطة وأ

ه مــن تضــّمنت، ومــا ةالرحلــذه عــن القيمــة اللغويــة هلــه يــت فحبثــالــيت  لــة الشــقران ةباحثــلل »تركيبيــة وصــفية
فدرست اجلملتني الفعليّـة واالمسيّـة عنـده، مث تناولـت تراكيـب متكـررة يف  أساليب تعكس شخصية الرحالة.
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خـاص مبفـردات ابـن جبـري  معجـم صـغري ضـعوانتهـی الکتـاب بو التعجب والدعاء والعدد،  بيکأسالنصه،  
». خطاب أدب الـرحالت يف القـرن الرابـع اهلجـري«هناک کتاب آخر للباحثة نفسها املعنون بـ  يف رحلته.

الـرحالت، يف ثالثـة فصـول: الـرحالت يف القـرن الرابـع اهلجـري، وأبنيـة اخلطـاب يف أدب  هذا الکتـاب جاء
األندلسي  ابن جبري؛ لةارحالدراسة يف «. وکتاب إحسان عباس بعنوان وآليات اخلطاب يف أدب الرحالت

اة ابـن جبـري يـه مباحـث شـتی عـن حيـمجـع هـذا الکتـاب بـني دفت». ثـاره الشـعرية والنثريـةآالبلنسي الكنـاين و 
  ن احليوية وسهولة التعبري.وشعره ونثره وألقی الضوء علی تراثه وأسلوبه الذي ميتاز بالکثري م

هــذه الدراســات وغريهــا قــد ارتکــزت علــی أســلوب الکاتــب املتميــز واألديب. وهنــاک دراســات أخــری 
ا منها مقالة  بقلـم ياسـر نـور. أمـا دراسـتنا هـذه » أحوال احلجاز يف ضـوء رحلـة ابـن جبـري«تناولت مضمو

ا رکزت علـی أوصـاف ابـن جبـيفقد فتم هـا وحاولـت أن ية فيـنيوعـن األوضـاع الد عـن احلجـاز ريزت يف کو
  اته.يوجتل  اخلطاب الغالب يف الرحلة وهو اخلطاب الديين بکّل متظهراتهنيتب

  
 . نبذة عن ابن جبير ورحلته٣

ولـد . )م١٢١٧هــ/  ٦١٤هو أبواحلسني حممد بن أمحد ُجبـري الکنـاين، األندلسـي، الشـاطيب البلنسـي (ت 
وعـين  أيب احلسـن بـن أيب العـيش، وأخـذ عنـه القـراءاتو أيب عبداهللا األصيلي،  نمسع من أبيه ومو يف بلنسية 

 ريابــن جبــ ). قــام٢/٣٨٢: :١٩٦٨بــاألدب وبلــغ الغايــة فيــه وتقــّدم يف صــناعة القــريض والکتابــة (املقــري، 
هـــــ مــــن غرناطــــة إىل ســــبتة ومنهــــا ركــــب البحــــر إىل ٥٧٩ســــنة ی الرحلــــة األولــــخــــرج يف بــــثالث رحــــالت. 

جدة، فحج وزار املدينة والكوفة وبغداد واملوصـل وحلـب و  توجه إىل مكة عن طريق عيذاب مثاإلسكندرية 
ل فيهـا هــ وقـد اسـتغرقت رحلتـه سـنتني سـجّ  ٥٨١ودمشق وركب البحـر إىل صـقلية عائـدا إىل غرناطـة عـام 

حلــة ثانيــة مشــاهداته ومالحظاتــه بعــني فاحصــة يف يومياتــه املعروفــة برحلــة ابــن جبــري مث أتبــع هــذه الرحلــة بر 
  .)٢٨٧ :٢٠١٠ وثالثة (العفيفي،

بيـت املقـدس مـن الصـليبيني مـن قبـل السـلطان صـالح  تعادةه إليهـا أنبـاء اسـتـأما رحلته الثانية فقد دفع
: ١٩٩٥محيـدة، ( هــ ٥٨٦ هــ وانتهـى منهـا سـنة ٥٨٥ذه الرحلـة سـنة ـهـ فشرع ٥٨٣سنة ويب يألالدين ا
اً، فدفعـه احلـزن عليهـا إىل القيـام قيعمكان حيبها حباً   اليت وفاة زوجته). أما رحلته الثالثة فكانت إثر ٤١٠

ا عما أ به من حزن على فراقهـا، فخـرج مـن سـبتة إىل مكـة وبقـي فيهـا فـرتة مـن الـزمن  ملّ برحلة ثالثة يروح 
. )٤١٠املصـدر نفسـه:هــ (٦١٤مث غادرها إىل بيت املقـدس والقـاهرة واإلسـكندرية، حيـث تـويف فيهـا سـنة 

   يرتك لنا ابن جبري إال حديثه عن رحلته األوىل.ملو 
شــاعراً و بأنــه کــان أديبــاً بارعــاً » اإلحاطــة يف أخبــار غرناطــة«وصــفه لســان الــدين بــن اخلطيــب يف کتابــه 

بــن جبــري، الــذي اف برحلــة و جميــداً ســري الــنفس کــرمي األخــالق، لکــن شــهرته مل تقــم إال علــی کتابــه املعــر 
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ثنــني يف وم االيــســتغرقت أکثــر مــن ثــالث ســنوات، بــدأها اث أمههــا رحلــة وضــعه بعــد أن قــام بــرحالت ثــال
ختمهـا يف و  م١١٨٢ليوم الثالث من شـهر شـباط سـنة له. املوافق ٥٧٨التاسع عشر من شهر شوال سنة 

ليوم اخلامس والعشرين من شـهر نيسـان له. املوافق  ٥٨١يوم اخلميس الثاين والعشرين من شهر حمرم سنة 
 ).٢/٢٣١:  ١٩٧٧ طيب،(اخلم ١١٨٥سنة 

ـا  ـا مکتوبـة بشـکّل مـذکرات يوميـة مـع کـّل مشـهد وکـّل بلـدة مـّر  بـن اأهم ما مييـز رحلـة إبـن جبـري أ
ذه يـبن جبري رحلته بشکّل کتاب بل کانت أوراقاً منفصلة مجعها أحد تالما يکتب مل جبري باليوم والشهر.

بـن جبـري اه يف العصـر احلـديث رحلـة يـعل تأطلقـتفاقـات األسـفار و اونشرها يف کتاب تذکرة باألخبـار عـن 
 عنه للمؤرخني اجلغرافيني، وکّل من أراد یغن ). ورحلته هذه کتاب نفيس يف بابه ال٧١: ١٩٩٠(ضيف، 

طـــالع علـــی أحـــوال تلـــک احلقبـــة. وقـــد اهـــتم بـــه املستشـــرقون فـــرتجم القســـم املخـــتص منـــه بصـــقلية إلـــی اال
ــه م١٨٤٦الفرنســية وطبــع ســنة  مــع مقدمــة للمسشــرق رايــت.  ١٨٥٢ألول مــرة يف ليــدن ســنة ، وطبــع کّل

  ).٢/١٦٦: ١٩٩٤(عکاوي،  ويف صدره ترمجة ملؤلفهم ١٩٠٧وأعيد طبعه هنالک أيضاً سنة 
ا األندلسية واملغربيـة واملشـرقية مبواصـفات مجـة حنـن يف غـىن عـن  إنّ  رحلة ابن جبري تنفرد من بني أخوا

ـا تشـكل نقطـة «. حسـبنا لفـت االنتبـاه إىل ة عنهـايـ العربريوغـعربيـة تعـدادها هنـا نظـرا لـوفرة الدراسـات ال أ
(حســـني، » جنســـا أدبيـــا مســـتقال اانعطـــاف يف تـــاريخ الرحلـــة العربيـــة لصـــياغتها األســـلوبية الراقيـــة وتكريســـه

١٤-١٣: ١٩٨٣.(  
  
  ةيني. التمظهرات الد٤

يمن عل ة کمـا هـو يـلسياسـية والدينيـة واألدبها اجتاهات ونزعـات خمتلفـة مـن ايسبق أن ذکرنا أّن الرحالت 
الف اخلطـاب خيـعتمد علی اخلطاب العقلـي وهـو يتاريخ بيهقي «احلال يف کتب التاريخ. علی سبيل املثال 

ـا اخلطـاب ي)، ومثله رحلة ناصر خسـرو الـيت ٣٩: ١٣٨٥(ميالين، » والسحري يالفولکّلور  نتشـر يف طيا
ل من الرحالت اليت حفلت بالفکرة اإلسـالمية وسـطا ي قلريغالعقلي واملعتقدات االمساعيلية. وهناک عدد 

ــا معــامل احلضــارة اإلســالميهــا خلطــاب الــديين کمــا هــو احلــال يف رحلــة ابــن جبــري الــيت حتمــل يف طيعل ة يا
ة يـــنية عـــرب التمظهـــرات الدينيـــة اآلتيـــة: االلتـــزام بالواقعيـــة، والســـيميائية الديقـــة. وهنـــا نـــدرس هـــذه القضـــيالعر 

  ر العقائد الدينية.يووصف األمکنة الدينية، وتوظيف الشخصيات الدينية، وتصو ن، يللعناو 
  
  االلتزام بالواقعية ١.٤

عين أن هذه النزعة ختتص باخلطـاب الـديين وتکـون حکـراً يتعد الواقعية من عناصر اخلطاب الديين وهذا ال 
ة. يــهنــاک خطابـات أخـری کاخلطــاب الفلسـفي والتــارخيي والعقلـي وإخل تعتمـد علــی النزعـة الواقع ه فـإنّ يـعل
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نيــة الــيت تصــدر مــن الــروح يفنتحــدث عــن هــذه النزعــة يف رحلــة ابــن جبــري باعتبارهــا نزعــة مــن النزعــات الد
 ة للکاتب الذي يتحاشی عدم الواقعية ملخالفتها للدين.ياإلسالم

ــ إّن الرحــالني يف رحلــتهم  عــن ريعــادة ينطلقــون إلــی عــوامل اخليــال والســحرية ويبــذلون جهــداً بالغــاً للتعب
م باحلوادث واملشاهد املدهشة اليت  ا طيلة سفرهميإعجا منهم من ينطـق عـن احلـوادث والصـور . شاهدو

اء واحلوادث الواقعية صورة سحرية، فهو من يالسحرية ويرتک سائر املشاهد أو يسعی أن يضفي علی األش
ســـتخدم آليـــات ســـحرية مـــن الوصـــف والشخصـــية واألحـــداث والعجائبيـــة. قـــد جتلـــت هـــذه يهـــذا املنطلـــق 

املعـرب عـن «الظاهرة يف أمساء هذه الرحالت اليت تفوح منه االعجائبية کرحلة أيب حامد الغرناطي املسماة بــ
» املوجـوداتعجائـب املخلوقـات وغرائـب «ورحلـة . »حتفـة األلبـاب وخنبـة اإلعجـاب«و» عجائـب املغـرب
حتفــة النّظــار وغرائــب األمصــار «البــن الــوردي ورحلــة »خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب«للقــزويين ورحلــة 

ا حـــاولوا تثبيالبـــن بطوطـــة. » وعجائـــب األســـفار ت املشـــاهد يـــبـــدو مـــن أمســـاء هـــذه الـــرحالت أن أصـــحا
ــميالعج ألمکنــة املختلفــة الــيت کانــت يف وهــؤالء الرحــالون حــني يرحلــون إلــی ا. بــة والصــور اخلارقــة يف رحال

م إال الظــواهر العجيبــة والســحرية، ريثــيســرتعي انتبــاههم واليحــوزة إمرباطوريــة إســالمية أو غريهــا ال   إعجــا
ـم حافلـة باألخبـار السـحرية. أمـا يفيقومون بتسج لها ليعرضوا رحلـة رائعـة ألبنـاء بلـدهم فمـن ّمث جنـد رحال

ــا الــرحالت فإنــه ابتعــد عــن التحليــهــذه امل ابــن جبــري فلــم يؤلــف رحلتــه علــی أســاس ق يف يــزة الــيت اتســمت 
» رحلة ابن جبـري«ال الشائعة عند أقرانه وذلک بسبب غلبة اخلطاب الديين يف رحلته املسماة بـ يأجواء اخل

سـرد لنـا ي مل ريل علی أن ابن جبي دلريو إن هذين االمسني خ». باألخبار عن اتفاقات األسفارتذکرة «أو 
معظــم  أنّ هــا ســائر أصــحاب الــرحالت. وانطالقــاً مــن هــذا يبــار الغريبــة واملشــاهد اخلارقــة الــيت اعتــاد علاألخ
بــة يخبــار العجاألفقــد ابتعــدت قــدر االمکــان عــن  بــن جبــريارحلــة أمــا يزة العجائبيــة املبــت تســمارحالت الــ

وحنـــن نعـــرف أن االلتـــزام بالواقعيـــة ورعايـــة حـــدودها مـــن  .املفـــرط عـــن اخليـــال تســـحرية وحتاشـــواملشـــاهد ال
ری النقــاد يــ]. فمــن مث ١ه اإلســالم وخــالف اخلرافــات والشــعوذات[يــمتظهــرات اخلطــاب الــديين الــذي دعــا إل

عـن اخليـال الواقعيـة والبعـد بلتـزام اال«دعو إلـیيز باالبتعاد عن اخليال والعجائبية و يتميأن األدب اإلسالمي 
االلـرتام بالواقعيـة کأحـد  ). وشخصية ابن جبري الدينية قد دفعتـه إلـی٦٧: ١٤٢٢عبدالفتاح، » (املبالغ فيه

مـن  –حلضـور مـادة أدبيـة قويـة فيهـا-املقّومات الرئيسة للدين وخباصة دين اإلسالم. وحني نعتـرب الـرحالت 
التزامهـا بالواقعيـة  عهـا يف عـداد األدب اإلسـالمي وذلـک  لعـدم يوز لنـا أن جنعـل مججيـة فـال يـاألجناس األدب

کأحــــد مقومــــات األدب اإلســــالمي وإن اعتربنــــا رحلــــة أمثــــال ابــــن فضــــالن أو أيب حامــــد الغرنــــاطي مــــن 
هــا مــن املؤشــرات ينبغــي أن نــدرجها حتــت حقــل األدب اإلســالمي بســبب مــا فيالــرحالت اإلســالمية فــال 

يف وصــف املشــاهد وســرد األخبــار هــا. أمــا رحلــة ابــن جبــري بســبب التزامهــا بالواقعيــة ية عليــالعجائبيــة الطاغ
  اإلسالمي. فيمکن إدراجها يف زمرة األدب
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)کمدرسـة أدبيــة realأطــر األدب الـواقعي وحمـاوره ( یوالواقعيـة يف رحلـة ابـن جبـري ال تعــين أنـه سـار علـ
حديثة هلا قواعدها اخلاصة، مثل شرح احلوادث واألمکنة شرحاً فضفاضاً کامًال أو إدخال العناصر العلمية 

ؤسـس رحلتـه علـی أسـاس اخليـاالت الباطلـة وغـري الواقعيـة الـيت ييف بيان احلوادث وإخل. ونقصد منها أنـه مل 
ة واحلاليــة مث ييقــوم بوصــف املدينــة وأوضــاعها املاضــقــدم إلــی مدينــة، يم اإلســالم. وإنــه حــني ياليالئــم تعــال

لمـح إلـی األوضـاع السياسـية واألخالقيـة فيهـا وال يهـا وقـد ييعمد إلی وصـف أبنيتهـا واألعـراف السـائدة عل
وال يتطـرق إلـی  یستعرض املشـاهد العجيبـة والعقائـد اخلرافيـة الـيت يعتنقهـا النـاس يف کـّل بلـدة إال يف النـدر ي

وتکثيــف رحلتــه مبثــل هــذه العجائــب والغرائــب غــري اإلســالمية. إذاً جنــد يف رحلتــه تــدّفق  األخبــار العجيبــة
  ثه عن أهل عيذاب:يالواقعية کما نری يف حد

وهــذه الفرقــة مــن الســودان املــذکورين فرقــة أضــّل األنعــام ســبيًال وأقــل عقــوًال، الديــن هلــم ســوی کّلمــة 
ـا إظهــاراً لإلســالم، ووراء ذلـک مــن مــذاهبهم الفاسـدة وســريهم مــا ال يرضــی،  التوحيـد الــيت ينطقــون 

م وأکثــرهم اليســرتون وباجلملــة فهــم أمــة  ــا عــورا ورجــاهلم ونســاؤهم يتصــرفون عــراة إالخرقــاً يســرتون 
  ).٤٣:١٩٨١الأخالق هلم وال جناح علی العنهم (ابن جبري، 

د عـن يـحيا ولکنـه ال دهم وحتـدث عنهـيـنری أّن ابن جبري استغرب واحتار من عادات هـذا القـوم وتقال
ائهم الـيت يـنهم وشـعائرهم وأز يـزه علـی ضـاللتهم يف ديـالواقعية ونری يف استغرابه أيضـا ومضـات دينيـة يف ترک

م اإلسالمية فاستغرابه الخيرج عن مسار الواقعيـة. وقـد تتسـم رحلتـه بسـمات عجائبيـة ولکنـه يتبتعد عن الق
ه عـن سـبب تسـمية يـ کالنموذج التايل الذي يتحـدث فها مسة دينية وال خترج من اخلطاب الديينييضفي عل

   سحرية:  قص قصةيمدينة حلب و 

ــا کانــت قــدمياً يف الزمــان، األول ربــوة يــأوي إل بــراهيم اخلليــل، إهــا يمــن شــرف هــذه القلعــة أنــه يــذکر أ
ــا الصــالة والتســليم، بغنيمــات لــه فيحلبهمــا هنالــک ويتصــدق بلبنهــا فلــذلک مسّ  ت يــعليــه وعلــی نبين

  ).٢٠٢: ١٩٨١حلب، واهللا أعلم (ابن جبري، 

نـة وسـائر املـدن، ولکـن هـذه القصـص ال تبتـين علـی يهناک قصص خمتلفة يف أسباب تسمية هـذه املد
ة فإمنا تدخل يف باب األدب السحري. وقلما جنـد ابـن جبـري يتحـدث عـن هـذه القصـص ورمبـا يخيقة تار يوث

ذکرها ابــن يــنيــة فلــم يص أخــری ال تبتــين علــی أصــول دة وهنــاک قصــيــنيقــد ذکــر هــذه القصــة لصــبغتها الد
صـّدق هـذه ية هذه القصة السـحرية ذات اجلـذور الدينيـة. ومـن الواضـح أّن ابـن جبـري ال يجبري واکتفی بروا

األخبار العجيبة واليتحدث عنها من تلقاء نفسـه ومـن صـميم اعتقـاده فإمنـا نسـبها إلـی معتقـدات القـدماء 
ن هـذه املدينـة. ويف النمـوذج التـايل يـذکر مـا حتظـی بـه مدينـة الرسـنت، مـن کنـوز  وعرضها أقواًال مسـموعة عـ

  :نينييالقسطنط کثرية ونسب هذا اخلرب إلی الروم
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ا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه وآثارهـا عظيمـة ويـذکر الـروم القسـطنطين« ون يوعليه مدينة رسنت اليت خّر
ا أمواالً مجة مکنوزة ذا املوضع «).أو يف حديثه عن منزل يعود إلی اليهود: ٢٠٧ :١٩٨١(ابن جبري، » أن  و

  ).٩(املصدر نفسه: » املذکور أثر لبنيان قدمي ذکر لنا أنه کان منزالً لليهود فيما سلف
ـــا ذات البصـــمات الســـحرية ال يعرضـــها  ريومـــن الواضـــح أنّـــه حـــني يتحـــدث عـــن القضـــايا غـــ  املوثـــوق 

 ال ريثنا أّن رحلـة ابـن جبـيرين و يقوم بصرف النقل. وجنمل هنا حـدسندها إلی اآلخيکظاهرة حتمية فإمنا 
ـا حتاشــت عـن احلـوادث واآلراء الـيت ال أسـاس هلـا مـن الصــحة  تکـون سـاحة لعـرض العجائـب واخلـوارق وإ

  واحلقيقة، ورفض اخلرافات رفضاً کّلياً وتسبب أسلوبه هذا يف تدعيم اخلطاب الديين يف رحلته.
  

 نيينية للعناو السيميائية الد ٢.٤

تجلّـی فيهـا اخلطـاب الـديين، يقبل الولوج يف دراسة العناوين والسـيمائيات األخـری يف رحلـة ابـن جبـري الـيت 
ميکــن التعــريج علــی أمهيــة العنــوان يف اســتيفاء معــاين الــنص وأفکــار الکاتــب. مثــة عالقــة وطيــدة بــني العنــوان 

لدراســة الــنص األديب  لــيت ال تــزال تشــكل مــدخالً العنــوان هــو أحــد تقنيــات الــنص املــوازي ا«والــنص ذاتــه و
يتســّلح بــه احملّلــل؛ للولــوج إىل  أساســياً  األديب، ومفتاحــاً  يف مقاربــة الــنصّ  اً إجرائيــاً ناجحــ بوصــفه مصــطلحاً 

عـد بّوابـة ذات أمهيـة ي). والعنـوان ٩٦: ١٩٩٧(محـداوي، » أغوار النص العميقـة قصـد اسـتنطاقها وتأويلهـا
  طاب يف األثر.قصوی إلدراک نوع اخل

ث جيعــل الرحالــة يف صــدر کــّل جولــة عنوانــاً خاصــاً يــتشــتمل رحلــة ابــن جبــري علــی العنــاوين الکثــرية ح
ة کمــا يظهــر يف العنــوان الرئيســي لرحلتــه املســماة يــنين رمــوزاً دييــدّل علــی فحواهــا وحتمــل معظــم هــذه العنــاو 

احلجـــاز، الرتبــة املقدســـة الــيت نشـــأ فيهــا النـــيب  أن يســـافر إلــی ريهــا ابـــن جبــيبالرحلــة ااحلجازيـــة الــيت قصـــد ف
هـا أسـرع الکاتـب رحلتـه ليصـل ياألکرم(ص)، وفيها الکعبة املکرمة ومقربة النيب(ص) وصـحبه. وللوصـول إل

ها وأسرف يف وصـف األمکنـة واألشـياء الـيت شـاهدها هنـاک. هـذا يإلی هذه املدينة واستبطأ حني وصل إل
ومئ إلــی اخلطــاب الــديين واألمــر کــذلک يف ســائر يــح منــه الــروح الدينيــة العنــوان الرئيســي للرحلــة الــذي تفــو 

)، ٢٦٣» (شــــهر الرمضــــان املعظّــــم«)، و٢١٠» (جامعهــــا الکــــرمي«العنــــاوين الــــيت جنــــدها يف الرحلــــة حنــــو 
ذکـــــر الروضـــــة «)، و١٩» (مشـــــاهد الشـــــريفات رضـــــي اهللا عـــــنهن«)، و٢٨٥» (شـــــهر شـــــعبان املّکـــــرم«و

  ) وإخل.١٥٠» (املقدسة
کثـر الرحالـة مـن صـفات يّن هلذه العناوين وظيفـة أساسـية لنشـر النفحـات الدينيـة يف الرحلـة، إذ يبدو أ

دة عــن حفــاوة الکاتــب يــتــدّل علــی تکرميــه لألمکنــة الدينيــة عــرب عتبــات العنــوان وال تکــون هــذه العنــاوين بع
ازه إلـی يـمية واحنائه الشـديد للمـذاهب غـري اإلسـاليبالشؤون الدينية. وهناک عنـاوين أخـری تـدّل علـی اسـت



 التمظهرات الدينيه يف رحلة ابن جبري األندلسي   80

 

مدينــــة عکــــة دّمرهــــا اهللا «)، و٢٥٨» (مدينــــة حــــران حفظهــــا اهللا«ة وأقطارهــــا حنــــو:ياملعتقــــدات اإلســــالم
يف تســـمية املـــدن  ي)، وعلـــی هـــذا الـــنمط جيـــر ١٩٢» (مدينـــة نصـــيبني، أبقاهـــا اهللا«)، و٢٤٩» (وأعادهـــا

  اإلسالمية وذکر مظاهرها.
ـا دالالت سـيال حتمل هـذه العنـاوين يف ط يميائية تـدعو إلـی الـرتّوي والتأويـل واالسـتنطاق فإمنـا تـدّل ا

بکّل وضوح علی اخلطاب الديين وجتلياته الصارخة يف شرح احلوادث ووصف األمکنة وتعامل الکاتب مـع 
 ريصـفها. أمـا ابـن جبـية. من املتوقع أن يقف الرحالة موقفاً حمايـداً مـن املشـاهد الـيت ياملدن والقری اإلسالم

دعو للمـــدن يـــســـاير الـــروح الدينيـــة وال يســـتخدم العنـــاوين احملايـــدة ويلـــزم نفســـه أن يلـــة مســـلما فبوصـــفه رحا
  ها إن مل تکن  هذه املدن يف حوزة املسلمني. يدعو عليتارها جلوالته و خين اليت ية يف العناو ياإلسالم

إلـی اهللا تعـالی والتوکـّل بن جبري کرمي اخللق، يتمتع بعاطفة دينية فکان خيتم کّل کّالمه بالـدعاء القد کان 
ـا، فکـان يـدعو اهللا أن حيـرس تلـک املـدنيته جّل جالله کما دفعه تدينه إلـی الـدعاء للمـدن الـيعل   مـّر 
  ).٦ :١٩٨١بن جبري،ااهللا وأعادها اهللا (ها اهللا، ومحاها أن حيرر احملتلَّ منها. فقال: حيرسها اهللا، عّمر و 

ثه عـن  املـدن اإلسـالمية واسـتخدم مجلـة يعند حد» قاها اهللاأب«و» حفظها اهللا«إذاً قد استخدم مجلة 
حـــني » أعادهـــا اهللا«ثـــه عـــن املـــدن غـــري اإلســـالمية واســـتخدم مجلـــة يها عنـــد حديضـــاهيومـــا » دّمرهـــا اهللا«

  حتدث عن املدن اإلسالمية اليت احتلها الکفار والنصاری. 
ــا  ستشــفّ يوع اخلطــاب فإنّــه هتــدي إلــی نــيتــاج القــاري إلــی قــراءة صــفحات کثــرية للرحلــة لحيوال  خطا

ين عـرب عتبـات العنـوان ودالالتـه الواضـحة. فهـذه العنـاوين تـدّل بوضـوح علـی أّن صـاحب الرحلـة رجـل يالد
ة. ومــن الواضــح أّن العنــوان يــنيرحلتــه املشــاعر الد یة کبــرية غلبــت علــية وعاطفــة إســالميــنيمســلم ذو محيــة د

  فها يف رحلة ابن جبري وانصّبت يف خدمة اخلطاب الديين. ييعد آلية من آليات اخلطاب ّمت توظ
  
 ة الدينيةيتوظيف األمکنة واألبن ٣.٤

کــون أحــد األغــراض الرئيســة للرحالــة ويعــد عنصــراً يإّن وصــف األبنيــة والعمــارات وعــرض معلومــات عنهــا 
ـا طيلـة سعی الرحالة دائماً أن يعرض أوصـافاً کثـرية ودقيقـة عـن األيهاماً يف تنسيق الرحلة.  مکنـة الـيت مـّر 

توقـف يرحلته. وهذه األمکنة تشمل األبنية والعمارات اليت شاهدها الرحالـة يف املدينـة الـيت زارهـا ولکنّـه ال 
  تار ما اسرتعی انتباهه وأثار إعجابه.خيعند مجيعها عادة و 

ألمکنـة طغی وصـف ايسود االجتاه السحري و يلکّل رحالة اجتاه خاص يف إنشاء رحلته، يف بعضها 
عکــف يوالرحالــة ســود االجتــاه العلمــي يالســحرية والعجائبيــة أکثــر مــن بقيــة األمکنــة ويف بعضــها األخــر 

سـود يف بعضـها اآلخـر االجتـاه الـديين ية کمـا يـعلی وصف األمکنة العلمية من املـدارس واألوسـاط األدب
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رتک بنــاء وال يــفلــم  جبــريبــن . أمــا ایة مســاحة کــرب ية والعمــارات اإلســالميــنية الديــشــغل وصــف األبنيو 
 ليـــلتبجمصـــحوباً با کـــونيهـــذا الوصـــف احلـــريف و غايـــة. لل اً ســـهبصـــفه وصـــفاً دقيقـــاً مو إال  اً يـــنيمکانـــاً د
ل. تعــد هــذه الرحلــة مــن الــرحالت يــويســعی أن يقــّدم لــه صــورة مقدســة تصــلح للحرمــة والتبجس يوالتقــد

تحــرج عــن يضــة لوصــفه الفضــفاض ومل احلجازيــة الــيت جعــل الکاتــب احلجــاز وســائر أمکنتهــا املقدســة عر 
ث اســتغرق وصــفه هلــا مــن الصــحفة الســابعة واألربعــني حتــی يــإطالــة القــول يف وصــف هــذه األمکنــة ح
مســـتدميني لـــدى  وصـــيتاً  لقـــد شـــهدت الرحلـــة احلجاريـــة ذيوعـــاً «الصـــفحة الســـابعة واألربعـــني بعـــد املئـــة. 

ـــة احلـــج كا املثقفـــني األندلســـيني. إنّ  نـــت وســـيلة مثلـــى للتعـــرف علـــى اجملتمعـــات الســـفر إىل املشـــرق بغي
اإلسالمية الشرقية وإمتـام الدراسـة ولقـاء العلمـاء الفطاحـل واألخـذ عـنهم، ولـذلك فـإن معظـم الـرحالت 

إذا  ؛ وفــرية تطبــع عليــه الصــيغة االســتطالعية والعجائبيــة والســفارية معــاً  احلجازيــة تشــمل مواضــيع وأخبــاراً 
مهام حمددة يف مرحلة من مراحـل سـفره. وبلغـت الرحلـة احلجازيـة من حكامه بأداء  كان الرحالة مكلفاً 

بــن حممــد  يمــن التنــوع واجلــودة يف القــرنني الســابع والثــامن للهجــرة كمــا تــربهن مــذكرات علــ بعيــداً  مبلغــاً 
 م)١٣٢١هـ/  ٧٢١م) وحممد بن عمر ابن رشيد السبيت (ت ١٢٦٧هـ/  ٦٦٦الرعيين اإلشبيلي (ت. 

 ٧٨٠م) وخالــد بــن عيســى البلــوي (ت.  ١٣٢٩هـــ/  ٧٣٠التجيــيب الســبيت (ت. والقاســم بــن يوســف 
إال أن الرحالــة ابــن جبــري األندلســي البلنســي هــو خــري مــن ). «٥: ٢٠١٠(غــوتريث،  »)م١٣٨٧هـــ/ 

. وتعكـس »تذكرة األخبار عن اتفاق األسفار«ته عتتجسد أصالة الرحلة األندلسية وعظمتها بفضل رائ
ا يف جمـال اإلخبـار واالختبـار واعتنـاءهم الفـائق بوصـف األمـاكن واملبـاين هذه املؤلفات مهارات  أصـحا

م إىل املسـاجد واجلوامـع  يف مقـدمها املسـجد احلـرام واملسـجد و واألحوال اجلويـة، وفـوق هـذا وذاك التفـا
  ).٩١- ٧١: ١٩٩٦(نوابب، » يالنبو 

وذلـــک ألن بعضـــها اســـتلفتت ملـــا زار ابـــن جبـــري املدينـــة وصـــف بعـــض األشـــياء وتـــرک بعضـــها اآلخـــر، 
ســـتوف وصـــفها. وأمـــا املســـاجد فلهـــا يهـــا مـــرورا ومل يانتباهـــه ووصـــفها بدقـــة أمـــا بعضـــها اآلخـــر فقـــد مـــر عل

  حضور واسع مصحوب باإلسهاب. 
کثـر مـن الوقـوف عنـد األمکنـة الدينيــة. يوحـني يـزور الرحالـة دمشـق، املدينـة الکـربی والعـامرة آنـذاک، 

مدينــة دمشــق، املســاجد، واملــدارس، واملارســتانات، والکنيســة والقلعــة لکنــه  ومــن األمکنــة الــيت وصــفها يف
أسهب القول يف وصف املسجد اجلامع أکثر من بقية األمکنـة حيـث اسـتغرق وصـفه لـه زهـاء تسـع عشـرة 

فهو يتعمق يف هذا البناء ويشرح مجيع متعلقاته وکّل ما يرتبط به من  ٢٢٨إلی  ٢١٠صفحة، من صفحة 
ن مدرســة (أنظــر: يور واملشــاهد. لکــن يف وصــف املــدارس الــيت قــال إّن يف مدينــة دمشــق عشــر الــروؤس والقبــ
هـا واحنصـر وصـفه عنهـا يف مدرسـة واحـدة مسـماة مبدرسـة يسـهب القـول فيمل  )٢٢٩: ١٩٩٠ابن جبـري، 

ها علی شخصية نور الدين الدينية وسلطنته العادلة. وتوقفه عند هذه املدرسـة يثه فينور الدين، وارتکز حد
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ة والفقهيـة. علـی أيـة حـال فقـد تنـاول يـنين الديعود إلی شخصية نـور الـديال يعود إلی املدرسة نفسها فإمنا 
  عرّج علی املدارس األخری.يرحالتنا هذه املدرسة فحسب ومل 

ن قــال ي اللــذنيين کمــا جنــد يف وصــفه للمارســتانيــة دافــع ديــنيالدکمــن غالبــا يف توقفــه علــی األمکنــة يو 
ـــا مارســتانان قـــدمي وحـــديث، واحلــديث أحفلهـــا وأکربهـــا«عنهمــا:  ردف يـــ). مث ٢٣٠(املصــدر نفســـه:» و

).إنه وصـفها علـی وجـه ٢٣١(املصدر نفسه: » هذه املارستانات مفخر عظيم من مفاخر اإلسالم«قوله: 
ــا. کمــا  ســهب القــولي نياالختصــار، وحــ يف وصــفها يســوق وصــفها حنــو فکــرة أو ثقافــة دينيــة و مــا يقار

ارتکــز يف وصــفه عــن املارســتانات علــی شخصــية مســماة بنصــر اهللا، فهــو أصــبح معتوهــاً بينمــا کــان حافظــاً 
إذا جـــاء «ة: يــذکر شــيئاً منـــه إال اآليـــللقــرآن، وحـــني يســئلونه أن يتلـــو القــرآن باالعتمـــاد علــی ذاکرتـــه فمــا 

  ).٢٣٠  (املصدر نفسه:» نصراهللا
ـــأمـــا األمکنـــة الدينيـــة يف احلجـــاز فتحظـــی باهتمامـــه حب صـــل إليهـــا جيتاحـــه الوجـــد والشـــوق ي نيث حـــي

  ا: ثه عن وصوله إلی احلجاز وإعجابهيالنموذج التايل نری حد س. ويفيل والتقديويصفها بالتبج
اليت فيهـا مقـام ابـراهيم ومبعـث الرسـول طلع علينا وتبوأنا مقعد اجلدار الکرمي وحرم اهللا العظيم والقبة «

ومهبط الروح األمني جربيل بالوحي والتنزيل، فأوزعنا اهللا شکر هذه املنة وعّرفنا قدر ما خصنا به من نعمة 
  ).٥١(املصدر نفسه: » وختم لنا بالقبول

تعــامًال وعلــی هــذا الــنمط جنــده ال يــرتک مکانــاً يف أرض احلجــاز الدينيــة وال يتعامــل مــع هــذه األمکنــة 
هلـــذا جنـــد املکـــان الـــديين هـــو مـــن أکثـــر «حمايـــداً فيصـــفها مشـــحوناً بـــالنخوة الدينيـــة واحلفـــاوة اإلســـالمية. و

األمکنــة الــيت نالــت نصــيباً وافــراً مــن التفصــيل الــدقيق أينمــا وردت، ففــي أوصــاف ابــن جبــري صــورة دقيقــة 
  ).٥٩: ٢٠٠٨(اهلروط، » ا وجباهلاللمدينة املنّورة تنقل تفصيالت مساجدها ومشاهدها املکرمة وبيو

  

 توظيف الشخصيات الدينية ٤.٤

تقتضي الرحلة أن تکون صورة کاملة عن املدن واملشاهد اليت شاهدها الرحالـة أثنـاء سـفره وأن يصـف 
تعلـق بالـدين فلـذلک جنـد غلبـة يتحـدث عـن کـّل مـا يبها ونوادرها لکن املهم عنـد ابـن جبـري أن يأعاج

اخلطاب الديين يف رحلته ومن متظهرات هذا اخلطاب هو توظيـف الشخصـيات الدينيـة کمـا هـو احلـال 
کتوظيــف البنيــة «شــمل مســتويات عديــدة وخمتلفــة ييف الروايــات احلديثــة املعاصــرة. والتوظيــف الــديين 

وءها، وبنــاء أحــداث الروايــة يف الفنيــة واستحضــار الشخصــيات الدينيــة وتصــوير شخصــية البطــل يف ضــ
(وتــــار، » الــــنص الــــديين يف الروايــــةضــــوء أحــــداث القصــــة الدينيــــة، باإلضــــافة إلــــی التنويــــع يف إدخــــال 

٢٠٥: ٢٠٠٢.(  
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تـزود مبعلومـات مجـة يث إّن القـارئ يـواسـعاً ح یين واإلسالمي يف رحلة ابن جبـري صـديلقي الرتاث الد
رحلتـــه مـــن الشخصـــيات الدينيـــة وثيمـــات الثقافـــة اإلســـالمية  عـــن الـــرتاث الـــديين الـــذي أملّ بـــه الکاتـــب يف

 ريوجمالس الوعظ والنصوص القرآنية واألحاديث الشريفة اليت تفوح فيهـا بکثـرة. فمـن مثّ تعـّد رحلـة ابـن جبـ
ا. يمصدراً هاماً ملعرفة املدن اإلسالم ا وثقافا   ة وشخصيا

إمــا حاضــرة يف زمــن کتابــة رحلتــه أم متوفــاة. عــين ابــن جبــري عنايــة فائقــة بالشخصــيات اإلســالمية وهــي 
ارة قبــورهم والشخصـيات الباســلة الــيت يــ وصــحابة النيب(ص)عنـد ز نيفهـو ذکــر أمسـاء الزهــاد والعلمــاء املسـلم

].ومن أکثر الشخصيات أمهية عند ابـن جبـري الـيت يـذّکرها ٢دافعت عن املدن اإلسالمية مقابل الصليبيني[
الــدين و مــا قــف عنــد شخصــية صــالح يويب. إنــه يــلزنکــي وصــالح الــدين األبــاإلجالل دائمــاً، نــور الــدين ا

الـــذي جّلـــت قدرتـــه «اضـــها وهـــو ية و الـــذود عـــن حياإلســـالملـــة لـــدعم اململکـــة يبذلـــه مـــن املســـاعي اجلم
إزالتـه رسـم «). ومن مفاخره حسـب قـول ابـن جبـري: ٢٨: ١٩٩٠(ابن جبري، » واليضيع أجر من أحسن

  ).٢٧(املصدر نفسه: » مدة دولة العبيديني املکس املضروب علی احلجاج
ويشــرح أعمــال الســالطني املوحديــة بــاإلجالل والتعظــيم ويعــرّفهم ســالطني عبــاقرة ماشــاهد أمثــاهلم العــامل 

مـــن عجيـــب مـــا «ويـــدعي أن الـــدعوة املؤمنيـــة املوحديـــة يف القـــاهرة مـــن املشـــاهد البديعـــة الـــيت رآهـــا الکاتـــب: 
ـذه الـبالد واسشـتعار أهلهـا مللکتهـا أن أکثـر أهلهـا شاهدناه يف أمر الدعوة املؤمني ة املوحدية وانتشـار کّلمتهـا 

  ).٥٠(املصدر نفسه: » م إلی التصريحبل الکّل منهم يرمزون بذلک رمزاً خفياً حتی يؤدي ذلک 
ل واإلجالل هو صـالح الـدين أبـواملظفر ية األخری اليت ذکرها ابن جبري بالتبجيمن السالطني اإلسالم

ســف بــن أيــوب، ســلطان اإلســکندرية. وقــد رأی الکاتــب أنــه ســلطان عــادل قــد وضــع رســوماً کرميــة يف يو 
عن حوزة الدين الحتصی  مآثر هذا السلطان ومقاصده يف العدل ومقاماته يف الذّب «قول عنه: يبالده،  و 

  ).١٦(املصدر نفسه: » کثرة
تفــل بالســالطني اإلســالمية حيعلــی بلــدة مــن البلــدات الــيت زارهــا طيلــة ســفره  وهکــذا إّن ابــن جبــري حــني ميــرّ 

ة، ويثري رحلته بأوصاف وافية عن مکارمهم ومناقبهم يوالدينية اليت هلم الفضل يف احلفاظ علی احلدود اإلسالم
ســمع يف ــم. وهکــذا ن يعــرّفهم ســالطني يف غايــة اإلجــادة واحلســن ال مثيــل هلــم يف العــامل فيجــب أن يقتــديو 

د مـن غلبـة اخلطـاب الـديين يف رحلتـه. واملهـم أن اهتمـام ابـن ية اليت تز يرحلته مواصفات هذه السالطني اإلسالم
تحــدث عــن کــّل ية إذ يجبــري بالســالطني ووزرائهــم ينشــأ مــن أعمــاهلم الدينيــة ومــدی التــزامهم باملبــادئ اإلســالم

وإال فليس له حظوة ومکانة لدی الکاتب، کما جنـد  ةينيسلطان أو وزير اشتهر بسلوکه اإلسالمي وتصرفاته الد
  امه باألعمال الکرمية والدينية يف مکة:يثه عن الوزير مجال الدين، لقييف حد

وکان رمحه اهللا، وزير صـاحب املوصـل، متـادی علـی هـذه املقاصـد السـنية املشـتملة علـی املنـافع العامـة 
 عليــه وســّلم، أکثــر مــن مخــس عشــرة ســنة، ومل ی اهللاللمســلمني يف حــرم اهللا تعــالی وحــرم رســوله، صــلّ 
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ـــدة، حمبســـة،  ـــاء ربـــاع مبکـــة مســـبلة يف طـــرق اخلـــري والـــّرب، مؤب ـــزل فيهـــا بـــاذًال أمـــواًال ال حتصـــی يف بن ي
واختطاط صهاريج للماء، ووضع جباب يف الطرق يستقر فيها مـاء املطـر، إلـی جتديـد آثـار مـن البنـاء 

  .)٩١ (املصدر نفسه:يف احلرمني الکرميني 

ة وتطــرق إلــی أوســاطهم العلميــة يــة والعلميــ يف رحلتــه عــن الشخصــيات الدينيــة والفقهريحتــدث ابــن جبــ
دة وأخالقهــم اجلــديرة يــة اإلســهاب، وال ينســی أن يــنّم عــن خصــاهلم احلميــهــا يف غايا املطروحــة فيوالقضــا

  الشخصيات الدينية:عرب الکاتب عن استغرابه لشخصية من يباإلعجاب والدهشة. يف النموذج التايل 

ـّز  حضر ذلک اليـوم جملسـه سـيد العلمـاء اخلراسـانية، ورئـيس األئمـة الشـافعية، ودخـل املدرسـة النظاميـة 
عظــيم وتطريــف آمــاق، تشــوقت لــه النفــوس، فأخــذ اإلمــام املتقــدم يف وعظــه مســروراً حبضــوره، ومــتجمالً 

الــدين اخلجنــدي املتقــدم الــذکر يف هــذا  بــه، فــأتی بأفــانني مــن العلــوم. ورئــيس العلمــاء املــذکور هــو صــدر
  ).١٧٥ :١٩٨١التقييد، املشتهر املآثر واملکارم، املقدم بني األکابر واألعاظم (ابن جبري، 

ا ابن جبيع الشخصيتسع لنا اجملال أن نستعرض هنا مجيال   يف رحلته ومن املعلوم أنه ريات اليت عين 
 ريدا غـيـقـف منهـا موقفـا حمايل وتناوهلـا باإلسـهاب ومل يـم و تبجيات نظـرة تعظـيقد نظر إلـی هـذه الشخصـ
  مالزم لإلجالل واالهتمام.

  
 ر العقائد الدينيةيتصو  ٥.٤

مته وفائدته. يف الواقع يسة للعمل األديب اليت تتسبب يف قيالتعامل احملايد واملتعادل هو من املقومات الرئ
ــا الکاتــب، هــذا هــو مــا جيــاهر بــه يديــينبغــي أن خيلــق العمــل األديب مبنــأی عــن األفکــار الذاتيــة الــيت  ن 

م  رون الفّن للفن. أمـا يف واقـع األمـر فـنحن نعـرف أن العمـل يالربناسيون يف آرائهم النقدية واألدبية وإ
هذه الفکرة يف أرض الواقع، ومرّد ذلک إلـی أّن املبـدع ال  لق يف الفراغ فال ميکن أن تتحققخياألديب ال 

ة واحلقــول الفکريــة الــيت ارتــوی منهــا ياســيات السري ة واملتغــيــعــرض أفکــاره مبعــزل عــن املــؤثرات االجتماعي
قتلــع متامــا عـــن هــذه املـــؤثرات واملؤشــرات.مع ذلــک حنـــن نعــرف أن االنـــدفاع يف اإليدئولوجيــة احملـــددة يل

هما يضــاهيي والــرحالت ومــا خيما يف األثــر التــار يمتــه والســينــتقص مــن قيخلــق األثــر  هــا يفيواالنغمــاس ف
زال أصــحاب الــرحالت يــهــا الوقــائع. فمــن مث کــان واليب أن تــنعکس علجيــمــن املؤلفــات األخــری الــيت 

زون الجتـاه علـی اآلخـر عرضـة للنقـد واللـوم وتنـدرج آثـارهم يف يـخ املتزلفون لذوي السلطان واملتحيوالتوار 
  األمهية.   رتبة أدنی منم

ة الــــيت تتبــــادر إلــــی األذهــــان هــــو مــــذهب ابــــن جبــــري يف رحلتــــه مــــن حيــــث الفکــــرة والعقيــــدة يوالقضــــ
واإليدئولوجية. يف الواقع أن هذه الدراسة حاولت رصـد متظهـرات أّدت إلـی غلبـة اخلطـاب الـديين يف رحلـة 
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 يعـد کاتبـاً متحيـزاً لإلسـالم ناشـراً لعقائـده وقـد نـراه ريابن جبري. من هذا املنظور جيب أن نقـول إّن ابـن جبـ
عـود ي يني. نقـده للفـاطمينيديـتهم بالعبي وتسـمينيقلب الوقائع دفاعاً عن اإلسالم کما نـری بغضـه للفـاطمي

ويب. واملهـــم أن يـــهـــا صـــالح الـــدين األيد والبـــدع الـــيت وضـــعها الفـــاطميون يف مصـــر مث قضـــی عليـــإلـــی التقال
وال يفوتــه كـــذلك «القضــايا حســب مذهبــه الفکــري ويفــرض عليهــا عقائــده الدينيــة الکاتــب ينــاقش هــذه 

(نوابـــب، » احلكـــام املشـــارقة كســـوء معـــاملتهم للحجـــيجعلـــى مـــا ال يروقـــه مـــن تصـــرفات  تســـجيل انتقاداتـــه
  أيضاً ويرفع من شأن املوحدين. ينياألمور إلی الفاطم ). وينسب مثل هذه٩١-٧١: ١٩٩٦

قلنـا  أفکاره الدينية علی احلـوادث واألمکنـة الـيت شـاهدها يف رحلتـه، وسـبق أن إذاً قد يفرض ابن جبري
رتک األمـر للقـارئ ويظهـر يـراه الرحالـة أثنـاء سـفره وصـفاً حمايـداً و يـإن األساس يف الرحلة أن تصـف کـّل مـا 

وأفکـاره  ده خمالفـاً لعقائـدهجيـقـف موقفـا معارضـا لکـّل مـا يهو کمصّور يصور األشـياء. أمـا ابـن جبـري فإنـه 
عـده مـن أفعـال الشـيطان ومـن الفـنت الـيت جيـب أن يتنحـی عنهـا اإلنسـان. ويف املقابـل إذا يم له وزناً و يقيوال

ثــه عــن أعمــال يم کمــا نــری يف حديل والتعظــية يشــرحه بالتفصــيــنيتفــق مــع أفکــاره وآرائــه الديوجــد مشــهدا 
واملـدارس واحلمامـات ودائـرة األقـاوف مـن املسـاجد عـد املرافـق العامـة يف القـاهرة مـن ي نيسلطان القـاهرة حـ

ا (أنظــر: ابــن جبــري،  ).  أمــا حــني يشــرح مشــهد عــرس فرجنــي فإنــه يســتعيذ ١٥: ١٩٨٥خــدمات ســلطا
  املشاهد: هذه باهللا من الفتنة اليت تنشأ من أمثال

انــــا االتفــــاق إلــــی رؤيــــة هــــذا املنظــــر الزخــــريف املســــتعاذ بــــاهللا مــــن الفتنــــة فيــــه« (ابــــن جبــــري، » فأّد
٢٥١: ١٩٨٣.(  

م کما جند يف النموذج التايل الـذي حيکره النصاری وال يعين من الفرجني نصرانيا والکاتب يوإنّه  تفي 
  ه سوء العذاب: يه تنّصر أحد املسلمني من األعمال اليت جتر علييعد ف
نصـرفنا ومازال الشيطان يستهويه ويغريه إلی أن نبذ دين اإلسالم فکفر وتنّصر مدة مقامنـا بصـور. فا«

ـا قـد بطـس ورجـس، و قـد عقـد الزنـار، واسـتعجل النـار  وحقـت عليـه کّلمـة إلی عکة وأعلمنـا خبـربه وهـم 
  ).٢٥٤: ١٩٨٢ابن جبري، »(العذاب و... 

ف رحلتـــــــه وتســـــــببت يف أن حتظـــــــی الرحلـــــــة يهکـــــــذا قـــــــد تنـــــــاثرت آراء الکاتـــــــب الدينيـــــــة يف  تضـــــــاع
  الديين.  باخلطاب

  
  . النتائج٥

أن ترصــد التمظهــرات الدينيــة الــيت تــوفرت يف رحلــة ابــن جبــري وتوصــلت مــن خــالل  حاولــت هــذه الدراســة
  ة:يدراستها إلی النتائج التال
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نيـة يالد ث نلمـس بوضـوح التمظهـراتيـ. أورد الکاتب ومضات ونتفاً دينية عديدة يف ثنايا رحلتـه ح١
ـا لــدی الکاتــب والــيت تـرتاءی لنــا يف التزامــه بالواقعيــة وشـرحه  الفضــفاض لألمکنــة الدينيــة وعصــبيته ومکّونا

ث کـّون رحلـة دينيـة ية حيضفي علی رحلته روحاً إسالمية واستطاع أن يالدينية للمدن واملعتقدات اإلسالم
  تدخل يف عداد األدب اإلسالمي. 

الدينيـة يف  . سار ابن جبـري علـی دروب مـن أّلفـوا الـرحالت احلجازيـة وحـاول أن يعـرض التمظهـرات٢
ين ية. وقـــد غلـــب اخلطـــاب الـــديتهـــا اإلســـالميمية وأکثـــر مـــن الوقـــوف يف احلجـــاز ووصـــف أبنالـــبالد اإلســـال
  ة علی رحلته کما هو احلال يف سائر الرحالت احلجازية.يوالروح اإلسالم

املــدن الــيت  . اســتطاع ابــن جبــري أن يــزود القــارئ مبعلومــات کثــرية ومســتوعبة عــن أوضــاع اإلســالم يف٣
ثا مفصـًال يعن الشخصـيات واملعتقـدات اإلسـالمية واألمکنـة الدينيـة وحتـدث حـدزارها أثناء رحلته وحتدث 

ة والعبــادة يف تلــک الفــرتة مــن الــزمن  کمــا عــرض يــنيعــن املســاجد واجلوامــع الــيت تــدل علــی کثــرة املراکــز الد
 ها القارئ عرب قرائته للرحلة.يطلع عليتفاصيل دينية أخری 

تـدي إلـی أوضـاع الـبالد . بقراءة هذه الرحلة ودراسة التمظهرات٤ اإلسـالمية  الدينيـة يف تلـک الفـرتة 
ث إن يـقبل الزحف املغويل الغاشـم، ومـن املعلـوم أّن هـذه الـبالد کانـت تسـري يف غايـة الضـعف والتـدهور ح

ة وأحـوال اخلالفـة العباسـية املتأزمـة ي عن دار السالم (بغداد) يدّل علی أحوال املدينة املتدنريوصف ابن جب
 رية اليت حتدث عنها ابن جبـيتقدر علی الصمود يف وجه املغول. وتلک التمظهرات احلضارية والدين اليت مل

 أو الـوالة نيلة جهـود اخللفـاء األقـدميمارستانات واملدارس واحلمامات کانـت حصـييف رحلته کاجلوامع، والب
   کاأليوبيني واملوحدين. نياملسلم
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