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ـ  أ-  

  المــقدمة
الرحلة سلوǁ مǚزم لǘنسان منذ أن وجد رƹم تباين الدوافƴ وتعدد الحاجاƘ التي يمكن                

 التطلÜƴ  ƴ م إرجاعها إلǏ الرƹبة في اكتشاف المجهول والتعامل معǊ بما تيسر من وسائل           
  ǚامت Ǐالمستمر إل    ÜƳاƽل واالنتƮالتوا Ǐعل Ɩالقدر ǁ        Ǐإل ǐدƌججا داخليا يƋير تƛوهذا ما ي 

  .حركة واالنتقال قƮد إشباƳ حاجاƘ النƩƽ والعقل والروƟ والبدنال

الحƘƲ وأنا أدرƩ األدب األندلسي أن جل العلماƇ واألدباƇ يرتحلون إلǏ المشرƾ            لقـد      
علمية أو سياسيةÜ نƲرا لعǚقاƘ المغرب بالمشرÜƾ وتبين لي أن جل           تعبدية أو   ألهـداف   

          Ǐعل ولم تتحول إلƽال Ǐعل ƘـرƮتهـم اقتǚيقية في      رحƛا توƮوƮأو تركوا ن ÜƭوƮن
  .مجاالƘ المعرفة أو نƮوƮا ألخبار الشيوƢ والعلماƇ الذين تلقوا عنهم

 بادرني باقتراƟ   - عبد اهللا العشي   -ولمـا تجاذبـƘ الحديƚ مƴ األستاذ الƽاضل الدكتور           
Ü فƮادف ذلǁ هوǎ سابقا فتمكنÜ      هالدكتورادراسـة الـرحلة المغربية كموضوƳ لرسالة        

 ǁفي الوطن             وبـذل ÜةƮالعامة والخا Ƙفي المكتبا ÜانهاƲادر في مƮالم Ʃألتم Ƙشـرع 
              Üين رحلةƛǚƛ ما يقارب Ƙالنتيجة أن جمع Ƙفكان Üطويلة Ɩمني مد ǁذل ƾواستغر Ǌوخارج

            Ƴل إال القليل من اإلبداƛوهذا ما شجعني      المغربيوتبين لي أن هذا العدد ال يم Üفي الرحلة 
  .أكƛر للمضي في االختيار

             Üمعدودون ƚبالدراسة والبح ƚدوا لهذا التراƮـم تبين أن الذين تƛ    المهتمين Ɩرƛم كƹر
 العربية القديمة بحƛا عن التƮƋيل أو عن مجال لتطبيƾ النƲرياƘ المعاƮرƘ            Ɩبالسـر ديا  

م إلǏ هƌالƇ الذين يسعون إلǏ إدراج هذا        ضأو نتـيجة لقناعة تƽعيل التراÜƚ فقررƘ أن أن        
الهادف إلǏ إحǚل السرد العربي مكانتǊ       ضـمن المشروƳ الحضارǐ   التـراكم اإلبداعـي     

 أو البحƚ عن     التƋليف مأو إحكا  التراƩ   ƚيتجنالǚئقة بÜǊ وسواƇ تعلƾ األمر بالبحƚ عن        
 نسنستعير م ومدǎ حضورها في اإلبداƳ المعاƮر فƎننا       أتـناƹم العناƮـر وانسـجامها       

  .النƮوƭ المقترحة للدراسة  مƴيتناسبالمناهƝ ما 

ما تقتضيǊ السردية    مساƇلتها ضمن  من األفضل ف عمـǚ سـرديا      الـرحƘǚ  لكـون  و  
  . فيها األدبيةƭعن الخƮائالمعاƮرƖ ووفƾ إجراƇاتها المنهجيةÜ للكشف 



ـ  ب-  

إنـنا نستعمل بعƯ وسائل البحƚ التي تمكننا من التنقيب في عƮور الذاكرƖ المغاربية                 
اهر المنسية التي تتجاذبها مجاالƘ مختلƽةÜ      مـن خǚل الرحƘǚ لنتبين ما تحويǊ هذه الجو        

             Ɲالمنه ƾأن نكون مرنين في تطبي Ǐوسنسع Üيرهاƹوأدب و Ƴوجغرافية واجتما ƣمن تاري
بحـيƚ ال نستنسـƣ النƲـرياƘ الغربية وال نتعسف في تطبيقها علǏ النƮوƭ الرحلية               

راسة باإلخضـاƳ واإلكـراهÜ ولكـن سنسـتƽيد مـن بعƯ إجراƇاتها التي تقربنا من الد               
تبعدنا عن االنطباعية واألحكام الجاهزƖ مƴ السعي الحƛيƚ إلǏ اإلجابة عن           والموضـوعية   

اإلشـكالية المطروحة ضمن طبيعة العلوم اإلنسانية والخƮائƭ المميزƖ لشكل أدبي حي            
أقـرب مـا يكـون مـن مجمƛ ƴقافي أبدعǊ مبدƳ ما يسعǏ باستمرار إلǏ احتواƇ الƛقافة                  

  :علنا نطرƟ اإلشكالية من خǚل األسئلة التاليةوهذا ما يج. الموسوعية

  Þ هل الرحلة نƭ أدبي  -

 Þ هل هي مرتبطة بالطموƟ الƽردǐ أو الجماعي -

Ʃاالن في تحديد الجنƌوهما س          .  

-  Þƾبالساب ƾحǚوال ƾحǚبال ƾقة السابǚوما ع Üر المكونة للرحلة ملتحمةƮهل العنا  

  .      وهو سƌال في التركيب والتƋليف

  .Þ  وهو سƌال في الوƲيƽة وما هي الغاية التي كانƘ تƌديها  -

  Þ وكيف ندرسها  -

- ƖرƮوهل يستجيب هذا الشكل الرحلي للدراسة المعا Þ 

 Þ وكيف وƘƽƲ مكوناƘ السردÜ من زمان ومكان وسارد وشخƮية -

 Þ وهل بƎمكاننا أن نتعرƯ للمضامين من خǚل دراسة الشكل -

Ɲوهي أسئلة في المنه      .  

ة الدراسة التي تغطي الƽترƖ الزمنية الممتدƖ من القرن السابƴ الهجرǐ إلǏ            وهل عين  -
 Þ نهاية القرن الƛاني عشر من الهجرÜƖ كافية لتجسيد الرحلة المغاربية القديمة

-             ƭوƮالن ƘياƮوƮأن يكشف عن خ ƴكل رحلة يستطي Ǐالدراسة عل ƾوهل تطبي
دÜƖ كما ال يخلو من ƮعوباƘ      التحليل التطبيقي ال يخلو من نتائƝ مƽي       ف Þفـرادتها و  

 .أيضا



ـ  ج-  

ولمـا كـان موضـوƳ البحƚ يتناول الرحلة والرحال فقد خƘƮƮ للرحال فƮلين               
ƛǚƛ ول كما يليةوللرحلةƮف :  

    الشخƮية                                          البنية          

    الزمان    الرحال                                        الرحلة    

        السارد                                            المكان        

  ǁذل Ƙة وخطابا وهذ   ةالرحل عتبرأي  نأل فعلـƮرهما  ه قƮعنا Ưية    . بعƽهي هذه الخل
  .جعلتني أقسم البحƚ إلǏ تمهيد وخمسة فƮولالتي 

 أن  واتضƠرهÜ وتنوعÜǊ       فƽـي التمهـيد تناولƘ ما يتعلƾ بهوية الرحلة وجنسها وتطو          
  .تخضƴ لبنية نمطية مƌطرÜƖ وبنية فرعية متنوعة :الرحلة

 ومـن حـيƚ منهƝ التدوين اعتمدƘ الرحلة المغربية علǏ المزج بين الترتيب المكاني                
والزمنـي ولم تغƽل الموضوعاÜƘ أما من حيƚ طرƾ التدوين فمنها ما كتب أƛناƇ الترحل               

ƲاƘ والمذكراƘ واستـشارƖ المراجÜƴ ومنها ما ابتدعتǊ ومـنها ما كتب بعد تجميƴ المǚح      
  .الذاƘ في المناسبةÜ ويخضƴ الكل لتƋليف الحƾ تناول البنية الكلية بالتنسيƾ والتƮƽيل

    ƴالحركة وا   أشكال الرحلة   تخض Ǌم         لهيكل أساسƛ Üهدف ما Ʒلتنقل من نقطة ما سعيا لبلو
     Ƈنقطة البد Ǐإلـ Ɩويمكن إجمالها في       أما دواعيها فمتنوعة تن    .العـود Üالبشرية Ƴالنواز Ƴو

الدواعي العلمية والروحية والسياسيةÜ وقد راعينا في العينة المختارƖ أن تكون ممƛلة لبنية             
الرحƘǚ المƽتوحة والمغلقةÜ أǐ أن تكون ممƛلة للرحƘǚ المحلية والخارجيةÜ كما راعينا            

  . ما أمكن ذلǁتكون ممƛلة ألقطار المغرب اإلسǚميأن 

ذǐ بداية  تناولƘ بنية الرحÜƘǚ وهي بنية تسرد لنا حكاية سƽر: وفـي الƮƽـل األول     
 أقوال اآلخرين من شعر     سرد ليƩ كلǊ حكياÜ فƽيǊ الوƮف والخبر و       همابين ونهايـةÜ وما  

 أو زمنية إلǏ جانب اإلبداعاƘ الخاƮةÜ ويخضƴ الكل لعǚقاƘ سببية أو   وتـراجمÜ ونƛـر   
  . وما يتطلبǊ التƋليف من Ʈنعةكاملة بعǚقاƘ السابƾ والǚحƾمكانيةÜ والسارد لǊ دراية 

 متغيرƖو ةفƎن البنية الƽرعية متنوع    Üورƹـم تشـابǊ الرحƘǚ في البنية النمطية الهيكلية          
  .حسب Ʋروف الزمان والمكان والرحال واالتجاه



ـ  د-  

تحمل والرحƘǚ المنتقاƖ للدراسة موضوعاƘ متقاربةÜ وبخاƮة الحجازية منهاÜ          تتناول   
خƮوƮـياƘ تجسد زمانها وساردها ومƌلƽهاÜ مما جعلنا نلتجƐ إلǏ التحليل الجزئي بدل             
              ƘراƲسها اعتبرناها نƽماكن نǖأحيانا ل Ưتتعر Ƙǚولكـون هذه الرح Üالتحلـيل الكلـي

كƩ الضوƇ وتلون السرد حسب رƌية الرحالة واهتماماتهمÜ ورƹم ما يبدو علǏ وحداƘ             عت
     ǁكـƽف  أحيانا الـرحلة مـن ت     Ƙقاǚنها مرتبطة بعƎأم متينة Üا    Ơتƽفتن ÜǎغرƮال Ƙالوحدا 

 لƽتƠ وحدƖ أخرÜǎ وأما وحداƘ الطريƾ       ابالحلول في المكان وتنغلƾ بالرحيل عنǊ استعداد      
Ü فغالبا ما تكون مهملة خاوية يكتƽي السارد بمجرد ذكرهاÜ أǐ أن االتƮال بالمكان              الممتد

االمتƇǚ واإلشابÜƴ تغلƾ الوحدƖ باالنƮƽال عن      عتبة نلƝ من خǚلها إلǏ سرد متنوÜƳ وبعد         
              ƚة من حيƽمختل Üالهيكل ƚر متشابهة من حيƮبعنا ǎأخر Ɩوحد Ƈبد Ǐإل Ƈواإليما Üالمكان

  .الخطاب

 والشخƮية في الرحلة فردية تمƛل Ʈاحبها       Üبنية الشخƮية  تناولƘ: الƮƽل الƛاني وفـي     
مرجƴ ولها اهتماماتها الخاƮة المتعلقة     تنتمي إلǏ ال    و خارج النƭ الذǐ يتمتƴ بسيرƖ ذاتية     

            Ǐفي الخطاب المنتق Ǐكما تتجل Əوالقـيم والمـباد ƚبوعـي التـرا    Ƙنمطية ذا Ƙوليس Ü
وقد حاولنا محاورتها وفƾ نƲرية العواملÜ مما يساعد        .خƮـائƭ إنسانية كما في المتخيل     
   . الدينية واالجتماعية واإلنسانيةعلǏ اكتشاف اهتماماتها وأبعادها

ـ  Ü لǘجراƇاƘ أ حياتا  ن خǚل محاورƖ الرحƘǚ وفƾ هذه النƲرية تبين لنا استجابتها             وم
نةÜ حسب ما يتيحǊ الخطاب     وÜ مما جعلنا نتعامل معها بمر     أحيانا أخرǎ  تƋبـǏ االنƮياƳ  و

 الوƮول ƹالباÜ   بنقطةمـن إمكاناÜƘ ذلǁ أن الرƹبة الناتجة عن الحافز في الرحلة متعلقة             
 فيما يتعلƾ    مما يقلل من البنياƘ العاملية إال      ديمة الحوافز الƽرعية  فتـبدو الشخƮية كƋنها ع    

  . الرƹباƘ تتنوƳ البنياƘ العامليةبالبنية الهيكليةÜ وحينما تتجدد

ضعف حبكتهاÜ بسبب ا أ ومـن خـǚل التحليل أيضا تبين ضعف الƮراƳ في الرحلة مم      
طƽون أو  نيونÜ يخ كـون المانوئـين ال يحملـون مشـروعا مضاداÜ وإنما هم مناوئون آ             

 ال ينƽي وجود عوائƾ حقيقية أحياناÜ تƌزم السرد والشخƮيةÜ          يتلƮƮـون ويƽرون وهذا   
 ƭƮويبعدها عن الخبر الجافمما يقربها من الق Üالواقعي.  



ـ  ه-  

مستوǎ متعلƾ بالذاƘ فيما تƽعلǊ أو تقولǊ أو تعتقده باعتبار          : ناالرحƘǚ مستوي خطـاب    و
نةÜ ومستوǎ آخر يتعلƾ بتاريƣ المكان الذǐ       هـذه الـذاƘ شخƮـية تحمل مƌشراƘ معي        

 عبر  ǘنسان المتراكمة ل  فعالاأليـتحول باستمرار إلǏ مشروƳ سردÜǐ يتم فيǊ الحƽر عن           
ـ        سكان واألحداƚ واألقوالÜ والكل     ال منمر  ما  رحا لعرƯ   األزمـانÜ فـƎذا المكـان مس

  .يستعرƯ أمام القارƏ عن طريƾ الحكي المتعاقب للشخƮياƘ الƽاعلة والمنƽعلة

 وعǚقة الشخƮية بالمكان تتراوƟ بين الشوƾ إلǏ درجة الهيام والنƽورÜ وبين األلم الشديد             
  .علǏ المƉل السيƐ إلǏ اإلعجاب واالنبهار

    ƚالƛل الƮƽبنية الم  : وفي ال Ƙدرس        Ǌر في ماضيƽبالح Ǌالسرد يستقطب Ɩكان باعتباره نوا
      Ǌب Ƙالتي مر ƚوحاضـره وفي األحداÜ و       ƳنوƮالمتجلي في المكان الطبيعي والم Ǌتشكيل

            Ƙǚالرح Ƈور فضاƮت Ǐمما يساعد عل Üواألمـاكن التاريخية والحضرية اآلهلة والخاوية
    Ƙƛالتي حد Ƙأن     .عبر األزمان والتطورا ǁو لل وال شƮالت ƭائƮيرية للكلمة دورا في    خ

مـرتبط بƋمـاكن حقيقية تتحول بعد تشكيلها اللغوǐ إلǏ وƛيقة أƛرية            التجسـيد الوƮـف     
  .محƽوƲة في النƭ الواƮف

   واألمـاكن في الرحƘǚ متعددÜƖ فمنها الƮحراƇ القاحلة والواحاƘ الخضراÜƇ والحقول           
القرǎ الخاويةÜ واآلƛار الشاسـعة والجـبال الشـاهقةÜ والوديان العميقةÜ والمدن اآلهلةÜ و     

              ǁن تتحرƋية بƮز للشخƽهذه األماكن هي المح ÜƖالضـيقة والمعبد Ƙوالطـرقا Üالقائمـة
      ÜـفƮعنوتسـرد أو ت   ƾية   طريƌالباالرƹ  Üحينما يمزج  و     Üƣالمكان بالتاري   Ǌتبدو علي

مǚمـƠ الوƮـف التعبيـرÜǐ وقد يبلƸ قمة من الموضوعية حين يقف السارد أمام أفعال             
منها الوƮف  فمتعددÜƖ  الوƮف  الهندسـية فـي اآلƛار وبقايا الديارÜ وأما طرƾ          اإلنسـان   
وتبدو  بالعناƮرÜ ممميزاƘ المكان والوƮف االستقƮائي المهت     المعـتمدƖ علǏ     االنتقائـي 

 إلǏ جانب المناƲر الشاملة للمدن      Ü تعƝ بالحركة والحيوية   قداألمـاكن الموƮوفة ساكنةÜ و    
  .اƮر بسرعة وكƋن السارد ينƲر إلǏ المكان من علواآلفاÜƾ التي تقدم فيها العن

 والسارد  ...والتجارية Ü منها التعبدية والتعليمية واألƛرية    نوعة   أمـا وƲائـف المكان فمت     
بالنƲر إلǏ السكان استئناساÜ    ويستخلƭ العبرÜ   باسـتمرار ويتƽاعل معها     يقـيم األمـاكن     

 الماضي المندمƝ مƴ الحاضرÜ      وخƮوƮية المكان الƽنية تتجلǏ في     .ونƽـوراÜ مدحا وذما   



ـ  و-  

              ǁيرا ما يترƛوك Üالرحلة وسيرها نحو االكتمال Ƈلنما ƴالداف ǐـر الحيوƮوالمشـكل للعن
المكـانÜ ويـتحدƚ السارد عما ينجز فيǊ من أعمالÜ فبجانب وƮف المكان يهتم السارد               

  .بتاريخÜǊ وفي هذا العنƮر يتعالƾ الزمان والمكان وفعل اإلنسان

 تناولƘ الزمان في عǚقتǊ بالرحال وبالنÜƭ فبينƘ إدراǁ الرحال        : بƴوفـي الƮƽل الرا     
 ويغƽلÜ  Ǌوالتقاريرمن المذكرات  ƘالرحǚبعƯ  قترب  ت الطبيعي في الرحƘǚ حيƚ      للـزمن 

     Ǐي  اآلخـرون حتـƽاستعنا         وفي .تكاد المعالم تخت ƚالتشكيل حي ƚمن حي ƭبالن Ǌقتǚع
 ƘةنيالزمبمقوالÜة والخطابƮفي الترتيب والديمومة والتواتر القائمة بين الق .  

 فƎنها تستجيب للدراسة     ذوǐ النƲرƖ العجلǏ   دتƽكǁ عن من  علǏ الرحƘǚ   ورƹم ما يبدو      
  : يكشف بنيتين أساسيتيناÜ ممالزمنية

  -         ƣتاري Ǐالرحلة إل Ƈمن بد Ɩوه البنية األفقية الممتد Üلحركة     يانتهائها ƴبنية رتيبة تخض 
  . فيها أفقي خال من أǐ تقديم أو تƋخيربÜ والترتي ƹاياتǊالرحال الƽعلية وتنقلǊ نحو

 إليǊ وفيها يتم    لالمر حو داخل المكان    هي الخاƮة بالوحداƘ السردية   والبنـية الƛانية     - 
  .Ƹ حدا من التداخل يƮعب فكǊلسترجاƳ واالستباƾ وقد تبالطريƾ التزامن وا السرد عن

ا عن طريƾ االستطراد وتعتدل أƛناƇ      أمـا الحـركة اإليقاعـية فتتـباطƋ حتـǏ تƛقل أحيان           
 المكتمل بƚ   ǚحكي الحد الخƮǚـاƘ المعتدلة التي تجعل الزمن الطبيعي يتجسد بواسطة          

إذ يحول  نادرƖ  أما حركاƘ التساوǐ الممƛلة في المشاهد ف      . وال تسـريƴ عال    دبـطƇ شـدي   
  .عن طريƾ حكاية األقوال الحوار إلǏ خطاب مسرد 

 والسير  ÜندمƝ مƴ الخƮǚاƘ والحذوف   مة االسترجاƳ ال  إن الحƽـر في الماضي بواسط       
وتختلف وƲائف كل حركة    Ü  بالخطاب إلǏ الحاضر أو قبلǊ بقليل هو ما يميز البنية الزمنية          

 ومنها ما يتعلƾ بشخƮياƚ     Ƙ بالمكان ومنها ما يتعلƾ باألحدا     ƾحسب سياقها فمنها ما يتعل    
   . هتماملعبƘ دورا ƛم اختƘƽ ومنها ما يتعلƾ بموضوعاƘ اال

      Ʃـل الخامƮƽيم الخطاب باعتباره        :  وفـي الƲة في تنƽالمختل ǊƽائƲالسارد وو Ƙتناول
              Ǌمما يجعل ƴرد والجمƽضمير المتكلم الم Ǐإل Ǌة ويسند خطابƽدوار مختلƋوسيلة فنية تقوم ب
راويـا مشاركا يتماهǏ مƴ الشخƮية ويتماهيان معا مƴ المƌلفÜ والƽرƾ بينهما أن السارد   

ـ  هدور ي خالƭ والشخƮية تكشف عن ذاƘ حقيقية لها اهتماماتها وأحǚمها وƹاياتهاÜ            فن



ـ  ز-  

ودراسة الشخƮية تكشف عن    . ولها امتداد خارج النƭ بينما السارد ينتهي بانتهاƇ السرد        
عن  استراتيجيتǊ   السارد في ميول الذاƘ وتجسد المضامين العميقة للرحلة في حين يكشف          

أساسيتينÜ  كمهمتين   التنسيقية عن الوƲيƽة السردية     يادƖ ز  ومتنوعة  متعلقة بالخطاب  فوƲائ
وقد تجلƘ في     حـين يـتحدƚ عـن أناه فهو في الوƲيƽة التعبيرية االنطباعيةÜ            السـارد ف

   ƭـوƮنÜƖيرƛك           ǚإال قلي Ɩالشديد Ƙعاالƽالمجال للعواطف الجياشة واالن Ơسƽولكنها ال ت 
        Ƙية ذاƮباعتباره شخ ƚيتحد ǊنƎعن الغير ف ƚبمن حل   وحين يتحد Ƙالمكان  في    اهتماما

ومن هنا كان إيراده لخطاباƘ     رخين والعلماƇ وإبداعاƘ الجميƴ     مƌ الشعراƇ والƽقهاƇ وال   من
وحين يتحدƚ عن العالم من حولǊ فهو سارد يحمل رƌية خاƮة           ...ونƛراآلخرين من شعر    
العلم  أوضاƳ األمة من حيƚ لد في األحداƚ الجارية والتي جرÜƘ يحل  فـي الحياƖ والوجو   

والجهـل والƽقر والغنǏ واالنتƲام والƽوضǏ فيبرز ذلǁ من خǚل التوƛيƾ والتعليƾ والنقد             
   ÜǊووالتوجـي     Ƹالتبلي Ǐعل ƭعة الحرƽل ذل ومن   .والمنǚخǁ     ة اإلبداعية التيƽيƲتبرز الو 

 ينشـدون أشعارهم وأشعار ƹيرهم ويتحاورون مƴ        نالسـاردين الـذي   يمارسـها معƲـم     
   Ƙويتخ        البشـرية ل  اإلبـداعا ÜƠمجاال    ذتذوقها وإبراز ما فيها من جمال أو قب ǁالسارد ذل 

 يتعامل مƴ اآلراƇ واألفكار في      افيهاÜ كم التƮرف  Ǌ علǏ   ت العلمية وقدر  Ǌتليدلـي بمعـرف   
  .واعتدالموضوعية 

                  Ǌإلي Ǌفقد يوج ƖعدƮاأل ƴجمي Ǐوجـود في استراتيجية السارد عل ƴالمـتوق Əوللقـار
 يبوƟ لǊ بلطيƽة أو     وخبراÜ أ  وقد يناقشǊ في رأǐ أو يبلغǊ        ضمنياÜالخطـاب مباشـرƖ أو      

 السرد لكون ǎ عن ذهن المرسل علǏ مد  ب المرسل إليǊ الذǐ ال يغي     ǊنادرÜƖ إن ƹـريبة أو    
  .م في كل ما يقد وÜ المشروƳ السردǐ مهما طالنتغيب ع  والتربوية الالوƲيƽة التعليمية

 ميها بعƯ ما تƽرƾ من نتائƝ وآراƇ أزع       ƛم أتبعƘ الƮƽول الخمسة بخاتمة أجملƘ ف           
  .لها كƛيرا من الƮواب بعد الدراسة والتحليل

ƹرفتي  Ɵ المƮادر والمراجƴ التي كانƘ سندǐ المباشر الذǐ ال يبر         ƛƩم أردفتها بƽهار     
 تƋبǏ التخƽي وسكƘ عن أخرǎ المتزاجها معي حتƮ Ǐعب تمييزها           اأدلـيƘ ببعضها ألنه   

  . كيانينع



ـ  ح-  

ل بحƮ ƚعوباتÜǊ فƮعوباƘ هذا البحƚ تجلƘ في الجهد المضني للحƮول           وإذا كان لك     
تجلƘ أيضا في Ʈعوبة توƲيف المنهƝ      علǏ المƮادر التي تتسم بالندرƖ في معƲمهاÜ كما         

 لǘجراƇاƘ التي    أحيانا ال تستجيب  والتي    النƮـوƭ القـريبة من التاريƣ      هـذه لتحلـيل   
  .ƮممƘ من خǚل النƮوƭ المتخيلة

 جهدǐ يتوزƳ علǏ محور جمƴ النƮوƭ الرحليةÜ والمƮادر النƲرية          هـذا مـا جعل       
  . الكل بللسردية وتطبيقاتها علǏ النƮوƭ التراƛية والمعاƮرƖ بغرƯ استيعا

وبعـون من اهللا ƛم بمساعدƖ قسم اللغة العربية وآدابهاÜ قمƘ بƚǚƛ رحƘǚ إلǏ الخارج                 
جمعƘ الكƛير من مراجƴ الدارسة     اطلعƘ فيها علǏ بعƯ الرسائل الجامعية في المجالÜ و        

 ليعا وفتƠ لي مكتبتǊ العامرƖ زيادƖ       بتوجـيǊ من األستاذ المشرف الذǐ دلني علǏ عيونه        
فƎليǊ أوجǊ خالƭ   . رعايـتǊ لهـذا الـبحƚ المتواضƴ منذ نشƋتǊ كنواƖ حتǏ استوǎ قائما            

ادر جمƴ المƮ  كل من أعانني علǏ      Ǐ بعده أوجǊ الشكر إل    ن وم Üقينشكرǐ وتقديرǐ الƮاد  
وأشكر أيضا أولئǁ الذين تعبوا كƛير في كتابة        .والمـراجƴ أو دلنـي علǏ أماكن وجودها       

Ǌماهو علي Ǐعل ǎاستو Ǐحت Ǌوتنسيق Ǌومراجعت ƚالبح.       

                  ǁذل Ǌسƽن Ƙير االستعمال عسير جدا في الوقƛك Ƴعن موضو ƚأخيـرا أعلم أني أتحد
 الموضوƳ المتواضƴ لم يدرƩ بهذه      أن الطريƾ ليƩ ممهدا كل التمهيد وحين أقول إن هذا         

فلـيƩ من المبالغة في شيƇ لذلǁ قد يجد القارƏ فيǊ كƛيرا من              -فـيما أعلـم    –الكيƽـية   
 ÜƘغـراƛر و الƮقا ǐأساتذتي الكرام ألستعين          جهد ƘاƲحǚار مƲوإني في انت Üسدها Ǐعل

  .بها علǏ تدارǁ ما فاتني

         Ǌمما أمتلك Ǐوعقوال أذك ǐمما عند Ƴما أبرǚبمزيد  ولعـل أق ǚمستقب Ƙǚهذه الرح Ǐتتول 
  .من البحƚ لتزداد جƇǚ ونƮاعة

                          ل والسǚم علǏ النبي المرشد إلǏ كƖمد هللا الذǐ بنعمتǊ تتم الƮالحاÜƘ والǚƮ والح
        Ƙوعلالخيرا ÜǏوالمقتدي ǊحبƮو Ǌآل  Ƙما دام Ǌن بهديƖالحيا.  

   



   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ơƸǾǍƎــ        
 في تلǏ ǁالـرحلة قديمـة قـدم حياƖ اإلنسانÜ مرتبطة بغريزƖ حب المعرفة لديÜǊ وحت            

               Ƙوهي التي كان ÜǊالرحلة حيلت Ƙكان Üكا دون إنتاجĉالتي كان فيها مستهل Ǐاألول Ƙتـراƽال
   Ǌلـ ƾتحقـ          ƘǚحŎالر Ƙاألمم قد عرف ƴن جميƎلذا ف ÜǊراضƹلكونها    أ Üأشكالها Ưفي بع

             ƴتتطل Ƙاآلن ومازال Ǐإل Ɩقد الرحلة مهامها المتعددƽولم ت Üاإلنسانية Ƙمـرتبطة بالنشاطا
          ƾواآلفا ƾقبل في استكشاف األعما Ǌإلي Ơما لم تطم Ǐحالم  منذ فجر      . إلـ ǐفدورها رياد

 Üيد             اإلنسـانيةƮالرحلة لل Ƙكان Ƈوسوا Üوقتـنا لم يكف البشر عن االرتحال Ǐأم  وحتـ Ü
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                Ǐƃأم في عالم المجهول المحل Üأم بحرية Üبرية Ƙكان Ƈوسـوا Üستكشـافǚأم ل ÜƖللـتجار
       Ǐاإلنسان عل Ƙنهـا أعانƎف Üشعورالباألسـاطير Ǌل Ƙو وفر Ǌبيئت ƴبوجوده في التعامل م 

 البشرية في إبداƳ هذه الوسائلÜ      إلجتهاداƘجاتǊ بوسائل متعددÜƖ بل تعددƘ      اكƛيـرا من ح   
  .ر مطƃردوما زالƘ في تطو

) بمعنǏ التعرف علǏ المكان   (  ولقـد بـدƘ الـرŎحƘǚ األولـǏ و كƋنها تخدم الجغرافيا             
             Ǐالمعرفة الجغرافية عل Ɩدائر ƴتوسي Ǐالبشر إل Ƙـدƃم رشƛ ÜƖوتغرقها في عالم األسطور

  )1(.األرƯ في كل مكان

           Ƙǚالرح ƘƋنش Üويستحيل إيجادها مجتمعة Ɩالبشرية متعدد Ƙالجماعية    ولكـون الحاجا
للمجمـوعاƘ البشـرية التي يتحدƚ عنها المƌرخونÜ ولمŇا كان الناƩ ليسوا علǏ استعداد              

Ü ولهم والمساƾكلهـمÜ فقد نشƋ ناƩ مغامرون لهم القدرƖ علǏ تحمل االƹتراب   للـرحيل 
             ǎحارƮال الموحشة والƹواألد Üوسط األمواج العاتية Ʃƽباألن Ɩالمخاطـر Ǐعلـ Ɩالقـدر

قدرƖ علǏ الƮراƳ مƴ أمƛالهم من المغامرين اآلخرينÜ ومƴ الحيواناƘ          الجرداÜƇ كمالهم ال  
الضاريةÜ مما ولد القƭƮ الجغرافية المشحونة بالخيال المخيف أحيانا ليروعوا منافسيهم           

  )2(. ويحافƲوا علǏ الدور الريادǐ الممتاز الذǐ يوطد مكانتهم االجتماعية

الرŎحƘǚ وإن لم يسجلوهاÜ وهي ƹالبا ما            والعرب كغيرهم من األمم قد عرفوا مƛل هذه         
Ɩتها العشيرƽالعربية في إقليم واحد أو بين أقاليم متقاربة أل Ɩتدور داخل الجزير.  

   وعـرف عـرب الجـنوب مغامراƘ أوسÝƴ لهذا فليƩ بغريب أن يزدهر هذا الƽن في                
ينÜ أما الرحƘǚ   التـراƚ العربي مبكرا لكنǊ لم يبƾ منǊ إال تلǁ الƽلتاƘ في أشعار الجاهل             

Ü "القراƖƇ"النƛرية فلم يƮلنا منها شيÜƇ ولما انتقلƘ األمة من المرحلة الشƽوية إلǏ مرحلة              
ازدهـرƘ الكتابة الƽنية من رسائلÜ وتƉليف مختلƽةÜ واتسعƘ الرقعة الجغرافية اتساعا ال             

مركزين يكـاد الخيال البسيط أن يتƮوره حينئذÜ و امتدƘ األطراف امتدادا والكل مرتبط ب          
مƽروƯ وفي دمشƾ أو بغداد     سياسي  مركـز ديني في مكة والمدينةÜ ومركز        : أساسـيين 

                                                 
(1) -Ʋودورها في خدمة المعرفة الجغرافير ان Üǐالرحلة العربية في المحيط الهند Üالدين الشامي ƟǚƮ ة Ɩوزار Üكرƽعالم ال Ü

  .ƭ:14. مÜ1983 مار13Ƴ Ü4ƩاإلعǚمÜ الكويÜƘ المجلد
(2) -ƭ ÜǊسƽ19: ن.  
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علـǏ ذوǐ الطمـوƟ أن يـبلغوا إليǊ التماسا لمƉربهمÜ وليƩ كل زائر بمقيمÜ وإنما زائر                 
. المركـزين يƮـبƠ راويا للمشاهداƘ و األخبار واƽƮا للمسالǁ والمياهÜ والبŃرŃد وƹيرها            

  .السرد في الرŎحƘǚومن هنا اتسƴ مجال  
   ǼǪƭƸال ƣاƸƢال  

وهي رحلة   " جلجامƫ"    لعـلĊ أولǏ الرحƘǚ في التراƚ اإلنساني المكتوب هي ملحمة           
Ü والتي انبنƘ   "األوديسا"فـي عـالم خاƛ Üƭم تلتها الرحƘǚ اإلƹريقية المسجلة بعنوان            

تكون الرŎحƘǚ من    عليها التƮوراƘ الغربية لǘنسان ونشاطاتǊ البشريةÜ فǚ نستغرب أن          
             ǎنون األخرƽال Ƙـقƛومنها انب Üنسان في سروده الواقعية والخياليةǘل Ǐـادر األولـƮالم

  .بنسب متƽاوتة قربا وبعدا

لسائر الƮور الذهنية البشرية " أن الƮور األولǏ لǚرتحال هي المƮدر  :   ويمكـن القول  
   )1(..."وأنها موجودƖ في ƛنايا معƲم األساطير

تـيƠ للعرب والمسلمين أن ينتجوا رحƘǚ كƛيرƖ فيما بين القرن الƛالƚ والتاسƴ                ولقـد أ  
الهجـرÜǐ عŃـدƘ رحـƘǚ رائدƛ ÜƖم استمر اإلنتاج بخƮوبة وƛراƇ أقلÜ ولم يƮلنا هذا                
التـراƚ جمـيعƛ ÜǊم إن المدŇون من هذه الرŎحƘǚ فقد منǊ الكƛيرÜ وأدمƝ بعضǊ في كتب                 

Ü مما جعل التقƮي لطور النشƖƋ والنمو أمرا عسيرا         أخرÜǎ ولم يكتب في رحƘǚ مستقلة     
  .في حاجة إلǏ توالي الجهود العلمية المخلƮة

 ƘǚحŎلكون الر Ýمتداولة بين الدارسين Ɩيرƛك ƘطلحاƮنجد م ƚهذا الترا ƴوحين نتاب      

Ü وكل دارƩ يجد بعƯ ما يريد فيهاÜ        مƽـتوحة يتسـƮ ƴدرها الحتضان شتǏ المعارف       
  :الموضوƳ اختار التقسيم التاليوالباحƚ في هذا 

   1-   ǾǞـǅǸال ƘǾǝاƸـǚƪةال :      Üف الجغرافي العلميƮيل  الهادف إل ويغلب عليها الوƮتو Ǐ
ما " المعلـوماƘ مباشـرƖ بلغـة متداولةÜ ال تراعǏ فيها النواحي الجمالية Üويطلƾ عليها               

لمسافرÜ يعـرف بعلم المسالǁ والممالÜǁ وقد يتخƭƮ أكƛر فيذكر المراحل التي يقطعها ا            
  البن حوقل"المسالǁ والممالÜ"  ǁ وأشهر كتب هذا القسم      )1(..."فـيطلƾ علـيǊ علـم البرود      

                                                 
  كيÜ مجلة ديوجين  زأسامة عبد الحليم     :  Ü وعلم اإلنسانÜ تر      ميشيل رتشاردسونÜ أدب الرحƘǚ والسريالية       -  (1)

  . 30: ص) ت.د (152، 96 اليونسكو، ع  الدولي للƽلسƽة والعلوم اإلنسانيةÜ مالمجلƩ" مƮباƟ الƽكر"
(1)   -               Üمانƛالدين ع ƟǚƮ تر Üاألدب الجغرافي العربي ƣتاري Üكراتشكوفسكي ƫيوليا نوفيت Ʃناطيوƹليف     أƋلجنة الت
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)Ƙ4 ـ  في  ƾنزهة المشتا "Ü و )هـƘ4( للمقدسي "أحسـن التقاسيم في معرفة األقاليم     "و) هـ
ƾاآلفا ƾدريسي "اختراǘل )Ƙ6يرها) هـƹو.  

لǁ والممالǁ االهتمام بالطرƾ       وممـا هـو بـاƾ فـي الرĉĉĉĉĉĉĉĉĉحƘǚ األدبية من كتب المسا            
والمـراحلÜ وذكر اآلبارÜ وموارد المياهÜ والجبال والمدن والقرÜǎ وعناƮر السكان عند            
            Ƈاللجو ƚاستلزم البح ÜƘǚحŎر مشتركة بين أقسام الرƮولكون هذه العنا Üالرحالين Ưبع

            ÜƘوالذا Ƴالموضو ƴاعلها مƽوهو اللغة في ت Üر دقةƛأك Ʃمقيا Ǐذا اخ " إلƎر  فƮالعنا Ƙƽت
األدبـية والذاتية أو ندرŃƮ ÜƘنف النƭ علǏ أنǊ جغرافية وƽƮيةÜ وإذا حاول الرŇحال أن               
              Üر األدبية الذاتيةƮالعنا Ƙأما إذا طغ Üفهو أدب جغرافي ÜƘوالذا Ƴيـوازن بين الموضو

Ü والجغرافيا الوƽƮية قدمƘ خدماƘ جليلة للدولة       )2(..."فعملـǊ يƮنƃف علǏ أنǊ أدب رحلة      
 ǚأن ما            اإلسـ ǁذل Üǎوعلـوم أخر Üحالة المسلمون من    " مية ولعلـم الجغـرافياŊالر Ǌكتب

ال ينضـب معينÜǊ يضم الوƛائƾ العƲيمة الشƋن في تاريƣ           وƮـافين وجغـرافيين كنـز     
اإلنسـانيةÜ وفـي اسـتطاعة الـباحƚ أن يستخرج منها شتǏ الحقائÜƾ ومختلف ضروب      

Ǐ دراسة هذه الوƛائƾ ببƮيرƖ نافذÜƖ وبشيƇ       المعـرفة مطمئنا إلǏ نتائƝ بحÜǊƛ إذا أقبل عل        
   (3)..."من الحذر الذǐ يتطلبǊ النقد العلمي

    وهذا ما جعل الرحلة في مكانة مرموقة بين التراÜƚ من ƹير تمييز بين أنواعها لكونها 

تـتقاطƴ فـي نقـاط وتتكامل في أخرÜǎ وحتǏ الكتب الخاƮة بالمسالǁ والممالǁ لم تكن            
 فيها مǚحƲاƘ ذاƘ عǚقة بالعلوم األخرÜǎ باإلضافة إلǏ كونها          جغـرافية خالƮـةÜ بل    

        ǁذل Ǐإل Ʃالنا Ƙتطلعا Ƙولب Üالهدف الجغرافي Ƙحاجة الدولة في       الحين خـدم ƘŇكما لب Ü
  .أداƇ وƲائف االتƮال والتخطيط و األمن

نزهة "  فيي   وبلغـƘ الجغـرافيا الوƽƮية أوجها في الغرب اإلسǚميÜ علǏ يد اإلدريس    
تحƽة "كتاب  Ü أما   "ƮورƖ األرƯ "اƾ فـي اختـراƾ اآلفاÜƾ وابن حوقل في كتابǊ           المشـت 

                                                                                                                                      
  .ƾ1 Üƭ:20. م1963: ة سن3Üوالترجمة والنشرÜ جامعة الدول العربيةÜ ط

Ü دار  )1(أدب الرحƘǚ /  عبد الرزاƾ الموافيÜ الرحلة في األدب العربي حتǏ نهاية القرن الرابƴ الهجرƩ Üǐ            ناƮر  .   د –   (2)
  .35:م1995ƭ Ü/هـÜ1415 1النشر للجامعاƘ المƮرية مكتبة الوفاÜƇ ط

  1981ƭÜ179/هـƩ1401 طÜÜÞبيروƘ العربيÜ دالرائ الوسطÜǏدار العƮور محمد حسنÜ الرŊحالة المسلمون في زكي–(3)
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ونخبة اإلعجاب للغرناطي فƽيǊ كƛير من الغرائب والعجائب التي تſدخلǊ في قسم            " األلـباب 
  .آخرÜ وإن كانƘ طريقة عرضǊ تمتاز بالحيوية والتƽنن

 2- ǼǝاƸǚƪال ƙƳȁا:  
 بين النهƝ العلمي الخالÜƭ والنهƝ األدبيÜ إالƃ        في هذا القسم يحدƚŃ شيƇ من التوازن      و   

              Üلكن التناول أدبي Üجغرافي Ƴفالموضو Üلفƌالم Ǐأن األدب يـتقدم باعتـباره الغالب عل
تƽرضـǊ وجهة نƲر الرحŇال ومكوناتǊſ الƛقافيةÜ وهو أدب يشكل عنƮرا ضخما و أساسيا              

سميÜ وأحيانا ذو طابƴ    فـي الموروƚ العربي يتخذ Ʈورا متنوعةÜ فهو أحيانا ذو طابƴ ر           
شـعبيÜ وأحـيانا أخـرǎ يكسو جلبابا من الخيال األسطورÜǐ وال يتعامل هذا النوƳ من                

 مما  العربÜاألدب مـƴ المحيط العربي اإلسǚمي فقطÜ بل يتجاوزه إلǏ البǚد التي بلغها              
  (1)"ال يوجد مƛيل لها في أدب أǐ شعب معاƮر للعرب"يجعلǊ مادƖ متعددƖ الجوانب 

 Ǌة              إنـƮالبحر كق Ƙير من مغامراƛلنا الك ǐيرو ǐاألدب الذ ǁأو   دالسند با  ذل Üǐالبحر 
جمƴ " قƭƮ عجائب المخلوقاÜƘ وهي كتب أĈلƘƽ لجمهرƖ القراÜƇ لم يقƮد بها مƌلƽوها             

الخرافـاÜƘ بل إلǏ التحدƚ بغرائب الموجوداÜƘ تبعا لطريقة كل منهم في النƲر إلǏ هذه              
   (2)..." لǊ من العلم بهاالغرائبÜ وفهمها ومقدار ما

   وهـذه الكـتب متƽاوتة من حيƚ الحقائƾ العلميةÜ والخيالÜ والمهاترÜƖ ولكنها جميعا ال              
تخلـو من بعƯ هذه العناƮرÜ فاألدب الجغرافي أدب يحرز علǏ إعجاب كƛير من ƹير               

 كل  العـربÜ لطابعـǊ الƽنـي الذǐ يمزج الحقيقة بالخيالÜ والحلم بالواقÜƴ فيǊ يجد المعدم              
          ƭƮل قƛم Ǐر إلƲوإن كنا نن Ǐحت Üقـودƽننا حين نقف أمامها         دالسند با مƎف Üأنها للتسلية 

   Ɲملـين نسـتنتƋتقوم              مت Üير من الخيال أو هي خيال كلهاƛالتي فيها ك ƘǚحـŎأن هذه الر 
 Ǐالزمان             " علـ Ʃح Ǌſوفقدان Üلفƌالم Ɩمهار Ǌاستهوت ǐالذ Əالـتعاون التطوعـي للقـار

 األلوانÜ وƹرابة المخلوقاÜƘ وسحر المغامراÜƘ فƮƋبƠ وعلǏ نحو         والمكـانÜ وبهـرجة   
فيقوم ذهنيا بترجمة أو إيضاƟ ما يقدم لǊ من خǚل شƽرƖ شƽافةÜ            ... تلقائي شريكا للمƌلف  

               ǁمل ƴعندما يستطي Əلكن يكون امتنان من القار Üم أنها تبدو مغلقة نوعا ماƹوواضحة بر

                                                 
(1) -ƾ Üاألدب الجغرافي العربي ƣتاري Ü1 كراتشكوفسكيƭ Ü:25.  
  .34م1977ƭ Ü حسين فوزÜǐ حديƚ السندباد القديمÜ دار الكتاب اللبنانيÜ دار الكتاب المƮرÜǐ طÜÞ سنة- (2)
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   Ɩرƽ1(..."الشـ( ألن  " ǚالم Ƙالخيالية  الحضـارا Ƙǚدر الرحƮدائما م Ƙحـية كان"...)2(  
هناǁ حقيقة أخرÜǎ فحواها أن كتاب الرŎحƘǚ من هذا النوƳ كانوا يعتقدون أنهم يكتبون              و

طرفÜ فƎذا أضƽنا إلǏ ذلǁ كل عجيب       بفـي األدب بمعناه الواسÜƴ وهو األخذ من كل فن           
            Üة العامة منهمƮوبخا Ǌب Ʃـريب تبـين لـنا سر إعجاب الناƹو     ƫŎأيضا هم ǁبذل Ǌولعل 

بعƯ التهميÜƫ فبقي خاضعا للمقاييƩ الƽطرية التي يعتمد عليها المƌلƽون بعيدا عن تناول             
  .النقاد والمنƲرين

إن الجغرافي  : "     ورƹـم Ʈـعوبة الƮƽل بين أنواƳ الرحÜƘǚ فƎن أحد الدارسين قال           
عنÜǊ بينما يعتبره الرŊحال     جماداÜ أو مادƖ بحƚ منƮƽلة       -ƹالبا-عندما يدرƩ مكانا يعتبره   

      Ǌاعل معƽويت ÜǊعل بƽخرج لنا         ... كائـنا حيا ينŃم بالزمان ليƛ Ǌسƽبن Ǌيربط المكان وما علي
  )3(."موقƽا أو تجربة تستحƾ الوƮف

 بلغة  Ɩ   فالـرŊحالة جمـيعا استطاعوا أن يطوعوا النƛر العربي للتعبير عن مجاالƘ كƛير            
سائل وأنواƳ الكتابة األخرÜǎ وفي الوقƘ نƽسǊ تحمل        خالـية من التكلف الذǐ تتسم بǊ الر       

          Üلوف أو الغريبƋالمستعمل الم ƠطلƮالم ƚـرها مـن حيƮع Ƙيرا من  سـماƛوتحمل ك
  .هموم الناƩ وأحǚمهم و طرƾ تƽكيرهم و معاشهم

 من كتب   Ǌنبط إن األبعـاد األسـلوبية واللغـوية في الرŎحƘǚ تشكل نموذجا خاƮا نست             
  ما زالƘ لم تتناول بالدراسة  الرŎحÜƘǚ وهو أسلوب ذو مزايا خاƮةÜاألخبارÜ والسيرÜ و

Ɩيرƛك Ƙم وجود دراساƹأساساي تعتمد النقد االنطباع ولكنهاالموضوعية ر .  

3-  ƟȆƭōƸال ƙƳƍ:  

              ǎالجوانب األخر Ƙوإن كان ÜƘǚحŎمن الر Ƴل األدب نقطة االرتكاز في هذا النوƛيمـ   
في كل  " أدب الرحƘǚ "الدارسون استعمال مƮطلƠ    موجـودƖ أيضـاÜ وقد ألĉف الكتاب و       

كـتاباƘ الرŊحالين العرب والمسلمين التي يƽƮون فيها البلدان والسكانÜ ويضمنونها كƛيرا            
 ويسجلون انطباعاتهم الشخƮية حول تلǁ      لتي شاركوا فيها برا أو بحراÜ     مـن األحـداƚ ا    

                                                 
  سمية سعد الدين الوليليÜ             : اƮة بالرحƘǚ الخياليةÜ تر جورج ماÜǐ طريƾ واحد ذو اتجاهينÜ اآلراƇ و االعتباراƘ الخ-  (1)

   Ƴ Ü96 /152ƭ Ü:5"مƮباƟ الƽكر"   ديوجين 
(2) -ƭ ÜǊسƽ4: ن.   

  .ƭ:36 ...ناƮر عبد الرزاƾ الموافيÜ الرحلة في األدب العربي.  د-  (3)
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لميةÜ ومعتقداتهم الدينية أو    األحـداÜƚ وقد يƮدرون أحكاما تتوافƾ ورƌاهم الƽكريةÜ والع        
شرƾ في الجغرافية الوƽƮيةÜ فƎن أدب الرŎحƘǚ قد نضƝ         مالمذهبـيةÜ وإذا كـان السبƾ لل      

        Üǐالهجر Ʃالمحسوسة    " وازدهر بالمغرب في أواخر القرن الساد Ƙالمرئيا Ƙامتزج ƚحي
ال باالنطـباعاƘ الشخƮية الوجدانيةÜ والوƮف الدقيƾ لليومياƘ مƴ مشاƾ الطريƾ وأحو          

السـƽرÜ وهـي التـي تمـƛل أدب الرحƘǚ لدǎ العرب أƮدƾ تمƛيل وتجسد الكƛير من                 
  )1(."خƮائƭ هذا األدب

            Üل في أدب الرحلةƮهي األ ǚفع ƭأن الـرحلة الواقعية التي يقوم بها الشخ ǁوال شـ  
أن يكون من يكتب عن الرحƘǚ رحŇاال       :  أوال  ..."التـي ينبغـي أن يتوفر فيها شرطان         

أن يكتب باألسلوب الذǐ يجعل وǊƽƮ للرحلة يعكƩ روƟ         : بŇا للرحƛ ÜƘǚانيا  بطـبعǊ مح  
 حول الموضوƳ  طÜ أǐ أنǊ ينبغي توفر شرو     )2("الـرحلة و الـرƹبة التي تتملكǊ للقيام بها          

              ÜƘǚحŇم وجاهة هذين الشرطين إال أنهما ال يتوفران في كل الرƹور ÜƘحول الذا ǎوأخر
وطة أملǏ رحلتÜǊ وابن الحاج النميرǐ تركها أضابير فـابن جبيـر كſتبƘ رحلتÜǊ وابن بط      

متƽـرقةÝ لهذا ال نعتقد أن شرط الكتابة يƮدƾ علǏ الرحƘǚ األدبية العربية لخƮوƮية              
               ǁذل ÜƘاƲƽالتح Ưيخلو هو اآلخر من بع ǚأما األسلوب ف Üالعرب Ɩوية في حضارƽالشـ

للنƭ أفƾ "... ا هو وتƽتƠ أن كƛيـرا مـن الرحƘǚ المتƋخرƖ تتعامل مƴ الواقƴ تعامǚ كم      
  ية واللغةـانتƲار يتموقƴ فيǊ السرد بين التعبير البياني والتعبير الوƲيƽيÜ بين اللغة األدب

 ƠيƮƽلية بين الƮ1(. " يوالدا رج التوا(  

              ƘǚحŎيمكن القول أن أدب الر Üالرحلة العربية ƣة بتاريƮالخا ƘاƲƽـم هـذه التحƹور   
 قبل شخƭ راƹبÜ لǊ من اإلمكاناƘ ما يجعلǊ يستƽيد من           مـرتبط بالتجـربة المنجزƖ من     

              Ƈناƛالرحال أ Ƙابتكار ما يميز ذا Ǐعل Ɩالقدر ƴم ÜƖتجارب اآلخرين المسموعة و المشاهد

                                                 
مكتبة )  دراسة نƮوƭ (لعربي القديم والمعاƮر  ربية واإلسǚميةÜ وأعǚمها في األدب ا     مغمحمد رداوÜǐ الرحƘǚ ال     -   (1)

  .ƭ Ü:19-20م1995الملǁ فهدÜ مطابƴ الƽرزدÜƾ الرياÜƯ طÜÞ سنة
  .52:م1975ƭ Üعدد يوليو. مƮر– انجيل بطرÜƩ الرحلة في األدب اإلنجليزÜǐ مجلة الهǚلÜ دار الهǚل -  (2)

)                              Ƙǚبالرح ƭعدد خا(  
  .1996ƭ Ü:71-72/هـÜ1417 سنة1لرحيم مودنÜ أدبية الرحلةÜ دار الƛقافة للنشر والتوزيÜƴ الدار البيضاÜƇ ط عبد ا-  (1)
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 المشتركة في   مالقوا س تƽاعلǊ مƴ الحدƚ والزمان والمكان علǏ أن يƮوƷ ذلǁ بلغة تحمل            
  .عƮرها لتƌدǐ الوƲائف المرتقبة من نƭ أدبي

 نجد أبا    أو المتخيلÜالمادǐ أو المعنوÜǐ    يالسƽر الحقيق كـون الرحلة قائمة علǏ بنية          ول
سƽر بƲاهر البدن عن المستقر والوطن إلǏ       : "حامـد الغزالـي يجعـل السـƽر سـƽرين         

           Ƙالسماوا Ƙملكو Ǐل سافلين إلƽر يسير القلب عن أسƽوس ÜƘلواƽوال ÜǎـحارƮ2(..."ال ( Ü
تƋملية الخياليةÜ وكǚ السƽرين ممتƴ ومƛمرÜ فمن السƽر        وبـذلǁ يƽـتƠ المجال للرŎحƘǚ ال      

     Üƴوالزواب ƴوالتواب Üرانƽملي رسالة الغƋالخيالي الت      Ǐنها تعتمد علƎم اتسامها بالخيال فƹور
     Ü Ǌفـيما تحكي Ʃالمحسـو    Ƴلهذا النو Ʃسƌوالمعراج  - هو  وما ي Ƈوما درج   -خبر اإلسرا 

رسالة اإلسراƇ إلǏ مقام األسرǎ البن      عليǊ الƮوفية من ذكر رحƘǚ البحƚ عن الحقيقة ك        
عربـيÜ وƹيـرهاÜ علـǏ أن الرحلة كاƮطƟǚ متداول تبقǏ مرتبطة بالواقÜƴ وتستعمل              

ǎأخر Ƙمجازا في مجاال                   .  
   ǪƭƸال ƊƘمƢǱةا  

 تحƘ أدب الرŎحƘǚ لكنǊ هو اآلخر       ǐ   نـƌكد أن مـا يعنيـنا هو القسم الƛالƚ المنضو          
 واالجتماƳ واألنƛروبولوجيا والقƮة والسيرƖ والمذكراƣ      ÜƘتعددƖ كالتاري تـتجاذبǊ حقول م   

ممـا يجعـل السƌال عن انتماƇ الرحلة مشروعاÜ فالرحلة عامل تحƽيز علǏ الحكي القائم               
علـǏ االنـتقال من مكان إلǏ آخرÜ ومن شخƮية إلǏ أخرÜǎ ومن زمان إلǏ آخرÜ ولها                 

      Ɩأشكال الكتابة المتعدد ƴم ƴـية التقاطƮخا         Üهاƽأدبية في كن Ʃمن أجنا Ǌم ما تحويƹور Ü
             ǎوموضوعية في أخر ÜƇة انطباعـية ذاتية في أجزاƽـƮفهـي سـردية وا .  Ƙولما كان

بǚ " أدب الرحƘǚ   " الدراساƘ القديمة تƮنف الرŎحƘǚ تƮنيƽا عاما بƎضافتها إلǏ األدب          
Ü فƎن بعƯ   )1(ل بنية الكتابة  تƽكير في بنيتها الƽنية المتداخلةÜ وبǚ إقامة الحدود الƽاƮلة داخ         

السماƘ المعاƮرين قد وقف طويǚ عند أدبية الرحلةÜ قƮد تجنيسهاÜ فاستخلƭ جملة من             
 أǐ قƮدية السƽر    –القƮدية–التـي ينبغي توفرها في الرحلة لتƮبƠ أدبيةÜ من ذلǁ توفر          

                                                 
  .2ƭ Ü:244أبو حامد الغزاليÜ إحياƇ علوم الدينÜ دار القلمÜ بيروÜƘ ج -  (2)
  Ü  2اƳ Ü سنةاط   أدب الرحƘǚ المغربيةÜ مجلة فكر ونقدÜ الرب         يف Ʈور المغرب وأوروبا    عبد اللطيفÜ   كمال  –  (1)

  .147 م1997ƭ Ü      سنة
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 Ǌورسالة           . والكتابة عن Ǌل إليłل ومرسĉمن مرس ƴم خضوعها لقانون الخطاب الشائƛ)س Üارد
Ǌمسرود ل Üسرد (واالختتام ÜƟواالفتتا ÜليفƋها لتقاليد الكتابة والتƮǚجانب إخ Ǐإل ".)2(     

           Üمة اللغويةƲاألن Ǌاعل فيƽكون الرحلة جنسا مهجنا تت Ǐإلـ Ǌسـƽن ƚالـباح ƭويخلـ   
واللهجيةÜ والƮوتية بحوارية النƮوƭ سواƇ كانƘ الحوارية مƴ رĉحƘǚ سابقة أو أنماط            

 أن تكون   من المهم جدا    و )Üǎ.)3 معارضة أو اقتباسا أو تضمينا أو تحويǚ        أخـر  ةخطابـي 
Üو لكنها  (4). الƽئاƘ االجتماعية واالستعماالƘ الجارية    ل متعددƖ تمƛ  ةالرحلة ذاƘ طبيعة لغوي   

  . لǖسف الشديد ليسƘ كذلǁ باستمرار

ي األجناƩ ما هو Þ أنƛر أم شعر الرحƘǚ  اللغة في كتابة منƲا عن ويمكـن أن تتساƇل  
Þ رية القريبة منهاƛالن  

  الحكاية والسيرÜƖوالمقامةÜ:كال الخالƮة في السرد العربي هي   يرǎ أحد الباحƛين أن األش

             ǎغرƮال Ƙوالمحكيا Üأمـا األشكال الهجينة فيدخل ضمنها الخبر ÜƘǚحŎوالـر Üالشـعبية
نة ال تقوم بذاتها في     المتƽـرقةÜ والتـراجمÜ وأخبار الشعراƇ وما إلǏ ذلÜǁ فاألشكال الهجي          

حـين تنƮƽـل األشـكال الخالƮةÜ وتتمتƴ بخواƭ مشتركة بينها فضǚ عن خƮائƮها              
النوعـية التـي يمكن إيجازها في اللغة واألسلوبÜ وهيمنة الƽرد البطلÜ وخطاب المتخيل              

   )5(.الذǐ يƠƮƽ عن تجذر الحكي و السرد في األدب العربي

  التراƚ النƛرǐ بشكل عامÜ باعتباره سردا ووƽƮا  Ǐإل"...   وبهذا تƮبƠ الرحلة منتسبة 

 Ɩمية تنحدر من ذاكرſأو حل Üيوية أو مرويةƌة مشاهد رƹياƮ Ǐيعمدان إل-Ưفي بع   

Ƙالحاال - ǐالماد ƴجذور في الواق Ƙ1(."ذا(  

Ü فƎنǊ  )2("المـوروƚ في الشكل وليƩ في المحتوǎ      "   وإذا جـاز للدارسـين أن يقولـوا         
ورƛنا النƛرǐ السردǐ القƮƮيÜ يتكون من مقاماÜƘ وسيرÜ وحكاياƘ         باإلمكان القول أن م   
Ƙǚورح Üشعبية .  

                                                 
(2) -ƭ Üأدبية الرحلة Ü30 ـ29  عبد الرحيم مودن.  
(3) -ƭ ÜǊسƽ27  ن.  
 11ƩÜ1987 Üƭ101محمد برادÜƖدار الƽكر للدراساƘ والنشر والتوزيÜƴالقاهرÜƖ ط:يخائيل باختينÜالخطاب الروائيÜترم-(4)

  .ƭ Ü20-21مÜ 2003 سنة2ر القرويينÜ دار البيضاÜ ƇالمغربÜ ط شعيب حليƽيÜ الرحلة في األدب العربيÜ دا-  5)(
(1)  -ƭ Üƾالساب ƴ31 المرج.  
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 فشكل الرحلة المتعدد بتعدد الموضوعاƘ لقي رواجا كبيرا منذ عهد مبكر من عمر الدول              
       Üǎأدبية أخر Ʃأجنا Ǐعل Ơتƽوهو شكل من Üـة في المغربƮوبخا Üميةǚالعـربية اإلسـ

 الرحب في احتواƇ جميƴ األجناƩ والتعايƫ مƴ جميƴ         أوجدتها هذه الحضارƖ ذاƘ الƮدر    
األديـان والمـذاهبÜ وذاƘ الـƛقافة الموسوعيةÜ التي ال تقƮي المعارفÜ بل تحتضنها              
وتـتطلƴ إلـǏ اإلحاطة باإلبداƳ اإلنساني في مختلف أنشطتÜǊ  فالرحلة من هذا الجانب ال        

  .تƲام ضمن شكل أوسƴ الحدود بين أجناƩ الخطابÜ وال تجعلها عوائƾ في االنيتلغ

               Üلوائها Ƙتح Ƙة ما دامƮخا Ƙمن إقامة كيانا ƴالكل وال تمان Ǐفالرحلة تريد الهيمنة عل  
                Ƈوإذا كان لكل عمل فني بنا Üو الشرعية Ƈمن الوالƛ ǐدƌإلقامة رابطة الطاعة و ت Ǐوتسع

Ǌ المسرود معـين فƎن للرحلة بناƇها الهيكليÜ إذ ال تخلو من افتتاحية وسƽر فعلي يتغير مع        
 المهتم بعلوم العƮر استقƮاƇ     يالموسوعبتغيŇـر المكان الذǐ يتم فيǊ االستعراƯ الƛقافي        

وتحقـيقا وتعمـيقا حسب ميول الرحالينÜ ويتم ذلǁ في زمن محددÜ وينتهي بخاتمة تشعر               
Ǌايتƹ Ǐول السارد إلƮالمسرود و و Ƈبانتها.  

 Ʋائف و المهام في السرود الرحلية     لون تقنية الراوǐ الذǐ تسند إليǊ الو      اح ويوƲـف الـر   
  :التي يمكن النƲر إلǏ بنيتها كالتالي

وهي الهيكل األساƩ في الرحلةÜ بها تندفƴ األحداƚ إلǏ األمامǾǲƛ:           Üة الǷ ƸǞƾ الǥƸƮة    - أ
Ɩمتعدد Ƙوهي مرتبطة بمجاال Üوعليها يدور كل ما يكتب: 

     .ƣارتباطها باألحداƚ الماضية والحاضرƖ يجعل لها عǚقة بالتاري .1

 . ارتباطها بالمكان يجعل لها عǚقة بالجغرافياÜ والدراساƘ البيئية .2

3.  Ƴرƽوما ت ÜƖقة بالسيرǚاآلخرين يجعل لها ع Ɩوحيا ƭالشخ Ƙارتباطها بذكريا 

Ƙعنها من تراجم و مذكرا... 

 .ارتباطها بالƮياƹةÜ وجمالياƘ اللغة يجعلها ذاƘ عǚقة باألدب .4

 :  السƽر واالنتقال بنياƘ فرعية يمكن النƲر إليهايتولد عن بنية و : ǾǕƸǝ ƟƘǾǲƛة - ب

                                                                                                                                      
(2)  -ÞطÜƘبيرو Üقافةƛدار ال ÜƩتر إحسان عبا Üةƛالحدي Ǌالنقد األدبي ومدارس Üستانلي هايمن  Þجزآن في ملجد(سنة(ƭ229             
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1.   ƹياƮال ƚخطاباتها حسب مقولة       : نجدف واألسلوب   ةمن حي Ƴالبنية الشعرية التي تتنو
 المبدعينƛ Üم البنية النƛرية التي نجد فيها الرسالةÜ         بتعدداألƹـراÜƯ وتـتعدد تجاربهـا       

ÜƖوالسير ÜƇوالدعا Üوالحلم ÜةƲوالموع Üوالخبر Üوالحكايةوالخطبة ... 

 :من حيƚ العناƮر الموضوعية يمكن تƽريعها إلǏو .2

  ...     البنية االجتماعية المتعلقة بƋحوال الناƩ وعاداتهم وتقاليدهم-   أ

  .     البنية الƽكرية التي ترƮد فيها العقائد واألديان والمذاهب- ب  

   .جارÜƖ وفǚحةوبيƴ وشراƇ وت وما تشملǊ من Ƈǚƹ ورخƭ: قتƮادية البنية اال- ج 

 في المشاعر والوجدان والمواقف من اآلخرينÜ        فتتجلǏ من حيƚ العناƮر الذاتية   أما  . 3  
  .ومن الطبيعةÜ وفي التƽاعل الذاتي مƴ األحداƚ واالستجابة لها فنيا

  Ƙمما          هـذه البنيا ƭƮوبالزمن المخ Üǐردƽوال Üيمكن ربطها جميعا بالوعي االجتماعي 
وبهذا تكون الرحلة نƮا مƽتوحا ال يمكن تجنيسǊ        . رƖ الخاƮة يكـون ƮـورƖ تقريبية للƽت     

تضـيƾ من تحرره واتساعǊ وانتشارهÜ وهجومǊ الضرورǐ علǏ حقول أخرÝǎ           " بƮـƽة   
لهذا فالقول بنƮيتها هو انƽتاƟ علǏ دينامية الرحلةÜ وعلǏ خطاباتها المستندƖ علǏ طرفي             

  )1("هما الذاƘ واآلخرÜ وجسور التعبيراƘ المختلƽة عنهما و حول

              Üوالتجارب الواقعية ÜيƽليƋالتراكم الت ƚبهـذه الضخامة من حي ƘǚحŎالـر Ƙوإذا كانـ   
 نوتعـدد الحقـول المتقاطعةÜ فƎنها من حيƚ المƽهوم ƲلƘƃ جامدƖ ال تتعدǎ السƽر المستعي              

  (2)"كتاب يƮف فيǊ الرحالة ما رأǎ" بالرŊاحلةÜ أو 

   Üهومƽالنق  و  ولما لم يتبين الم Ǌلم يتول  Üهوية    اد بالمتابعة والتبيان ǚالرحلة ب ƘلƲÜ  تتقاذفها 
  األهواƇ بين راƹب فيها ومرتاب في انتمائها لكون الدارسين لم يحددوها كمƽهومÜ ولم 

 Üالتي تشتمل عليها ويعرفونها Ƙمجال واحد من المجاال Ǐرون إلƲفهم ين ÜƩيحددوها كجن  

 أن كتاب أحسن التقاسيم في معرفة       من يرǎ نجد  حتـǏ أنـنا و في نهاية القرن العشرين          
األقالـيم للمقدسـيÜ ورحلـة ابن جبير وابن بطوطة كتب في السيرƖ الذاتية وبخاƮة أن                

 Ƙ(1)"الرحلتين سيقتا في شكل مذكرا  

                                                 
(1)  -ƭ Üالرحلة في األدب العربي Üيƽ31  شعيب حلي.  
  . المعجم الوسيط مادƖ رحل-  (2)
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                ƷاƮ وإنما ÜهاƮائƮلم يحدد خ Ǌولكن Ǌن الرحلة فن قائم بذاتƋواعتـرف بعضـهم بـ   
 األدبي ذروتǊ من البراعة الƽنية والƮياƹة       وقد بلƸ هذا الƽن   :" اإلقـرار فـي عمومية قال     

 آخرÜ قام برحلة إلǏ المشرƾ بعد رحلة ابن العربي بنƮف           يأند لس األدبية علǏ يد رحالة     
    (2)."قرن تقريباÜ وهو أبو الحسن محمد بن جبير الكناني

ونƩƽ الشيƇ نجده مƴ الرحلة التي يراها البعƯ        :"    وتنـبǊ باحƚ آخر لهذا الخلط فقال      
Ü ويكمن هذا االختǚف في كونها      ...رƖ ذاتيةÜ واآلخر قƮةÜ واآلخر تاريخا أو جغرافيا       سي

   (3)."أو مكوناƘ أنواƳ مختلƽة) الحديƚ والخبر(تضم مقوماƘ جنسين مختلƽين

                Ǌل لدراستŇƮƌالذاتية حينما يود أن ي Ɩالسير Ʃواإلشـكال فـي هذا التجاذب هو أن دار  
ينما يود أن يبرهن علǏ اشتمال األدب العربي علǏ         يستشـهد بالـرحلةÜ ودارƩ القƮة ح      

                 ÜǊقائم بذات Ʃأن الرحلة جن Ǐإل Ƈالƌطن هƽولم يت Üـة يستشـهد بالمقامة أو بالرحلةƮالق
حمل كل األلوان الزاهية يـتقاطƴ مـƹ ƴيـره كشكل أدبي مستقل كان عليǊ في زمنǊ أن ي     

Ƙ إحدǎ خƮائƭ الرŇحÜƘǚ وهي      الجادƖ والهازلة ليستقطب القرŊاÜƇ ومن هنا كان       والقاتمة
انƽتاحها علǏ نƮوƭ أخرÜǎ تحضر و تغيبÜ تكƛر و تقل معتمدƖ في ذلǁ علǏ عناƮر               
التشويƾ الستقطاب القراƇ حين ƹاب التوجيǊ واالسترشادÜ مما ولد الƮعوبة المنهجية  في             

  .تحديد مƽهوم الرحلة

     ƟـداǽدƮơة   اǪƭƸلـ:          ǐليف الذƋاللون من الت ǁالوجداني     الرحلة هي ذل ƴبين الداف ƴيجم
العمـيƾ والتƋمل الدقيƾ في رƮد المشاهداƘ و الƲواهر بƋناƖ ودقةÜ والبحƚ عن األسباب              

ردا علǏ من يتهم     Ü يقول محمد الƽاسي معرفا أدب الرحÜƘǚ      )4(والنـتائƝ ببƮيرƖ واعية     
أساƩ هذا النوƳ هو شخƭ المƌلف      : "...األدب العربـي بخلـوه من الميوالƘ الشخƮية       

وإنيـتÜǊ ووƮف ما يعرƯ لǊ في سƽرهÜ وذكر اإلحساساƘ التي يشعر بها أمام المناƲر               
            Ǐد التي يزورها وعلǚأحوال الب Ǐعنا علǚإط ƴم Üقهم    التـي يمـر بهاǚعوائد أهلها وأخ

                                                                                                                                      
(1)  –Üعبد العزيز شرف  Üرية العالمية للنشر لونجمانƮالشركة المÜمكتبة لبنان Üالذاتية Ɩ1ط أدب السيرÜ 1992سنةƭÜ54  
(2) -Ƙǚلون من أدب الرح Üمان موافيƛدراسة نقدية(  ع (Ʃ ÜÞط Üاإلسكندرية Üقافة الجامعيةƛسسة الƌ1973مƭ Ü10.    
  197مÜ1997ƭ Üسنة1طالدار البيضاƇ بيروƘ مقدمة للسرد العربيÜالمركز الƛقافي العربيÜ قطينÜالكǚم والخبرÜ سعيد ي-(3)

)4(- Üمي العالميةǚرابطة األدب اإلس Üميǚمجلة األدب اإلسÜمǚاإلس Ǌأنيت ǐاألدب الذÜفي أدب الرحلة ƖƇقرا Üعبد الباسط بدر 
ÜƘبيرو Üسسة الرسالةƌم ƴالعددالمجلد األو مطاب Ü3لƭ Ü12Üيمتد ƭ 20-12( المقال(  
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وأفكـارهم وهو في كل هذا يعبر عن نƽسÜǊ وعن عواطÜǊƽ وعن وجهة نƲره الخاƮة في       
  )1(."كل مسƋلة

د علǏ تهمةÜ لذلǁ كان محƮورا فيما يتعلƾ بالذاƘ ومƲاهرها داخل            هـذا التعـريف ر    
  .Ʈف الخارجي رƹم وجاهة ما قدم فيǊالرحلةÜ وهو مبني علǏ الو

عن رƹبة عميقة في التغيير "... تعبر ها وفـي إطـار ربط الرحلة بالذاƘ يرǎ آخرÜ أن         
ها في الواقƴ عن الداخلـيÜ تنشـƋ مـتوازية مƴ الحاجة إلǏ تجارب جديدƖ أكƛر من تعبير         

 وƲاهر أن هذا الطرƟ تƽسير للرحلة في عǚقتها بالرŇحال وما ترمز إليǊ             )2(."تغيير مكاني 
مـن منƲور التحليل النƽسيÜ وهو يركز علǏ الحافز ونوƳ االستجابةÜ وهذا التƽسير وإن              
 كـان مشروعا لكنǊ ينبغي أن ينبƴ من خǚل تحليل الرحلة باعتبارها تمƛل جنسا سرديا ذا               

  . ناميةخƮائƭ مت

 بعƯ  ا قام به  هي التي لرحلة في مكوناتها األساسيةÜ     ة ل تناولاƘ الم دراسالولعـل أجـرأ       
المغاربـة مـƛل عبد الرحيم مودنÜ الذǐ قدŇم أطروحة بعنوان مستوياƘ السرد في الرحلة               

يǊ  وأنجز أيضا كتابا مستقǚ عن أدبية الرحلةƛ Üم يل(3).المغـربية خǚل القرن التاسƴ عشر    
 Ǌي في أطروحتƽ(4)"الرحلة في األدب العربي" أبو شعيب حلي  

 Ƙالمقــاال Ưهذين العملين وبع Ƈناƛاألدبية للرحلة باست Ƙويمكن القول أن الدراسا     

  .األخرÜǎ لم ترƾ بعد إلǏ المستوǎ الذǐ يدخلها في دائرƖ الدراساƘ السردية األدبية

       ǊنƋالدارسين ب Ưبع ǎلد ǐقو Ʃإحسا ǁوهـنا          Ʃمور ǐالذ ƇاƮال بد من مواجهة اإلق 
والحƾ أن نƩƽ   . علـǏ الـرحƘǚ عبـر العƮورÜ من أجل تحديد الهوية فǚ تبقǏ مائعة             

الـرŎحƘǚ المعاƮـرƖ لـيƩ كـنƩƽ الرحƘǚ القديمةÜ والعناƮر التكوينية متƽاوتة في              
                                                 

)1(  -                    Üالعالي ƚالمركز الجامعي للبح Üاسيƽمحمد ال ƾو تعلي ƾتحقي Üاألسير ǁاألكسير في فكا Üمان المكناسيƛمحمد بن  ع 
  )ةمن المقدم(أ   م1965ƭ ÜالرباطÜ طÜÞ سنة

Ü:13 Ü عالم الƽكرÜ وزارƖ اإلعǚمÜالكويÜƘالمجلد    يد نادية محمد عبد اهللاÜ الرحلة بين الواقƴ و الخيال في أدب اندريǊ ج              -)2(
   .97:مÜ 1983ƭ Ü مار4Ʃ:العدد

Ü أطروحة دكتوراه الدولة بƎشراف أحمد الطريƩ        19مستوياƘ السرد في الرحلة المغربية في Ü       ƾ   عبد الرحيم مودن   –)3(
Ʃجامعة محمد الخام Üالرباط Üكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية Ü1995 -1994(أعراب.(  

)4(  –         Üالرحلة في األدب العربي Üيƽشراف د    أ بوشعيب حليƎب Üود    .طروحة دكتوراه الدولة Üǎرƹمد ǐعبد اهللا علو. Ʃادري
 .1999-1998/ هـ 1420-1919 - المغرب–بلمليÜƠ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيÜǁ  جامعة الحسن الƛاني 
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لوا  المخاطرÜ وتناو   الدارسون االقتـراب مـن األجـناƩ األدبيةÜ ورƹم ذلǁ فƎنهم اقتحم          
النƮـوƭ القديمـة بمـا تناولوا بǊ النƮوƭ الحديƛة فƽتحوا نوافذ جديدƖ وفعالة في فهم         

 في حركية   Ǌاستمرار يت كل تراƚ ال يƌكد     " التراƚ وتƽعيلǊ في الحياƖ المعاƮرÜƖ ذلǁ أن        
 ǚيƮال يعتبر أ ƣ(1)"التاري     

أزمان كتابتها و إلǏ عهد        لقـد أدƘ الرحلة وƲيƽتها التعليمية والتبليغيةÜ والتعبيرية في          
لين مشاهداتهم للبǚد التي مروا     اقـريبÜ حيƚ كانƘ الوعاƇ الذŃƮ ǐب فيǊ كƛير من الرح          

بهـاÜ حتـǏ إذا اسـتوƘ الرواية العربية كجنƩ وافدÜ ونضƝ اإلبداƳ القƮƮي قل دور                
               Ƴر الذهني نشيطا يلعب دورا رائدا في اإلبداƽبينما بقي الس Üالـرحلة فـي قسمها الواقعي 

   Üǐواب إن قلنا      السـردƮال Ưلهذا ال نعدم بع:        Ǌبما في Üǐالعالم السرد Ǐالرحلة تنتمي إل 
ل ينجز تلǁ األفعال أو يحكيهاÜ وراوĆ       احوب سرد أفعال ووƮف أحوالÜ وشخƭ ر      من تنا 

 قبل فاعلين   نتنجز م يسـند إليǊ الكاتب الدور التقني في استحضار األقوال واألفعالÜ التي            
وأمكنة متعددÜƖ وفي شكل منƽتƠ يتسƴ للتجارب الواقعية والمتخيلةÜ         Ü  معيـنة فـي أزمـنة     

          ƴنها تخضƎف Üاألشكال Ƴم تنوƹور Üوالمستقبلية Ɩالبا –الماضـية والحاضرƹ - لهيكل يكاد 
يكون ƛابتاÜ قوامǊ الحركة واالنتقالÜ من نقطة البداية إلǏ نقطة الهدفƛ Üم العودƖ إلǏ نقطة               

Üاالنع البداية Ưبع ƚالتي ال تجعل السير أفقياوقد تحد ÜƘراجا .  

السائدƖ وتستوعب األساليب    الƮياƹة نƛرا وهو   أو (2)علǏ قلة     تƮـاƷ الـرحلة شعرا    
               Üوعن المعرفة Üفي المعرفة ƚفهي بهذا بح Üكبير Ƴفي تنو Ɩيـر المـباشرƹو Ɩالمباشـر

           ƚلكن المسافر اآلن يبح Üالمعرفة Ǐالرحلة تقود إل Ƙومازال Üة للمعرفةƹـياƮو   Ǌسƽعن ن 
                Ǌآخر شبي ƭشخ ƾالمعرفة عن طري ƚو قد يكون بح Ǌومكانت Ǌوعـن وضع ÜǊوأعماقـ

Ý لهذا  (1)"بالمسافرÞ وهناǁ فرƾ بين ما يبحƚ عنǊ المعاƮرÜ والرجل في القرون الماضية             
                Ǐة التي تشمل علƽالمختل Ƙمجموعة من المسرودا Ǌـمن كتابتŇحال قـديما يضŊكـان الـر
                                                 

 .17ƳÜ4Ʃ Ü1987ƭÜ79ي المسرƟ العربيÜعالم الƽكرÜ الكويÜƘمƮطǏƽ رمضانيÜتوƲيف التراƚ وإشكالية التƮƋيل فم-(1)
 كƛيرا  ƴ فيها بيتا جم 360قƮيدƖ نƲم فيها رحلتǊ إلǏ الحجازÜوتقƴ في      )  هـƮ)550/570اƷ الشيƣ أبو يعقوب الوارجǚن      -   (2)

/هـ1399  1ط  اهرÜƖالق  وهبةÜ  مكتبة  ]اإلباضية في الجزائر    اإلباضية في موكب التاريÜ   Üƣ  علي يحيǏ معمر  [  العلم  من فنون 
1979Üم ƭ239.  

(1)-ƚالحدي ƭƮفي الق ƘǚرحÜحبشة ǎالمجلة)مقال(هدÜƖالقاهرÜ4السنةÜ 44العددÜ Ƙر/ 1960أوƽƮ1480ƭÜ82-81هـ  
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     Üوأخبار ورسائل Ƙحكايـا     Üقة بمحور المعرفةǚع Ǌول Üبخط سير الرحلة Ǌقة لǚمما ال ع
هو ƹريب  إذ كلما دخل الرحالة في محيط جديد بدأ في التقاط ما            ... أو المكـان أو الزمان    

  .أو نادر أو عجيب أو مƽيد

    فالرحƘǚ تزخر بمǚحƲاƘ يستغربها الرŇحال أو يتعجب منهاÜ في حين يراها المنتمي            
 Üوهذا ما              للمكان عادية Üاهر الجمالƲاهر الغربة كما تحجب مƲة قد تحجب مƽأن األل ǁذل 

 الذǐ لم يسجل عن ǐكالعبدريƽسـرعدم اهـتمام الرحالين بما يحدƚ في موطنهم األƮلي    
          ǎعن البلدان األخر Ǌما سجل Ǐإل Ʃبالقيا ǚإال قلي ǏƮالمغرب األق  Ǐخط سيره    الواقعة عل 

Ǐإل ǏƮده براالممتد من جنوب المغرب األقǚب Ǐإل Ɩفالعود Üفالشام Üالحجاز .  

              Ǐلكونها تقربنا من التحديد المتوخ Ƙاƽالتعري Ưتبنـي بع Ǐـل إلـƮفي هذه   وهكـذا ن
إن الرحلة مادƖ حكائية تجرǐ في الزمن المسجل بدقة من          :" تقول إحدǎ الباحƛاƘ  . الدراسة

كن الƮƽل بين   وال يم ... قـبل الكاتب تحكǏ كƋحداƚ وقعƘ في الماضي في أمكنة معينة          
زمـان الـرحلة ومكانهـا إال نƲرياÝ ألن المكان يمتلǁ زمنǊ بالضرورÜƖ ويتحرǁ كاتب               

Ɩالذاكر Ǌتمارس ǐالذ Ƴآخر عبر االسترجا Ǐ(2)..."الرحلة للتنقل من مكان إل    

   وبغƯ النƲر عن العناƮر التي أشارƘ إليها الباحƛة بƮراحةÜ فƎن الجديد في تعريƽها             
ن الرحلة الƽعليÜ وزمن كتابتهاÜ إذ تعتبر كتابة الرحلة استرجاعا          هـو الƮƽـل بـين زم      

لǚرتحـال عـن طريƾ الذاكرƖ التي يحƽزها فعل الكتابةÜ وهذا يƌدǐ بنا إلǏ مƽهوم جديد                
                ÜƘهر الذاƮالكتابة بعد االختمار في م Ǐية تنتقل إلƮفـي كـونها تجربة شخ Üللـرحلة

  .وقƴ وانتهǏوتعكƩ رƌية الكاتب وتƮوره لما حدƚ بعد أن 

  ذاتي شخƮي بخƮوƭ األنا و اآلخرÜ يتبنين /تشكيل لنƭ"...    ويعرفها آخرÜ بكونها 

   رƌية معينةÜ انطǚقا من خطاب مƠƮƽ عنǊ في البداية نللتعبير عمتكيƽا في شكل معين 

         Ƙوالتعليقا ÜفƮوالو Üفهذا التعريف يكاد يكون     )1(."أو مضـمر فـي تضـاعيف السرد
 Üن مرو        إذ يبرز خ   جامعـاŇويبيÜواآلخر Ƙالذا ƴم Ǌقتǚفي ع Üالرحلي ƭية النƮوƮن ÜǊت

    Ƴويا    كما يبرز نوƽالخطاب باعتباره مكتوبا أو ش        Üمها السرد حيناƲر ينƮم إن هذه العناƛ Ü

                                                 
Ü سنة  7Ü6مجلة المنعطف وجدƖ العدد   "  مقال  "- رحلة الƽƮار نموذجا   -أم سلمƮ ÜǏورƖ الغرب في الرحلة المغربية         -  (2)

  .132:م1393ƭ Ü/هـ1414
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             Üسعة Ƙǚي الرحƽف Üدرها الساردƮالتي ي Ƙالتعليقا Ǐباإلضافة إل Üـف حينا آخرƮوالو
أن يختار معماراÜ وال    "كال اإلبداعية بل للرحال     ومـرونةÜ قد ال تتوفران لغيرها من األش       

بƩƋ في أن يكون مبتكرا ذا معالم واضحةÜ يكƽل تحقيƾ الترابط بين أجزاƇ العمل من لدن                
والتنوƳ بشرط توفيراالنتƲام    والمرونة إنهـا دعوƖ لǚبتكار   Ü  (2)"الـبداية وحتـǏ الـنهاية     

قديمÜ المهتم بالƛقافة الموسوعةÜ    ال والتـرابط بـين العناƮر التي استجابƘ لمطالب العƮر        
وليƩ بالƛقافة المتخƮƮةÜ وفي زمننا يقرر الدارسون أن الرواية أكƛر األجناƩ استقطابا            

           Ǌسـƽن Ƙوهـي فـي الـوق ÜƇهذا التداخل       "...للقـرا ƾالخبرية قبوال لتحقي Ƴر األنواƛأك
  (3)" باستمرارواالختǚط باعتبارها النوƳ األكƛر اتƮاال بواقƴ العƮر المعقد والمتغير

ن الرحلة شكل أدبي قائم بذاتǊ لǊ مقوماتǊ الخاƮةÜ و تنسجم فيǊ كƛير             إ :يمكـن القول     و
من األجناƩ األدبيةÜ وبهذا التجانƩ المنسجم استجابƘ الرŇحƘǚ لمطالب القراƇ في العهود            

لǏ ونحن ندرǁ أن أمورا انتƲمƘ داخل الرحلة و تبدو ƹير متجانسة للوهلة األو            . القديمـة 
فالشعر والنƛرÜ والطب والƽلÜǁ والƽقǊ والحديÜƚ والتƮوفÜ كل ذلǁ يƮعب أن ينتƲم في             

يبدو أن الرحلة كƽيلة بضم الكل في شكل خاƭ لǊ بداية ونهايةÜ            لكن  يسعهاÜ و سميǁ  خيط  
  .وزمن ومكانÜ وشخƮية متنقلة في الزمان والمكان ومتƽاعلة مƴ األحداƚ وفاعلة لها

   ƟȆƭƸال ǼـǕاǷƳ: الدو            Ɩمباشر ƴدواف Ǐر الرحالين و انتقالهم تنقسم إلƽس Ƈالكامنة ورا ƴاف
Ɩير مباشرƹو.   

1.     ƝƸǁƘƜالم ƸـǾǙ ǔـǝاǷالد :           ƾومنها ما هو متعل Üقافيةƛومة الƲمنها ما هو مرتبط بالمن
ÜǏشت Ưراƹو أل Ɩيرƛك Ƙالرحلة في آيا Ǐعل Ǌمعتنقي ƴم قد شجǚفاإلس Üسهاƽبالبيئة ن 

 Ü )4("إيǚفهم رحلة الشتاƇ والƮيف" يم بنوƳ من االمتنان علǏ قريƫ ولقد أشار القرآن الكر

سبحان الذǐ أسرǎ بعبده ليǚ من      " إلǏ بيƘ المقدƮ (    Ʃلعم(وذكـر إسـراƇ الرسـول       
      ǏƮالمسجد األق Ǐلومين أن يهاجروا وال يرضخوا      )1("...المسـجد الحـرام إلƲللم Ɵوأبا Ü

                                                 
)1(-ƭ Üي الرحلة في األدب العربيƽ32 شعيب حلي. 

(2) -ƭ Üǐهجر ƴفي نهاية القرن الراب Üالرحلة في األدب العربي Üالموافي ƾر عبد الرزاƮ40:   نا. 
(3) -  ƭ Üم والخبرǚالك Ü197:سعيد يقطين.  

)4( –  Ɩسورƫاآليةقري Ü:2  
)1( –  Ɩمن اآليةسور Ƈ1:اإلسرا.  
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 كما شجƴ علǏ العلم و طلبǊ       )2("...رواألم تكن أرƯ اهللا واسعة فتهاج     " للـذل والهـوان     
    ǚقائ ǁذل Ǐعل ƚقهوا في الدين و لينذروا            : " وحـƽة ليتƽر من كل فرقة منهم طائƽفلوال ن

 )3(..."قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

الحƝ أشهر معدوداƘ فمن فرƯ     "    أما الحƝ فجعلǊ اهللا فرضا قطعيا بشرط االستطاعة         
Ü وهناǁ أمر عام بالرحلة والسير      )4(..." فسوƾ وال جدال في الحƝ     فيهن الحƝ فǚ رفƚ وال    

Ü وبهذه  )5(..."قل سيروا في األرƯ فانƲروا كيف بدأ الخلƾ       " قƮـد الـتƋمل والدراسـة       
التشـريعاƘ التـي تدعـو إلـǏ الحركة والتنقلÜ توفرƘ في المنƲومة الƛقافية والمعرفية               

ها ما يتعلƾ بالدولة اإلسǚمية التي اتسعƘ       للمسـلمين دوافـƴ قبول الرحلةÜ فƎذا أضƽنا إلي        
                Ɩمي الزكاƲالعسكريين ومن Ɩوالقاد Üضبطها بواسطة اإلداريين Ǐإل Ƙواحـتاج Üأطـرافها

تبينƘ لنا حاجة المسلمين    ) العاƮمة(والخـراج والمخبـرينÜ وربط ذلǁ بمركز الخǚفة         
             Üǐل اللغوƮوفي التوا Üفي اإلقامة Ƙǚممـا أوجد تسهي Ü للـرحلة   ǐوفي التبادل التجار

واالخـتǚط االجتماعي وأوجد نوعا من األلƽة بين معتنقي اإلسǚمÜ فƋتيƠ لهم أن يسافروا              
بƋمـانÜ ويـتعاملوا بƛـقةÜ فتعددƘ فرƭ العملÜ وانƽتحƘ أبواب الدعوƖ والتعليمÜ بل لقد              

  هـد عملƘ الدولة علǏ تشجيƴ الرحالين Ü إذ يذكر أن أولǏ الرحƘǚ الرسمية كانƘ في ع

  الواƛـƾ باهللا العباسيÜ الذǐ كلف سǚم الترجمان بالسير إلǏ جبال القوقـاز بسبب رƌية 

 .حول ياجوج وماجوجÜ فاختار من لǊ الخبرƖ والكƽاƖƇ من أجل إنجاز المهمة)6(رآها

2- ǔǝاǷالد   ƝƸǁƘƜة( المǾơاƶالذاتية  ): ال ƴالبا -ترتبط الدوافƹ -     التي يستمد Üالعامة ƴبالدواف 
فراد المبرراƘ الكافية لǚنطƾǚ واالƹترابÜ وأكƛر الضروراƘ تƛƋيرا ما ارتبط          مـنها األ  

التي تدفƴ اإلنسان للرحيلÜ رƹم أنها قد تكون مضادƖ لرƹباتǊ أو           . "...بالـذاƘ وحاجاتهـا   
  )1("...منافية لتوجهاتǊ العقليةÜ ومخالƽة الستحسان اآلخرين

                                                 
)2( –  Ɩمن اآليةسور Ƈ97:النسا  
)3( –  Ɩ122:التوبة من اآليةسور  
)4( –  Ɩمن اآليةسور Ɩ197:البقر  
)5( –  Ɩمن اآليةسور Ƙ20:العنكبو  
 91-90م1409/1989ƭÜحسين محمد فهيمÜأدب الرحÜƘǚعالم المعرفةÜالمجلƩ الوطني للƛقافة والƽنونÜالكويƩÜƘأنƲر-)6(
  .ƭ:27...لعربي ناƮر الدين عبد الرزاƾ الموافيÜ الرحلة في األدب ا–) 1(
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     ÜحالينŊالر Ƙالذاتية تابعة لميوال ƴمن            والدوافـ ǁوقد تدر ÜƘوقد يعلن عنها في المقدما 
خـǚل المـتنÜ وفي حال عدم Ʋهورها تلتمƩ الدوافƴ الداخلية التي تعطي للرحلة طاقتها              
              ƘǚحŎل تتبعنا للرǚومن خ Üل والمستقبلينĉعلي بين المرسƽل الƮالتـي يـتولد منها التوا

   :المغربيةÜ أمكننا جمƴ األسباب المباشرƖ فيما يلي
ƍ-  ƘƜالـ   ǼـƭǷƸال ƤǕ:     الروحي في ƚالباع Ǐيتجلـ    Ƙǚل أشعار    "الرحǚالحجازية من خ

الشـوƾ والحنين إلǏ زيارƖ بيƘ رب العالمينÜ والتمتƴ برƌية روضة نبي المسلمينÜ كما              
تتابعƘ زفراتي وأنينيÜ وكƛر اشتياقي وحنيني إلǏ تكحيل إنسان         : " قال ابن ناƮر الدرعي   

  )2("العينين بمشاهدƖ مشاهد الحرمين

لما دعتني األشواƾ النافقة األسواÜƾ إلǏ مشاهد اآلƛار واألخذ من          : "    ويقـول ابن عمار   
لبيƘ داعيها وأعطيƘ كريمة النƩƽ ساعيهاÜ عـلما مني أن ليƩ يƽƲر           ... الـراحة بالƋƛر  

ولما انبرǎ هذا العزم وانبرمÜ والتǏƲ العƝ الشوƾ        …بمراد من ال يتابƴ اإلƮدار لǘيراد       
        )3(."شرعƘ إذ ذاǁ في المقƮود…اƟ الوجد بالسر المكتوم وانضرمÜ وب

    والـباعƚ الروحـي يتجلǏ أيضا في الرحƘǚ الƮوفية من خǚل البحƚ عن مƮادر        
              ƚحي Ƣالشيو Ǐوف قديما إال بالرحلة إلƮباب الت Ơتƽوال ين Üوأقطاب Ƣوف من شيوƮالت

      ƾالطري ƠحيƮوت Üالخرقة Ʃـل التلقين وإلباƮر المرتحلين في هذا     وال  ... يحƮيمكن ح
اإلطارÜ ويكƽي أن نشير إلǏ ابن قنƽذ الذǐ قضǏ مدƖ في الترحال بين ربوƳ المغرب بحƛا                

       Üمنهم وإفادتهم Ɩادƽأبي مدين واالست ƣحاب الشيƮم استقر  عن أƛ      ǁأن يسجل ذل Ǌفطلب من
 كǚم  رƹب إلي من يكرم عليŇ من بعƯ إخواني في الدين في تقييد شيƇ من             : "... فقـال 

  )4(..."الشيƣ أبي مدين نƴƽ اهللا و بƋمƛالǊ من المسلمين

  اعƚ الروحي في جانبǊ الƮوفي لم يلجƋ إليǊ العجزƖ فكرياÜ أو مالياÜ أو جسمياÜ ـفالب    

               Üأيضا ǁوملو Üوعامة ÜƇوفقها Ƈمن علما Ǌو فئات ƴالمجتم Ƙكل طبقا Ƙموجة عم Ǌولكـن
Ü وجعلƘ  "القرن الƛامن "مغاربية  الار الرحلة   وهـذه الروحانية كانƘ سائدƖ في عƮر ازده       

                                                 
  .ƭ :4- 5درƳ/ 913 056 13.ج.Üالرحلة الناƮريةÜ خزانة كلية اآلدابÜالرباطÜ ط حجرية رقم مي أحمد ناƮرا لدرع (2)
(3)  -Ǌمطبعة فونتان Üالحبيب Ǐخبار الرحلة إلƋنحلة اللبيب ب Üسنة-الجزائر- أحمد بن عمار Ü :13201920/هـƭ Ü3:م.  

(4) - Üذƽقيروعز  ابن قنƽال ƩأنÜاسي الحقيرƽمحمد ال ƠحيƮت Üسنة وأدولفÜالرباطÜالعلمي ƚالمركز الجامعي للبح Ƙ1965منشوراÜƭ1  
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الـرحالين ال يـبالون بما يواجهونǊ من مشاƾ الطريÜƾ وقد وجدنا ابن اللحياني في رحلة                
  أكƛر من  التجاني يعزم علǏ الحƝ رƹم نƠƮ الناƮحين باستحالة الحƝ مما جعلǊ ينتƲر

   )1(.لمشرƾانتƲارا للركب اآلمن إلǏ بǚد ا" تونƩ"عام بعيدا عن العاƮمة 

 الشـوƾ إلǏ الحرمين قد تƮل إلǏ الحد الذǐ ال يقاومÝ لذا نجد كƛيرا من                Ɲ   إن لـواع  
Ɩر من مرƛحالة يحجون أكŇالر.  

           ÜƘالمسلمين بالمعلوما Ƙالتي زود ƴالينابي Ǐنƹمن أ Ɲن الحƎاحب      ومهمـا يكن فƮإذ ي
 طريقهمÜ كما يدون    عودƖ الحجاج إلǏ بǚدهم كƛير من القƭƮ واألخبار التي سمعوها في          

 الƛقافة ذلǁ لينتƴƽ بتجاربهم سائر المسلمينÜ ومن ƛم زخرƘ كتبهم بƋحوال            الحجاج واسعو 
      )2(.سكان البǚد اإلسǚميةÜ وطبيعة مزاجهم وأسƩ اقتƮادهمÜ وينابيƛ ƴروتهم

م وإلـǏ جانب الشوƾ إلǏ البقاƳ المقدسة يبرز الشوƾ إلǏ المقاماƘ التي بالشامÜ فلقد ها                 
ǏƮالمغاربة بالمسجد األقÜكونوا ما  وجاور Ǐحت Ǌير منهم بقربƛيعرف بحي المغاربة الك .  

ƙ-    ǼمـǪǖال ƤǕƘƜكما            : الـ Üألهداف تعليمية ƾالمشر Ǐمنذ عهد مبكر ارتحل المغاربة إل
         ÜهاƽليƋواألخبار وت ƚالعربية والحدي ƴالرحلة   كـان المشارقة األوائل يرتحلون لجم Ƙفكان

. مرا مستƽيضا بين أرباب كل التخƮƮاÜƘ وتعويضا لنقƭ انتشار الكتب         لطلـب العلم أ   
أƛر التحقيƾ العلمي واضحا في      وأهـل المغـرب ينتهزون فرƮة الحƝ للتعلم أيضاÜ  فبدا          

                ÜǊال يقوم العلم إال ب ǐبالشرط الذ Ǌأشب Ƣالشيو Ɩقاǚالرحلة لم ƘارƮ Ǐحتـ Üتهـمǚرح
الرحلة البد منها في طلب العلم      : "... خلدون حرƮـا منهم علǏ اإلسناد العاليÜ يقول ابن       

Ü وهكذا تتحول الرحلة إلǏ     )3(..."الكتسـاب الƽوائد والكمال بلقاƇ المشايƣ ومباشرƖ الرجال       
                      ǎواكتساب الجديد  باإلقامة في المدن الكبر Üالمكتسب Ƙبـيƛميدانـي حقيقـي لت ƚبحـ

 Ʃوالتما ÜراتهمƲوحضور دروسهم ومنا ÜƇوتقومجالسة العلما Üد آرائهم ـييـإجازاتهم  

  Ü "كالمشيخة"وتلخيƭ مƌلƽاتهمÜ مما يكون هيكل كتب قريبة من الرحƘǚ بƋسماƇ مختلƽة 

                                                 
)1( – Ʃ ÜƩالمطبعة الرسمية تون Üعبد الوهاب Ɵ Ɵ قدم لها Üالرحلة Ü1377/1958 أبو محمد عبد اهللا  التجانيƭ Ü:191.  
  .8:مÜ3 Ü1983ƭ Ü دار المعارف بمƮرÜ ط] اقرأƩ[إبراهيم أحمد العدوÜǐ ابن بطوطة في العالم اإلسǚمي .  د-)2(
 . Ü Þ :ƭ ÜÞ:541 سنة:  ابن خلدونÜ المقدمةÜ إحياƇ التراƚ العربيÜ بيروÜƘ ط-)3(
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"Ƙهرسƽو "وال "  Ƙبƛو"ال"  Ɲلة باألدب       "البرنامƮضعيف ال ƘǚحŎمن الر Ƴوهذا النوÜيرهاƹو
اǁ الرحلة في   وهكذا تتعدد ƹاياƘ الرحƘǚ العلميةÜ فهن     . و إن كـان قائما علǏ بنية السƽر       

           ÜوفيةƮوالرحلة ال Üوالرحلة التاريخية Üوالرحلة لمعرفة األقاليم الجغرافية Üƚطلـب الحدي
إذ كـل العلوم يرحل إلي مƮادرها مما جعل الرحلة أمرا شائعاÜ وعدد المغاربة الراحلين               
للمشـرƾ بهـدف التحƮيل العلمي يƽوƾ اإلحƮاÜƇ علǏ أن الرحلة المتوجهة إلǏ البǚد              

عاƮمة الخǚفة كما فعل الزياني      ية تحـولƘ بعـد تغلب العƛمانيين إلǏ استنبولÜ        العـرب 
والرحƘǚ كانƘ وما تزال من أسباب تƛقـيف العقل والنبوƷ في العلم متǏ كان              .وƹيـره 

الرحال مجداÜ وعن طريقها يتم تǚقƠ األفكارÜ وتبادل المعارفÜ وقد تحدƚ الرحƘǚ بعد             
  .ƽاجئة للمجتمعاƘ المتخلƽةÜ فتنهƯ من سباتهاقراƇتها نوعا من الƮدماƘ الم

   وتعتبـر الـرحƘǚ وعـاƇ معرفيا يƌدǐ دور التواƮل بين األفراد والجماعاÜƘ وبين              
 فالـرحال يتواƮـل مƴ الغير منذ خطوƖ الخروج من عتبة المنزلÜ             Üاألقطـار المخـتلƽة   

 والسǚطين  ƇفالـرفاÜƾ والطـريÜƾ والقـرÜǎ والمدنÜ والعلماƇ وقطاƳ الطرÜƾ واألوليا          
كـل ذلǁ مجال للتواƮل وإƛراƇ للمعارفÜ وتعميƾ للمƽاهيمÜ         ... واألسـواƾ والمسـاجد   

              Ǌوهذا ما تتيح Üفǚوائت Ɩومن وحد Üفǚواخت Ƴمن تنو Ƙفي المجتمعا ǐلما يجر ǁوإدرا
               Ǐل آخر عبر األجيال يتم بالوقوف علƮتوا ǁوهنا Üفي اتجاهها األفقي ƾمسـافة الطـري

     Üـار والـديارƛاهر العمران        اآلƲاألضرحة وم Ǐوعل Üوية والمكتوبةƽالش Ƙالروايا Ǐوعل
 وحدƖ اجتماعية عن أخرÜǎ في التعامل مƴ        زواالطƳǚ علǏ العاداƘ والتقاليدÜ وكل ما يمي      

Ɩناعة وتجارƮوزرعا و Ƈبنا ÜƘوكل المسخرا Ưاألر ƴوم Üالقيم والدين.  

          Ʈمن العنا Ƙتجرد الذا ƾعن طري Ǐل أعلƮتوا ǁـم هناƛ        الشعائر Ƈأدا Ǐر المعيقة عل
والشـوƾ إلǏ الحضرƖ المحمديةÜ ارتقاƇ إلǏ الحضرƖ الربانيةÜ وهذا هاجƩ لدǎ الرحالة             
              ǁفي إدرا ǚالعليا أم Ƙالمقاما Ǐإل Ƈواالرتقا Ɩللمجاهد ǚـوف سـبيƮالـذين اتخـذوا الت

ƌلƽيها الحقائƾ بواسطة الكشفÜ وهو اتجاه جاد وشاƾ يطبƴ الرحƘǚ التي ندرسها لكون م            
أخـذوا علـǏ أنƽسهم أن يحيوا حياƖ الجدÜ فǚ نستغرب حين ال يسردون في هذه المتون                 

وحتـǏ الحكايـاƘ التـي يوردونها ال تحمل طابƴ اإلضحاÜǁ وال    . الضـخمة إال الجـاد   
اإلسـƽافÜ إنمـا طابـƴ التعليمÜ وفي أحيان قليلة تحمل طابƴ الغرابة واإلعجابÜ ذلǁ أن                 
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ƛقافي المتواضƴ عليǊ اجتماعيا ودينيا وجمالياÜ والممƛل للوضƴ        الـرحƘǚ تخضƴ للنسƾ ال    
Ü لذلǁ يƮعب االعتماد علǏ  الخƮائƭ       )1(العـام الـذǐ يخضـƴ لǊ المƌلف وجمهوره        

                     ) 2(" في سياƛ ƾقافي معين"   فǚ بد من اإلشارƖ إلǏ الƮدǎ الذǐ تحدÜ Ǌƛالداخلية فقط
Ƨ -  ǼƽƘǾƾال ƤǕƘƜال:  
    Ƙǚمنهاالرح Ƴها أنواƇواألمنية: التي تكمن السياسة ورا Üاريةƽوالس Üاإلدارية.  

            ƾالحها اإلدارية وتتعلƮفاإلدارية هي التي ينجزها الرحالون بتكليف من الدولة خدمة لم  
وهذا النوƳ ليƩ فيǊ إال     ..." المسالǁ والممالǁ "بالطـرƾ ونƲـام البـريد ممـا أنتƝ كتب           

منǊ تحƘ أدب الرحƘǚ إال بعƯ األخبار والحكاياÜƘ ويمكن         المعلوماƘ العلمية وال يدخل     
التي ينجزها السلطان أو    " الحركة  "إدراج نوƳ آخر من الرحƘǚ ضمن هذا الباعƚ وهو          

               Üالتمرد Ǐعل Ƈاستتباب األمن و القضا Ǐواإلشراف عل Üقد األقاليمƽلتـ Ǌمـن يقـوم مقام
والزابÜ وكان ابن الحاج النميرǐ     ومـن ذلـǁ ما قام بǊ السلطان أبو عنان إلǏ قسنطينة             

 Ǌفسجل رحلت ÜǊاحبا لƮالعباب" م Ưفي "...  

   ورحلـة أحمـد بـن هطال التلمساني المƮاحب لمحمد بن عƛمان الكردǐ باǐ الغرب               
 ربيƴ األول  9الخميƩالجزائرǐ مندرجة في هذا اإلطارÜ قام بها الباǐ المذكور وابتدأها يوم            

ـ 1199 Ü وذكر فيها األعمال والمراحلÜ     هـ1199 ربيƴ الƛاني  28األربعاÜ  Ƈ وأنهاهـا يـوم      هـ
Ƙالتي طوع Üوالقبائل Üوالمناهل ÜƘ3(.والساعا(  

         Ɩارية وهي وليدƽالس Ƙǚالرح Ƴالدول التي     .. ." ومـن هذا النو Ƈونشو Üǐالتقدم الحضار
              Ưاوƽوكان هذا الت Üفيما بينها Ưاوƽمن أجل الت Üترسل مندوبين رسميين نيابة عنها Ƙكان

هي التي لخƮها ابن دĉحية في كتابǊ       " وأقدم رحلة سƽارية     )4(..."طـول مجـاالƘ شـتǏ     ي
المطـرب مـن أشـعار أهل المغربÜ وتتضمن سƽر يحيǏ الغزال موفدا من قبل الخليƽة                

                                                 
(1)   -                  ÜƇالدار البيضا Üدار توبقال للنشر Üǐترعبد الكبير الشرقاو Üقافيةƛال ƾالسرد واألنسا ÜƘالمقاما Üكيليطو Ɵتاƽعبد ال 

  .ƭ:8مÜ1993 Ü سنة1المغرب ط
)2(-ƭ Ǌسƽ41: ن. 
  .مÜ1969 سنة1 عالم الكتبÜ القاهرÜƖ طإلǏ الجنوب الجزائرÜǐ) باǐ الغرب الجزائرǐ(أحمد بن هطال رحلة محمد الكبير-)3(
  .33:ناƮر عبد الرزاƾ الموافيÜ الرحلة في األدب العربي حتǏ نهاية القرن الرابƴ الهجرƭ Üǐ.  د- )4(
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208األمـوǐ عبد الرحمن بن الحكم إلǏ ملǁ المجوƩ أǐ ملǁ النورمانديينÜ وذلǁ سنة             

  )1(). م824(هـ

ـ       ية التعليميةÜ رحلة ابن فضǚنÜ إذ أرسل ملǁ الƮقالبة إلǏ            ومـن الـرحƘǚ السياس
يƽقهǊ في الدين ويعرفǊ    " يسƋلǊ أن يرسل إليǊ من      ) هـ320: تـ(الخلـيƽة العباسي المقتدر   

فكان السƽير نذير الحرمي فندبſƘ أنا لقراƖƇ الكتاب        ... شـرائƴ اإلسـǚم ويبني لǊ مسجدا      
Ü وال شǁ أن هذه     )Ǐ"...)2 الƽقهاƇ والمعلمين  علـيـÜǊ وتسليم ما أهدǎ إليÜǊ واإلشراف عل       

السـƽراƘ كƛيـرƖ بـين الخǚفة اإلسǚميةÜ و الدول المجاورƖ أو بين اإلماراƘ المستقلة               
ومـن هذه  الرحƘǚ رحلة الوزير في افتكاǁ األسيرÜ لمحمد بن عبد الوهاب              . وƹيـرها 

 وكنƘ ممن أمن    : "Ü يقول في مقدمتǊ   )م1691-م1690(هـ1102الغسŇاني التي كانƘ سنة   
                Ýد الرومǚه لبǚŃهني أدام اهللا عŇوج ÜǊباالنحياز لجناب Ǌضل عليƽوت ÜǊلخدمـة باب Ǌاهللا علـي
آلتـيǊ بمن هناǁ من أسارǎ المسلمينÜ وأبحƚ في الخزائن األندلسية عما أبقاه المسلمون              

  )3(" هنالÜǁ من كتب األحكام ليكون لي معǊ دام مجده كƽل من الƛواب

Ü )م1779/هـ1193ألسيرÜ ا اإلكسير في فكاǁ  :(لة محمد بن عƛمان المكناسي    ƛم تليǊ رح    
وهـو مـبعوƚ من قبل سيدǐ محمد بن عبد اهللا سلطان المغرب إلǏ كارلوƩ الƛالÜƚقال                

للبǚد ... فبعƛني...وكـنƘ ممن تƽضل اهللا عليǊ في االنتƲام في سلǁ خدمتÜǊ       :" المكناسـي 
Ɩ آالف مƛقال من سكتǊ ليƋخذ كل أسير حǊƲ         عشر...اإلƮبنيولية وإلي عƲيمها وأƮحبني   

  ǊلتƮ أن             ...مـن Ǐراجيا من اهللا تعال Ƙفتوجه Üالمسلمين ǎبما تيسير لنا من أسار Ǌوآلتي
ǁلما هنال Ơو المان Üǁولي ذل Ǌ4(..."يكون لنا خير معين إن(   

   وأحمد بن المهدǐ الغزŇال قام برحلتǊ للغرƯ نƽسǊ وذلǁ في عهد موالǐ محمد بن عبد               
 ǁمل Ǐما بين أسبانيااهللا سلطان المغرب إل ǁوذل ƚالƛال Ʃهـ1180/هـ1179( كارلو(  

  ين ـسبانيا والمغربÜ مƴ افتكاǁ األسارÜǎ وتمتأوهدفها المهادنة بين ) م1766/م1765(

                                                 
)1(  -Üمان المكناسيƛمحمد بن ع ƭ Üاألسير ǁمن المقدمة:  اإلكسير في فكا Üر.  
  .34م1994ƭ Ü/ هـÜ1414 سنة1طÜ ...مكتبة المدرسة/ حيدر محمد ƹيبةÜ رسالة ابن فضǚنÜ الشركة العالمية.  د- )2(
 محمد بن عبد الوهاب الغسانيÜ رحلة الوزير في افتكاǁ األسيرÜ تقديم وتعليƾ ألƽريد البستانيÜ منشوراƘ مƌسسة                    -  )3(
  .2:م1940ƭ Üط ÜÞ سنة لجنرال فرانكوÜا
)4(-ƭ Üاألسير ǁاإلكسير في فكا Üمان المكناسيƛ6: محمد بن ع.    
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  )1(.العǚقة بين الدولتين بتبادل الهداياÜ واسترداد الكتب النƽيسة

 األدبية التي يتطلبها البحÜƚ وبخاƮة األخيرƖ          هذه الرحƘǚ وفرƘ الكƛير من العناƮر     
التـي سـتكون ضـمن عينة الدراسةÜ وما تنقƘǚ ابن خلدون شرقا وƹربا إال اضطرار                

Ǌرحلت Ǐالبا علƹ Ƙالمذكرا ƴوإن كان طاب Ü2(.سياسي(  

    ويمكن أن تكون هناǁ بواعƚ اقتƮادية وال نملǁ الرحƘǚ الخاƮة بذلǁ إال ما يشير              
 القاهرǐ جمƴ   ين من أن رجǚ يدعǏ عبد الباسط بن خليل بن شاهين المالط           إليǊ الدارسو 

   )3(.بين الƽائدƖ التجارية والعلمية وتوقف في تلمسان
  ƟȆƭōƸال ǰǽǷدơ   

   ƍ-    ةƛƘƢـǦالǷ ةǪƭƸالـ :           Ǐالـتدوين مرحلة حضارية ينتقل فيها اإلنسان من االعتماد عل  
نذ أن وجدوا وهم يرحلون والكƛير من       الذاكــرƖ إلـǏ الكـتابةÜ وال شــǁ أن الناƩ م           

ومن خǚل النƲر   Ü  الرحالين يروون مشاهداتهمÜ والقلة هي التي دونƘ ما شاهدƘ بƋقǚمها         
  . في المسيرƖ الحضارية لǖمة نجد أن أزهǏ عƮورها هي التي تلƘ عƮر التدوين

ن إذ كان من أهم األسباب في تدوي      "  تخـرج مـن هذا اإلطƾǚ        دوالـرحƘǚ ال تكـا       
إلǏ معرفة الطرƾ الكبرÜǎ التي تƮل أقاليمهاÜ ومن ƛم         ) اإلسǚمية(الرحƘǚ حاجة الدولة    

ألƽـƘ كتب كƛيرƖ في وƮف المسالǁ والممالÜǁ وهذه الحاجة السياسية اقترنƘ بها حاجة              
دينيةÜ إذ أن الحƝ إلǏ مكة فريضة علǏ كل مسلمÜ وكان المسلمون يتجشمون راضين كل               

اج طريقهم إلǏ األماكن    جويƮف كƛير من هƌالƇ الح    ... ذه الƽريضة مشقة في سبيل أداƇ ه    
Ü والمغاربة ليسوا مولعين بتدوين األحداƚ      )4("المقدسـة فـي كـتب أو رحـƘǚ مختلƽة           

التاريخـية واإلبـداعاƘ األدبـيةÜ وال بتدوين شƌون حياتهمÜ إال ما يتعلƾ بالرŎحÜƘǚ فقد          
  حƘǚ ميزƘ المغرب اإلسǚميÜ إذ كان أخذوا فيها بسهم وافرÜ فبرزƘ جملة من الر

  جرÜƖ حيƚ ـالكتاب يتبارون في هذا المجالÜ وبخاƮة في القرنين السابƴ والƛامن من اله

                                                 
)1(-             Üإسماعيل العربي ƾتحقي Üنتيجة االجتهاد في المهادنة واالجتهاد Üالغزال ǐأحمد بن المهد    Üالجامعية Ƙديوان المطبوعا

  .مÜ1984 طÜÞ سنةالجزائر
  .1997 بابن خلدون ورحلتƹ Ǌربا وشرقاÜ دار الكتاب اللبنانيÜ دار الكتاب المƮرÜǐ طÞ سنة  ابن خلدون Ü التعريف- )2(
)3(  - Üǐر المريني الحسن الشاهدƮأدب الرحلة بالمغرب في العÜÞƩ ÜÞط Üالمغرب ÜƲعكا Ƙمنشورا )جزآن(ƭ 106.  
)4(-  ÜƘǚالرح Üي[ شوقي ضيفƮƮن القƽال Üسنةدار المع] سلسلة فنون األدب العربي ÜÞط Ü1956ارفÜمƭ :8-9. 
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  )1(.ازدهرƘ اآلداب والعلوم بƽضل تشجيƴ المرينيين

                ƾمنها متسائلين عن طر Ưإال عن بع ƚلن نتحد Üوتنوعها Ƙǚهـذه الـرح Ɩـرƛولك  
 بمشاهداتǊ فقطÜ   يكتƽيال مباشرÞ Ɩ أم يعتمد علǏ الذاكرÞ Ɩ وهل          تدوينهاÝ هل يدونها الرح   

                Þالعنان للتداعي ƾم يعمد إليها ويطلƛ Ǌوهل يسجل مذكرات Þ ةƽادر المختلƮأم يدعمها بالم
  . هذه األسئلة وƹيرها جعلتنا نقف علǏ تعدد طرƾ التدوين وتنوعها 

1-      ƸǞƾال Ǽǝ ƠƜƢǥ ƟȆـƭƷ  :    تǚالرحالة يكتبون رح Ưبع      ǐفهذا العبدر Üرƽالس Ƈناƛهم أ
                Ǌمن Ǌما سجل Ǐعل Ɩالعيد بالقاهر ƾابن دقي ƴفي تلمسان وأطل Ǌابتدأ تقييد رحلت Ǌأن ƟرƮي

وأفادني فيها أشياÜƇوقيد منها     ووقـف علǏ ما تقيد من هذه الرحلةÜ واستحسنÜǊ        :" إذ قـال  
لهاÜ والواقƴ أنǊ ما     إال أن هذا النƭ ال يدل أن الرحلة قد دونƘ ك           )2(..."وفـاƖ الشقراطسي  

  .لم يƮرƟ الرحال بذلǁ فƎنǊ يƮعب علǏ الدارƩ أن يحدد زمن كتابة المدونة

 2 -ƟاƸǥƶالم ǰم ƠƜƢǥ ƟȆƭƷ : الرحال Ǌر انتشارا إذ يعمد فيƛالشكل األك Ǌويبدو أن   

 إلـǏ تسـجيل ما يمكن أن يƽوتÜǊ علǏ أن يتم التدوين النهائي بعد اكتمال الƮورƖ الذهنية                 
Ü وقد تكون الرحلة كلها عبارƖ عن مذكراÜƘ أو ذكرياƘ قريبة من السيرƖ الذاتية     للـرحلة 

 وقد يتƋخر Ʋهور الرحلة بعد      )3(وفـي هـذا الحال قد تعرƯ األحداƚ من منƲور ذاتي          
    Ǌفالتجيبي في رحلت Üر بزمنƽسنة       )4(الس Ƙوقع ƚأحدا Ǐأن الرحلة    704 يشير إل ƴم Üهـ

 قد فعل ذلǁ أيضاÜ نƲرا لما جمعǊ من أقوال          هـÜ ولعل العياشي يكون   696كانـƘ سـنة   
  . وأخبارÜ ال يمكن أن تƲل عالقة بذاكرتǊ بهذا الوضوÜƟ إال باالعتماد علǏ بياناƘ ما

3 -      ƝƸǥاƶال ǰم ƠƜـƢǥ ƟȆـƭĈƷ :            أو Üابن بطوطة ƴل مƮويا كما حƽإما أنها مروية ش 
  أنƩ الƽقير " في رحلتǊ يكون الرحال قد اعتمد علǏ ذاكرتǊ في التحرير كما فعل ابن قنƽذ 

    من أخبار الشيƣ أبي مدين وإخوانÜǊ وأƮحابǊ وشيوخǊهÜ فكل ما ذكر"وعز الحقير

                                                 
)1(-ƭ Üاألسير ǁاألكسير في فكا Üمان المكناسيƛمحمد بن ع  :ƘÜمن المقدمة[ب[  
)2( –ƭ Üالرحلة Üǐ140-139:  العبدر. 
حسني محمود حسنÜ أدب الرحƘǚ عند أمين الريحانيÜ رسالة ماجستير إشراف شكرǐ عيادÜ كلية اآلدابÜ جامعة انƲر  –)  3(

ǐما ÜƖرقم1969القاهر Ü:734ƭ Ü:156. 
 .1Ü ƭ57 جÜالحسن الشاهدÜǐ أدب الرحلة بالمغرب عن  307Üترابƹƭ ÜالتجيبيÜ مستƽاد الرحلة واالأنƲر  – )4(
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 تǚمـيذه قد حƮل علǏ معƲمǊ من رĉحǚتǊ المختلƽة داخل المغرب وهو ينتقل بين مدنǊ              و
وهذا ما يƽسر لنا اختƽاƇ     ... وقـراه للقاƇ الشيوÜƢ أو زيارƖ األضرحة أو حضور المواسم         

  .زمن في رحلتǊ بشكل الفÜƘ حتǏ انǊ يƮعب إدراǁ تتابƴ األحداƚ فيهاال

   ƙ-  ƚơƘǦالǷ ةǪƭƸأو              ال Üمن قبل فاعليها Ƙدون Ƙǚل الدراسة تبين لنا أن الرحǚمن خ  
  :  من ƹيرهم كما هو في التƮƽيل الموالي

1-     Üيهاƽلƌمن قبل م Ƙكتب Ƙǚالبا         رحƹتهم وǚلرح Ƙمنهاجهم في مقدما Ǐما وأشاروا إل
 ... يحدد تاريƣ البدƇ واالنتهاÜƇ كما فعل العبدرǐ والعياشي والغزŇال والورتيǚني

 رحـƘǚ كتـبƘ أو نسـقƘ من ƹير فاعليها كما فعل ابن جزǐ المدون لرحلة ابن                  -2
 ولقد ذكر أحد الباحƛين في      Ü)1(بطـوطة وقد أضاف إليها ما رآه ضروريا لجمالية الرحلة         

    )2(.بمعاونة آخر ...  نسقها ƹيرهÜ ورحلة ابن رشيد     هـذا الـنوƳ رحلـة ابـن جبير التي         
                Ƙلما خرج Ǌبعد وفات Ǌلو لم يهتم بها أحد أقارب Üǐالعباب البن الحاج النمير Ưورحلة في

و كان الكتاب متƽرقا في تقاييد مبددÜƖ       :"للـناÜƩ رƹم كتابتها من قبل المƌلفÜ قال منسقها        
Ɩمسدد ƴ3(..."ورقائ( Ƙǚرح ǁوقد تكون هنا Üǎعليها أخر ƴلƃلنا أو لم نطƮلم ت.  

  3-                  ǐل أحمد بن هطال الذƛم Üلـم يخطـط لهـا الكتاب ولكنهم شاركوا فيها Ƙǚرحـ 
           ǐالبا Ǌودون ما فعل ÜǊفي رحلت ǐالغرب الجزائر ǐاحب محمد الكبير باƮ.   وكما فعل ابن

  ".فيƯ العباب"الحاج المƮاحب للسلطان أبي عنان إلǏ قسنطينةÜ فسجل رحلة 

دو أن معƲـم الـرحالين يجمعـون شتاƘ ما يسجلونƛ ÜǊم يهذبون مذكراتهم وقƘ               ويـب   
اإلسـتراحة والطمƋنينة أƛناƇ السƽر أو بعدهÜ وقد يرخون العنان للذكرياÜƘ فتوƲف ما تراه            
               Ǌالحاضر وتتشاب ƴاعل الماضي مƽإذ يت ÜƖيرƛك Ƙǚمن قام برح ǎـة لدƮوبخا Üمناسـبا

ستشير الرحالون المراجƴ والمƮادر أو يستقƮون      المواقـف وتتداعـǏ مƴ بعضهاÜ وقد ي       
  Üومن بين من فعل             لمما يجع األخبار ÜليفƋجاد في الت ƚما تكون ببح Ǌالرحلة أحيانا أشب   

                                                 
والتوزيƴ الدار البيضاÜƇ ط     دار الƛقافة للنشر  في معنǏ القراÜƖƇ    )  النƭ الواƮف البن جزǎ   (الطائƴ الحداوÜǐ مقال  أنƲر    –)1(

  .Ü1999ƭ ƭ Ü:145-189 سنة1
 .1ƭ Ü:59الحسن الشاهدÜǐ أدب الرحلة بالمغربÜ جأنƲر  – )2(
 تحقيƾ محمد بن    Ü وإفاضة قداƟ اآلداب في الحركة السعيدƖ إلǏ قسنطينة والزاب            ابن الحاج النميرÜǐ فيƯ العباب      -)3(

 .Ü1990Üƭ :150 سنة1شقرونÜ دار الغرب اإلسǚميÜ بيروÜƘ ط
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     Ǌالعياشـي في رحلت ǁالموائد   : " ذلـ Ƈما"         Üكتابة الرحلة Ƙعن آليا ƚإال أننا حين نتحد Ü
Üǁ وإذا سجل الرحال رحلتǊ أƛناƇ      نعني ما تجاوز التقارير اإلخبارية إلǏ عمل أدبي متماس        

             ǁذل Ƙمسودا Ɩفقد تكون للرحلة الواحد ÜƖالوحيد Ɩأن تكون المسود Ɩبالضرور Ʃفلي Üرƽالس
الكتابة أƛناƇ الرحلة تتضمن وƽƮا حارا ƮادقاÜ ولكنǊ انƽعالي ƹير متƋملÜ وبذلǁ يƽقد              "أن

تحقƾ من القضايا فǚ بد     أما ال ƽƮ"...)1(  Üة العمƾ التي البد من توافرها في كل عمل أدبي         
  .Ü رƹم أن بعضهم يحمل كتبǊ معǊفيǊ من استشارƖ المƮادرÜ وهذا ما يقتضي االستقرار

    -ǰǽǷدƢال ƨǶǲم Ƿ ةǪƭƸال   
ترتيب زمنيÞ أم ترتيب      نتسـاƇل فـي هذه المرحلة عن كيƽية ترتيب مواد الرحلةÜ  أهو            

 Þأم ترتيب موضوعي Þمكاني  

       Ǽǲمƺال ƚǾơƸƢيحدد :ال            Ƙوحدا Ǐإل Ǌوقد يقسم رحلت Üالرحال بداية الرحلة ونهايتها Ǌفي 
وفي هذا اإلطار إما أن يعنون الƮƽل       ... زمنية معتمدا علǏ اليومÜ أو األسبوÜƳ أو الشهر       

Ǐا علƮحر ÜخيرƋعب الرحال في التقديم والتǚوقد يت ÜǊب Ǌأو يذيل Üبالزمن ƾالتشوي . 

 الذǐ  - رحلة التجاني  -زمني ولم تهمل المكان      ومـن الرحƘǚ التي خضعƘ للترتيب ال      
حـرƭ علǏ تسجيل األيام تسجيǚ دقيقا حتǏ أننا نستطيƴ أن نحسب أيام كل فترƖ قضاها                
فـي مكـان ماÜ وهو يشير إلǏ الزمن في بداية المرحلة أو في ƛناياهاÜ  أوفي آخرها مما                   

 Ƙوأما ابن هطال فقد اهتم بالساعا Üير رتيبƹ ǚيعتمد شك Ǌعن األياميجعل ǚفض .  

      ǼǱƘǦالم ƚǾơƸƢمن خطة سير الرحلة            :ال Ǌيقطع ǐالرحال التسلسل المكاني الذ ƴيتب Ǌوفي 
أوال بـƋولÜ وهـو ما يسمǏ عند القدامǏ بمراحل الطريÜƾ إال أن هناǁ أماكن ذاƘ أهمية                 
قƮـوÜǎ وأخـرǎ أقـل مـنهاÜ وهو في تعاملǊ مƴ المكان يǊƽƮ وƽƮا ذاتياÜ وقد يدعŎم                  

  .هداتǊ بƋوƮاف سابقيǊ من الرحالينÜ أو المƌرخينÜ أو األدباƇمشا

  ...   وقد يختلط الترتيب المكاني مƴ الزمنيÜ فيخƭƮ يوما لزيارƖ كذاÜ ويوما لزيارƖ كذا

    . ومن الرحالين من يهتم بالكياناƘ السياسية للمكانÜ كاالنتقال من قطر إلǏ آخر
  " نتيجة االجتهاد في المهادنة و الجهاد " كاني    ومن الرحƘǚ المعتمدƖ علǏ الترتيب الم

Ƙممتزج بالموضوعا Üفترتيبهما مكاني Üنيǚأما رحلة العياشي والورتي ÜالŊللغز.  

                                                 
 .ƭ Ü:61)حتǏ نهاية القرن الرابƴ الهجرǐ( األدب العربيعبد الرزاƾ الموافيÜ الرحلة فيناƮر   -)1(
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  ǼǕǸǉǸالم ƚǾơƸƢف   :الƮو Ǐمنها إل ƾǚواالنط Üبعينها Ƙاختيار موضوعا Ǐويقوم عل  

 يهمل وقد يندرج تحƘ     ويراعǏ في ذلǁ التسلسل الزمني و المكانيÜ أو       ... مكان أو شعب  
 )1(.الموضوعاƘ األساسية موضوعاƘ فرعية

               Ơتهم بالتنقيǚو يرتبونها ترتيبا ما يراجعون رح Ƙوحـين ينتقـي الـرحالون المعلـوما
Ýاألقران             والتهذيب Ǐم يعرضونها علƛ ÜƋيرا ما تكون عرضة للنسيان والخطƛك Ɩألن الذاكر

         Ʃوال تنشر بين النا Üǐالرأ Ƈوإبدا ÜƠـحيƮللت       Ǐإال بعد االطمئنان من كونها ستحرز عل
تنسيقهاÜ  أما آلياƘ جمƴ المعلوماƘ من قبل الرحالينÜ قبل       . كƛيـر من االستحسان والرضا    

               ƴقد سم Ǌأن Ǐير من الرحالين علƛك ƟرƮ وقد Üوالمعاينة Ɩالمشاهد Ǐنهم يعتمدون علƎفـ
لǏ جانب   وإ Ü)2(ورأÜǎ وحـدƚ عمـا شاهد من المدن والقرÜǎ ووƮف جميƴ ما أبƮر            
  .الرƌيةÜ والمشاهدƖ تƋتي رواية األخبار عن طريƾ السماƳ في الدرجة الƛانية

 ÜǏمذاهب شت ƇاƮواالستق ǐفيذهب في التحر Ƴي الرحال بالخبر المسموƽوقد ال يكت       

           Üال مخرج اليقين ǁمخرج الش Ǌكد يخرجƋالت ƴن لم يستطƎفعال " فـǖإن الحركة المهيمنة ل
     Ɵةالمتضمنبين أفعال اليقين    فـي الرحلة تتراو       ƘاƹياƮ في Ɩية و المشاهدƌحكام والرǖل 

وبين األفعال االحتمالية التي يتوخاها الراوǐ حتǏ يتسنǏ لǊ الحديƚ          ... ةتƋكـيدية تقريري  
بشـكل افتراضـي يقـول مـن خǚلـǊ ما يعجز عن تƋكيده فيتركǊ في منطقة االحتمال                  

          )3(..." ذاƘ حمولة أدبية رقيقة ƹير جافةواالفتراƯ والشÜǁ وعادƖ ما تƋتي هذه الجمل

          ÜةƮبدراسة خا Ɩجدير Ɩيرƛمناسبا في تحاورية م Ǌمما جعل     ويضمن الراحلون ما يرون
كل ذلǁ لتوƛيƾ   ...الـرحƘǚ تحƽـل بƋسـماƇ الكـتبÜ ودواوين الشعراƇ والكتب الƽقهية           

  Ƈ المحققينÜ وتخرجǊ من المعلوماƘ و إعطائها مƮداقية ترفƴ بالرحال إلǏ مƮافĊƃ العلما

   .مƮاف المقلدين الغافلينÜ وقد يبلƸ اإلسراف المعرفي درجة تƛـقل سير الرحلة
        ƟȆƭōƸال ǓاǸǱƍ:   

Ƙاحتماال Ɩعد ǁعن     هنا ƚتشكيل اللغة أمكننا الحدي Ǐرنا إلƲن نƎف Ƙǚفي تقسيم الرح  

  ن نƮار في تبيان هذا الرحلة الشعرية والرحلة النƛريةÜ وقد أفاƯ الدكتور حسي
                                                 

 .66-65:عبد الرزاƾ الموافيƭ ÜناƮر   - )1(
)2( -ƭ Üالغزال ǐ45: أحمد بن المهد. 
)3( -  ƭ Üالرحلة في األدب العربي Üيƽ161:شعيب حلي.  
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Ü وإن نƲرنا إلǏ العناƮر التي تشتمل عليها الرحلة في عǚقتها بالواقƴ قسمنا             )1(التقسـييم 
              ƴوالتواب Üرانƽوندخل ضمن المتخلية رسالة الغ Üواقعـية فعلية ومتخيلة Ǐإلـ Ƙǚالـرح

رحلة في  ƛلهماÜ وإن نƲرنا إلǏ العناƮر التي تشتمل عليها ال         والـزوابƴ البن شهيد وما ما     
          Üاألدبية Ƙǚوالرح Üالجغرافية Ƙǚوالرح Üالتقارير Ƙǚنية الجمالية فسنجد رحƽقتها الǚع

وانسجام التـي تلتمƩ من خǚل عناƮرها التكوينية وعǚقتها بما يتطلبǊ األدب من جمال              
  .في اللغةÜ وانƮهار المرئي بالذاƘ وذلǁ في قالب مميز

ǚحŎبنية الر Ǐرنا إلƲالتالية   أما إذا ن Ƙعن البنيا ƚفيمكن أن نتحد ÜƘ:  

  وهـي تلǁ البنية التي تتبƴ نمطا قريبا من الرحلة الواقعيةÜ ويكون              : الǲǾƜـǾة الǲمǎـǾة    -1
  :   الزمان والمكان فيها منسقينÜ مرتبين Ü وبذلǁ تتكون الرحلة من أربƴ وحداƘ هي

   المقدمة -  

  . مرحلة الذهاب-  

  -Ɩمرحلة العود   

  ة الخاتم-  

وهـذا التقسـيم يلغي مرحلة الوƮول التي تتوسƴ في بعƯ الرحƘǚ مما يƌهلها لتشكيل               
مـرحلة أساسـيةÜ وفي رحƘǚ أخرǎ تتقلƭ حتǏ ال تكاد تƲهر للدارÝƩ ولكنها تجسد               

  .الهدف وعليǊ فǚ بد من إبرازها في الدراسة

         ÜƘǚي      هـذه البنـية تكـاد تكون شاملة لكل الرحƮاƽف في التǚم االختƹإذ يمكن   ر Üل
  .تشكيلها كبنية مغلقة أو مƽتوحةÜ أو كبنية تامة أو ناقƮة

           ƭائƮالنموذجي المجسد للخ ƭل النǚي اكتمل من خƽليƋنمط ت Ƙإن الرحلة ذا   Üالشكلية
             ǎوير Üالدارسين أن الشكل النمطي يتجسد في رحلة ابن جبير Ưبع ǎوير Üوالمضمونية

ا يمكن أن يكون في رحƘǚ أخرÜǎ       آخـرون أنـǊ يتجسـد فـي رحلة ابن بطوطةÜ كم           
والمقƮـود بالبنـية المغلقـة و المƽتوحة أن يكون الرحال ملتزما بهدفǊ الذǐ رسمǊ وال                
يـتعداهÜ أمـا البنية المƽتوحة فيمكن أن تتولد فيها مشاريƴ سƽر جديدÜƖ فابن بطوطة كان                

خرÜǎ فالبنية في   قاƮدا الحƛ ÜƝم تولدƘ لديǊ مشاريƴ سƽر جديدƖ إلǏ اليمنƛ Üم إلǏ بǚد أ             

                                                 
)1( -Üأدب الرحلة ÜارƮط  حسين ن Üرية العالمية لونجمانƮالشركة الم Ü1 مكتبة لبنانƩÜ1991Üƭ 97-110.  
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رحلـة ابن بطوطة مƽتوحة تولدƘ منها بنياƘ جزئية و الكل يخضƴ لبنية نمطية كبرǎ ال                
   .اإليابتختلف في خطواتهاÜ الذهاب و

              Üمكة و المدينة Ǐد إلƮالحجازية التي تق Ƙǚالرح Ưويقـرب من هذا بع   Ɩالعود Ƈناƛوأ
           ƾعن طري Ɩم العودƛ Üالشام Ɩبنية فرعية بزيار Ơـتƽتن       Ǌكما فعل العياشي في رحلت ÜرƮم

  "ماƇ الموائد"

"   وضمن البنية النمطية ذاƘ الشكل المƽتوƟ أو ذاƘ الشكل المغلƾ تتولد البنية المحورية              
  )1(.وتستند إلǏ تحديد محاور بعينهاÜ يحددها الشخƭ الرحال وتخǊƮƮ العلمي

  :  واهتماماƘ الرحالين ضمن البنية المحورية يمكن إجمالها في

 1-     Ǌسƽر نƽانية بنية            :  بنـية السـƛ و من جهة Üوهذه تتميز بكونها بنية مهيمنة من جهة
   Ǐالتالية         )2(متحكمة وجاذبة لباقي البن Ƙريعاƽر التƽبنية الس Ǐيضاف إل ÜƳحد الخضو Ǐإل   :

أن يكـون السƽر داخل القطرÜ أو داخل العالم اإلسǚميÜ أو خارج القطرÜ أو خارج العالم                
و أا يمكن أن ننƲر إلǏ السƽر من حيƚ المسلǁ فنتحدƚ عن الرحلة البرية              اإلسـǚميÜ كم  

  .معاأو هما البحرية 

 المتعلقة بالجغرافية والمسالǁ والممالǁ وما يقاربهاÜ إذ جاƘƇ أحاديƛهم : البنـية العلمية  -2
     Üمواطن الجمال          " أخـبارا علمية جافة Ǐطنوا إلƽناقد ف ƾالرحالة يتمتعون بذو Ưولكن بع

أسƽارهمÜ ووقƽوا عندها يتƋملون ويتمتعونÜ وتركوا لنا لوحاƘ بارعة تƮور المنƲر           فـي   
 )3(..."الجميلÜ والحسن النبيل

 Üواهر الطبيعيةƲوال Ƣعن اهتمام الرحالين بالمنا ƚيمكن الحدي Üوضمن المحور العلمي   

  .وأنواƳ النباتاƘ وبعƯ الكواكب و مطالعهاÜ وبعƯ الحيواناƘ والمعادن وأسرارها

عنـي الـرحالون باألمور االجتماعية وبخاƮة تلǁ التي تميز          :  البنـية االجتماعـية    -3
أكسبƘ رحǚتهم  " التجمعاƘ البشرية في مƲاهرها ƹير المƋلوفة لدǎ الرحالÜ وهذه العناية           

  )4(." عنǊ للمƌرخين وعلماƇ االجتماǏƳأهمية كبيرÜƖ إذ جعلتها مƮدرا ال يستغن
                                                 

)1( -ƭ Üƾالساب ƴالمرج Üالموافي ƾر عبد الرزاƮ73-72: نا. 
)2( -ƭ Ü26:  عبد الرحيم مودن أدبية الرحلة. 
)3( -ƭ Üأدب الرحلة ÜارƮ117-116 حسين ن.  
)4( -Ǌسƽن ƭ Ü:120.  
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 األجنبيةÜ بل اهتموا بعاداƘ الشعوب العربية نƽسها حسب           ولـم يقتƮروا علǏ الشعوب    
مـناطقها وسـجلوا مشاهداتهم في األعياد والمواسم واألفراÜƟ واألتراÜƟ كما تحدƛوا عن             
بعـƯ األطعمة والمعاشاƘ المختلƽةÜ وعن بدƇ انتشار التدخينÜ وشرب الشاÜǐ والبن في             

 .وƹيرها من المƲاهر االجتماعية اشزÜƖنكما اهتموا بالسلوكاƘ النسوية ال. المقاهي

إن المجال األساسي في الرحƘǚ هو المجال الƛقافي الشامل إلبداعاƘ          :  البنـية الƛقافية   -4
البشـر فـي المجـاالƘ المتعددÜƖ فالعبدرǐ خرج من بǚده و في ذهنǊ البحƚ عن العلم                 

Ǌ أو انعدامÜǊ   ومƲاهرهÜ ولذلǁ كان جل تقييمǊ للمدن قائما علǏ مدǎ توفر العلم أو نقƮان            
             Üƚوحدي ÜولƮوأ Ǌاتهم المعروفة آنئذ من فقƮƮسهم وتخƽأن Ƈتي االهتمام بالعلماƋـم يƛ
وتƽسـيرÜ وتƮوفÜ وتاريÜƣ ومعرفة األخبار و اآلƛارÜ ويتƽرƳ عن هذه البنية المحورية             
بنـية أخـرǎ تـتعلƾ باألخـبار األدبيةÜ كالتراجم والسيرÜ مƛل تراجم العلماÜƇ وسنداتهم               

  Ü وبخاƮة أولئǁ الذين تلتمƩ منهم اإلجازاƘ العلميةÜ أو الذين يتشرف الرحال العلمية

 .باألخذ عنهم نƲرا لمكانتهم العلمية العالية

   Üلف          ويهتم الرحالون بالكتب وجمعهاƌبخط الم Ƙالتي كتب Ɩالنادر Ƙة المخطوطاƮو بخا
تبÜ كما أن الرحالين    نƽسـÜǊ فالعياشي لم يعد من الحجاز بتجارƖ وإنما عاد بƋحمال من الك            

               Ǌوبمن ينقلون عن Üارƽاألس Ưة ويشيدون بمن يعيرهم بعƮالخا Ƙون عـن المكتباƛيبحـ
بعـƯ األخـبار مـن مƮـادرهاÜ ويذهب البعƯ إلǏ حد التحقيƾ والتوƛيƾ من خǚل                

  .المقارناƘ بين نسƣ الكتب والرواياƘ المسموعة

عل العبدرǐ علǏ طول الطريƾ من      وضـمن هذه البنية يهتم الرحالون بƛƉار األولين كما ف         
تلمسـان إلǏ مكةÜ وكما فعل الغزال مƴ اآلƛار الباقية في األندلÜƩ باإلضافة إلǏ االهتمام               
             Ǐوالدم Üيل الحيوانية والبشريةƛوالـزخارف الخطـية والرسـوم البيانية والتما ƫبالـنقو

 .والمƮنوعاƘ المختلƽة

نية المحورية كƛير من المسائل اللغوية      يدخل ضمن هذه الب   :  البنـية األدبـية واللغوية     -5
كقضـايا الـنحو والƮـرف التي تƋخذ من مناقشاƘ األقدمين حيزا واسعاÜ وكذلǁ المتن               

  .المعجميÜ واالستعماالƘ الƮƽيحةÜ والدارجة ولغاƘ اآلخرين
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أمـا فـي جانب األدب فنجد الحديƚ عن الشعر والنƛر وما يتƽرƳ عنهماÜ وللبنية الƽرعية                
وقد .  وافرÜ مما يعكƛ Ʃقافة الرŇحال وقدرتǊ التحليلية والحواريةÜ وذوقǊ الƽني          النقدية سهم 

         Üةƽالمختل Ǌأو تعليقات Ǌائده أو رسائلƮالرحال حين يسجل ق Ƙهـذه البنـية إلبداعا ƴتتسـ
  .ويمكن إدراج التƋمƘǚ الخاƮة بالكون و الحياƖ ضمن هذه البنية

عن المنتوجاƘ كالتمور والحبوبÜ وتحدƛوا      لقد تحدƚ الرŇحالون    :  البنـية االقتƮـادية    -6
عـن الحـيواناƘ كالجمـال والخيلÜ وتحدƛŇوا عن األسعار والعمƘǚ المتداولة وقدراتها             
الشƃرائيŇة وƮرف بعضها ببعÜƯ كما تحدƛŇوا عن المكترياƘ كالجمال وأحمالهاÜ والمراكب           

ن عبر مناطƾ العبورÜ    وأسعارهاÜ واألسواƾ ومعروضاتهاÜ والضرائب التي يدفعها الرŇحالو      
وقـد تƋفƽوا منها لكونها ال تخضƴ لقانون وتتعدد حسب األهواƇ مما يجعل الرŇحال عرضة               

  لǚبتزاز المستمرÜ وقد يحمل بعƯ الرŇحالين بضائƴ للتجارƖ أو يتحدƛŇون عمن يتاجر هنا 

  ƽة مما وهناÜǁ كل ذلǁ يشكل بنية تبرز األوضاƳ االقتƮادية عبر الƽتراƘ الزŇمنية المختل

يـƌهل الـرŇحƘǚ ألن تكون وƛائƾ أساسيةÝ لكونها ال تقتƮر علǏ االمتزاج االجتماعي              
بـل عłـرفƘ خيـراƘ كل بلد لǔخر وحƽلƘ كتاباƘ الرŇحالين بالمعلوماƘ             " والƛـقافـي   
  .)1("االقتƮادية 

تقلة فالبنية النمطية للرŇحƘǚ المغربية القديمة تتƽرƳ إلǏ بنياƘ محورية لكنها ليسƘ مس              
              ƚŇن يتحدƋك ǎأخر Ƙبنيا Ƙوقد نجدها مندرجة تح ÜحليŇالمتن الر ǎمد Ǐفهي موزعة عل
الـرŇحال عن التƮوف فيضمنǊ الجوانب االجتماعية أو االقتƮادية أو يتحدƚ عن الرŇسائل   

 Üفيضمنها Üارƛف اآلƮعن و ƚأو يتحد Üالشعرية ƴيرا من الشواهد والقطƛفيضمنها ك  

  .األحداƚ التاريخية

علـǏ أن هناǁ رابطة أخرǎ تتحكم في الرحÜƘǚ وهي البنية االنتقائية التي تتجلǏ في                 
  : الكيƽياƘ التالية

  .انتقاƇ الرحال ألبرز وأفضل ما في كتبÜǊ بناƇ علǏ هدف معين"  -1

 .في الزمان أو المكان انتقاƇ موضوƳ بعينǊ أو ƲاهرÜƖ وتتبعها -2

                                                 
Ƴ25 Ü.7م. لة الƽيƮلÜ الرياƯ  مج/  عطية عودƖ أبو سرحانÜ أƛر الرحالة المسلمين في تعريف المجتمعاƘ اإلسǚمية          .   د –  )1(

 .34:مÜ1979ƭ Ü يونيو 1399رجب 
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 )1(..."انتقاƇ من رحƘǚ اآلخرين -3

تقاƇ المتعدد هو الذǐ يƛير إشكالية التناƭ في الرحÜƘǚ وتƽاعلها مƴ البنية               وهـذا االن  
 إن حوار الرحƘǚ مƹ ƴيرها يشكل ƲاهرƖ      . السـائدƖ العامـة والخاƮةÜ الغيرية والذاتية      

            ǎƌوالر Üالمشتركة Ƙفي الموضوعا Üالرحلي ƭالتنا Ƙيبرز مجاال ǚا مستقƛبح ƾتسـتح
 ƾوطر ÜƖيرƛور المƮالمتقاربة وال Üواالختتام Ɵوتقاليد االفتتا Üليف والتدوين والعناوينƋالت  

ǁذل Ǐالسائد وما إل ǐوالمعجم اللغو.  
  :اƼƽȁ المƢǖمد Ǽǝ اƢǱقƊƘ الǲǾǖة

                Üالمغربية القديمة ما ينيف عن عشرين رحلة مغربية Ƙǚمن الرح ǐلـد ƴلقـد تجمـ  
          Ƙǚاألندلسية كرح Ƙǚالرح Ưبعـ Ǐابن جبير  "باإلضـافة إلـ Üǐالغرناطي البلو Ü " فلما

                Ưبع Ǐوإن كان الرحالة قد يمر عل Üميǚفي العالم اإلس ƴمها يقƲمع Ƙتها وجـدƽـنƮ
. البǚد ƹير اإلسǚميةÜ وأƛناƇ قراƖƇ العينة برزƘ إشكالية الرحلة من حيƚ النقƭ و التمام             

مستƽاد الرحلة  " إذ أن عـددا مـن الرحƘǚ ليسƘ تامة في النسƣ المطبوعة المتداولة مƛل             
وƹيرهاÜ وهذا  " رحلة ابن عمار  "و  " رحلة ابن حمادوƫ  " و  " ملƇ العيبة   "و  " االƹتـراب و

ما قلل العينة التي تƮلƠ للدراسة التحليلية لنƭ ذǐ بداية ونهايةƛ Üم نƲرƘ فيما بقي من                
رحÜƘǚ فƎذا ƚǚƛ منها ذاƘ طابƴ الƽهرسƘ أو البرامƝ الخاƮة بسرد الشيوƢ الذين أخذ              

Ü وهذه تقل فيها     رحلة القلƮداÜǎ ورحلة ابن زكورÜ ورحلة ابن قنƽذ        وهي: عـنهم الرحال  
    Üـر األدبيةƮوباستبعاد          العنا Üالذاتية Ɩوالسير Ƙفقريبة من المذكرا Üأما رحلة ابن خلدون

الرحلة العبدريةÜ   :"الرحƘǚ األندلسية لطبيعة الموضوƳ فǚ يبقǏ أمامنا إال الرحƘǚ التالية         
زالÜ رحلة  ـتجانيÜ العياشيةÜ الناƮريةÜ الغسانيةÜ رحلة الغ     رحلـة ابن بطوطةÜ رحلة ال     

  ."المكناسيÜ ورحلة النميرÜǐ والورتيǚنيةÜ ورحلة أحمد بن هطالÜ والرحلة الزيانية

  : وبعد حƮر هذه الرحÜƘǚ اتضƠ أنها متƽاوتة من حيƚ المستوǎ الƽني وموزعة كالتالي

  ...بÜ رحلة ابن هطالرحلة التجانيÜ فيƯ العبا:   داخل أقطار المغرب

  .العياشيةÜ الناƮريةÜ الزيانيةÜ الورتيǚنية:   داخل العالم اإلسǚمي

Ǌمي وخارجǚداخل العالم اإلس   : Üرحلةالغزاليةالغسانية Üرحلة المكناسي Ü ابن بطوطة.  

                                                 
  .74:ناƮر عبد الرزاƾ الموافيÜ أدب الرجلة في األدب العربي حتǏ نهاية القرن الرابƴ الهجرƭ Üǐ. د- )1(
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من هذه الرحƘǚ وجدƘ نƽسي أمام وضƴ يƮعب الƮƽل فيǊ مما           " العينة" ولكـي أخـتار   
مل أخرǎ تعينني علǏ االختيار منها اكتمال الرحلةÜ وتوافر العناƮر          جعلنـي أضيف عوا   

األدبـية وتمƛـيلها للسير النمطي إضافة إلǏ ما تقدمǊ من موضوعاƘ مƴ مراعاƖ طريقة               
  : التقديم وتمƛيل األقطار المغاربية قدر اإلمكان فاستقر الرأǐ علǏ اآلتي

رحƘǚ إلǏ األندلƩ باعتبارها      اختـرƘ مـن الرحƘǚ خارج البلد اإلسǚميÜ إحدǎ ال         
تكشف عن أرƯ استرجعƘ من المسلمين ومن المƽيد أن ننƲر إلǏ تلǁ البǚد بعد الخروج         

نتيجة االجتهاد في   " مـنها فوقـƴ االختـيار علǏ رحلة ابن المهدǐ الغزال المعنونة بـ              
لمشاهدƖ إلǏ  لكونها كاملةÜ وتقل فيها النقول التاريخية العتماده علǏ ا        " المهادنـة والجهـاد   

Ɩتها. درجة كبيرǚيƛمما يعطيها تميزا بين م.  

             Ƙلكونها تجاوز Üالرحلة التجانية Ǐعل ǐاختيار ƴداخل المغرب فقد وق Ƙǚوأمـا الرح  
ذكـر المراحل والمسافاƘ التي اهتم بها ابن هطالÜ وقدمƘ في نƛر مرسلÜ وعانقƘ عالم               

لكائنة في المغربÜ ولكونها     ونƛـرهÜ وكشـƘƽ عن كƛير من الƮراعاƘ ا         هاألدب بشـعر  
  .منتمية إلǏ تونÜƩ فضلتها علƹ Ǐيرها

 Ƙǚرح ƚǚƛ Ǐعل ǐاختيار ƴمي فوقǚداخل العالم اإلس Ƙǚوهي "حجازية" أما الرح:  

العـبدرية لكونها رحلة تƋسيسية من حيƚ االكتمال الƽني في المغرب وبقي نموذجها سائدا              
ƛيرÜ ولم يتخلف نموذجها إال بالرحلة العياشية فـي القـرن الƛامن وما بعدهÜ بل حاكاها الك     

              ǎهي األخر ƘارƮ والتي Üالمغربية فيما قبل النهضة Ƙǚنهاية تطور الرح Ƙلƛالتـي م
نمـوذجا لرحƘǚ القرن السابƴ عشرÜ وعلǏ منوالها كانƘ الرحلة الناƮريةÜ والورتيǚنية            

  .وƹيرها من الرحƘǚ الحجازية فوقƴ عليها االختبار

نحلة " لة الورتيǚنيةÜ فهي الرحلة الجزائرية المكتملة بين أيديناÜ إذ لم نعƛر علǏ             أما الرح 
البن عمار كاملة وإنما عƛرنا علǏ ما يعتبر مقدمة لهاÜ   " اللبـيب فـي الرحلة إلǏ الحبيب        

  :لهذا كلǊ سيكون التحليل خاŇƮا بالرحƘǚ التالية

1- ǐالرحلة المغربية ألبي عبد اهللا المغربي العبدر  

 .لرحلة التجانية ألبي محمد عبد اهللا التجانيا -2

 .ألبي سالم العياشي" ماƇ الموائد" الرحلة العياشية  -3
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 .للحسين بن محمد الورتيǚني" في فضل علم التاريƣ واألخبار .نزهة األنƲار" رحلة  -4

  .ألحمد بن المهدǐ الغزال".نتيجة االجتهاد في المهادنة و االجتهاد" رحلة  -5

ـ      Ʈأن هـذه الن ǎالـرحلية تكشف لنا عن الطاقة اإلبداعية في المتون السردية           وأر ƭو
   Üاألدبـية Ƙǚللـرح           Üقتها بالمحيط االجتماعيǚفي ع Ƙاالهتماما ƚوتطـورها مـن حي

              Ƙأما النشاطا Üوتوحد البنية النمطية Üالمحورية Ƙالبنيا Ƴكمـا تكشف عن تنو Üقافـيƛوال
        ǏƮبة في المغرب األقƮخ Ƙالـرحلية فيبدو أنها كان       Üلدرجة لم يبلغها قطر مغربي آخر 

ونƋسف لعدم تمكننا من اإلطƳǚ علǏ الرحƘǚ من القطر الليبي و الموريتانيÜ رƹم بحƛي               
  .في مƮر ومراسǚتي إلǏ ليبيا عن رحلة المƮراتي المطبوعة

   أمـا القطـر الموريطانـي فقـد كلƘƽ أحد الطلبة بالبحƚ عن رحلة طوير الجنة في                 
  ƘلƋسرا عنها             موريتانيا و سƽل بي األستاذ عبد الرحيم مودن مستƮعنها في المغرب و ات 

                  Ǌكتب مقاال عنها في كتاب ǐكما قال األستاذ أبو القاسم سعد اهللا الذ Ɩقودƽأنهـا م Ƙفعلمـ
Ü يتمنǏ فيǊ أن يتقدم أحد الباحƛين العرب لتحقيقها باللغة )1(تجـارب فـي األدب والـرحلة     
  . جمة إلǏ اللغاƘ األجنبيةالعربيةÜ إذ توجد نسƣ منها متر

  ورƹم هذا النقƭ الواضƠ في تمƛيل المغرب كلÜǊ يمكن النƲر إلǏ الرحƘǚ و بخاƮة              
        Ƙǚإذ نجد الرح Üالشعرية Ƙكالمعارضا Ƙمن المعارضا Ƴأنها نو Ǐالحجازيـة مـنها عل
ا الحجازيـة تتƾƽ في البناÜƇ ومجمل الƽضاƇ المكاني باعتبار ذلǁ هو الهيكل األساسيÜ كم             

تـتƾƽ في نقاط االتƮال والكشفÜ وقد يحدƚ بينها شيƇ من التبارǐ في تقديم ما قدمÜ أو                 
  .تƮحيحÜǊ أو رفضÜǊ أو ما Ʈار عليǊ المكان أو ساكنǊ بعد تغير الزمن

              ƭمن تمحي Ǌب ƴلما يتمت Üإيجابيا Ƙǚوفي هذا اإلطار يمكن اعتبار الهيكل النمطي للرح  
 لƛقافة المكان المرحول فيǊ والموضوƳ المتناول       Ƙنا طبقا ودفƴ نحو األفضلÜ مما يشكل لدي     

مـن قـبل الرحالة المتتابعين وندرǁ أن المƲاهر النادرƖ ذاƘ القيمة التي يتƽرد بها رحال                
  .دون آخر في ƹاية األهمية ألن الرحالين ال يركزون عليها كƛيرا

مجال الحركةÜ   ذاƘ ترسيمة جغرافية ل    - وبخاƮة الحجازية  -ذلـǁ أن الـرحلة عموما        
فهـناǁ مـناطƾ يجب تǚمسها عن قرب حتǏ إذ لم يتم ذلǁ تƋسف الرحال وأبدǎ ما في                  

                                                 
 .ƭ Ü265م1983أبو القاسم بعد اهللاÜ تجارب في األدب والرحلةÜ المƌسسة الوطنية للكتابÜ سنة.  د- )1(
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وسعǊ الستدراǁ ما فاÜƘ وهناǁ مناطƾ ال يعبƋ بها مƛل أماكن المحƲوراƘ والمƽاسدÜ وإن              
كانƘ الرحƘǚ تهتم بغير المƋلوف أيضا وتعرف القراƇ بما لم يعرفوه من ƹريب وعجيب              

Ƌت Ǌونادر ومنǊرد بƽتي النكهة الطيبة للرحلة فيما تت.  

 والعياشي وابن خلدون ال يسترسلون في أخبار        ǐ  ولـذا نجد أƮحاب الرŇحƘǚ كالعبدر     
Ǌعن Ƙالمسكو Ʒراƽال ǁوإن كنا نحن اآلن نتحسر لذل Üمواطنيهم ǎتها لدƽدهم أللǚب .  

  كتب" اƮر يعـتبرون    وإذا كان الغربيون الذين أبدعوا الرواية الغربية بمƽهومها المع

 )1( الرحÜƘǚ وقƭƮ المغامراƘ سواƇ رويƘ في شكل مذكراƘ أو رسائل أو سير ذاتية            
من قبل اإلرهاƮاƘ السابقة عن عƮر الرواية فجد ير بنا أن ننƲر إلǏ الرحƘǚ األدبية               

      Üالرواية Ɩلوالد Ɩالممهد ƭوƮأنها الن Ǐإل  علـ Ƙƽقافتنا لم تلتƛ إال أن الحركة النقدية في Ǐ
Üǁلكل ما يمكن  ذل Ưإجها ƴبشعر أو رسالة أو خطبة وقد وق Ʃي كل ما ليƮتق Ƙوكان  

 والتغافل النقدǐ لم    في أحضان التقليد والركودÜ   أن يـولد من رحم حضارتنا بسقوط األمة         
ما أسعدنا نحن القƮƮيينÜ أو قل      : "يكـن خاƮا بƋمتناÜ فهذا أحد المبدعين الغربيين يقول        

الحياÜƖ أنǊ لم يتقدم ألرسطوÜ حديƚ ليضƴ لنا القواعد لكيƽية التعامل           نحن الذين نكتب عن     
  )2("مƴ القƮة مƛل وحداƘ العمل والزمن التي فرضها القدماƇ علǏ جميƴ كتاب المسرحية

              ǁوبذل Ǌالعالم كل ǎمستو Ǐتقويمية وترشيدية عل Ƙي لم يكن محل متابعاƮƮفالعمل الق
ا بمنǎƋ عن النقدÜ ومنها الرحƘǚ باعتبارها قƮة        كانـƘ اإلبداعاƘ القƮƮية عندنا أيض     

                 ǎالرواية نحاول أن نكشف عن مد Ǌب Ʃتدر ǐالذ Ɲونحـن اآلن إذ نستعير المنه Üرƽسـ
  .ومدǚƮ ǎحية المنهƝ لسردنا القديمÜ عǚقة الرحلة بهذا الجنƩ السائد

  

                                                 
  .19:مÜ1997ƭ Ü سنة Iبكر عباÜƩ دار ƮادرÜ بيروÜƘ ط: مندالوÜ تر. أ. أزمن والرواييةÜ ال– )1(
)2( –ƭ ÜǊسƽ19: ن.  
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  البنية السردية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ơــǍƎـǾــƸ  

فالهدف في الƲاهر هو     أن السـمة اإلخبارية ƹالبة علǏ المتونÜ      يجـد القـارƏ للـرحلة       
التواƮـل فقـط إال أن ضمن هذه الƮيغة اإلخبارية الشاملة ترد ƮيƸ أخرǎ أدبية هدفها                
إنتاج معان ممكنة تتوخǏ من القارƏ أن يشارǁ فيهاÜ ويتجلǏ ذلǁ في التƋمƘǚ والقƮائد              
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التي يقƮد منها التƛƋير والحƚ      و الناهيةÜ وبعـƯ الرسائلÜ والخطاباƘ التوجيهية اآلمرƖ أ      
ǁعل أو الترƽاالستجابة بال Ǐعل.  

وهذه األقسام وإن كانƘ عامة في كل النƮوƭ القƮيرƖ والطويلة فƎنها في األƹلب األعم              
تتميـز وتـنƽـرد فـي خطاباƘ مستقلةÜ أما في الرŎحƘǚ فتƋتي متجاورÜƖ متكاملة لتكون              

ǐ يقوم علǏ متتالياƘ أساسية من الوحداƘ السرديةÜ        وهو نƭ سردǐ لغو   . النƭ الرحلي 
فاألولǏ أفقية توزيعةÜ والƛانية عمودية إدماجية       . التـي تƮـنف إلǏ فئتين نƲرا لوƲيƽتها       

Ü علǏ أن كل وحدƖ يمكن أن تشمل وحداƘ أƮغر كما أن عدƖ             )1(تشـمل علǏ كل القرائن    
  .تتالية نطلƾ عليها الوحدƖ الكبرǎوحداƘ يمكن أن تكون م

                ƷباƮƋبعد امتزاجها ب Ü ǎمغز Ƙذا ƚأحدا Ɩاستعاد Ǐعمـل أدبي يقوم  عل Ƙǚوالـرح 
واستعادتها كما وقعƘ بالƽعل من حيƚ الحركة والسرعة والدقة أمر في           ÜالذاكـرƖ والشعور  

ƹايـة الƮـعوبةÜ ولذلǁ تتشكل وفƾ لحƲاƘ االستعادÜƖ ووفƾ المعالم المرƮودƖ من قبل              
  .دÜ و وفƾ الغاياƘ المقƮودƖالمƌلفÜ والموكولة إلǏ السار

              Ƙذا ƚأحدا Ǐوتشير إل Üأحيانا Ɩومتباعد Üةƽفي أزمنة مختل Ƙتشكل ƘǚحŎوهـذه الـر   
               ǐعوالم الخيال الذ Ǐتنتمي إل ƴاتها ال تخلو من وقائŇوفي طي ÜمهاƲمرجعية واقعية في مع

الرحلة فسحة في   يقود األسƽار إلǏ الǚمرئيÜ وبجانبها قد نجد كƛيرا من الوهم والخرافةÜ ف           
             Üمملة ƘارƮ وإال Üفǚواالخت Ƴوال بد فيها من التنو Üالزمان والمكان والمعارف البشرية
             ƠبƮفت ÜǊƮالتي يشعر الرحال أنها تنق Ƙجواƽال Ƈومل Üحب االستكشاف Ǐوهي قائمة عل
             ǁوبذل Üير الواعيةƹاالستجابة الواعية و Ǐالرحال إل ƴدف Ǐة تعمل علƮإشباعا لميول خا

   ...وƮياƘ اجتماعية وأدبية وتاريخية  وƮوفيةكل هوية الرحƘǚ بما تحملǊ من خƮتتش

 المعاƮرƖ للكشف عن أدبيتها وانتƲامها من خǚل تحليل         Ɲ   ولقد ارتƋينا االستعانة بالمناه   
بعـƯ هذه العناƮرÜ وفي هذا المجال يمكن القول أنǊ ليسƘ الموضوعاƘ واألحداƚ هي              

                                                 
نخلة فريƽرÜ مجلة العرب والƽكر العالميÜ مركز اإلنماƇ القوميÜ         :   روالن بارÜƚ مدخل إلǏ التحليل البنيوǐ للقƮةÜ تر        –  )1(

 Ƈشتا ÜƩ1989العدد الخامƭ Ü :24. 
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   Üية    "المهمـةƽوإنمـا الكي      ƚاألحدا ǁتل Ǐوهذا ما يستوجب    )1("التي بها أطلعنا السارد عل Ü
  .ها بالكشف عن مƽاƮلهاعلينا معرفة آلية الرحلة وحركيت

             Üتوزيعية Ƙووحدا ÜǎغرƮو Üǎكبر Ƙوحدا Ǐإل ƭوƮولقـد ألـف الدارسون تقسيم الن
التقسـيم قد تكون مبنية علǏ المضمون الذǐ يمتد حتǏ يشمل           أسـƩ   وأخـرǎ إدماجيةÜو  

قرائن خاƮة باألشخاÜƭ   ( كون أدنǏ من الجملةÜ كما عند بارƚ        نتاج األدبي كلÜǊوقد ت   اإل
   )2(...).معلوماƘ تƽيد عن هويتهمÜ تƋشيراƘ عن بيئتهم

   وقـد يهدف التقسيم إلǏ استخƭǚ العناƮر الƛابتة في مجموƳ من الحكاياƘ كما عند              
أسماƇ الشخƮياƘ وƽƮاتها في    نجد قيما ƛابتة وأخرǎ متغيرÜƖ وما يتغير هو         "...بـروب   

الوقƘ نƽسÜǊ وما ال يتغير هو أفعالها أو وƲائƽها ويمكن أن نستخلƭ من ذلǁ أنƹ Ǌالبا ما                 
   )3(..."تسند القƮة نƩƽ األفعال إلǏ شخƮياƘ مختلƽة

ـ وي   أن تكون قائمة علǏ التعميم والتجريدÜ وقد نجƠ في إقامة           فـي هذه الوƲائف      رطتش
ابلة للتعميم مستخلƮة من الحكاياƘ الشعبية الروسيةÜ لكن الوƲائف         نماذج لبنياƘ حكائية ق   

مـرتبطة بمـدǎ شموليتها ألشكال الحكي كلهاÜ وقد تكون الوƲائف أو الوحداƘ خاضعة              
Ü أو لنƲام منطقي سببي أكƛر دقةÜ وفي هذه الحالÜ تحدد األهداف            )زمني تتابعي (لـنƲام   

كل ويمكن  ل  .نجز فيحƮل النجاƟ أو الƽشل    أوال ƛـم تنجـز الخطواƘ المحققة لهاÜ أو ال ت          
Ƙإمكانا Ơتƽأن يتشعب وي ƚحدƖمتعدد   .  

 وجميƴ  النبƛاƾ أو االحتواÜƇ أو التÜƾƮǚ    وهكذا تتوالد المتوالياƘ وتتعقد خاضعة لقانون ا       
  المتوالياƘ الكبرÜǎ مرتبطة

  

                                                 
ان تودورفÜ مقوالƘ السرد األدبيÜ تر لحسن سحبانÜ وفƌاد ƽƮاÜ طرائƾ تحليل السرد األدبيÜ منشوراƘ اتحاد                زفيطت  –  )1(

 .Ü1992ƭ Ü:41 سنة 1كتاب المغربÜ الرباطÜ ط
)2( -ƭ ÜةƮللق ǐالتحليل البنيو Ǐمدخل إل ƚ24: روالن بار. 
التوزيÜƴ  و  شراƳ للدراساƘ والنشر   وسميرƖ بن عم  .  عبد الكريم حسنÜ د   .د:   فǚديمير بروبÜ مورفولوجية القƮةÜ تر     –  )3(

 .37:م1996ƭ Ü/هـÜ1416 سنة1دمشÜƾ ط
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د التخيليةÜ   يتوفر في السرو   Ü وهذا النƲام المنطقي السببي    )1( بتحسـن الوضÜƴ أو بتدهوره    
 والواقƴ كالرحƘǚ التي تقوم علǏ فعل       التاريƣويƮـعب إيجـاده في السرود القريبة من         

بنية ناƲمة للرحلة في تسلسلها الزمني المكانيÜ ومسهم من جهة أخرǎ           "...السƽر الذǐ هو    
وسنعتمد في التقسيم علي اإلقامة      )2("فـي سـبǁ مكـوناƘ الـرحلة وخƮائƮها البنائية           

إلضافة إلǏ اهتمام السارد بما حولÜǊ مما يستتبƴ عنƮرا ƛالƛا وهو الكم العلمي             والترحال با 
             Üاإلقامة والترحال ǐرƮعن Ǐتتوفر عل Ƙإذ توجد وحدا ÜƖنـي المسـرود فـي الوحدƽوال
              Ǐالضم إل ƾيميزها ويشكلها فيجب تجاوزها عن طري ǐولكـنها خاوية من مضمون سرد

 )3(..."الوحداƘ السردية الكبرǎ  " إال علǏ وحـدƖ أخـرÜǎ لهـذا لـن نعـتمد في التقسيم             
  .لضروراƘ منهجية

   إن المƽاƮل الƲاهرƖ قد ال تكƽي للتقسيم في األعمال التخييلية فيلجƋ الدارƩ إلǏ النƲام              
يحقƾ الغرƯ المتوخÜǏ مما يساعد في       Ü المنطقـي السـببي ذلǁ أن الوƲيƽة هي نشاط ما         
Ü ني الكم المتغير فيما يتƮل باآلخري     ه" بـناƇ الحـبكةÜ هـذا من جانب ومن جانب آخر          

       Ǌالتخييلي يكون        )4("والذين عن طريقهم يمكن التعبير عن ƭƮوترابط الق ÜخرƉبشكل أو ب 
                Üال في شد خيوط الحبكةŇاقـيا أو احتوائيا أو تناسقيا بشكل منطقي سببي يسهم بشكل فعƛانب

        Ƈمن االرتخا Ƈولكن بشي Ƙǚحين  . وهذا ما نجده في الرح Ǌأن ǁتغيب    ذل ƚتسيطر األحدا 
              Ʃية مسطحة لكن ليƮالبا ما تكون شخƹ بل ƘياƮوتقل أهمية الشخ Üأو تضعف Üالحبكة
               Ƙǚن الرحƎف Üمن السرد معروفا في الرواية قديما Ƴوإذا كان هذا النو Üالقدحي Ǐبالمعنـ

         Ƙǚوالرح ÜǊلƛتم Ƙالقديمـة مـا زالـƖوقد      المنتقا Üمتقاربة Ƙللدراسة تتناول موضوعا 
Ư لǖمـاكن نƽسها لذلǁ يمكن اعتبارها نƲاراƘ تعكƩ الضوƇ وتلون الواقƴ الذǐ             تتعـر 

                                                 
)1(  –                   Üƴللطباعة والنشر والتوزي Ƈدار قبا ÜةƮالنقد األدبي في معالجة فن الق Ɲدراسة للمناه Üرية الروايةƲن Üالسيد إبراهيم 

 .ÜÞ1998ƭ Ü18-22 سنةالقاهرÜƖ ط
 .Ƙ19Ü  ƭ:106 السرد في الرحلة المغربية خǚل ƾ  عبد الرحيم مودنÜ مستويا- )2(
)3(  –    Üخطاب الحكاية ÜƘجيرار جني   )  Ɲفي المنه ƚعمر حل       )  بح Üǐعبد الجليل األزد ÜمƮيتر محمد معت   Ǐاألعل Ʃالمجل Ü

 .Ü1997ƭ Ü103 سنة2للƛقافةÜ الهيئة العامة األميريةÜ ط
)4(  –       ÜيƮƮالتخييل الق Üريمون كنعان ƚالشعرية المع  شلومي  ÜƖرƮالدار        ا Üƴقافة للنشر والتوزيƛدار ال ÜǊتر لحسن أحمام

Üالمغرب ÜƇالبيضا ƭ ÜÞسنة ÜÞ39:ط. 
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             Üأو لغة الخطاب Ƙالموضوعا ƚمن حي Ƈسوا Üحسب معرفة الرحالين واهتماماتهم Ǌتمر ب
وقـد تـتعدد المستوياƘ اللغوية ضمن النƭ الواحدÜ ويحاول المƌلƽون أن يوجدوا أسلوبا              

 الضميناƘلناجمة عن التعامل اللغوǐ من خǚل       متجانسـا يـوحد األƮـواƘ المتنوعة ا       
الÜƣ ورƹم ما يبدو علǏ     ...المخـتلƽة لǖجناƩ األدبية وƹيرهاÜ من شعر وخبرÜ وموعƲة        

  . وحداƘ الرحƘǚ من تƽكǁ فƎنها مرتبطة ارتباطا مكانيا أو زمانيا أو منطقيا 

 علǏ الترحال الشامل    ماهي مبنية  قدƖ بقدر  وطبيعة السƽŇر في الرŇحلة ليسƘ مبنية علǏ الع        
 والوƮول ƛم العودÜƖ وضمن هذه المƽاƮل الكبرǎ تنشƋ حكاياƘ ذاƘ عقدÜوأخبار            لǘياب

   ÜƖفائد Ƙال ذا Ƈواب نتخلو م  وآراƮ .أ المكان والزمان    بسملةها مشمولة   وكل Ƴو الموضو Ü
وتـƌدǐ وƲـيƽة ما داخل السرد دون أن تكون مرتبطة بشخƮية ما إذ مƛل هذه األخبار                 

  .عن الشخƮية)1(در ينƲر إلǏ وƲائƽهاÜ ويمكن أن تستغنيوالنوا

   فالمعطياƘ الواقعية والمتخيلة أساƩ لǘبداعاƘ الƽنيةÜ والرحƘǚ تقوم علǏ التعبير عن           
الواقـƴ والمنجـزاƘ الكائنة والتƽاعƘǚ المختلƽة معهاÜ وبذلǁ تتقاطƴ فيها أنواƳ الخطاب             

Ɩسردية يرتئيها ال    . المتعدد Ƙف لغاياƲة من       وتوƽƽمخ Ɩبغة مميزƮالرحلة ب ƸبƮفتن Üسارد
Ƈراƹواإل ƾالتشوي Ưبع Ɩموفر ƴاالرتباط بالواق ƖŇحد. 

  ƴوالتقطـي    ƭـوƮلف حين يقس     قد يكون للنƌول أو      من قبل المƮأبواب وف Ǐإل Ǌم عمل
Üيرها              أقسامƹكالمواسم و Ǌمن Ƈرام جزƮأو ان Ǌنوع ƚالزمن من حي Ǐوقد يكون مبنيا عل Ü 

غيير  ت والمباشر أ تمد علǏ المƌشراƘ اللƲƽية مƛل األسلوب المباشر وƹير         كما يمكن أن يع   
      Üو       الضـمائر أو األزمـنة الـنحوية Üواألفكار Ƙالموضوعا Ǐمكان "  وقد يكون مبنيا علƎب

        Ƈضاƽفي ال ǚأيضا تنق ƾأن يطابـ ƴو       )2(" التقطـيÜƘǚنعتمده في دراسة الرح ǐوهذا الذ 
ضƴ في اعتبارنا أنǊ كلما كان السرد أكƛر واقعية كان          تحليل بنياتها والكشف عن نƲامها ون     

أشـد التƮـاقا بالبـناƇ التعاقبي الذǐ تهيئǊ الممارسة الحركية من نقطة البداية إلǏ نقطة                
السرد الـنهاية لما فيǊ من تعميمÜ رƹم أن انعدام الحبكة في الرحƘǚ يعود أساسا إلǏ أن                 

                                                 
العرب والƽكر العربيÜ مركز اإلنماƇ القوميÜ لبنانÜ       Ü    تزفيتان تودوروÜƾ مقوالƘ الحكاية األدبيةÜ تر عبد العزيز شبيل          –  )1(
Ƴ10ƴربي Ü1990Ü ƭ:106 
Ü الهيئة العامة للمطابƴ    )101(رشيد بنجدوÜ المجلƩ األعلǏ للƛقافة    :  تر)  تقنياƘ ومناهƝ (  ئي برنار فالبطÜ النƭ الروا    –  )2(

Ƴاالبدا Ü1999 /10556األميرية.ƭ:87. 
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لتعقيد  ليƋتي الحل الذǐ يعيد التوازنÜ       أفقـي وال يحـدƚ فيǊ تƮاعد نحو قمة التشابǁ وا          
               Ǐعل Ǌولكن Üسيƽالن ǎالمستو Ǐمتوفر عل Ƴول واإلشباƮبة في الوƹـم أن حافـز الرƹر

  .مستوǎ الخطاب ƹير بارز

      Ǌƛأحدا Ƙولذا تعدد Üوالتنقل Üومرتبط بالحركة ÜƠتƽأن الرحلة شكل من Ơومـن الواضـ   
ـ     تبنǏ المتخيƘǚ علǏ العقلÜ فƎن Ü وإذا كان بعƯ الدارسين يرفضون أنǊوموضـوعا ت

هـذه المǚحƲة ستكون مƽيدƖ جدا عند دراسة الرحÜƘǚ ورƹم ذلǁ فƎن الوحداƘ المتوالية         
              Ǌفي اكتمال ƭالشاملة للن Ɩبالوحد Ǌتشكل ما يمكن تسميت Üǎبين رحلة وأخر Ƙاوƽوالتي تت

يل نقل واقƴ وتƽاعǚتـÜǊ أǐ أنهـا منسـجمة فيشعر القارƏ أن الكل متǚحم متƉزر في سب      
تƽاعـل معـǊ السارد ونقلǊ إلǏ العالم اللغوǐ إليƮالǊ لǔخرينÜ لذلǁ تبتدƏ الرحƘǚ في               
             Ƴم الشروƛ ÜƘالمعيقا Ưوبع Ɲلوفة من بسملة وحمدلة وذكر المنهƋمقـدماتها بالديباجة الم

        ÜرƮر تطول وتقƮلف من عناƌر المƽالس ƚيسردها السارد بعد أن أنجزها      في سرد أحدا
  .ƮارƘ بالنسبة إليǊ أشبǊ ما تكون بالذكرǎبالƽعل و

  وهكذا تبرز المسافة بين اإلنجاز الƽعلي وزمن التذكر والكتابةÜ وقد يبالƸ السارد المƌلف             
فـي إخƽـاƇ هذه المسافة ولكنها سمة تتعلƾ بالسيرƖ الذاتية القائمة علǏ االسترجاÜƳ ومن               

مستوǎ متعلƾ بالذاƘ فيما تƽعلǊ     : يينخǚل ما يسرده السارد يتبين لنا أن الرحلة ذاƘ مستو         
ومستوǎ آخر يتعلƾ   .أو تقولǊ أو تعتقده باعتبار هذه الذاƘ شخƮية تحمل مƌشراƘ معينة          

بتاريƣ المكان الذǐ يتحول باستمرار إلǏ مشروƳ سردÜǐ يتم فيǊ الحƽر عن أفعال اإلنسان              
مام القارÜƏ عن   المتـراكمة عبـر األزمانÜ فƎذا الرجال واألحداƚ واألقوالÜ تستعرƯ أ          

ƚالمكتوب المتوار ƖƇأو قرا Ü آخرين Ɩروا ƾالحكي المباشر للسارد أو عن طري ƾطري.  

 وهكـذا نƮـل إلǏ أن الباحƚ البد أن يجزƏŇ العمل األدبي المدروÜƩ إلدراǁ عناƮره               
               Üويةƽابتة كما في الحكاية الشƛ Ƈال يشترط أن تكون األجزا Ǌأن Ǐعل Üرعيةƽاألساسـية وال

مكـن تسـمية كل عنƮر بما يناسبǊ اعتمادا علǏ العǚقاƘ الداخلية التي تربطÜǊ              وإنمـا ي  
:  نجازها كالتالي لǏ وحداتها وفƾ الترتيب الزمني إل     وسـنبدأ بتقسـيم الرحƘǚ المختارƖ إ      

  .العياشيةÜ الرحلة الغزاليةÜ الرحلة الورتيǚنية التجانيةÜ الرحلة العبدريةÜ الرحلة الرحلة
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                ȅǷƍ : ـةǪƭƸǪـة لǽƳƸƾـة الǾǲƜالƜǖةالǽƷد   
 

تقسيم الرحلة وتقطيعها إلǏ متوالياƘ كبرǎ تشتمل علǏ عدƖ وحداÜƘ وكل           نقƮـد بالبنية    
توفر العمل األدبي    ذلǁ أن    مل علǏ وحداƮ ƘغرÜǎ ووحداƘ أƮغر     توحـدƖ كبـرǎ تش    

           Üيرهƹ يميزه عن ǐهو الذ Ǌب ƭشـكل خـا Ǐعلـ   Ǌنزعم ǐوهو الذ ÜƘǚةورحل للرح 
  :العبدرǐ يمكن تقسيمها كالتالي

          I -مقدمتين:  الـمـقـدمـة Ǐوتشتمل عل: 

وهي ال تعنيناÜ   ) ز-أ(إلǏ  ) أ(إحـداهما للمحقـƾ محمد الƽاسي وتمتد من ƽƮحة          
  :والƛانية للعبدرǐ وهي محل الدراسةÜ وفيها

 .قرار والتقƮير والحمدلة واإلوالسǚم علĂالنبي محمدÜ الƖǚƮ البسملة و-1            

 .تقييد ما يمكن تقييدهالمتبƴ في   المنهƝ الموضوعي -2              

                      .اندƛار القيم وفشو الƽوضǏ واالضطراب    )  بيتا 63إنشاد( ملوǁ الزمان  -3              
   بدƇ تدوين الرحلة في تلمسان  - 4              

II –ـǞـƾــ الƸـ:                                                       
     ƍ      -ةǪƭƸم ƙƘǵƶال  

  1. ƭ                                  من حاحة ƾǚ10ـ7(االنط   (Ɵ:3 

-Ƙوالبشارا Ƙسية بالزياراƽالتهيئة الن . 

 .طاƳ الطرƮ ƾحراƇ المغرب الشرقيةÜ سوƇ الطباÜƳ ق-                 

 . رحلة في كنف الليل مƴ رفاƾ مجهولين-            

 2.ƭ                        بها ƚتلمسان والمكو Ǐول إلƮ24ـ10(الو   (Ɵ13  

  . وƮف المدينة وذكر ما بها من زراعة وآƛار-

                     -ƫموازنة بين قاضيها وقاضي مراك . 

                    - Ƈشعاره اللقاƋوب Ǌواإلعجاب ب Ʃبابن خمي. 

 ).ƭ:15-18( تعليقاƘ الرŊحال                          -                     

                    -Ǐالبن المول ƖيدƮبيتا35..(  ق .(  

   ). بيتا11( لقاƇ أبي يحي بن عƮام وقƮيدƖ في الرد علǏ المعتزلة -                    
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  .              أبياƘ للقاضي أبي حƭƽ بن عمر في المعنǏ نƽسǊ-                  أ            

  . تعليƾ ووعد بالعودƖ إلǏ الموضوƳ-                              ب

  ). بيتا25( قƮيدƖ العبدرǐ وهو بتلمسان يذكر فيها زهده -      

  الرحيل من تلمسان . 3

                            ƭ)24-26 (Ɵ2. لǏ لسانها وذكر الجزائر المرور بمليانة وقƮيدƖ ع-        
    26-31  (Ɵ5(ƭ)                       اإلقامة يومان( الوƮول إلǏ بجاية . 4

  . ذكر محاسنها وما بقي فيها من آƛار للعلم-                    

  . المروياƘ عن أبي عبد اهللا الكناني في الشاطبي-                    

  )مروياƘ عن اإلمام علي كرم اهللا وجهÜǊأشعار الكناني                   (

  ƭ)31   ( Ɵ1/2.            الوƮول إلǏ بني ورارƛ Üم ميلة وذكر نبعيهما. 5

   ƭ)32-37   (Ɵ5.                                  الوƮول إلǏ قسنطينة. 6

  .  ذكر محاسنهاÜ وواديها-     

  .الغمارǐ... لقاƇ أبي علي بن باديƩ وقراƇتǊ الموطƋ عن أبي يعقوب-     

     -ǐعن الغمار ǐالعبدر Ƴسما .  

     - ƫمراك Ǐكون إلƽبيتا32( رحلة ابن ال .(  

  . دراسة وتعليƾ علǏ رحلة ابن الƽكون-                

  ƭ                                   Ʃ)37-39   (Ɵ2من بونة إلǏ تون. 7

  . فيهاالنƮارǎ بونة وفعل -     

  . قرية خوالن وأƛر الخطوب عليها-     

  . باجة ومكابدƖ أهلها لغاراƘ العربان-     

          -Ǌأبي علي الحسين بن محمد الطبلي ومرويات ƴه مƌلقا .  

  .    وقƮة مشابهة للحريرǐ .تعارƖ كتاب حكاية اس-                         

                         -ǁذل Ǐعل ƾتعلي .  

8 .ƭ                                Ʃتون Ǐول إلƮ63-39(الو    (Ɵ14  

  . ذكر جمالها وأهلها ومائها-                 
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  .تونƩ وآƛار.  جامƴ الزيتونة-                 

  .أهل تونƩ وأخǚقهم -                  

  : لقاƇ علمائها-                  

  .الطائي القرطبي... أبو محمد -                                

  . أحمد بن يوسف الƽهرǐ اللبلي-                                

                                -Ɩابن هرير ǐزƽأبو عبد اهللا محمد الن Ǌقيƽال .  

  ). بيتا132( قƮيدƖ الشقراطشي-                                

                                - Ʃأبي تخمي ǐرƮرجة عبد اهللا المƽللمن.  

                                -ǐالعبدر Ƙتعليقا .          

  . بحوƚ في الƽقǊ واألدب-                    

      ƭ)64-74  (Ɵ10.            لها واندراƩ العلم فيهاالقيروان وجƽاƇ أه. 9          

                   -Ƙمن مخطوطا Ǌجامعها وما ب . 

                   -Ƙمقبرتها وما بها من مزارا . 

                   - Ƣرƌالم ƴم Ƈاللقا –Ʒالدبا . 

  ]بيتا51[ قƮيدƖ للعبدرǐ بعƚ بها لولده محمد-                  

10 .Ʃطرابل Ǐإل ƾم الطريƛ Ʃقاب Ǐول إلƮالو                .ƭ)74-76   (Ɵ2  

11 .Ʃطرابل Ǐول إلƮالو                                     .ƭ)76-84    (Ɵ8  

 . استيƇǚ العرب علǏ برهاÜ والنƮارǎ علǏ بحرها-         

 . شيخها أبو عبد اهللا بن عبد السيد-    

 .  ألهل طرابلǐƩلعبدر مناقشاƘ ا-     

 . قبة طرابلƩ وعجيب Ʈنعها-                      

 . آƛار إفريقية-                      

        ƭ)85-88   (Ɵ3.                          الطريƾ من طرابلƩ إلǏ برقة. 12  

  . ذكر مƮراتÜǊ زديÜǁ سرÜƘ بادية برقةÜ فƲاƲة أهلها-          

                 - Ƈلهم للنساǚاستغ   
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   بعƯ اآلƛار–                 

  . مسكن منحوƘ في حجر-                 

13 .ƭ                             اإلسكندرية Ǐ90-88(من برقة إل   (Ɵ2  

  .إطƾǚ برقةÜ نقول عن البكر -             

  . فƮاحة أهل برقة-             

  .ة الكبرǎ والƮغرǎ العقب-             

  ƭ)90-125      (Ɵ35.                   اإلسكندرية وعجيب مبانيها. 14

    -ǐعمود السوار . 

 . منار اإلسكندرية-    

    -Ƙمقابر ومزارا . 

    -Ɲمعاملة أهل اإلسكندرية للحجي Ƈسو .  

  . أبو عبد اهللا بن حباسة وحكاية-     

 .ة ابن جبير وحرƩ اإلسكندري-     

   بيتا                 56[ قƮيدتǊ المهداƖ لƟǚƮ الدين -                       

 ].Ʈلعم[ قƮيدƖ ابن جبير في مدينة رسول اهللا-                       

  . لقاƇ الرحال البن المنير-    

    - Ʋوتقاري Üǐللبخار Ǌشرح   

  . للرحالة إجازƖ ابن المنير-                               

  )بƮ)(59لعم( قƮيدƖ ابن المنير في مدƟ الرسول-                               

  . مراسلتǊ البن المنير وهو بمƮر-                               

  .  نقل من كتاب-                               

  .رƖ مناسبة إنهاƌه للقاƇ بابن المنير بƽق-                               

  . لقاƌه للمحدƚ تاج الدين الغرافي العراقي-   

                              -ÜǊتعريف ب  Ǌوأخذه عن  

  ابن منƮور اإلسكندرǐ... روايتǊ ألشعار ناƮر الدين-                              
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                              - Ʃبني العبا Ƈاƽآخر خل Ǌب26( إجازت.(  

                              -ǏƽطƮالم Ɵا في مدƽالش Ƙذا ǊيدتƮب51( ق .(  

  .       بحوƚ فقهية فيما بينǊ وبين الشافعية-                              

 15-ƭ                                  Ɩالقاهر Ǐول إلƮ152-125( الو    (Ɵ27  

 .سيئة العمارƖ الوافرƖ والطباƳ ال-          

 . تضييعهم للمساجد-          

          -Ɲورعايتهم للحجي ǁم األتراǚحسن إس . 

          - Üالباعة في الليل Ɩرƛفي النهارواالزدحام ك     .  

          -Ƙوالطرقا ƾاألكل في األسوا . 

  . االشتغال بالمنطƾ وترǁ المنقول-          

 .الشاعر المغربي مذيلة بƋبياƘ خطبة ألبي عمر السلمي -          

   لقاƇ شرف الدين الديماطي    -          

 .عنǊه  ما أخذ -                      

           -Üالعيد ƾه بابن دقيƌالحبر  لقا  .  

                       -Ǌسلوكات Ưانتقاده لبع . 

 . إجازتǊ للرحالة-           

           - Ưبع Ǐعل Ǌعǚلها  إط Ǌالرحلة واستحسان Ƈأجزا 

 . محاوراƘ بينهما-           

 . األخذ عنǊ إمÜƇǚ إنشاداƘ لغيره-           

           -ƭ                                     وعجائبها Ɩ145 القاهر.  

  . نيل مƮر والعمران حولǊ والزراعة-                           

                           -ƭ                   رائبهاƹو Ƙ146 األهراما.  

 . وƽƮها وما ذكر عن سبب بنائها-                                 

   المƋمون يعجز عن هدمها -            

            -Ɩالمغاربة بالقاهر Ɩرƛك . 
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       ƭ149)               ويقƮد القاهرƖ( مزاراƘ مƮر-                     

                          -ǁين لذلƲالحاف ǁباألترا Ɩالحسين واإلشاد Ʃتربة رأ   

  . رباط عسقǚن الذǐ يقال بǊ رأƩ الحسين-                          

  . تعليƾ علǏ العبيديين-                          

   قتل الحسين في عاشوراƇ ونجاƖ موسǏ من فرعون-         

   روضة السيدƖ نƽيسة بنƘ علي رضي اهللا عنهما-         

         -Ǌتربة اإلمام الشافعي رضي اهللا عن  

         - ǎأخر Ƙمزارا )ƭ152(  

 )157-152سقوط خمƽƮ ƩحاƘ من                        (

16-ƭ          مكة المكرمة Ǐ169-157( مناهل ومراحل من البركة إل  (Ɵ12                       

        -Ǌمن ذكر أيل Ǐعل ƾتعلي  .  

                           -ǎالبكر Ƈاستطراد في ذكر أخطا                                 .  

   مشاƾ أيلǊ وسوقها وأسعارها-                            

 ƭ   160 مغارƖ شعيب                                -                            

                           -Ǌالوج Ǌاسم ƴالمغاربة في موق Ɲلذكر واقعة الحجي Ƴاسترجا  

  سعر الماƹ Ƈال جدا-                           

                           -ƭ                  Ƙأهلها الحو ƫالب عيƹ Ɩ162 جزير 

                           -ƴاستبد- ينب ƭ       احب مليانةƮاحبها بها كƮ 163اد  

                         -Ǌمسجد اإلمام علي رضي اهللا عن -Ƈالدهنا -ƭ 163 بدر   

   قبور الشهداÜƇ سوƾ بدر- مسجد بدر-                                  

   اعتقاداƘ باطلة فيما يذكر ببدر-                                    

                         -ƭ                                 Ƹ165 اإلحرام من راب  

                         -ƭ                                     Ƙة تعليقاƽ166 الجح   

  )خبر موƘ سلطان مƮر ( -                         

                         -ǚƛة التنعيم والمساجد الƛ )مساجد عائشة(  
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   إحرام السيدƖ عائشة- إحرام أهل مكة-                         

ǎطو ǐما قيل في ذو                    ...Ƙتحقيقا-ƭ                       169  
ƙ -ال ǺلƑ ǧǸـǅǸالƜالمق ǓƘقـƽةـــد  

   الوƮول إلǏ مكة المكرمة                   - 17         

  )ب12( أبياƘ في الشوƾ والحنين- فضل مكة-  
                       -ƾ9(- شوƘأبيا       (  

   مكابدƖ الناƩ لǖتعاب من أجل زيارƖ مكة-                      

   معالم ومواقƴ- معالم مكة -                      

                             -ƭ 174 المسجد الحرام   

   بئر زمزم -                             

                             -ƭ        Ƙوقماما Ƣأوسا ÜƳوبد Ǐ177-176 فوض   

   عودƖ إلǏ ذكر األماكن وتحديدها-                    

                    -Ɩا والمروƽƮال   

Ƙمكة -:        استطرادا )ǐل لغوƮف(  

  )فƮل تاريخي(كعبة   البيƘ العتيƾ ال-                     

                     -ƭ            في عرفة ƾالسوÜعرفةÜةƽمزدلÜ185 المسجد الحرام 

  البدƳ في ƹار ƛور-                     

  تقاتل أهل الركب مƴ أهل مكة-                     

                     - Ɲالح ǁل فقهي( مناسƮف( 

  200دود الحرم وضعف العلم هناƭ                         ǁ ح-                     

  ƭ )200-201   ( Ɵ1   التوجǊ إلǏ المدينة                                    -18

              -ǁم العدول عن ذلƛ Ɩزيار ǚب Ɩالعود Ǐعل ǐرƮعزم الركب الم   

   كƽر أعراب بادية المدينة-              

  Ɵ20)   220-201(المنورƭ                                     Ɩ المدينة -19

  )ب15( فضائل المدينة -                 
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   قبر اإلمام مالǁ-المنƲرالعام      -البقيƴ:وƮف معالمها-                 

  Ü الروضة الشريƽة)Ʈلعم( مسجد النبي -                

  ن أهل العلمÜ خطيب المسجد النبوǐ خلو المدينة م-                 

بن مزروƳ البƮرǐ واستجازتǊ                               ...  لقاƇ الشيƣ عبد السǚم-                 
 210-208]  ب140)[لعمƮ( قƮيدƖ العبدرǐ في مدƟ الرسول-                

                -ǐالمسجدالنبوƇالمنبر- الشكل العام- بنا.-  ƭ    219القبلة.  
  Ƨ–ƷƘǽالد ǺلƑ ƝƳǸǖة الǪƭƸم   

20 .ƭ                                         221-220الرحيل من المدينةƟ   1  

  . الركب المƮرÜǐ والشامي-        

   ƭ       220      مغاربة في عمان بالƛلƝ                     هǁǚ كƛير من ال-       

       - ƭ                         Ǐالدين األعم Ƈǚع ÜƠالƮاألمير ال Ǐه علƌناƛ 221  

  ƭ               222-227Ɵ 5    الوƮول إلǏ مدينة الخليل عليǊ السǚم       . 21

  .ن عجائب مسجد المدينة وما فيǊ م-             

  .ƭ  226   مقابر األنبياÜƇ زيارƖ تربة لوط                      -        

22 .           ƭ                     Ǌول إليƮوالو Ʃالمقد Ƙبي Ǐإلـ Ǌ231-227الـتوجƟ   4                   
  .ة الƮخرƮ ÜƖخرƖ المعراجÜ خلو بيƘ المقدƩ من أهل العلم المنƲر العامÜ قب-         

        -ƭ                            Ǌنقد الرحال ل ÜǊاتƽلƌوم Ƙ231 ذكر إمام البي   

  ƭ231-232Ɵ     2.                       زيارƖ عسقǚن وإعجاب الرحال بها. 23

 .امة بها آƛار عسقǚن واإلق-                            

24 .ƭ                                           Ɩزƹ Ǐول إلƮ233الوƭ أقل من    

 . عمرانهاÜ أهميتهاÜ خلوها من أهل العلم-                  

25 .Ɩالقاهر Ǐعبور البادية إل                    .         ƭ       233-234Ɵ     2  

                           -Ʈر الƮد مǚالحية أول ب. 

                           -Ɩج ونقاهة بالقاهرǚحال في عŇالر  

   ƭ       234-235Ɵ    1          .        السƽر إلǏ اإلسكندرية واإلقامة بها. 26
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  .- دمياط- السƽر عن طريƾ الريف -                      

  .باإلسكندرية اإلقامة سبعة أيام -                      

27 .Ʃطرابل Ǐر من اإلسكندرية إلƽالس          .          ƭ        235-236Ɵ    1  

 . تعداد المراحل-                          

     28 .Ʃتون Ǐإل Ʃر من طرابلƽالس           .         ƭ       237-239Ɵ   2+1/2  

              -Ʃسو Ǐإل Ʃمن قاب   

  . زيتون البعلƹ Üابة إفريقياÜموازنة بينها وبين ما بالشام-              

  . رباط المنستير وما فيǊ من قبور-          

          - ƭ         ر الكاهنةƮوهو ق Üر الجمƮ237 ذكر ق.  

  . رخاƇ سوسة وتبدل حالها-          

  ƭ  239-276Ɵ  36                         .  الوƮول إلǏ تونƩ ولقاƇ العلماƇ بها. 29 

  .ا النزول بها واالستئناƩ بعلمائه-                         

                         -         Ǌالغماز وشيوخ Ʃمة أبو عباǚالع            ƭ  240  

  . تخƮيƭ وقƘ للقراƖƇ علǏ الغماز-                         

  .ار لǊ ولغيره وذكر تواليǊƽ سماƳ أشع-                         

   الشيƣ أبو القاسم بن حمادǐ بن أبي بكر الحضرمي                    -                         

                                   -ÜǊحال بŇقة الرǚع  Ǌعلي ǊاتƇقرا                                   .  

                         - ƣاألندلسي        … أبو محمد عبد اهللا بن يوسف الشي ƭǚالخ  

  . إلباسǊ الخرقة للرحال-                                   

                                   -Ǌأسانيده وإنشادات . 
   الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن رزین التجيبي المرسى -                            

  .Ǌ أخǚقÜǊ قراƇاتÜǊ إنشادات-                                 

                        -      Üأبـو الحسن التيجان ƣالشـي            ƭ         ÜǊعلي ǊاتƇ257قرا                   
  ... أدرǁ بخيلƮ–ǁيدƖ ابن األبŊار  ق-                                

  ]بيتاƮ](82لعم( قƮيدƖ حازم في مدƟ الرسول-                                

                                Ʃالقي Ņǎلمعلقة امر Ǌوتضمين                                       
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   263ي القاسم األزدǐ القſسƭ   Ǐ الƽقيǊ أبو عبد اهللا محمد بن أب-                     

                     -ƭ ƫآ ǐجابر بن محمد بن القاسم بن حسان   الواد ƣ265 الشي.  

                               -Ɩوإجاز ƖƇقرا .  

.                      بعƯ أرجوزƖ السخاوǎ في المتشابǊ من ألƽاƲ القرآن-   
 ƭ                      367 قراƖƇ أحاديƚ المعمرين -  

     267 الشيƣ أبو العباƩ أحمد بن محمد بن ميمون األشعرǐ المالقي -                    

                              - Ǌقǚأخ -Ǌاهتمامات . 

 ].      أبياƭ](7Ƙ( قƮيدتǊ في مدƟ النبي-                              

  271الجذامي           ƭ...أبو يعقوب يوسف ابن إبراهيم...يƣ الش-                  

  . الشيƣ أبو محمد ابن هارون-                  

- Ǌبرنامج - Ǌإنشادات -Ǌعلي ǊاتƇقرا .  

                 -ƭ                  البطرني Ǐأحمد بن موس Ʃأبو العبا ƣ275 الشي    

30 . ǏƮالمغرب األق Ǐإل Ʃتون Ɩمغادر.ƭ                         276-280Ɵ   4  

   ذكر باجةÜ بونةÜ قسنطينةÜ بجاية -              

              –ƭ                               Ƣالشيو Ưه لبعƌ276 لقا   

  . ذكر مǚلةÜ مليانةÜ مازونةÜ وهرانÜ تلمسانÜ فاÜƩ مكناÜƩ أزمور-              

III-مơƘـƲـةــ ال                                                ƭ280Ɵ 8أسطر   

   ابن محمد الƮالƠ بن ينƮارالشيƣ زيارƖ قبر -      

      - Ƴاألهلاالجتما ƴم   

  .  الحمد لة-      

IV- ـالƢǽƶǾـǨـƭ                                              280-284Ɵ    4  

Ü و فيها خمسة    ." الرحلة رأيƘ أن أختم بها هذا التقييد       هذه قƮيدƖ نƲمتها في   : "       قال
ƛ Üم أردفها بالحمدلة والƖǚƮ علǏ الرسول ƮلǏ اهللا عليǊ وسلم كما         ) ب 105(أبياƘ ومئة   
Ǌابتدأ رحلت.  

  
                          Ɯـة الƽاƷƳـǾـǲـةــ  
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ا يذكر   يسـجل الـرحال تƮوراتÜǊ ويرسم أهدافÜǊ ويخطط منهجÜǊ كم          :فـي المقدمـة     
              Ɩعشرين رحلة متعدد ƖƇـر المقدمة أخضعنا للقراƮولتبـيان عنا ÜǊـادره ومـراجعƮم

فاستخلƮنا أن هناǁ عناƮر    Û  المقاƮد منها رحƘǚ حجازيةÜ وعلميةÜ وزياريةÜ وسƽارية      
ƛابتة وأخرǎ متغيرÜƖ ومن خǚل التركيز علǏ العناƮر الƛابتة تبين أنها موجودƖ في أكƛر              

ƽاوتها فيما بينهاÜ ومن أهمها الحمدلةÜ فكل الرحƘǚ تشتمل عليها          من نƮف العينة رƹم ت    
  .إال رحلة ابن جبير التي ابتدأƘ بالبسملة

    ومقدمـة الـرحلة العـبدرية ابتدأƘ بالبسملة والƖǚƮ والسǚم علǏ النبي Ʈلعمƛ Üم              
ذنب ƛم أردف ذلǁ بالحمدلة مƴ اإلقرار بال      ) العبدرǐ....محمد بن ( التƮـريƠ باسم العلم     

               ǐوƽالش ƾمية في المنطوǚاإلس Ɩفي الحضار ƴوهـذه الديـباجة تقلـيد متب ÜـيرƮوالتق
والمكـتوبÜ وتدل علǏ استحضار النعم وشكر المنعمÜ واإلقرار باتباƳ الواسطة في النعمة             
              Ǌنبي ƘاƽƮ أو ÜǏاهللا تعال ƘاƽƮ وبعدها يسترسل الرحال في ذكر Üمǚوهي اإلس ǎالكبر

      Ưرƹ أو نجدها قبل اسم          الكـريم بمـا يناسـب Üوحين تتعدد البسملة والحمدلة Üالرحلة 
 وهذا ما وقƴ في الرحلة ليسƘ من المتنÜ المƌلـف يمكـن اعتـبارها من فعل النساƢ و   

Üالعبدرية              Ƴاية في الخضوƹ وهو ÜيرƮتي اإلقرار بالتقƋي Üمن المقدمة Ǐاألول Ɩقرƽي الƽف  
ƛم نجد منهجǊ الذǐ    .  في جل مƲاهرها   الـذǐ هو جوهر العبادÜƖ فندرǁ أنها رحلة تعبدية        

 ما  - أحوال القطان  - وƮف البلدان  - تقييد ما يمكن تقييده    -: يحـدد فـيǊ العناƮر وهي     
 مƴ االهتمام بالشاهد والبرهان     - االعتماد علǏ الحƩ والعيان    -استـƽاده من أخبار وأشعار   

وإƛباƘ  الحيادمـن الواقـƴ أو من الكتب المسطورƛ ÜƖم االلتزام بالوضوƟ والموضوعية و         
Əالقار ƴوض Ɩمراعا ƴم Üار المنقولة تبركاƛاآل Ưبع. 

   وماميـز مقدمة الرحلة العبدرية تحليتها بقƮيدƖ شعرية من ƛǚƛة وستين بيتا سجل فيها              
بعـƽƮ ƯاƘ ملوǁ زمانǊ مƴ التركيز علǏ اندƛار القيم وفشو الƽوضǏ واالضطراب من              

كل مكانÜ وأƮبƠ المستغيƚ ال يغاƚ ومن هنا        فـاƩ إلǏ اإلسكندرية فقد انƽرط العقد في         
  ƛم يسجل بدƇ تدوين رحلتǊ في تلمسان ولما فرƷ منها .يتƋسف علǏ الماضي من الزمان

حمد اهللا مرƖ أخرƛ Üǎم ختمها بالدعاƇ الذǐ هو تجربة وجدانية ذاتية مرتبطة بالحال التي               
Ü والعونÜ والهدايةÜ   طلب العƮمة " يكـون علـيها الرحالÜ فقد ربط الدعاƇ بƋربعة أمور         
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مـƴ الحسـبلة في األخيرÜ وهي أمور كافية لحƲƽ الذاƘ وترشيدها وتوفيقها             " والكƽايـة   
               Üور الكليƮالت ƚمن حي Ƙالمقدما Ǌما ينبغي أن تشتمل علي Ǐعل Ƙوقد اشتمل ÜـوابƮلل
  Ǌمما جلب إلي Ǌوقد التزم بمنهج Üفي التقييد الموسوم بالموضوعية والحياد ƴالمتب Ɲوالمـنه 

  .      كƛيرا من االنتقاد لكون الناƩ لم يƋلƽوا مواجهتهم بالحقيقة والƮواب
  :ƘـــƭǸـداǷ ƟاƘǒƢǱمǶال        

  الـرحلة العـبدريةÜ شكلƘ في مقدمة ومتنƛ Üم ذيل شعرǐ ينتƲمهاÜ قدمها العبدرǐ في               
  :ƛǚƛين وحدƖ موزعة علǏ الهيكل العام ومتتالياتها الكبرǎ كالتالي

1- ƙƘǵƶبحجم ورقي قدره من ح :ال Ɩوحد Ɩعشر Ƙس Ǌوفي Üمكة Ǐحة162احة إلƽƮ 
والمقƮود بها مكة والمدينة وما بينهماÜ وفيها ƚǚƛ         :الǅǸـƑ ǧǸلƘāلـƜقǓƘ المقدƽة     -2

 .ƽƮحة "51"وحداƘ بحجم ورقي قدره إحدǎ وخمسين 
3-  ƝƳǸـǖبحجم              :ال Ƙعشر وحدا Ǌوفي Ʃحاحة مرورا بالقد Ǐإل Ɩمـن المديـنة المنور

 .ون ƽƮحةورقي قدره أربع
   ومـن ذلǁ نستنتƝ أن مرحلة الذهاب مبسوطة علǏ أكƛر من ƛǚƛة أخماƩ الرحلة في               

عني أن السارد كان مهتما  حـين ال تـبلƸ مرحلة العودƖ إالالخمƩ من الحجم العامÜ وهذا ي            
في مرحلة الذهاب أكƛرÜ وفي العودƖ قد استنƽد ما أراد تسجيلǊ إال حينما وقف في               بالمحيط  

 . طويلةÜ وƹادرها ولم يستوف كل ما يريدتونƩ وقƽة
مكةÜ إلǏ جانب حركتǊ     نحو الحركة الكبرǎ   كغيرها من الرحƘǚ مبنية علǏ     ة   فالعبدري

              Ǌوأعني ب Üǐوالسرد الدائر Üوهاتان الحركتان تسببان في السرد األفقي ÜǊسƽفـي المكان ن
ذكرÜ ب التداعيÜ والت  البيئي واالجتماعي والƛقافيÜ ويلع   من المحيط   مـا يخـƭ مكانا ما       

ƖوالمذاكرƇالعلما Ƈجانب لقا Ǐإل ǐالدور البارز في الكم السرد .  

   وتمتاز الوحداƘ بالتƽاوƘ الواسƴ من حيƚ الكم الورقيÜ فالوحدƖ األولǏ خŇƮها للتهيئة            
النƽسـية عن طريƾ الزياراƘ والبشاراƘ المتعددƛ Ɩم االنطƾǚ في الرحلة حتǏ الوƮول             

وأنهاها بما  ..." علǏ بǚد القبلةÜ وهي بǚد ماƘ فيها العلم وذكره        "...ا  إلـǏ تلمسان مرور   
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حتǏ انƮƽلنا عنها في أزيد     "...يدل أنǊ كان ينƲر إليها وحدƖ متكاملة رƹم المسافة والزمن           
  )1(. " من ƛǚƛين مرحلة

              Ǌبقول Ƙيرا ما ينهي الوحداƛك Ǌإذ أن Üǚال تتخلف إال قلي ƖاهرƲوالحمد هللا "  وهذه ال  ǐالذ 
أو " إن شاƇ اهللا  "  أو بكلمة     )3("وباهللا التوفيƾ "أو بكلمة    )2("...كلŮـƘ األلسن عن مدǎ حمده     

 Ǌكما           "واهللا أعلم : "بقـول Ƈبالدعا Ɩوقد ينهي الوحد Üيضة في الرحلةƽمست Ƙشراƌوهذه الم Ü
   )4(."نسƋل اللطف بنا في أحكام المقادير"...فعل حين ƹادر بونة 

 ما تƋتي كمƽاتيƠ الغلƾ للوحداƘ الكبرǎ والƮغرÜǎ أو يستبدلها بما           وهـذه الƮـيƹ Ƹالبا    
  .يƌدǐ معانيهاÜ وقد ينتقل إلǏ الوحدƖ الموالية بǚ إشارÜƖ في قلة

 وال ندرǐ عن العناوين التي تتخلل الرحلة المكتوبة بالبنط العريƯ شيئاÜ أهي من إنجاز              
            Üǁذل Ǐلم يشر إل ƾلكون المحق Þ يرهƹ أم مـن ǐل" وأما كلمة    العـبدرƮفهي عنوان  " ف

ƴر من موضƛقد يعني االستطراد في أك Ü5(.فرعي(  

            Ʃفي تون ƚلما حدƛم Ƙوتشعب Ƙقد اتسع Ƙالـوحدا Ưونجـد بعـ    )ƭ23-63 ( في
   Ɩوفي العود Üمرحلة الذهاب)ƭ239-275(     في اإلسكندرية ǁوكذل Ü)ƭ90-125(  وفي Ü

   Ɩالقاهـر)ƭ125-152(    وفـي الحرم المكي Ü)ƭ169-200 (سرديا   ول Ʃكن تشعبها لي
               ǐول فقهية أو لغوية أو تاريخية من باب االستطراد الذƮƽب Ƙالوحدا ǖإذ تم Üباسـتمرار

       Ǌسƽيراه السارد ذا أهمية بالغة في المكان ن .       Ǌƛجدا كحدي ƖيرƮق Ƙالوحدا Ưبينما نجد بع
              Ǌƛة تقريبا كحديƹرƽم Ƙوحدا ǁوهنا ÜحةƽƮف الƮحة ونƽƮ ال يتجاوز ǐالذ Ʃعـن قاب

ـ  ن ƹزÜƖ والƮالحيةÜ ووحداƘ أخرǎ مهملة تماماÜ وال يسجل فيها إال أسماƇ األماكنÜ             ع
                Üوالسارد في هذه المراحل يهتم بذكر المياه العذبة والمالحة Üكمـا فعـل بين البركة ومكة
  .واآلبارÜ واألحساÜƇ والينابيƴ الƮالحةÜ ويذكر الزمن المقضǏ بين مرحلة وأخرǎ باأليام

                                                 
)1( –ƭ Üالرحلة Üǐ9.-8: العبدر 
)2( –Ǌسƽن Üƭ  :10.     
)3( –Ǌسƽن Üƭ  :89،63،59.    
)4( –Ǌسƽن Üƭ :87. 

(5)  -ƭ ÜǊسƽ226،214،199،188،183،180: نÜ179،89،88،87،83. 
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         ǫƘǒƢـǱȅا  ǌƛاƸـƢالǷ:           االنتقال Ǐمتينة لكونها قائمة عل ǎالكبر Ƙالروابط بين الوحدا
ƽƮحة (الخاضـƴ للـرابط الزمني والمكانيÜ ولم نجد من الƽجواƘ إال ما ورد في نهاية                

152 (   ƚحـي   ƴوق           Ǐحة الموالية تبدأ بذكر المناهل والمراحل بين البركة إلƽƮفال ÜƳانقطا
لǏ ذلÜǁ ولعل الخلل مطبعي إذ الƽƮحة الموالية مرقومة         مكة المكرمةÜ ولم يشر المحقƾ إ     

  .مما يعني أن أربƽƮ ƴحاƘ قد سقطƘ) 157(بـ

  وأما الوحداƘ الƮغرǎ التي بلƸ عددها ƛǚƛين فهي محكمة البناƇ تخضƴ لمنهجية دقيقة             
فـي السـرد والتقديمÜ فهو حين وƮل إلǏ قسنطينة ذكر محاسنها ومن ƛم ذكر لقاƇه بƋبي                 

باديƛ ÜƩم ذكر ما قرأه عليÜǊ وهذا تولد عنǊ استرجاƳ أليام خلƘ كان الشيƣ              علـي ابـن     
               Ǌدون أن يعلم بمنزلت Ǌشيئا من علم Ʃوأخذ ابن بادي Üقـد أقام بقسنطينة ǐم  )1(الغمـارƛ Ü

 مما استتبƴ إƛباƘ الرحلة الƽكونية في       ر ابن الƽكون في رحلتǊ إلǏ مراكÝƫ      انـتقل إلǏ ذك   
  )2(.اƛنين وƛǚƛين بيتا

              Ƴروƽال Ǐوإنما يكون االنتقال إل Üاقيةƛية االنبƽتي متساوقا بهذه الكيƋماال ي Ƙومن الوحدا 
      Ɩالقاهر Ɩكما في وحد ǐرƮق Ǌمحكما فحين        )3(شـب Ƈتي البناƋرعية يƽال Ƙوداخل الوحدا Ü

وƮـل إلـǏ القاهرƖ تحدƚ عن العمارƖ الوافرƖ والطباƳ السيئةƛ Üم ذكر تضييƴ األهالي               
عد من الطباƳ السيئةƛ Üم انتقل إلǏ تملǁ األتراǁ للقاهرƖ واستطرد إلǏ            للمسـاجدÜ ممـا ي    

الحـديƚ عن كƛرƖ الباعة في الليلÜ واالزدحام في النهارƛ Üم تولدƘ عن ذلǁ حكاية األكل                
ولما كان بالقاهرƖ التقǏ بشيخين جليلين فكان اللقاƇ        . فـي األسـواƾ والطـرقاƘ وهكـذا       

ǚ مƴ ابن دقيƾ العيدÜ إذ تƽرƳ الحديƚ عن منزلتǊ          مختƮـرا قƮيرا مƴ الديمياطيÜ وطوي     
Ư أجزاƇ الرحلة واستحسانǊ لهاÜ     العلمـيةÜ وانـتقاد بعـƯ سـلوكاتǊ وإطǚعǊ علǏ بع          

تشـعب السـرد إلǏ المحاوراƘ التي جرƘ بينهماÜ وهذه تتƽرƳ هي األخرǎ إلǏ فروƳ               و
                    Üعنها Ǐوأهـراماتها ومـا يحك ÜـرƮبنـيل م ƾويسـرد عليـنا مـا يـتعل ÜـغرƮأ

Üحولهاومزاراتها Ƙمن كراما Ǐحول األضرحة وما يحك Ƙوالمباني التي بني.   

                                                 
 33-32:لمƮدر السابƭ Üƾا – )1(
)2( –ƭ ÜǊسƽ35 -34: ن. 
)3( –ƭ ÜǊسƽ157...125: ن. 
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وحدƖ موازية أو حكاية متضمنة أو      يبدأ  وحدƖ حتǏ   ينهي    وهكذا تتوالǏ الوحداƘ فما إن      
  .متƽرعة في إحكام منƮوƭ عليǊ مباشرƖ أو ندركǊ بعد التƋمل

ضوعي وهما أساسان Ʋاهران      ومن الوحداƘ ما يكون مبنيا علǏ السبب المكاني أو المو         
Ü فقد ابتدأ الرحلة بتاريƣ الوƮولƛ Üم بديباجة        )1(في الرحÜƘǚ كما يتجليان في وحدƖ مكة      

فـي فضـل مكة ƛم سجل أشواقǊ لهذه األرƯ المقدسة الطاهرƖ شعراÜ كما دفƴ بǊ موسم                 
لم الحـƝ إلǏ ذكر مكابدƖ الناƩ لǖتعاب للوƮول إلǏ هذه البقاƳ الطاهرƛ ÜƖم وƮف معا              

  مكـة ومـن ذلـǁ انـتقل إلǏ الحرم وأجزائÜǊ ولم يƽتǊ أن يسجل الƽوضÜǏ والبدƳ التي                  

              Ǌبقول Ɩم ينهي الوحدƛÜافةƲعدم االهتمام بالن Ǐوإل ÜƘالقماما Ǐكمـا أشـار إل Üشـاهدها:  

 " ƾوباهللا التوفي."  

حƚ     ولمـا رأǎ أن هناǁ أمورا لم يستوفهاÜ ذيل الوحدƖ باستطراداƘ يقتضيها المقامÜ فب             
الكعبةÜ في فƮل   / يƾ بحƚ البيƘ العت   ƛم  Ü وهو فƮل لغوÜǐ     "بكة  "Ü  " مكة  "أƮل التسمية   

Ƙم وقف بعرفاƛ Üمفذكر تاريخيƛ Ü ل مذهبيƮواألقوال في ف Ƈف اآلراǚاخت  ÜƳذكر البد
ƛم أوجز القول   ) في فƮل اجتماعي تنƲيمي   (وتقاتل الركب مƴ أهل مكةÜ وما وقƴ من فتن        

  .الديارفƮل فقهيÜ ولم يƽتǊ أن يسجل ضعف العلم في تلǁ في مناسǁ الحƝ في 

 ومـا يميز وحداƘ الرحلة من حيƚ المضمون الƽكرÜǐ هو أن الرحال منذ أن خرج من                
               Üواألخذ عنهم Üالبارزين منهم Ɩقاǚم Ǐويعمل عل ÜƇعن العلم والعلما ƚده وهـو يبحǚبـ

 المدن األخرǎ فيسجل    وطلـب إجـازاتهم لـǊ ولغيرهÜ وليƩ براƯ إال علǏ تونÜƩ أما            
جوانبها اإليجابية والسلبيةÜ ومنƲاره موجǊ باستمرار إلǏ العلم وآƛارهÜ ونلمƠ  في الرحلة             
انجـذابا قـويا إلǏ مقام الرسول ƮلǏ اهللا عيǊ وسلمÜ فهو أحيانا يعبر عنǊ بنƽسÜǊ وأحيانا                 

:بـ)3(جبيرابن  Ɩ   بيتاÜ وقƮيد    133:بـ)2(يورد قƮائد الشوƾ لغيرهÜ كقƮيدƖ الشقراطسي     
 بيتا،  80: بـ)5(Ü وقƮيدƖ حازم القرطاجني    بيتا 55:بـ)4(وقƮـيدƖ ابـن المنيـر     .  بيـتا  33

                                                 
 .200-169:ر السابƮƭ Üƾد الم– )1(
)2( –Ǌسƽنƭ Ü:45-49. 
)3( –ƭ ÜǊسƽ98-96: ن. 
)4( –ƭ ÜǊسƽ105-102: ن. 
)5( –ÜǊسƽن  ƭ:258-261. 
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رقة            يا ت والمقطعات المتف ى األب  لقد كان السارد يشبƴ هذه الرƹبة عن طريƾ         .باإلضافة إل
الƽـنÜ فلمـا وƮل إلǏ المدينة ƹمره الشوƾ واستولƘ عليǊ أنوار الحضرƖ النبوية فƋنشد               

   بيتا 144: بـ )1(طويلة النƩƽقƮيدتǊ ال

             ÜƇيهتم بالعلم والعلما Ɩالقاهر Ǐمن المغرب إل ƾالتي تغطي الطري Ƙفي الوحدا ǐوالعبدر  
            Üو المراحل ƴمكة يهتم بالينابي Ǐوفيما بين البركة إل Üارƛالسكان واآل ƴلقد برز   و وطـبائ

وقد يƽسƠ  . ي القاهرƖ النضـƝ العلمي والƽكرǐ لديǊ من خǚل محاوراتǊ البن دقيƾ العيد ف           
   علǏ  -رجƽاƘشـعور فـي أن تعبر عن نƽسها ب        المجـال لخلجـاƘ الـنƩƽ وذبـذباƘ ال        

 تنبـƐ عـن أحاسيƩ قوية نحو األماكن المقدسة وإن كانƘ في لغة جزلة إلǏ حد              -قلـتها 
الوعـورÜƖ ولعل ما ينبغي تسجيلǊ هو ƛناƌه علǏ األتراǁ بعد استيǚئهم علǏ مƮرÜ ألنهم               

  .ي كƛير من أوجǊ التنƲيم في القاهرƖ والبقاƳ المقدسةأحسنوا Ʈنعا ف
    ƊاƳȁا ǘـǾǅ              :  

               ƭإذ تخت Üعدا الروابط النحوية Ƙقراƽالروابط الجزئية بين ال Ǐدالة عل ƸـيƮ وهـي   
          ǁمن ذل ÜƘوتميـز بين الخطابا ÜـولƮƽأو ال Ƙقـراƽاإلخبار  بال ƸيƮ :  إذ يستعمل منها 

 ƸيƮال "ǎيرو " Ü"نقال فǚ " Ü"Ǌقيƽقال ال" Ü"نيƛحد"Ü" Ǌمن كتاب Ƈǚني إمƛوحد" Ü " نيƛوحد  

 ǊƲƽبل Ƈǚإم " Ü "أخبرني "Ü "نيƛهكذا حد Ƙقل."  

وأنشدني قال  "Ü  " وأنشدني": صيƶ اإلنشاد و" سمƴ مني "Üو"وسمعƘ":صيƶ السماƱ ومـƛلها   
  .." .ليوأملǏ ع"Ü ..." وأنشدني إمƇǚ عليÜ"Ǌ .." وأنشدني قال أنشدنا"Ü " أنشدني

ـ  ": صيƶ الرƊية البصرية والقلبية   ƛم   Ü " وقد رأيƘ أن أƛبÜ"   Ƙ  " ولم أر بها  "Ü  " وما رأيƘ ب
  ".وأرÜ"  ǎ " وقد رأيƘ في نزول الركب "

  ..".أجبتǊ"و " أجاب" و .." ولما لقيتǊ سƋلني"Ü .." وسƋلتÜ"Ǌ " وسƋلƘ" صيƶ الحوارو

هذه ƹالبا ما يتبعها رأǐ السارد أما       و.." قلƘ قد "Ü  " قلƘ هذه "Ü  " قلƘ "صـيغة القول   ƛـم   
  . فتدالن علǏ عدم التƋكد..." قيلÜ يقال"Ʈيغة 

  .التي تدل علǏ توالد خطاب جديد بعد ذكر حادƛة ما" وقد ذكرتني"  علǍ التذكر ومما يدل

  ...". وقد بذلƘ"ويستعمل لǚستقƮاƇ ." ولما عزمƘ علǏ"علǍ العزم والنية  ومما يدل 

                                                 
)1( – ƾدر السابƮالمƭ Ü:208-213. 
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  يستعمل كما". ولقيƘ بها "Ü  " وممن لقيتÜ" Ǌ  " ولقيƘ"علǍ لقاء الشيوƠ    الصيƶ الدالة    ومن  
ơفي األخذ عن الشي Ʋيد التتابƻصيغة ت" Ǌعلي Ƙوقرأ " Ü"Ǌعلي Ƙومما قرأ" Ü. "  

Ü ولعل  "وممن لقيتÜ" Ǌ  "ومنهم"Ü  "ومنها"Ü  "ومن ذلÜ" ǁ  "وأما كذا   " فمنها    وأما صيƶ التƻصيل  
Ü "وكان رحيلنا "ƛ "Üم وƮلنا "ƛ"Üم سافرنا "يل والنزول   أكƛـر الƮيƸ تداوال ما يدل علǏ الرح       

Ü ..."إلǏ كذا ...ومن كذا "Ü  " ومنها إلƛ "  Ü" Ǐم سرنا "ƛ "...  Üم جبنا "ƛ"  Üم قطعنا "ƛ"  Üم مررنا "
Ü وتƋتي بƮيغة الماضي باستمرار مما يدل       "ƛم زرنا "ƛ"  Üم نزل الركب  "Ü  "وبعـد مـرحلة   "

  .ما يستعمل Ʈيغة الحاضر السردǐقطعا علǏ اختǚف زمن الƽعل وزمن السرد وقل

  Ü"ومن األمر الغريب  " Ü  "ومن أƹرب "    ومـن الƮـيƸ الدالـة علـǏ نـوƳ الخطاب            

 وقد  "ومن ƮيƸ العودƖ بعد االستطراد الطويل      ...".ومن ƹرائب العبر  "Ü  " ومـن الغرائب  "
        ƴفلنرج Ǌإن...". خـرجنا عمـا كـنا بسـبيل    Ƈاألدا ƸيƮ   تبين لنا   Ƙل في الوحداƮاƽالم

  .غرǎ و الروابط بين الƽقراÜƘ وتميز بƽƮة خاƮة نوƳ الخطاب الذǐ يتبƴ الƮيغةلƮا

 رحلة العبدرǐ لونا جديدا عند مقارنتها بما سبقهاÜ كما تمƛل نضجا في التƋليف و               تمـƛل  
                Ƈالدائب عن العلم والعلما ƚوما يميزها هو البح Üبعده Ƈمن جا Ǐالكـتابة األدبية قياسا عل

Ǌ ومن حملتÜǊ ومن     العلم ويتهجم علǏ كل بلد خاو من       لǏعƛر فيǊ ع  فهـو يشيد بكل مكان ي     
 ǁه  ذلـ الحديƚ عن العلم و العلماƇ     ويغتنم فرƮة     علـǏ طرابلƩ وإشادتǊ بتونÜƩ     تهجم

               ƾا فنيا مسجوعا أو يعلƽƮو Ƴائد أو يبدƮفيسرد ق Üالعلمي Ǌوقƽاألدبية وت Ǌليبـرز مهارت
        ǖل Ǌƽم  تكلƹور Üأشعارا Ɵأو يشر Üأقوال Ǐأحيانا عل Ƴن    ...سجاƎف ÜفƮة في الوƮوبخا

  )1(.ن القاهرƖ يبدأ وǊƽƮ يƽقد حيويتهوتƮƽيلǊرحلتǊ متميزÜƖ ولكنǊ ابتداƇ م

 الرحلة إلǏ الحƝ      أن هو ما تعارف عنǊ الناƩ من     متعلƾ بƋفƾ االنتƲار و   وهـناǁ رابط       
ـ   بالمدن  رديمر السا  ÜلǏ البقاƳ المقدسة والعودƖ منها    إالوƮول  إذ بعـد     مـتوقعة    تهانهاي

حتǏ يƮل إلǏ نقطة    Ü إن سلǁ طريƾ البر    المƋلـوفة إمـا عـن طريƾ الجنوب أو الشمال         
Üƾǚن هذا األمر يترتب عاالنطƾفي الساب ƾحǚوتحكم ال Üƾحǚبال ƾارتباط  الساب Ǌ)2(.  

                                                 
 .ƾ1 Üƭ:367راتشكوفسكيÜ تاريƣ األدب الجغرافي عند العربÜ كانƲر  – )1(
  .3ÜƩ1997ƭÜ34ط  بيروÜƘ  الطليعةÜ  Ü دار  دراساƘ بنيوية في األدب العربي      والغرابة  األدب  كيليطوÜ  الƽتاƟ عبد   –)2(
شوراƘ كلية اآلداب   Ü من )إشكاالƘ وتطبيقاƘ ( انƲر ميلود حبيبيÜ النƭ األدبي بين التلقي وإعادƖ اŻإلنتاجÜ نƲرية التلقي            -)3(

 . Ƙ(ƭÜ:172.د(والعلوم اإلنسانية بالرباط
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              ƚوأما من حي Üهيكلها ƚطبيعة تكرارية من حي Ƙفذا ǎغرƮالسردية ال Ƙأمـا الوحدا   
  .  وحدƖ إلǏ أخرÜǎ وهذا نمط آخر لǚرتباطملƽوƲها فيختلف من

Ʋƽية وتتƲافر  لفمنها اللƲƽية ومنها ƹير ال     Üلروابط في الرحلة  ا أنواƳ   ا لن ضƠتتوهكـذا      
 Ü ذاƘ أهداف ووƲائف مباشرƖ    كاملةجمـيعا لتلم السرد المشتÜƘ وتجعل منǊ بنية سردية          

  .معƲمهافي Ƙ كلها أو ǚوهذه الروابط متوفرƖ في الرح

  قƮيرƖ جدا وليسƘ منƮƽلة عن سرد المتنÜ قال فيها        ف الخاتمة في الرحلة العبدرية    أما  

ƛم من اهللا جمƴ الشمل واالجتماƳ      ... وخـتمƘ الـرحلة بـزيارƖ قبـر شيƣ الƮالحين          " 
  .)1("...والحمد هللا الذǐ أعجزƮ ƘنائعǊ شكر الشاكرين... باألهل

  :     فهي تشتمل علƛǚƛ Ǐة عناƮر 

  .زيارƖ قبر أحد الشيوƢ األفاضل تبركا   -                 

 .   الوƮول إلǏ المنزلÜ ولم الشمل-              

              -Ǌبما هو أهل Ǐاهللا تعال Ǐعل Ƈناƛال   . 

فهو من الذين ال يƽتحون مجاال للعواطف إال        " لم الشمل " لـم يسترسل العبدرǐ في عنƮر     
  .ي السلوǁقليÝǚ وقد يكون ذلǁ عن رأǐ خاƭ بǊ ف

    ǨـǾـǽƶـƢال:  
وهذه قƮيدƖ نƲمتها في الرحلة رأيƘ أن أختم        "      ذيŇل العبدرǐ رحلتǊ بقƮيدƖ قال فيها       

  :ƛم أورد خمسة أبياƘ ومائةÜ وهي كالتالي". بها هذا التقييد مستعينا باهللا

         -   Ƙأبيا Ɩمن عشر ƴواالعتبار) 10-1(مقط ƠƮفي الن  

  في مساƇلة المدن والمعالم ومنطوقاتها المتخيلة) 102-11( بيتا 90 حوالي -         

         -         Ƙة أبياƛǚƛ أخيـر من ƴالكل      ) 105-103( مقطـ Ǐم أنهƛ Üللشاعر ƾتعلي Ǌفي
  .)Ʈلعم(بالحمدلة والƖǚƮ والسǚم علǏ النبي محمد 

استخلǊƮ وهذا التذييل فيǊ كƛير من التشخيƭ الذǐ أنطƾ فيǊ العبدرǐ عدƖ مƲاهر بما                
                ƴيحة لكل من يسمƮالتي تجود بالن Ưلسان حال األر ǁوجعل ذل ÜƲمـن عبـر ومواع

  .ويتƋمل تعاقب األزمان عليها Ʈوتها

                                                 
 .Ü:280 الرحلة ǐƭ Ü العبدر- )1(
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ƘǾǱƘƥ :ǾǱƘƪƢـة الǪƭƸـة الǾǲƛـةـ  
عبدرية وقدمنا تحليǚ النتƲامها وƮيƸ األداƇ فيها ننتقل         بعـد أن استعرضنا بنية الرحلة ال      

  :نيتها التي تقوم علǏ ما يليإلǏ الرحلة اللتجانية لنرǎ ب

I –الـمـقـدمـة : Ǐوتشتمل عل :  

      0  .      ƾحسن حسني عبد الوهاب   " كلمـة تمهيدية وجهها المحق "    Ƙفي س Əالقار Ǐإل
Ǌالتي سلكها التجاني في رحلت ƾم خارطة للطريƛ ÜحةƽƮ وأربعين.  

ƛ ÜƖم ذكر    من حمدلةÜ وǚƮ   –مقدمـة المƌلـف المشـتملة علǏ ديباجة مƋلوفة          . 1     
  ƭ1.                                       لمشموالƘ الرحلة وما فيها من شعر ونƛر

II-ƸـــǞـƾالـ :             ƭ                                                4  
ƍ -   ƙƘǵƶة الǪƭƸم 

      1-Ʃالخروج من تون                                                 .ƭ 4-5  

      2-Ʃعن راد ƚالحدي                                             :ƭ5-9Ɵ  4 

 . إƹارƖ الروم عليها زمن عبد المالǁ بن مروان- رادƩ  رباط-          

  . وادǐ مليان وقنطرتǊ- حكاية السƽينة والخضر -          

  ƭ                   10Ɵ 1:                          الحديƚ عن الحامة-3      

  . مرناقة وحسان- التداوǐ بماƇ الحامة  -         

4-ǁشري Ɩجزير                                                     :ƭ11-15Ɵ   4  

  . األقاليم التابعة لها- تمنعها عن المƲالمÜ حكاياƘ- عبادها -         

  ƭ                                 15-22Ɵ   7:           منازل العرب الهǚليين-5

  . البازوزǐ والهǚلين-ي والهǚليين الجرجرائ- نزوحهم-         

6-ƭ                                                    لتانƮ23-22 النزول بƟ   1  

  )الوقائƴ التي حدƘƛ بها مƴ الخوارج(  سبب التسمية-        

      24Ɵ  1-23آخر جزيرƖ شريÜǁ وƮف المنارƭ                      Ɩ:  الǚƽحون-7

8-ƭ                                                           25-24 اهريقليةƟ  1  

  . وقائƴ مƴ الزويلي النكارǐ-. وƽƮها-        
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9-ƭ                                                   55-25 النزول بسوسةƟ  30  

  ) نقƫ القرآن كǚم اهللاÜ عزوƖ أسد بن الƽراƘ إلƮ Ǐقلية( وƽƮها-     

     -Ɩالغزا Ǐسوسة عل ƴتمن Üحكاية عبد اهللا بن الزبير .  

  . أشعار في سوسة و تمردها علǏ المعز-     

  .القرشيÜ علǏ بن احمد الƽƮار...محمد بن حسين:  من شعراƇ سوسة-     

   ابن الغطاƩ-لƽتوƟ محمد أبو موسǏ عبد السوƩ القطان أبو ا-           

  السوسي ...عبد الحليم/ ابن عبدون السوسي-            

  .52-44القƮيدƖ التي أولƴ بها العرب               ƭ-: التراب السوسي-            

  . محمد بن عبد الجبار الرعينيÜ حكاية-            

    ƭ                                         55-57Ɵ  2:         النزول بزرمدين-10

  . القƮور التي احتلها العرب- زيارƖ قبر شيخها الزرمديني-       

  . الشيƣ الدهماني ورفضǊ للشيعة- قƮور الوردانين -       

  ƭ57-65Ɵ  8:                                                        قƮر الجم-11

       -ǎالبلو Ʃزهير بن قي ÜرالجمƮالكاهنة وق -Ǌببرق Ǌحسان بن النعمان وإقامت.  

   تحƮن الروم بقƮرالجم وأخباره-       

12-ƴابƮأم األ                                                       .ƭ66-67Ɵ  1  

13-ƩاقƽƮ                                                        :ƭ68-84Ɵ  16  

      -ƩاقƽƮ نهاجيين-جامعها.  ما قيل فيƮال Ƈتوالي األمرا .  

  . بن تميم الƽزارǐارضر علي بن حبيب التنوخي-: من شعرائها-      

  . أبو عمر بن أبي بكر بن حمود الƮدفي-                       

      -Ǌبجبنيان ƾقبر أبي إسحا Ɩزيار )ƭ81.(  

14- Ʃر المحرƮل بنا( قƮالميورقيأ ÜǊسكان ÜǊئ                     (ƭ85-86Ɵ 1  

      ƭ86Ɵ 1.                                               أبياƘ فيǊ:  قƮر وذرف-15

16-Ʃقاب Ǐول إلƮالو                                             :ƭ86-117Ɵ 31  

  . ما قيل فيها وفي أهلها- وƽƮها-        
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        -                           Ǌأبي المطرف بن عميره في ƖيدƮحابي وقƮقبر أبي لبابة ال   

  . المنارÜƖ العروسينÜ حكم بني جامƴ لقابƩ واألحداƚ المتوالية-        

 ).ƭ117( رسالة من والد المƌلف- ما قيل من أشعار-        

  ƭ            118-119Ɵ   1.              والنزول بقرية كتانة- أرƯ النوائل-17

  ƭ119-120Ɵ   1.                                    الزاراÜƘ أرƯ الخوارج-18

19-Ǌاألسود في Ɩرƛمجسر وك ǐواد                                       .ƭ121Ɵ  1  

  ƭ121-132Ɵ  1.                                                  جزيرƖ جربة-20

  .اإلقامة خمسة وستون يوما- األحداƚ المتعاقبة عليها-        

  رسالة أبي عبد اهللا بن أحمد األزدǐ-]بيتا17[ قƮيدƖ من والد المƌلف-       

  ).نƛر+ بيتا15: (                    وإجابتǊ بـ

21-      Ʃقاب Ǐإل Ɩالعـود                                             :ƭ132-134 Ɵ 2                   
  .         النزول بسواني خلف اهللاÜ تجغƘ الطواحنÜ كتانة-

 -Ʃقاب Ǐول إلƮأيام بها- الو Ɩاإلقامة عشر .  

  ƭ134-134Ɵ  1.                                             النزول إلǏ توزر-22

         -Üدباب Ưمدلول   أر Ǐبنو يزيد ينتسبون إلƖ134:الزياد.  

23-ƭ                                         140-134 النزول بحمة مطماطةƟ  6                     
   وƮف الحمةÜ وما قيل فيهاÜ الوقائƴ التي مرƘ بها أشعار                     -       

  .ر مراسلة بين المƌلف وأديب آخ-إلقامة ستة أياما -       

24-ƭ                     141 الرحيل عن الحمة والنزول بمجزم وعيون رحالƟ 1  

  .الريƠ نسب زƹبÜ طلسم -                      

                     153Ɵ 11-142 إحدǎ قاعدتي نƽزاوƭ                             Ɩ- عين طره-25
  .أƮل نƽزاوƖ .نخيل فرعونÜ عƮف الريƠ: ئب ما يحكǏ من ƹرا-         

         -Ɩزاوƽن Ƈمن علما  :Üǎأبي يعقوب أبو يعقوب الطر Ǐعل ǐرد أبي علي الطر.  

         -Ǌوتعريف ب ǐالغمار Ơوأبي بكر بن فت Üشعرية بين التجاني Ƙمناشدا .  
                                                                         

26-ƭ                                 Ɩزاوƽانية لنƛال Ɩالقاعد ǎ157-153 بشرƟ   4                     
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   الƖǚƮ والخطبةÜ - عيد الƽطر- عين تاورƹا-              

              -Ƙماقيل فيها من شعر- سبخة تاكمر Üالسبخة ƭائƮخ Ưبع   

ــريد        -27 ــوزرقاعدƖ الجـ                    ƭ                                   157-173تـ
  . أهل توزر من بقايا الروم- ماقيل فيǊ من شعر-متƽرج باب المنشر-

  .بر عنها ƛم عادوا البرأجǚهماألرƯ كانƘ للروم ƛم - أƮل البربر-           

           - Üبǚأكل لحوم الك Ʃالنا Ƙǚفض ƴبي  

           -Üيد حسان  قدم توزر Ǐلحا علƮ افتتاحها-Üكنائسها Ƈبقا   

  . رمي الناƩ في بئر الشهداƇ-توزرالميورقي و -           

           - Ʃمردا Ǐالاإلقامة.توزر لبن Ɩزيار Üبن يملول Ʃقبور بروضة ألبي العبا.  

  . التعريف بƋبي بكر محمد بن أحمد  الجذامǏ-:مراسƘǚ التجاني -           

          -ƖيدƮر36: قƛالهنتاتي25+بـ 11.+ ب متبوعة بن Ǐبـ 7:بـ رسالة إل.  

  .اإلقامة خمسة عشر يوما-مراسƘǚ ابن حسينة والتجاني  -            

28-       Ʃقاب Ǐإل Ɩالرحيل عن توزر والعود )                   ƭ:172-179(Ɵ7         

          - ƾالعاتية-أهوال الطري Ɵاإلقامة ببستان -  الريا  

          -Ơأبي بكر بن فت Ƈأشعار متبادلة بينهما- لقا-Ɩطر Ǐالحمة-الرحيل إل  

          -Ʃالنزول خارج قاب -Ʃقاب Ƈبطحا-Ʃتون Ǐإل ƫالجي Ɩعود .  

  .ƭ:179-184 (Ɵ5(نزول في تبلبو                        من قابƩ والالخروج -29

Ǐم العوسجǚس ÜƖرارƹ في العربان-             ـ   زاوية أبي Ǌأفعال   

Ʃومنها أجا ǎمذهب الخوارج.(             ـ   المرور بقر- ƴوقائ (.  

30-ƭ                                       مراسنƹ 191-184: اإلقامة بمنزلƟ 7.  

         - ǁعوبة المسالƮ .Ɩالذر Ƴميون.مزارƹالسكان بربرور.  

         -Ǐوعدم تغسيل الموت Ɩالنكار .ƚمن الميرا Ƙحرمان البن  

         -Ǐعل Ɩدهم- عيشهم من الغارǚدار السلطان- شهراةاإلقام - األمن في ب Ƈبنا   

  . مراسƘǚ مƴ التجاني-         

  Ɵ13) 204-191(                    ورفƯ العودƖ إلǏ تونƩ أخبار المجاعة ببرقة -31
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  . رسالة السلطان إلǏ والد التجاني وجوابǊ -.  أشعار في المناسبة-           

  .أخبار المرينيين والزيانيين- عيد األضحǏ- أخبار إبراهيم الكاهن -           

  . قƮيدƖ من شقيƾ المƌلف-           

  .                  Ɵ16 ) 220-204:(رابلƭ                                   Ʃ االرتحال إلǏ ط-32

  .رئاسة الجوارǐ في المراƹمة- المرور بƋحساƇ كƛيرÜƖ النزول بتاذر-           

  .  مǚقاƖ سالم بن مرƹم وعزمǊ علǏ اإلقامة عنده بزنزور-           

            -Ʈالسبحة التي يمتار منها الن Ơالمل ǎار.  

             -ǎغرƮال Ɩبلد المرابطين( زاور (ǐوشيخها عبد الرحيم الزوار.  

  . من معتقداƘ الخوارج -             

             -ǎالكبر Ɩن تليل:  زوارƮح Üولول.  

  .آƛارƮ ÜبرƖ وهد مها بƋمرمن ابن العاƭ .    زواƹة-             

  . استقبال أهلهاÜ واالحتƽاƇ بالركب- زاوية أوالد سهيل -             

  . زاوية أوالد سنان إخوƖ الوشاحيين والنوائل-             

  .           عبد اهللا بن ذباب الذǐ عذب البربربالنار-             

  . السوÜƾ أهلها بربر هواريون مجريسيون-الجامƴ- الحلول بزنزور-             

    .د العزأƮل تسمية هوارÜƖ هوانهم بع  -

  ابن برنيƾ الهوارǐ المجريسي:  من علماƇ زنزور-                           

  زيارƖ قبر الشيƣ عبد الجليل الحكيميÜ وقبر السيقاطي -                           

  . كƛرƖ المساجد بهذا الساحل-                           

لمÜ ينƮـƠ السـلطان بعدم الحƝ هذا العالم                    أميـر آل سـا     -                           
   مراسƘǚ التجاني وهو بزنزور            -             

 33-ƭ                                       Ʃطرابل Ǐ280-221 الدخول إلƟ  59.  

  .رƖ مسجد العش-استقبال األهالي للركب السلطاني  -                

                –Ƴافة الشوارƲام نŇالحم ÜƟر بن مطروƮق .  

            - Üرون خندقاƽاألهالي يح -ƴعليها من وقائ ǎوما جر Ʃطرابل Ơذكر فت .  
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            -Ʃوالمساجد- أبواب طرابل Ʃالمحار Üشجر الجميز ÜǏلƮالم .  

             -Ʃالقائم بالعلم في طرابل ) Ʃأبو فار ƣبن عبيد... عبد العزيزالشي.(  

             -         Ǌدروس Ƴب في سماƹبدار السلطان      -. ابـن اللحيانـي يـر Ʃعقد مجل                    .
  ..شيوƢ أبي فارƩ.    إجازƖ أبي فارƩ للتجاني./  قراƭ ƖƇ مسلم-               

  . مناماتǊ-. مناما) ƭ( مشاورتǊ للنبي -لقيسي  زيارƖ قبر عبد الوهاب ا-             

  األجدابي اللواتيÜ تƉليف األجدابي ...  قبرالƽقيǊ أبي إسحاƾ إبراهيم بن-            

   الƽقيǊ أبو الجسن علي بن محمد بن المƛمر الطرابلسي -             

  ي رمضان  أول من أƲهر السند بطرابلÜƩ وهو أول من أحيا القيام ف-            

           -Ʃمر– مقابر أهل طرابلƛأسباب محنة أبي الحسن بن الم .Ʃكلمة طرابل. 

       -Ʃطرابل Ƈǚفض :  

  ) هـ183تـ( أحمد بن عيسǏ من قديم شعرائها-             

  ) 81Þتـ( أبو الحسن علي بن أبي بكر بن بǚل-             

  )  هـ606/684(ن أبي الدنيا الƮوفي الطرابلسيب...  أبو محمد عبد الحميد-             

             -Ǐأبو علي الحسن بن موس  ... ǐأشعاره-)  هـ609/682(الهوار .  

34-Ʃاإلقامة بطرابل Ɩمد  ƭ                                 ف العامƮ280 عام ون  

         -ƭ                    Ǌأقارب Ưلف لبعƌالم Ƙǚ306-280 مراسƟ  26     

  )نƛر+  بيتا 27( رسالة أخرǎ -)نƛر+  بيتا 31( الجواب -         

  )            أبيا05Ƙ( رسالة من بعƯ الطلبة -)نƛر + بيتا 33( الجواب -         

         -ƾالمشر Ǐول خبر المشارقة المتوجهين إلƮو  ...Ʃطرابل Ǐإل.  

35-                       Ʃالخروج من طرابل ƭ                      306Ɵ   1     

                 - ƣلف للشيƌالم ƴأبي تودي ƘبياƋب Ʃبيتا12( فار.(  

36-ƭ                                              Ƈ312-307النزول بتاجوراƟ   5  

  . فواكها-           وƽƮها

 ƭ308)  بارهأخ(التاجورǐ  عبد السǚم نعلماƌها اب-                             

 الحسيني التاجورǐ... الشريف أبو عبد اهللا محمد  -
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37-  ƾيبا -              النزول بغافƮ يرƮالرمل   ق ǐر  واد- ǊاحبƮ كرم              .  

 38-ƭ                                        Ƙ315-312 النزول بعين تامدنƟ 3  

  . الخرفƴ وما قيل في ذلǁ-نباƘ العشر Ü)وƽƮها                         (

39-ƭ                                             Ɩ316-315 النزول بعين فارƟ  1  

Ɩر فارƮالتجاني-                      ق Ưاإلقامة خمسة أيام- مر       .  
ƙ-ƝƳǸǖال :  
40-                                  Ʃالنزول بعين ودر ƭ            316Ɵ    1  

41-ƭ                             Ʃطرابل Ǐإل ƾمن الطري Ƴ318-317 الرجوƟ  1                     
         - Ƈهـ709 يوم عاشورا .  

42-ƭ                            المهدية Ǐإل Ʃ320-318 المراحل من طرابلƟ   2  

  ƭ                                 320-393Ɵ 73مهـديـة                ال-43

   بناƇ زويلة– تاريƣ بنائها – وƽƮـهـا -         

         -ƭ                       ǁوالملو ƴوالوقائ ƚعن األحدا ƚ366-324 الحدي  

         -ƭ                                     المهدية وشعرائها Ƈǚ393-366 فض  

                     393Ɵ  1المهدية إلǏ تونƭ                                               Ʃ من -44

  .     يوما975=                       مدƖ الرحلة عامان وƛمانية أشهر وأيام
   : الơƘƲمة : Ʃـ   

  ƛ                   .ƭ393-394Ɵ  1م قƮيدƖ في مدƟ الرسول ƮلǏ اهللا عليǊ وسلم
  
  
  
  
  
  
  

  :ƷƳاƽة الǾǲƜة         



  67 
  

 حدنا الوحداƘ الكبرǎ والƮغرǎ للرحلة من حيƚ الترتيب بناƇ علǏ أهميتها             أن    بعـد 
وبروزهاÜ وبينا كيƽية تƽريƴ كل وحدƖ إلǏ وحداƘ أƮغرÜ يمكن القيام بتركيب لما تم من               

  :تحليلÜ لهيكل الرحلة كما تتجلǏ في خطابها كالتالي

  ).علƽƮ Ǐحة واحدƖتشتمل  ( :لمقدمةفا

 Ɵ389) 393-4:                          (يشتمل علǏ قسمين :  السƻر الƻعليو-   

أǐ ) 317-4(وفيها أربعون وحدƮ Ɩغرǎ ممتد Ɩ من ƭ       :  مـرحلة الـذهاب    -         أ
  ƭ 312:بحجم ورقي

  .77ƭ: ورقيبحجم) 393-316( منوفيها خمƩ وحداÜƘ:        ب مرحلة اإلياب

يل للرحلة بقƮيدƖ في مدƟ الرسول ƮلǏ اهللا عليǊ وسلمÜ وفيها خمسة             فتذي :مةأمـا الخات  
  ).ƭ393-395.       (وƛǚƛون بيتا بحجم ورقي يمتد ƽƮحتين ونƮف الƽƮحة

      ǌــƛاƸƢالǷ ǫƘــǒƢǱȅا:  
الرحلة قائمة علǏ السƽرÜ وهو االنتقال الƽعلي من مكان إلǏ آخرÜ لذلǁ تبدأ الرحƘǚ كلها               

نƮƽال عن المكانÜ الذǐ يتواجد فيǊ الƽاعلÜ ولكون الحركة والسكونÜ أو الحل            بخبـر اال  
.    والتـرحال همـا الحـركتان المميزتان للعمل السردÜǐ فƎن التمƘǚƮƽ مبنية عليهمـا            

      ÜƘالوحدا Ɩيرƛأن مرحلة الذهاب ك Ʋحـǚوال والم       ÜƘوحدا Ʃخم Ǐيشتمل اإلياب إال عل
ل ما يتعلƾ بالمكانÜ ويذكر الشعراƇ والمراسÜƘǚ       ذلـǁ أن السـارد في الذهاب يسرد ك        

وأخبار السكانÜ والحوادƚ الماضيةÜ فتوسƴ في القولÜ بينما اكتǏƽ في مرحلة اإلياب بذكر             
  :االنتقال من مكان إلǏ آخرÜ فƋفرƷ كƛيرا من الوحداƘ من المحتوǎ لسببين

 .ألنǊ سرد ما يتعلƾ بالمكان وأهلǊ في مرحلة الذهاب -1

بمرضـǊ الشديدÜ الذǐ أعاقǊ عن مواƮلة الرحلة إلǏ الحÜƝ فهو           لكـونǊ تƛƋـر      -2
ناهÜ حيƚ سيلقǏ العناية والرعايةÜ ولم يعر       مـتعلƾ بالعـودƖ إلǏ تونƩ مقر سك       

    Ü ها بما     االهـتمام إال للمهديةǖم Ǌولعل      ÜǊلǚبعد إب Ʃوهو في تون Üوما  يناسبها 
ون السارد أرƹم   يميـز هذه الرحلة هو انعدام مرحلة الوƮول إلǏ األهدافÜ لك          

ولنتبين االنتƲام بشكل أوسƴ نقوم بقراƖƇ للوحداƘ       . علǏ العودƖ قبل إتمام مقƮده    
ĂالكبرǎغرƮال Ƙر في الوحداƲم ننƛ امهاƲية انتƽوكي.  

 I –المقد مــة :    
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وƹالبا ما تƋتي كƎضاƇاƘ     مقـدماƘ عنƮر من العناƮر المكونة للهيكل الرحليÜ       ال   إن  
مشروƳ وأهدافǊ واإلمكاناƘ المتوفرƖ لǘنجاز والمنهƝ المتبÜƴ       لاللـرحلة من حيƲ ƚروف      
  .وذكر المميزاƘ الخاƮة

األعƲم في    وفـي رحلـة التجاني نجد الحمدلة التي ركزƘ علǏ الخضوƳ لحكم المدبر           
وواجب اإلنسان هو تكييف أفعالǊ وفƾ المشيئة العƲمÜǏ ولعل هذه          " الحل والترحال "حالتي  

  .خƮة لبعƯ اإلحباط الذǐ أƮيب بǊ التجاني في الطريƾااللتƽاتة أن تكون مل

               Ǌمن بين أعمال ƭوخ Üوسلم Ǌاهللا علي ǏلƮ الرسول محمد Ǐعل ƖǚƮبال ǁم أردف ذلƛ   
 لالهجـرƖ التي كانƘ سببا في إƲهار الدينÜ وال يخǏƽ المقƮد الذǐ يشمل الحركة واالنتقا              

ادǐ واقعيÜ تم باالنƮƽال عن     فـي الهجرÜƖ والممهد للحديƚ عن الرحلة التي هي حدƚ م          
 )1("وقضǏ لǊ بالبركة في تلǁ الحركة     " المكـان قƮـد االتƮـال بƉخرÜ وفيǊ كل البركة           

ƛم بسط  . وƮـوال إلـǏ هجـرƖ أخرǎ علǏ المستوǎ السلوكي المتمƛل في هجرƖ الحرام             
مشـروƳ رحلتǊ الذǐ يقدم ما في كل بلد من آƛار ومعالم وما جرǎ عليها من وقائÜƴ وكل             

 ǁر مما ذلƛم ونƲحوب بنƮم "Ǌاهللا ب Ƈإن شا Ɩل اإلفادƮوتح Ǌب Ɩ2(.تحسن المحاضر(  

              ƇراƹƎم قام بƛ Üد شرعيƮللرحلة كمق ƖطرƋية المƽنا في المقدمة عن الخلƛوهكـذا حد    
) خبرÜ أوƮافÜ مسافاÜƘ آƛارÜ معالم    ( (3)القـارƏ بما سيجده في الرحلة من عوالم ممكنة        

Ü ولكون القراƇ منهم من يميل إلǏ       " إلǏ اإلطƳǚ عليǊ     مـا يتشوف إليǊ ويتشوƾ    " وكـل   
الـنƲم ومنهم من يميل إلǏ النƛرÜ فƎنǊ حƽزهم إلǏ اإلقبال علǏ قراƖƇ الرحلة لكونها شاملة                

Ǐر   "...علƛم والنƲحلة الن"          Ǐباإلضافة إل ÜǊيزا لƽوتح Əالمقدمة توجيها للقار ƘارƮ بهذا Ü
  (4). توجيهي قام بǊ المنتƝ بعد أن أنتƝ نǊƮلةÜ فالمقدمة مƽتاƟإضاƇتها لمشروƳ الرح

     II-ƸـǞــƾال :  
  .  وهو اإلنجاز الƽعلي لǚنƮƽال عن المكانÜ وفي الرحلة يشتمل علǏ الذهاب و اإلياب

 ƍ     – ƙƘǵƶال  

                                                 
)1( - Üالالتجاني ƭ Ü3:رحلة. 

(2)  –ƭ ÜǊسƽ3: ن.  
(3) -Üأحمد بوحسن  Üƚرية التلقي والنقد العربي الحديƲن Üرية التلقيƲن ƭ29. 
 .Ü1992ƭ Ü:50 سنة1لƛقافي العربيÜ ط سعيد يقطينÜ الرواية والتراƚ السردÜǐ المركز ا– (4)
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  )1(:     حدد السارد األهداف والغاياƘ بعد االنطƾǚ فيما يلي
  . الناƩ عمدا ألƹراƯ سياسية وأمنية الذهاب إلǏ الحÜƝ وهو ƹير معلن وأخƽي عن-1 

 2-     ǎارƮالن ǐم من أيدǚاإلس Ɩحضر Ǐجـربة إل Ƴوهو هدف معلن" اسـترجا "    Ǌوألجل
  .جندƘ األجنادÜ وأعدƘ األزواد

 3-Ƙالمستحقا ƴوجم ÜƩالنا ƴتطوي Ưلغر Üد الجريدǚب Ǐقدية إلƽت Ɩزيار .  

2(ين أبو يحيǏ زكرياƇ بن اللحياني          وهذه األهداف خطط لها كبير الدولة وشيƣ الموحد       

Ü ولكون السارد تابعا لÜǊ فهو ملزم بƎتباƳ الخطواƘ         "مخدومنا  "الذǐ يرد في الرحلة باسم      )
              ǐالذ Ƈاƽوتتميز هذه الرحلة بهذا اإلخ Üوالباطنة ƖاهرƲاألهداف ال ƾتحقي Ǐإل Ǐالتـي تسع

           ƴننا نتوقƎف ÜǊوباعتبارنا نعلم ب ÜƟالسارد خارج المسر Ǌيبقـي    Üهوره بين الحين واآلخرƲ
          ƠƮƽولم ي Üالجريد Ǐوإل Üجربة Ǐالمحلية إل Ƙǚأشغلنا بالتنق Ǌي إال   عن الهدف ال   لكـنƽخ

              Ǐإل ƫتقتضي الخطة أن يعود الجي ƚحي ÜǊللمهام المنوطة بحركة خروج ƫالجي Ƈبعد أدا
  )3(.تونƩ بƮحبة الƽقيǊ أبي زكرياƇ بن يعقوب

     Ʈƽهذا الم Ǐالسردية إل Ƙل          والـوحداƮƽوهو م ÜƖمان وعشرين وحدƛل النوعي تقدر ب
. فنـي يبرز المقƮد الخƽي من القوƖ إلǏ الƽعلÜ وتبدأ رحلة جديدƖ أهدافها تعبدية خالƮة              

         Ǐدها إلƮوتسـتمر الرحلة في الحركة نحو مقا"Ʃيستقر " طرابل ƚر    حيƛابن اللحياني أك
عد توالي التحذير من مـن عام ونƮف العامÜ مما يجعل خيوط الرحلة تتراخÜǏ وبخاƮة ب  
  .ǊالتوجǊ إلǏ المشرƾ من قبل األمراƇ والعامةÜ مما يهدد المشروƳ كل

       Ɲمكانية الحƎب Ɩتي األخبار المبشرƋم تƛ .        زار المغرب ǐالوفد المشرقي الذ Ɩبعود ǁوذل
فيتجدد . األقƮـÜǏ وهو الوفد المساعد علǏ تجاوز المƽاوز الƽاƮلة بين طرابلƩ ومƮر           

ـ  البن اللحياني المƮحوب بوفد المشارقة    الرحلة بعد أن توفرƘ أسبابها      وتتواƮـل  لاألم
        Ʃالوفد من تون ƴم ƘƇوفرقة جا ÜةƮالخا Ǌوحراسـت .     ƴوقط Ʃوبعد الخروج من طرابل

 Ü فمكƚ الوفد مدƖ     بعـƯ المراحل يستجد عارƯ خاƭ بالتجاني إذ ألم بǊ مرƯ شديد           

                                                 
(1)  –ƭ Üƾدر السابƮ4: الم.  
(2)  –ƭ Üƾمن مقدمة المحق Ǌسƽ25:  ن.  
(3)  –ƭ ÜǊسƽ179: ن.  
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 التجاني  عادأكƛر واƮلوا سيرهم و   مة  اإلقا عليهم   Ƙرا لشƽائǊ فلما تعذر   فـي الطريƾ انتƲا   
ƭوفد خا ƴم Ʃتون Ǐ1( .إل(  

ƙ - ƝƳǸǖال: 
السارد من مجرد تابƴ    /     هذا مƮƽل آخر يتقرر فيǊ مƮير السردÜ وفيǊ يتحول المƌلف         

  . وينشƐ أهدافا أخرǎ ويƮبƠ منكوƮا علǏ عقبيǏǊإلǏ فاعل حقيقي فيقطƴ األهداف األول

ير لتحقيƾ األهداف الخاƮة بالحƝ بينما يعود السارد        ابـن اللحيانـي في الس      يسـتمر    و
  )2( ".تونƩ"أدراجǊ بسرعة إلǏ أن يلتحƾ بالعاƮمة 

   ومن خǚل هذه المƽاƮل المƛƌرƖ في سير السرد يمكن القول أن الرحلة التجانية تشتمل              
 ƘƉاجƽم Ǐعل:  

  Ǐاألولـ:         Ǌن عن هدفǚباإلع ƫالقائد الجي Ƌل ا   "  حين فاجƮبحنا فوƮم أƛ  ألجناد لوداعنا
فكانوا يدخلون أفواجا يودعون ƛم يخرجونÜ وهم يبكون ويدعون إلǏ آخر النهارÜ وشاهدنا             

        Ƴالدمو ǐوتجر Ƴوتذكي الولو Ƴالضلو ƾ3("...بهذا الموقف حاال تحر( .   ǐفهو موقف حر
       Ǐالذين أدوا مهمة عسكرية سياسية وعادوا إل Ƴاألتبا Ʃوƽـرا كبيرا في نƛأ ƚن يحـدƋبـ

  .بعد أن تركوا سرية تحمي القائد وتعينǊ علǏ تحقيƾ أهدافǊ الجديدƖالعاƮمة 

 تتمـƛل فـي هذا اإلƮرار من قبل القائد علǏ أداƇ فريضة الحƝ رƹم المخاطر                :الƛانـية  
والƲروف السيئة ƹير المواتية ألداƇ هذه الƽريضة فيمكƚ        ر عن المجاعاÜƘ    وتواتر األخبا 

  .ام انتƲارا للƲرف المواتي لتحقيƾ الهدفبعيدا عن عاƮمتǊ أكƛر من عام ونƮف الع

  . المرƯ المƽاجƐ الذǐ حل بالسارد وأرƹمǊ علǏ العودÜƖ فانقطƴ السرد المتوقƴ:الƛالƛة

            ǎغرƮال Ƙالوحدا Ǐعل ǎأخر ƖرƲنلقي ن ǎالكبر Ƙالسريعة للوحدا ƖƇوبعـد هذه القرا.  
نغلƾ بالرحيلÜ  الƮغرǎ بالنزولÜ وتƖ الوحدتنƽتt    Ơ:الـوحـداƖ الصـغرǌ فــي أما

               Ǌالسرد للتعريف ب ƴفحين ينزل الركب يتس Üǐر األول في النمو السردƛƌفالمكـان هو الم
 ذكر بعƯ الخƮائǊƽƮƭ وƽƮا شامƛ Üǚم يفي. مـن حيƚ ما هو عليǊ في حاضر السرد      

رد وقƽة مƴ الزمن فيعود إلǏ الماضي ليستحضر بعƯ         الطبيعـية والبشريةƛ Üم يقف السا     
                                                 

)1( –ƭ Üالمقدمة Üلم يذكرها Ǌولكن Üحية وسياسيةƮ Ɩأن أسباب العود ƾالمحق ǎ25: ير.  
)2( –Üالرحلة Üالتجاني  ƭ:393.  

(3)  –ƭ ÜǊسƽ178: ن.  
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Ƙ قبل الƽتƠ اإلسǚمي للمغربÜ وأƛناƇهÜ وما لعبǊ المكان وأهلǊ في حرب            الوقائƴ التي كان  
الƽـتن المتوالية علǏ المنطقة مذكرا ببعƯ المعالم واآلƛارÜ وقد يتجاوز ذلǁ إلǏ المƲاهر              
             Ǐوما يحك Üوكبار العباد والزهاد ÜƇقهاƽال Ưوبع ÜƇفيعدد أبرز الشعرا Üقافيةƛاألدبـية وال

     ÜƘعـنهم مـن أحوال وكراما        Ǌالماضي بجوانب Ưمسرحا الستعرا Ɩالوحد ƠبƮوهكذا ت 
وتوقƴ المزيدÜجاƘƇ الحركة لتغلƾ السرد      Ü"المحكي"المتعددÜƖ حتǏ إذا استغرƾ القارƏ في       

  .بالحل والترحالوكل ذلǁ مرتبط . وتهيƐ لوحدƖ أخرÜǎ فتتوالǏ الوحداƘ فتحاÜ وƹلقا
ƊاƳȁا ǘــǾـǅ:  

  :ما تعين بعƯ مƽاƮلǊ من ذلǁ    تتجلǏ في الخطابÜ وتعين نوعǊ ك

"     ǧƘƭƸـƢالǷ ǨـƮال ǘǾـǅ"  Û          اإلقامة والسكون Ǐكما تدل عل Üالحركة والسير Ǐوهي دالة عل
 Ǌم انتقلنا "كقـولƛ "  Ü"ودخلنا "  Ü"وأقمنا "  Ü" م قطعناƛ "  Ü" م ارتحلناƛ"  Ü" وكان نزولنا"  Ü" Ǐوانته
  ..."وفي أƛناƇ إقامتنا بـ"Ü .."ويوم حلولنابـ"ƛ".Üم أƮبحنا"Ü"فبتنا"Ü"ووƮلنا إلÜ"Ǐ "السير بنا

               ƾيتعل ǐوتوحي بالمحتمل من الخطاب الذ ÜƠتƽوال ƾǚƹتقـوم بدور اإل ƸـيƮفهـذه ال  
السارد في دفƴ حركية السرد إلǏ       بالمـراحل وقطعهـا أو بمزايا المكانÜ كما يعتمد عليها         

Ʋوƽالمل Ƴنو Ǐتدل عل ǎأخر ƸيƮ ǁوهنا Üاياتهاƹ منها:  

   ƍ- ƳƘـǂǱȃـ   : ا وأنشƋ يقولÜ :  Ü ويقرب منها  ..أنشدنيها...Ü أنشدني ..ǚنÜ أنشد لǊ  أنشـد ف
إلǏ جنƩ محدد هو الشعر القائم علǏ القول وليƩ         " وأنشـƋ مـرتجǚ وهي تشير مجتمعة        

  )1(...اإلخبار

ƙ-ƷƘـƜـƱȃا :ǎرو Üذكر لي Üنǚذكر ف Üأخبرني ÜرŇخب Üنǚأخبر ف....  

ا الخبر من األخبار القƮار أو      وهـذه الƮـيƸ تـدخل ضمن جنƩ الخبرÜ سواƇ كان هذ           
Ƈة تدور حول الجن أو األولياƮكان حكاية أو ق Ƈوسوا Üتاريخية...الطوال ƴ2(...أو و قائ(  

Ƨ-  ƤـǽــدƮال:   Ǌيقول  : " ويـدخل ضمن ÜيقالÜقيل Üوقال...ǎيروÜ... ǎوهي  .."وقد رو Ü
جمـيعها تشـير إلـǏ جنƩ الحديƚ سواƇ كان هذا الحديƚ لخطيب أو حكيم أو للرسول                 

  )Ʈ .()3لعم(
                                                 

 .ƭ:192) مقدمة للسرد العربي( د يقـطينÜ الكǚم والخبر سعي– )1(
)2( –ƭ ÜǊسƽ192:  ن.   

(3)  –ƭ ÜǊسƽ192:  ن.  
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: ƮيƸ المراسلة الشƽوية أوالمكتوبة   :  منها التواصل بين الطرفين    وهـناƮ ǁـيƸ تƽـيد       
Ü "فراجعتÜ "Ǌ" فƋجابني"Ü  " فƋجبتÜ"Ǌ  " فكتبƘ إليÜ" Ǌ  ..." وكتب إلÜ" Ǐ  ..." ووƮـلƘ إليـنا   "
  .."ومن فƮول هذا الكتاب"Ü "وناولنيها"

ولم "Ü..."فلما كان "Ü..."وقد كان "Ü..."انƛم ك  " اǗسترسال في السرد      ومن الƮيƸ التي تƽيد   
Ü .."ومن األدباÜ" Ƈ..."ومن أعǚم "اǗسترسال في ذكر األعǘم     Ü ويقرب منها ما يƽيد      .."تزل

"Ƈومن الشعرا"... Ü"ومنهم."...  

      Ǐالدالة عل Ɩالنادر ƸيƮية أو اإلعجاب     ومن الƊالر" Ƙشاهد"Ü" ومن العجب"..   ƸيƮ أما Ü
  .الرحلة التجانيةالغرابة فغير واردƖ في 

  هـذه أبـرز الƮيƸ الدالة علǏ الملƽوƲ في الرحلة التجانيةÜ أما تلǁ التي يسميها يقطين                
" ƘـاƮف            )1(" مناǚفي الرحلة التجانية بخ Ɩقودƽفهي م Üعجيبة ÜƖفائد Üةƽلطي Üل حكايةƛم 

  .رحلتي العياشي والورتيǚني

          Üالخطاب Ƈيتوسل بها السارد في ربط أجزا ƸـيƮوهي       هـذه ال Üللمتابعة Əوشد القار 
 Ü إضافة   ǊوتنƲيمالقول  داخلـة بـدالالتها فـي Ʈميم البنية السردية لكونها أدواƘ ربط             

  .وتƮƽيÜǚ عطƽا وبياناÜ إنشاƇ واستئنافاÜ إنشادا وحكيا

 الذǐ يتولد لدǎ القارƏ من خǚل اإلفƮاƟ        )2(  وهناǁ رابط آخر يتجلǏ في أفƾ االنتƲار      
لرحلة أو السكوƘ عنهاÜ فلقد تبين للمتلقي المعاƮر للرحلة أن          عـن بعـƯ الغاياƘ من ا      

السـƽر كـان إلـǏ جربة وإلǏ بǚد الجريد لغاياƘ أمنيةÜ يتعلƾ بعضها بالسيادƖ وبعضها                
               Ǐولكن حين انته Üالمهام المنوطة بها Ƈأن تنتهي الرحلة عند أدا ƴلذا يتوق Üاآلخر بالطاعة

Ʋهر أفƾ جديد وهو الزيارƖ إلǏ البقاƳ المقدسةÜ        هـذا األفƾ الذǐ أوجده التƮريƠ األول        
ممـا يجعل القارƏ ينتƲر النهايÜǊ ويتوقƴ سردا متعلقا بهذا الƽضاƇ الكائن بين بǚد الجريد               

  . والبقاƳ المقدسة ذهابا وإيابا

      Ƙالتوقعا Ưبع ƾالرحلة في تحقي Ƙنوعا      .    ولما ابتدأ ƚمما أحد ƭالنكو Ǐعل Ƙأجبر
  المرƯ الشديد لحكم علǏ العمل من الناحية األدبية بالƽشل مبررمـن االضطرابÜ فلوال  

                                                 
(1)  – Üƾالساب ƴالمرجƭ  :162.  
  .ƭ:21... عبد الƽتاƟ كيليطوÜ األدب والغرابة-  (2)
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 لكون السرد خيب اآلمال المنتƲرÜƖ لهذا يشعر القارƏ باألسف علǏ فقدان سرد قد يكون              
ممتعا جدا لو Ʈاحب التجاني حاكمǊ إلǏ البقاƳ المقدسة فهو سيستقبل من قبل حكام مƮر               

عور هو الذǐ جعل السارد يرسل قƮيدتǊ       وƹيـرهم مما ضيƴ فرƮة نادرÜƖ ولعل هذا الش        
  .التي ختم بها الرحلة متƋسƽا علǏ قطƴ الرحلة القاƮدƖ للروضة الشريƽة

Ƨ   -ـمـةơƘƲال :  
وهنا انتهǏ الغرƯ المقƮود من     : " بقولǊ" التقييد"   ينهـǏ السارد رحلتǊ أو كما يسميها        

           ǏلƮو ÜاهراƲوباطنا و Üوالحمد هللا أوال وآخرا Üهـذا التقييد     Ǐسيدنا محمد وعل Ǐاهللا عل
  )1(" آلǊ وƮحبǊ وسلم تسليما كƛيرا طيبا مباركا 

Ʋحǚن     ȅǷƍ : ƾأطل Ǌف التسمية لكونǚالتقييد(اخت.(  

           ƘǾǱƘƥ:حدد في المقدمة أوال ǐود الذƮالمق Ưالغر ƾ2(. تحقي(    

           ƘƦلƘƥ:واإلخبار ي Üيغة اإلخبارƮ في ƘƇوقد جا Üالحمدلة ƚالحد Ƴتي بعد وقوƋ.  

الذǐ .  والـرحال فـي هـذا ملتزم بالسنن السلوكي إذ بعد كل فعل يجب أن يتلƲƽ الحمد                
" التقييد"Ü ويبدو أن علة الحمد كانƘ بسب إنجاز         )3(يشتمل علǏ حامد ومحمود وعلة الحمد     

 والعـودƖ إلǏ الوطن بالسǚمةÜ واإلعƽاƇ من المخاطرƖ في التوجǊ إلǏ المشرÜƾ ولعل هذا             
  ".باطنا وƲاهرا "بقولǊ شير إليǊ يما 

   وبعـد الحمدلة أضاف الƖǚƮ الطيبة المباركة وقد يكون ذلǁ تابعا لǖعراف المعمول             
) التقييد(ورأيƘ أن أختمǊ    : " بهاÜ ولكن حين ننتقل إلǏ ذيل الرحلةÜ ندرǁ المناسبة لذا قال          

 ƖـيدƮوسلم        ...بق Ǌاهللا علي ǏلƮ بها النبي محمدا Ɵاهللا     خير. أمـتد Ǐإل Ǌوأتوسل ب Üاألنام
 والقƮيدƖ تشتمل علǏ خمسة وƛǚƛين بيتا من البحر الكاملÜ )4( ".المرام تعالـǏ في تيسير 

               Ǌاهللا سبحان Ǐإل Ƈبالدعا Ǌم يتوجƛ Üويذكر العباد الزهاد ÜƟوƮفيها عن التوبة الن ƚيـتحد
             ǁالبديلة عن تل ƖيدƮل هذه القǚمن خ Üةƽالروضة الشري Ǌأن يبلغ Ǐالتي كان   عل ƾاألشوا

                                                 
(1)  –ƭ Üالرحلة Ü393: التجاني.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ3: ن.  
(3)  –Ƌالت Ƈسيميا Üويل رشيد اإلدريسي )Ɩواإلشار Ɩبين العبار ǐالحرير(ƴشركة النشر والتوزي Ü-Ʃالمدار Üط ÜƇ1الدار البيضا 

  .96م2000ƭ Ü/هـ1421
) 4(-ƭ Üالرحلة Ü393 التجاني.  
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بسبب اإلعاقةÜ فقد أرسلها لتعبر عن الذاÜƘ       تمكن  يƋمل أن يوƮلها إلǏ الحضرÜƖ فلما لم ي       
الرحلة كحافز للحكي هي التي يتحدد منها       " Ü ذلǁ أن    وتبقǏ سائرƖ بين القراƇ عبر األجيال     

أǐ تحول يتم بواسطة االنتقال من فضاƇ إلǏ آخرÜ ومن شخƮية إلǏ أخرÜǎ ومن زمان               
  .(2)"النوƳ األدبي األكƛر ارتباطا بالƽرد في ƛقافتنا القديمة "  كما أنها (1)..." إلǏ آخر

              Ƙحبة ابن اللحياني وقد كانƮ خيرا وبركة  " هذه هي بنية الرحلة التي قضاها التجاني في
علـǏ األدب والـتاريƣ إذ قيد التجاني أخبارها ودون آƛارها وسجل مشاهداتǊ وعبŇر عن               

لغة أنيقةÜ وديباجة مشرقةÜ ويمتاز وǊƽƮ للمدن بالدقة والتنوƳ وبخاƮة وǊƽƮ           انطباعاتǊ ب 
Ǌرد بƽت ǐ(3). ."لجربة الذ  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ƘƦلـƘƥ :ǾǁƘǾǖـة الǪƭƸـة الǾǲƛـةـ  
I-المقـدمـة  

  :        الرحلة العياشية تتƮدرها

                                                 
(1) –ƭ Üǐالسرد ƚالرواية والترا Ü65: سعيد يقطين. 
(2) –ƭ ÜǊسƽ50: ن. 

)3(-ƭ Üعند العرب Ƙǚالجغرافية والرح ÜƖ206: نيقوال زياد. 
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0 -            ÜǊوشيوخ Ǌاحب الرحلة وأماكن دراستƮترجم فيها ل ƠحƮده    كلمـة للمǚذكر مي ƴم
  .في أقل من ƽƮحة

  :مقدمة المƌلف وهي طويلة نسبياÜ وتتكون من العناƮر التالية  -1

 ). و الƖǚƮ والسǚم علǏ النبي الكريمالحمدلة(  الديباجة المƋلوفة -        

 . مƛƉر الحƝ وتشوƾ الرحال لǊ منذ Ʈغره-        

 .هـ1064هـÜ والƛانية سنة 1059 حجتǊ األولǏ سنة-        

 . كƛرƖ الƽتن بالمغرب وانتشار المجاعة-       

 .هـÜ ومدحǊ للرسول ƮلǏ اهللا عليǊ وسلم1072 الحجة الƛالƛة سنة -       

 . االستخارƖ واالستغاƛةÜ التهيƌ للسƽر-       

       -Üاألهل ƴالحين والمسجد  توديƮقبور ال Ưبع Ɩزيار. 

  .Ƈ بالتقويم المحلي الخروج إلǏ سجلماسة أول الشتا-       
II-ƸـǞـƾالـ   

             ƍ-ƙƘǵƶالتالية  ال Ƙالوحدا Ǐويشتمل عل  
     1.ƭ                                          17-13الخروج من البلدƟÜ 5  

  ƭ:17-20Ɵ   3.  جبيرÜ  الحمامÜ اللحن في الشعر( الخروج من سلجماسة .2     

      3-       Ƙد تواǚب ƭ                                        :20-39ƟÜ 19 

            -Ǌم                                       - عبد اهللا بن طمطم وزاويتǚƲفي ال Ƙأهل توا Ɩعاد 
           -Ǌمحمد الخزرجي وزاويت   

   رƌية النبي Ʈلعم Ü الرƌيا في النوم- سƌال فقهي-          

  45Ɵ    6-39:لخروج من بǚد أوجرƭ                                       Ƙا. 4

            -ƣالشي ǐسيد ÜǊكتبÜمحمد بن إسماعيل الكوراني   

5 .ƭ                                                ǚ48-45:الدخول لواركƟ Ü 3   

  ]باضيةÜ أƛواب الموتǏاإل [ -            

                   ƟÜ 12 60-48: من واركƭ                                             ǚ                                               الـرحيل . 6
  .عاداÜƘ قبر سيدǐ محمد الجمŇنيÜ الحرƚ علǏ البقر -               
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   قبر سيدǐ كناوÜ نƽور اإلبل -               

7-               Ʃدخول مدينة طرابل ƭ                            :60-88ƟÜ 18 .  

   سيدǐ محمد بن مساهلÜ اآلذان خلف المسافرÜ دوǐ في البحر-         

         -Ʃلف من طرابلƌرسائل الم Üǁمن األترا Ʃحكام طرابل   .  

8-ƭ                                      Ʃ91-88: الرحيل من مدينة طرابلƟÜ91.   

  .ƭ                                                        :91-92ƟÜ 3 درن     -9

10- Üمدينة لبده -ƭ                                     الزيتون Ʃرƹ:19-93ƟÜ 1   

  ƭ:93   . Ɵ1.                            قبر سيدǐ مƽتاƟ- ساحل حامد       -11

  . سيدǐ بن نجيب-لسǚم األسمر قبر سيدǐ عبد ا- بلدƖ زلتين   -12

                    -Ǌوتغذيت Ƴالوز Üمناما Ɩحمز Ɩأمر زيار          .(ƭ94-96.Ɵ2                    

13-ƭ                              ƾزرو ƣالنزول بقبر الشي Ǌ103- 96: مسرات.Ɵ7  

  )قبرهÜ تركتÜǊ سيدǐ فتƠ اهللا (-            

   Ɵ1 .104-103:هودية                                               ƭ مدينة الي-14

   ƭ:104-108. Ɵ4)            من ماƘ بها من الƮحابةÜ الجبل األخضر( برقة -15

16- Ǌحميمة( مدينة درن ÜǊالزطاط                              (ƭ:108 -116. Ɵ8   

   ƭ                      :116-125.Ɵ9 وادǐ البطرون         - وادǐ الرهبان-17

18-ƭ                                          Ɩالقاهر Ǐ157-125: الدخول إل.Ɵ32  

              - ƣإبراهيمالشيÜم اللقانيǚعبد الس ƫ Üالميموني   

               -  Üالقلبي Ǐموس ƫ ÜǊقǚسلطان وأخ ƫ  

  )لدروƫ ÜƩ عمر فكرون عاداتهم في ختم ا-             

   ليلة العيدÜ القهوƖ وبسط الكǚم فيها- زيارƖ القرافةÜ نساƇ يزرن القبور-              

       ƢعلǏ الشيوالƛناƇ - مراسƘǚ العياشي لشيوخǊ يوم العيد -                      

  مƮر    السلطان سليم وأفعالǊ في - البيضاوǐ يƌلف التƽسير-                     

    ƫ أبو الحسن السبرماسيÜ النور المحمدǐ-:   علماƇ مƮر -              

                          يآية الكرس وعدƫ - Ɩ عبد الجواد الطرينيƫ Ü علǏ الƮوفي-                  
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   مسجد سيدǐ الزاهد       -وطريقهم   زاوية أبي عنان -                   

  . قبر ابن القاسمÜ وأشهب - قبر السيدƖ نƽيسة والشافعي-                   

 .رǐي قبرالبوƮ– قبر ابن عطاƇ اهللا -                    

                     -ƭ انياƛ 154: خروج المحمل                                           .  

19-ƭ                         درب الحجاز Ǐر إلƮ157-159: الخروج من م. Ɵ2   

20-ƭ                                    عجرود Ƈما ÜƇ159: الدار الحمرا. Ɵ2  

              - ) Ɲفي منازل الح ǐرسالة البكر(  

21-ƭ                                                  Ʃ162: مدينة السو. Ɵ1   

22-ƭ                                                 التية Ư164-163: أرƟ   4   

23-ƭ                                                              167: البندرƟ  2   

      ƭ:169Ɵ  8)      قبر محمد القسنطينيÜ سيدǐ محمد العبدلي(مدين: مغاير شعيب-24

   176Ɵ    2:بة السوداƭ                                                    Ƈ العق-25

26-ƭ                                                                ƴ178: النبƟ  1   

27-ƭ                                                      ǎ179: جبل رضوƟ   2  

  سيدنا الحسن المتلƘ قبر -              

28-ƭ                                                 ƴ181: الخروج من النبƟ    2  

   Ʈدǎ الطبلÜ رƌية الحجاج للنور-                

29-ƭ                                                             183: بدرƟ     3  

   رابƸ واإلحرام-  

   186Ɵ    3:سكر                                                       ƭ عقبة ال-30

31-ƭ                                                                   189: التنعيم   
  
  
ƙ-ال ƳȆƜال ǺلƑ ǧǸـǅǸــة الƽ مقد  
  .ƭ                               :190-235   Ɵ32 الدخول إلǏ مكة          -32

                -Ƙدخول البي Üالوقوف بعرفة ÜǏبمن Ƙالمبي Üالنزول بالمقابر  
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   طواف اإلفاضةÜ ما يƽعلǊ أهل مƮر والشام-                

               -Ɩاإلحرام من التنعيم للعمر Üسليمان األحسائي ƫ   

                -ƫ :ǐجمال الدين النقش-جمال الدين الهند ǐبند-ǐزين العابدين الطبر   

  لبƩ الخرƾ الƛمانية– نية المجاورƖ للمƌلف -               

  . إجازƖ الƛعالبيÜ  الƛناƇ علǏ الشاذلية والنقشبندية -                

  . قƮد المƌلف من رحلتǊ- وƮايا الشيƣ عبد الخالƾ الخوجة -               

  .ها النبي ƮلǏ اهللا عليǊ وسلمÜ مولد فاطمةالتي ولد في  الدار-               

  ƭ226-235Ɵ   9..                                           الخروج من مكة-33

34-ƭ                          Ɩالمدينة المنور Ǐمن ج90-235 الدخول إل IIƟ 311  

              -)Üƴالبقي Ɩزيار Üلفƌحاب المƮنةوما يزار بالمدي خروج أ         (  

  .خروج الركب المƮرǐ من المدينة وما يƽعلǊ أيام اإلقامة-               

                                                   . الركب الشامي- بناƇ المدينةÜ وعاداتهم-               
 . المساجد التي تزار بالمدينة-               

  أهل المدينة لقبر حمزƖ خروج -: بǊ من مشاهدأحد وما -              

 )نباƘ الحرم( األكل من نباƘ أحد -تقƴ  كر منا –              

             -Ƈالعين الزرقا Üأودية المدينة- اآلبار  

  )Ü تدريسǊ فيها إقامة المƌلف بالمدينة (-              

  ) الطريÜƾ مذاكرƖ مƴ المعتزلةمكوƩ(  الركب العراقي إلǏ المدينة -             

  . عادƖ يوم الجمعة-ما يƽعلǊ أهل المدينة في المولد الشريف -              

              - Ƈقهاƽال Ǐب                                     - الخطة موزعة علƮالمن Ƈشرا   

              -Ƈاƛǚƛعطلة الجمعة وال  Ü- التهنئÜة في أول الشهر  

              -Ƙفي أول الوق ƖǚƮال -ƖǚƮالحرم- عاداتهم في ال Ǐإدخال الجنائز إل .  

  مطرعƲيم بالمدينة - الولوƳ باللحم– االستعداد للبردÜ أسقام المدينة -              

              -ǁالتر ǁلمل Ƈمبالغة في الدعا Üةƽبالروضة الشري ǚلي ƴما يسم  .  

عادƖ األعراب في الوداƳ                        - قدوم أهل مكة للرجبية- إمارƖ الحرمين-                 



  79 
  

  . رجوƳ أهل مكة من الرجبية - أعراب الحجاز وجهلهم-                 

   لقاƌه  لمشائƣ المدينة-                 

                - Üƴعلي بن محمد الربي ƫ  )نƽي ƴبسرعةالبقي Ǐي أجساد الموت  (.  

  ) بركة كǚم ابن العربي-ƹرامǊ بابن عربي( ƫ المǚ إبراهيم الكوراني-                

                -Üوالقشاشي ǚمكانة الم -ǚلف بالمƌالم Ƴالمسلسل                          - اجتما ƚالحدي 
               -ǚالم Ǐلف علƌالم ƖƇقرا Üالهداية Ɵ ة المرسلة  شرƽها-التحƮون 

               -ǐرƮعبد الجليل الم ƫ  ...عن آدم. كتب ابن العربي Ɩوالعمر Ɲالح                 .  

  . رجال الغيƚ - والدƖ ابن العربي-               

  . مƽتاƟ الƟǚƽ ليƩ ألبن عطاƇ اهللا-  منهاج العابدين-               

  .عزيمة ألم الƮبيان.  رسالة أخرÜǎ األسماƇ اإلدريسية-               

               -Ǐوللجان- ما يكتب للحم ƳروƮاتحة -. ما يكتب للمƽأسرار ال.  

               -Ǌماينسب ألهل المذاهب وهم بريئون من  .  

  .عرانيالƛناƇ علǏ ميزان الش.   القشاوǐ والشناوǐ-طريقتƫ-Ǌ القشاشي-               

               - ǐليف الشناوƉت –Ǌوشيوخ -Ǌوفات .  

  . الحƚ علǏ الطريقة الشاذلية- لقاƇ المƌلف للقشاشي-               

  .رسالة للمǚ-الوجود المطلƾ-الشيƣ سالم شيخان رسالة- تƉليف القشاشي -              

  .ور الدين الهندÜƫǐ ن-. ƫ إبراهيم بن خير الدين -. ƫ ياسين-              

              -ǐالنقشبند ǐجمال الدين المهتد ƫ      .                                   

  I من جƭ2     ر الكبير                كتاب الجƫ –ƽ أحمد بن التاج -              

                  -ǊƽليƉمن ت  :ǐازƹ منية ابن Ǐعل Ɵشر.                   ƭ    17  

               -ƫ  : داود االنطاكي وحكاية عجيبة              . ƭ          2       

                 -ƫ  :ƭ                               28عبد العزيز الزمزمي المكي  

  .السƽينة:  من تƉليف ابن التاج-                

  ƭ                  30             -لروداني سيدǐ محمد بن سليمان ا-               

   44-32رفتƭ                  ǊحعزلتÜǊ ورعÜǊ :  أƮلǊ– الزياني -               
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                          -Ƙريبة الشكل-  آلة التوقيƹ ƖيدƮق   

              -ǐحسن البر ƫ                                             .ƭ45  

              -ǐزارƽمحمد ال ƫ                                             .ƭ46  

              -ƭ      Ǌلف لƌمراسلة الم ÜǊيدتان لƮ53-47 أحمد بن محمد المالكي ق  

  56-53 وإجابتƭ        Ǌبلغز ƫ يحيǏ األحسائي مراسلتǊ للمƌلف -              

  56 األحجار                                           ƫ ƭ إبراهيم-              

  ƭ   57لكيÜ علي السودانيÜ محمد بن رسول ƫ علي الضرير الما-              

              -ƭ                                ǐأحمد البر Üالعجمي ƴناف ǚ58 الم  

  ƭ                       58 مختاراƘ المƌلف من طبقاƘ السبكي   -              

              -ƭ                                               موز الشامي ƫ 85  

              - ǐمن العمودƛ عبد اهللا بن ƫ )Ɩوحشي قاتل حمز              (ƭ87  

  ƭ 89 نسب الشيƣ محمد باعلي                                      -              

              -ǏƽطƮم ƫ   ) ǐجمال الدين النقشبند                           (ƭ90  

  IIƭ  91-284Ɵ  193 الخروج من المدينة إلǏ مكة                           ج-35

  100-95فتوǎ فقهية           ƭ... سيل عƲيم في مكةÜ رمضان في مكة-           

           - Ƙالبي Ơفت ƭ                                              Ƙمرا ƴ100سب                  

            - Ɩلف لجدƌذهاب الم   

           -                 Ƙللبي Ǐتحديد السقف األعل Üالنبي Ɵفي مد ƖيدƮق   

  [ذهاب المƌلف للطائف. جبل حراÜƇ الجعرانة-           

  125-115التواتيÜ إجازتǊ للمƌلف                   ƭ...يزƫ Ü عبد العز-          

  ƭ125:                                              من لقيهم من الشيوƢ بمكة 

            -ǐزين العابدين الطبر   

            -Ǐعيس ǐسيد                    Ɩكنز الروا Ǌعالبي فهرستƛال ƭ126-211  

                    225-212ن العجمي الطرƾ الƮوفية                                ƫ ƭ حس-      
      -ƭ                     الحجاز ƫو Üأحمد بن علي باقشر ǐسيد ƫ 226  
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       -ƭ                               أحمد بن عبد الرحمان المكناسي ƫ227  

       -ƫ ائد والده( أحمد بن تاج الدين المالكي ووالدهƮق Ưبع       (ƭ230        

    ƭ240-278:                        ما قيده المƌلف من كتب ƹريبة بمكة-       

   رحلة ابن رشيدÜ تاريƣ الذهبيÜ طبقاƘ الƮوفية للمنافي                    -                

  .نين البن أبي الربيƴ في النحو القوا-                

   رسالة للمƌلف في اقتداƇ المالكي لغيره-               

      -ƭ                                  بمكة Ƙالمشهورا Ƙ280-279 المزارا  

      - Ƙعرفا Ǐالخروج إل -ƭ                        Ƴ284-281 طواف الودا  

  287Ɵ 3-284نة                                  ƭ الخروج من مكة إلǏ المدي-36

37-ƭ                                     المدينة Ǐلف إلƌ297-287دخول المƟ 10          

  . قƮائد الشيƣ عبد اهللا اليمني- لقاƇ المƌلف للمǚ محمد الشريف-        
   :الƩ :ƝƳǸǖـ 
  ƭ                     297-303Ɵ  6 خروج المƌلف من المدينة              -38

39-  Ɩزƹ لفƌدخول الم -Ɩزƹ Ƙمزارا                        .ƭ303-310                         ƟÜ
  األشعرÜǐ                                   ...محمد... السيد– دخول المƌلف الرملة -40

  311Ɵ 1-310الدين الرملي                               ƭ الشيƣ خير -           

           -ǎالرملة- فتاو Ƙمزارا Üمانيةƛأحكام ع ...  

41-ƭ                                                 Ʃ344-315 دخول القدƟ 29  

        -  Ʃخارج القد Ƙالمزارا Ưي- بعƽشهاب الدين الحن  

                  -ƫ  :Ǌالتعريف ب Üلفƌللم Ǌإجازت Üعمر العلمي.  

42-Ʃالخروج من القد                                                  .ƭ345Ɵ 1  

 ونƮف                     ƭ345-349Ɵ 3.                                    دخول مدينة الخليل-43
  ) إجازƖ المƌلف لÜǊ قƮيدƖ في مدƟ الخليل-راهيم المروانيƫ إب-ƫ القاسمي-      

44-ƭ                                             Ɩزƹ Ǐإل Ƴ351-349 الرجوƟ  2  

  تخميƩ المƌلف للبردƖ.  تƉليǊƽ– الشيƣ عمر المشرقي -        
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45-ƭ                           ول للخانƮوالو Ɩزƹ 353-352 الخروج منƟ 1  

46-ƭ                    ƫالعري Ǐول إلƮ354-353 الخروج من الخان والوƟ 2  

                       ƫ             .ƭ254-256 Ɵ 2 عبد اهللا الدمياطي-.  من العريƫ إلǏ دمياط-47
   Ɵ أقل من ƽƮحةƭ          357  المشعوذ                           - المنية-48

49-ƭ                                           رƮم Ǐول إلƮ359-357 الوƟ  1  

50-ƭ                                                  رƮ360 الخروج من مƟ  1  

51-ƭ                                      اإلسكندرية Ǐول إلƮ368-360 الوƟ 8  

   زيارƖ أبي العباƩ المرسÜǏ السƘ نعيمة -         

   قƮائد في مدƟ أبي العباƩ المرسǏ  -عجائب اإلسكندريةÜ مزاراتها-         

  ƭ368-372Ɵ  4)             أجرƖ الدليل واإلبل ( االرتحال من اإلسكندرية -52 

  .ƭ378Ɵ 2.                           بلد الشيƣ زروƾ– دخولǊ لقƮر أحمر -53

54-Ʃدخول طرابل  :ƭ                     Ɩالبرد Ʃتخمي Ƈ403-380:انتهاƟ 23                       .
  الƽكون تƋليف والده  سيدǐ عبد الكريم-قƮيدƖ للمƌلف. الشيƠ عاشور القسنطيني-       

  .حريم الدخانÜ تلخيƭ ذلǁ في ت- عليǊ وسلمƮلǏ اهللا ديوان في مدƟ النبي -       

55-ƭ                                        Ʃ407-403 الخروج من طرابلƟ   4  

56-ƭ                                             توزر Ǐ408-407 الدخول إلƟ 1  

  ) مزاراÜƘ أحمد بن العاƮيÜالدباسي-سيدƮ ǐحراوÜǐأحمد بن عبد اهللا -       

  411Ɵ 2-409ل من توزر                                            ƭ االرتحا-57

 58-ƭ                                            Ɩبسكر Ǐ413-411 الدخول إلƟ 2  

  ƭ                413-417Ɵ 4أألخضرǐ الخروج من بسكرƖ والمرور بزاوية -59

                    - قƮيدƖ في مدحǊ-          قبر خالد بن سنان

60-ƭ                                                 420-417 نزول العقاربƟ 3    

61-ƭ                                                 Ʃالنامو ǐ422-420 وادƟ 2   

62-ƭ                                                      بلده Ǐول إلƮ422 الو.  

      III -مـةơƘƲر:  الƮالعنا Ǐ2ج:              التالية وتشتمل  علƭÜ :422    . 
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 .هـ11074شوال من عام  شهر  تاريƣ الوƮول وهو-   

  .بعد األسƽار  الحمد علǏ نعمة االستقرار-                     

  . الƖǚƮ علǏ النبي المختــار-                     

  . التضرƳ للعزيز الغƽـــار-                     

ƣللناس Ǌآخر يبدو أن Ƈن عن نهاية الكتاب ودعاǚم إعƛ.  

              ǎمتبوعة هي األخر ǐالحسني الخالد ƠالƮ خليل بن ƠحƮالرحلة بتذييل للم Ƙـم أتبعƛ
       ".              6-1"بتقـريƲاƘ شـعرية وتƛـريةÜ كـل ذلǁ ممتد علǏ ما يقارب سƽƮ ƘحاƘ من                 

  ƷƳاƽــــة الǾǲƜــــــة                      
 كاملين  جزأين    بعـد االسـتعراƯ التƮƽيلي للوحداƘ المكونة لهذا السƽر المƌلف من            

والـذǐ يبلƸ مجموƽƮ Ƴحاتهما خمسا وسبعين وƛمانمائة ƽƮحةÜنقوم بنƲرƖ فاحƮة لهذا            
  :  الهيكل الضخم المشكل كاآلتي

             .ƽƮ            ƭ  2-13حةرƖحدǎ عشفيها إ     :ةـالمقدمف
    :شتمل علĂالمراحل اآلتيةي   : الـسـƻـر و

  ƭ13-189.           مرحلة الذهاب بسƘ وسبعين ومائة ƽƮحة. أ                

  II جI-303 جƭ190.  البقاƳ المقدسة بتسƴ وستين وخمسمائة ƽƮحة.           ب

  I جƭ303-422.        بتسƴ عشرƽƮ Ɩحة ومائةمرحلة العودƖ .           ج

  .ǚ تتجاوز عشرƖ أسطرف  :الخـاتـمــةأما 

 بالنƲـر إلـǏ هذه األرقام نجد أن ما يخƭ البقاƳ المقدسة يقارب الƛلƛين ويشكل الذهاب                
واإليـاب أكƛـر من الƛلƚ قليÜǚ وهذا مƌشر علǏ الحجم الورقي المخƭƮ لكل مرحلة                        

  .ب أكƛر حجما من مرحلة العودƖو مرحلة الذها

               Ƈالتعريف بالعلما Ǐالمقدسة فتشتمل عل Ƴفي البقا Ɩوالمجـاور ƚأمـا مـرحلة المكـو   
  .ومƌلƽاتهم واالهتمام بتاريƣ المدينة الطبيعي واالجتماعي

  :فƎذا نƲرنا إلǏ الوحداƘ الƮغرǎ التي تتƋلف منها كل وحدƖ كبرǎ نجد  مايلي

نة من إحدǎ وƛǚƛين وحدƖ تتراوƟ  بين ƽƮحة و اƛنتين           مكو:  مـرحلة الـذهاب    -     أ
  :وƛǚƛين ƽƮحة وهي علǏ النحو التالي
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-ƘحاƽƮ Ʃخم Ǐحة إلƽƮ ما بين Ɩوعشرون وحد ǎإحد .  

  . خمƩ وحداƘ ما بين سƽƮ ƘحاƘ إلǏ تسعة-

  . أربƴ وحداƘ من عشر ƽƮحاƘ إلǏ تسƴ عشرƽƮ Ɩحة-

  . وحدƖ واحدƖ باƛنتين وƛǚƛين ƽƮحة-

 ةرحلة الوƮول إلǏ البقاƳ المقدسة وفيها سƘ وحداƘ بحجم ورقي قدره خمسمائ            م -   ب
  :وتسƴ وستون ƽƮحةÜ وترتيبها حسب الحجم الورقي كالتالي

    - Ɩ03 = 36  الوحدƭ .  

    - Ɩ09  = 33  الوحدƭ . 

    - Ɩ13= 37  الوحدƭ . 

    - Ɩ36= 32  الوحدƭ . 

    - Ɩ193=35  الوحدƭ. 

    -Ɩ311=43   الوحدƭ .  

       Ƙالس Ƙلهذه الوحدا ƭƮالورقي المخ Ƴضافة األسطر من هنا      365فالمجموƎحة وبƽƮ 
               ƘحاƽƮ ƚǚƛ Ƙأن أقل الوحدا ǎونر Üمائة وتسعا وستينƛǚƛ الحجـم ƠـبƮي ǁوهـنا

  .وأكƛرها ƛǚƛمائة وإحدǎ عشرƽƮ Ɩحة

  : وحدƖ موزعة كالتالين مرحلة العودƖ وفيها أربƴ وعشرو-ج 
  .62  وحدƖ واحدƖ بتسعة أسطرÜ وهي األخيرƖ رقم -                                 

                                  -Ɩحة واحدƽƮ بحجم Ƙماني وحداƛ   . 

 -Ɩحتين للوحدƽƮ بحجم Ƙوحدا Ʃخم  .  

 -ƘحاƽƮ ƚǚƛب Ɩواحد Ɩوحد          .  

 -Ɩللوحد ƘحاƽƮ ƴربƋب Ƙوحدا Ʃخم      .  

 .                سƽƮ ƘحاƘ  وحدƖ واحدƖ ب- 

                                  - ƘحاƽƮ مانيƛب Ɩواحد Ɩوحد . 

                               وحدƖ بƚǚƛ وعشرين ƽƮحة-                                  

                                                                     وحدƖ بتسƴ وعشرين ƽƮحة-                  
التذكير إن حجم الوحداƘ يبين المواطن التي يسترسل فيها السارد في الحكي مما يستدعي 

  . التعليميهدفالألسباب التي تعود في ƹالبها إلĂبا

       ƘǒــƢǱȅاǌــƛاƸƢالǷ ǫ:  
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  الرحلة في انتƲامهاÜ خاضعة للتنقلÜ وهي ذاƘ خط واحدÜ لذا يحكم متوالياتها ويضمها             
ذين ينتƲمان حركة السƽرÜ فهي ذاƘ خط أفقي        لإلـǏ بعضـها الرابط الزماني والمكاني ال       

                Ǐذهابا حت ƾǚونقطة البداية تحسب من االنط ÜƖم العودƛ نقطة ما Ǐـول إلƮالو Ǌايـتƹ
  .خط الرجعةلǏ الهدفÜ وقد يستريƠ الرحال مدƖ زمنية ماÜ قبل أن يبدأ الوƮول إ

Ƴالبقا Ǐول إلƮو                                                                         

  المقدسة  )                            أ(                                  الذهاب

  )  ب                                                        (                 

       ƾǚاالنط                     

  )ج(العودƖ)             د(                             الوƮول 

 وƹالـبا مـا تكـون نقطـة االنطƹ ƾǚير مضخمةÜ في حين تسلط األضواƇ علǏ نقطة                 
اسÜƴ وتكون العودƖ علǏ الخط نƽسǊ أو قريب منÜǊ مما          الوƮـول إلـǏ األهداف بشكل و      

              ƾالسارد الطري ǁإذا سل ÜƖوالقول من خط العود ƚبالحد Ƈǚر امتƛالذهاب أك Ƙيجعل وحدا
  .نƽسهاÜ أما إذا ƹير الطريƾ فيتخذ السرد مسارا آخر حسب الǚفƘ لǚنتباه

Ƈهو فعل التنقل في فضا ǎالكبر Ƙ1( ما  وإذا كان الرابط بين الوحدا(ÜƘن هذه الوحداƎف   

  ...  تشتمل علǏ وحداƮ ƘغرÜǎ والوحداƘ الƮغرǎ تشتمل علǏ وحداƘ أƮغر وهكذا 

 Ƙقاǚلع ƴالبا ما يخضƹ زمنيا باستمرار إذ Ʃومكوناتها لي ǎغرƮ Ɩوالرابط بين وحد     

موضوعيةÜ وعǚقاƘ سببيةÜ ويمكن أن تتضخم وحدƖ ما بمسروداƘ تƌدǐ وƲيƽة التƽسير            
ƾ المشـابهة أو التضاد أو ما إلǏ ذلÜǁ كما توجد مسروداƘ ال نعتقد أن لها                عـن طـري   

  أوردها الساردÜ إيƽاƇ بمنهجǊ الذǐ يقتضي" الǚعǚقة"Ʋائف فاعلةÜ وإنما هي من باب و

  شاهداÜƘ ونقل الكتب التي ال تتوفر أن يسرد علǏ أهل بلده ما يعود عليهم بالنƴƽ من م

  .بيب لتكون الرحلة ƹنية في بابها عن ƹيرها لديهمÜ وكل ما يتزود بǊ الل

عنÜǊ  إذ أن الرحال يقيم بمكان ويرحل     .     وتقسـيمنا الرحلة إلǏ هذا العدد تقسيما تقريبيا       
ـ " وال يذكره إال     وبعد :  " وقد ال يذكره إال بعد مدƖ فيقول       Ü  "أقمنا بـ   " أو  ..." بمررنا ب

                                                 
 المجلƩ األعلǏ للƛقافةÜ الهيئة العامة للمطابƴ األميرية رشيد بنحدوÜ:تر ومناهÜƝ تقنياƘ النƭ الروائيÜ رنار فاليطÜ ب- )1(

  .ƭ :87م1999ÜطÜÞ سنة
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     Ǐلنا إلƮمهملة      مما يجعل هذه الو   ... " كـذا من يوم و Üǐخاوية من الخطاب السرد Ƙحدا
              ƖغيرƮال Ƙالوحدا Ưية بعƽالكي Ʃƽويمكن أيضا أن نهمل بن Ü Üفتةǚال ƚاألحدا ƚمن حي
               Ǌيتم في ǐهو الزمن الطبيعي الذ Ƙفالرابط بين الوحداÜالحجـم ولكـنا أبقيناها معالم الزمة

ǐ أن السارد معني بالهدف     Ü أ )1( "نوعا من السببية الغائية   "فعـل الحركة والتنقل وفيǊ نجد       
الـذǐ هو ƹايتÜǊ وكƋن السببية حينئذ ليسƘ خلƽية وإنما هي أمامية علǏ أن الخيط الزمني                

  .وحده كاف ليكوŎن لدينا الترابط في الرحلةÜ وينقلنا من مكان آلخر

لسردÜ إذ ال يكتƽي    ا    فالسـارد حـين يƮل إلǏ وحدƖ ما تتمتƴ بجاذبية ماÜ يقوم بتمديد              
ينقل عادƖ أو يتƮل بشيƣ أو      بǊ  بذكـر المراحلÜ وإنما يوسƴ دائرƖ االهتمامÜ فƎذا         حينـئذ   

                Üǎأخر Ƙومرويا Ƙاƽلƌذكر م Ǐإل ǁخذه ذلƋأو ي ÜيةƮمكان أو شخ ƣيحكـي عـن تاري
 يمكن لهذه الوحداƘ المتجاورƖ من وجهة نƲر المحاكاƖ أن تكون وحداƘ منƮƽلة              "وهـنا 

لتي تنتمي إلǏ مجاالƘ وƲيƽية جد متباينةÜ وهكذا        عن طريƾ سلسلة من عملياƘ اإلدراج ا      
ينشـƋ ضرب من الزمن المنطقي الذǐ ليسƘ لǊ سوǎ عǚقة واهية بالزمن الواقعيÜ فƋما               

 فالسارد حين ينقلنا إلǏ وحدƖ ما       )2(..."التبعƛـر الƲاهـرǐ للوحداƘ فيƲل قائما باستمرار       
يسترسل عن طريƾ االستطراداƘ    يƋخذ بƋذهاننا عن طريƾ العǚقة المكانية الموضوعية ƛم         

                Ʃفيتكون لدينا حد Ɩالمتجاور Ƙالخطابا ƴم Ƌمما يوجد زمنا آخر ينش Üآخر Ǐإل ƭمـن ن
                Üناسين زمن الرحلة وامتداده األفقي Ǌمع ƾفننسا ÜƘالمسرودا ǁبنائـي مـا يـربط تلـ
مسـتغرقين فـي االسترجاعاƘ التي يقدمها السارد عن طريƾ األحداƚ أو الشخƮياƘ أو              

ـ  ارفÜ وحـين ننƲـر Ʋاهريا إلǏ السرد نجد الروابط الƽعلية شبǊ واهية لما يقوم بǊ                المع
 ÜƏالقار Ǐعل Üإيهامية Ǌية شبƽالجديدالمالسارد من ممارسة سلطة خ Ǐباستمرار إل ƾتشو  

وعليǊ فƎنǊ ينبغي أن نشرƳ في التحليل لتبيان كيƽية انتƲام الوحداƘ الكبرƛ ǎم             . الطـريف 
  … اƮ Ƙغرǎ وأƮغركيƽية تƽرعها إلǏ وحد

    فالوحداƘ الكبرǎ في الرحلة العياشية تكون معنونة في منتƮف السطرÜ وبخط مغاير            
Ü والدارƩ لم يتبƴ هذه العناوين       من سجلماسة  خروجناذكر  : للمتن من حيƚ الحجم مƛل    

                                                 
)1(–ÜيƮƮالتخييل الق Üريمون كنعان Ƙشلومي ...ƭ:34. 
 .31:ل السرد األدبيƭ Ü روالن بارÜƚ التحليل البنيوǐ للسردÜ تر حسن بحراوǐ وأخرÜǎ طرائƾ تحلي– )2(
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جد بعƯ الوحداƘ مدرجة ضمن المتن بǚ عنوان مƛل         Ǌ ي كمعـالم للوحداƘ باستمرارÜ ألن    
 Ɩد تواǘأو الدخول لـ     بǘأن السارد ال يعنون إال     واركـ ǁوذل Üǚأو االرتحال من وارك Ü

المـدن الكبـرǎ وما يراه ذا بالÜ في حين اعتمدنا في تقسيم الوحداƘ علǏ وجود السعة                 
         Ɩوحد Ǌنا لƮƮفكلما وجدنا حجما ورقيا في مدينة خ ÜالسرديةÜ     وقد يمهد السارد بخطاب 

الية ويغلƾ الوحدƖ التي هو فيهاÜ فحينما كان في سجلماسة          مناسـب ليدخلنا في الوحدƖ المو     
ألمير الركبÜ واستƮحبƘ   ) الخيل(اشـتريƘ آخـر بسجلماسة وأعطيƘ أفضلها        : " قـال 

الƛǚƛة الباقية إلǏ تواÜƘ وكتب األمير أيده اهللا إلǏ عمالǊ فيما استقبلنا من البǚد أن يمدونا                
Ƙتوا Ǐوهكذا تنغ)1(."بالمحتاج من علف إل Ɩسلجماسة لتبدأ وحد Ɩوحد ƾلƘتوا .   

             Ǌبقول Ɩيختم الوحد Üالبسيطة ƚاألحدا Ưي ببعƽيوجزها ويكت Ɩوبعـد مـراحل عديـد    :
واهللا يكƽر بها الزالƘ ويجعلها آخر ما نلقاه من المشقاƘ          ... وما سرنا قط مرحلة مƛلها    "...

    Ƙـم ارتحلـنا منها ودخلنا أول عمالة تواƛ ")2(Ǌأو كقول Ü .. " : مƛارتحلنا ... Ǐدين إلƮقا
 Ɩأمنها اهللا وبينها وبين هذه البلد Ʃزنزور(مدينة طرابل (ǚني عشر ميƛإال (3) .نحو من ا Ü

وبعد هذه الجملة التمهيدية التي يغلƾ بها وحدƖ        . أن العياشـي ال يذكـر المسافة باستمرار       
ي السرد  ƛم يسترسل ف  ..." دخولنا لمدينة طرابلƩ   ذكر " : ويمهـد ألخـرǎ يضƴ عنوان     

ǚعشر رجب: "قائ ƴساب Ƈهر يوم األربعاƲقرب ال Ʃ4(..." كان دخولنا لمدينة طرابل(  

   وقلĊ أن يحيد عن هذا النهƝ في ربطǊ بين الوحداƘ في الجزأين معاÜ فمن الجزƇ الƛاني                
وأقمنا بالمدينة خمسة أيامÜ وكƋنها طيف منامÜ        :" اقولǊ حينما أراد الخروج من المدينة عائد      

ƛ Üم وضƴ   .. "هيƋ الرحيل ودناÜ ولم نƽƲر بالمناÜ وعاقتنا أشغال السƽر عن مǚزمة الحرم           فت
     Üعنوانا ذكر الخروج من المدينة المشرفة      ǚنف السرد قائƋم يستƛ ":    رنا من المدينةƽفكان س

Ʃم عشية يوم الخميǚوالس ƖǚƮساكنيها أفضل ال Ǐ1(..."المشرفة عل(   

                                                 
  1ƭ Ü17جÜ1977Ü الرباط2Ʃ Ü العياشيةÜ ماƇ الموائدÜ مƮورƖ باألوفسيطÜ طÜ الرحلة سيدǐ عبد اهللاأبو سالم العياشي– )1(
)2( –ƭ ÜǊسƽ20: ن.  

  .1ƭ Ü:60 نƽسÜǊ ج– (3)
(4)  –ǊسƽنÜ1 جÜƭ:60.  
(1)  –  Üƾدر السابƮ2جالمƭ Ü:297 .  
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 بين الوحداƘ في ƹاية المتانةÜ مما يشعرنا بدقة التƋليف             ويمكـن القـول أن الـروابط      
Ǌيلي ǐالذ Ǐآخر و من مكان إل Ǐإل Ƴاالنتقال السليم من موضو Ɩومراعا.  

ـ                   أمـا الـوحداƘ الƮغرǎ فلها نƲام آخرÜ فلنقف قليǚ عند الوحدƖ السادسة المعنونة ب

 )      ƭ Üǚ60-48:الـرحيل مـن واركـ (.      Ǌعنوان بقول ǚم ارتحلنا من   : " إذ يستهلها بƛ
ويذكر المراحل والقرǎ التي مر بها ركب الحجيÜƝ ويكون دفƴ         " واركـǚ يـوم االƛنـين       

 ǊيغƮم ارتحلنا " السرد بƛ ."زƽالتي هي المح Ǐم نجد . االنتقال علƛ " ةƽلطي"Ǌفي قول Ü:  

  شاهدƘ من Ʈنƴ اهللا في ذلǁ اليوم خروج النباƘ من األرƯ في تلǁ الليلة بذلǁ               لطيƻة" 
            ǁل ذلƛولم نعهد م ÜƖخضر Ưاألر Ǌوج Ǐعل ƘهرƲ2(..."المطـر و(    Üنف السردƋم يستƛ 

 وقد وجدنا في تلƷ     ǁريبة: " وهي قريبة في االستعمال من لطيƽة كقولƷ "      Ǌـريبة "فـنجد   
      Ɩواحد Ɩون ببقرƛقوما يحر Ƴالمزار"           Ǌوما زلنا نتعجب من Üدناǚفي ب ǁل ذلƛولم يعهد م Ü

وما قضينا العجب منǊ حتǏ     . يرÜ فƋنسانا األول وطال تعجبنا منǊ     حتǏ رأينا آخر يحرƚ ببع    
    Ǌولم          . رأيـنا أعجـب من Üويجر اآلخر ƚأحدهم المحرا ǁيمس Üنسان آخرƎب ƚإنسان يحر

  .)3(..."نملǁ أنƽسنا أن نزلنا عن الرواحل للتƽرج فيهم

ف  والغـريبة بهذا تدل علǏ تƮرف ƹير مƋلوفÜ في حين تدل اللطيƽة علǏ سر خƽي وق               
Ǌإلي Ǌوأراد التنبي Üالسارد Ǌعلي.  

   وقد ينتهي من مضمون ƹريبة ليسرد ƹريبة أخرƋĂو يردف لطيƽة بƋخرǎ وƛالƛة 

         Ƙكلما ƚǚƛ بواسطة Ǌم ارتحلنا : "    وهكـذا نجد السارد يلون السرد ويحركƛ"  Ü"ةƽلطي "
Ü )4(" ومررنا"Ü وممـا يحـرǁ السرد أيضا الماضي المسند إلǏ ضمير المتكلم             "ƹـريبة "

 Üار في القولƮمن االخت Ƴنها نوƋفك Üǚإال قلي Ǌوتستعمل حين ال يخبر عن المكان وأهل  
   ƊاƳȁا ǘـǾـǅ :رها كالتاليƮيمكن ح Ɩوهي متعدد  :  

ƛم ارتحلناƛ Üم سرناƛ Üم ذهبناƛ Üم تجاوزناÜ        :  الƮـيƸ الدالة علǏ اإلقامة والترحال مƛل       -
  .بتناÜ ولما خرجناÜ وزرناÜ وأƮبحناÜ و...Ü وكان نزولنا...وكان رحيلنا يوم

                                                 
(2)  –ÜǊسƽ1ج ن  Üƭ:52.  
  .1ƭ Ü 54 نƽسÜǊ ج–  (3)
(4)  –ÜǊسƽ1 ج نƭ Ü:105،100،94،90،59،54...  
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Ü وقد  ...أخبرناÜ وقد أخبرني  ...ومن ذلǁ :  الƮيƸ الدالة علǏ توƛيƾ الخبر والحديƚ مƛل       -
  ...Ü وحدƛني...Ü وقد ذكر فǚن ...ذكر لي

  ".   وقد قال بعƯ العلماƇ" "وقد ذكر المƌرخون"  وهي ƮيƸ إسنادية يمكن أن نضيف إليها 

   -  Ǐالدالة عل ƸيƮال ƾيره   أو  التعليƹ االستشهاد بقول :Ƙقل...  Ƙوقد قل Ü...   قول قالƋف Ü
Ü وعند التƋييد والموافقة علǏ رأƹ ǐيره       ...Ü وفي ذلǁ قلÜ...   Ƙ وهـذا مـا قلتǊ     ...فـǚن 

  ..."نعم" يستعمل 

  ...واعلم... ومن ذلǁ...  وفي تƮƽيل القول يستعمل أما-

فƋقول : "  كقولǊ   –لمƌلف الذǐ نقل عنǊ      وبعد النقل يحافƲ علǏ النƲام المستعمل من قبل ا        
         ǊƮما ن Ǌرسائل Ưتاج الدين في بع ƣقـال الشي :       Ǐاهللا تعال Ǐول إلƮالو ƾل في طريƮف

تتمǊ في " أما إذا قطƴ نƮا ƛم عاد إليǊ فƎنǊ يستعمل )1 ("...علـǏ طريقة الساداƘ النقشبندية  
إليها النقاƫ فيستعمل   أوتتميمÜ وقد يشعر باالستطراد والخروج إلǏ موضوعاƘ جر         " ذكر

  " فلنرجƴ إلǏ ذكر" أو Ʈيغة )2("رجوƳ أو انعطاف"

 Ü وفي ذلǁ قلÜƘ وفي ذلǁ أنشدÜƘ وقد ( 3)وكنƘ كƛيرا ما أنشد قولي:   ƮيƸ الشعر مƛل
  " قال الشاعر"وقد يستعمل  Ü..ولنذكر هنا هذه القƮيدƖ"يستعمل Ʈيغة 

 وأنشدƘ أو قلƘ أما حين ينقل عن            والخƮǚـة أنǊ حين يذكر شعره ƹالبا ما يستعمل        
  .ƹيره فيستعمل الƮيƸ المƋلوفة

  ".أعجوبة"أو " ومن العجائب"أو "  عجيبة "وقد يستعمل السارد 

  .وفي المبƮراƘ يستعمل رأيÜƘ ومما رأيتÜǊ سواƇ كانƘ الرƌية في الكتب أوفي الطبيعة

  جوابيÜ وفي إيراد   وفي إطار المحاوراƘ يستعمل وقد أجابنيÜ وممن أجابÜ فƋجبتÜǊ و

وأما فǚنÜ وفي إطار المحاورƖ     ...وقـد قالÜ وقد وردÜ وقد قال فǚن       : الحجـƝ يسـتعمل   
  ...فƎن قيل...قلƘ: الذاتية يستعمل

                                                 
)1( –ƾدرالسابƮج الم Ü 1ƭ Ü:213. 

(2)  –Ǌسƽن  Üƭ  :189،185،176.  
(3)  – Ǌسƽجن Ü1ƭ Ü:124 /ƭ:61 /2جƭ :244.  

  .244:، ص2ج. 61، 124:، ص1  ننفسه، ج- )4(
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        ÜǊعلي Ƙفيستعمل قرأ Ƣالشـيو ƴومن        أمـا مـÜǊومما أفادنيÜǐيرƹ ƖƇبقرا Ǌومما سمعت
 Üقال       فـوائده ƣذا ذكـر أسانيد الشيƎوممن    : فـ Üوأما أسانيده      Ǌعن ƴأو من سم ƣالشي Ǌلقي

   Üƣـحاب الشـيƮأ            Ƣالشيو ƴوقد يستعمل م ÜǊومما رويناه عن ÜǊومن مرويات ÜǊƽليƉومن ت
    Ǌوقد استجزت ÜƖإجاز Ǌأخبرني عن ...    Ǌفي كتاب Ǌومما أدرج ÜجازنيƋوقد يستعمل    .ف"  Ǌتنبي" 

   Üقلة Ǐتي بعده            علƋي ǐالخطاب الذ Ƴوهي في مجملها تحدد نو Ƈاألدا ƸيƮ من  هذه أهم Üا
كونǊ  سردا أو حواراÜ أو نقǚ عن كتاب أو عن راوÜ كما تحدد قناƖ التواƮل من رƌية أو                  

    Ƴأو اسـتما ÜƖƇقـرا.        Ǌهذا التعدد بقول Ǐبتعدد    : " ولقـد أشار يقطين إل Ƈاألدا ƸيƮ تتعدد
المـƌلƽاƘ ونـوعهاÜ وهـذه الƮيƸ ذاƘ إيحاƇاƘ خاƮة ودالالƘ محددÜƖ وهي تستدعي              

ÜنيةƋأل  دراسة متǊافƮم وأوǚيرا في تعيين أقسام الكƛيدنا كƽ1(." نها ت(   

ÜǊافƮم وأوǚتحدد أقسام الك Ƈاألدا ƸيƮ وتربط بين ما قبلها وما بعدهاإن   

 في انتƲام الخطابÜ فƎذا أخذنا مǚƛ وحدƮ Ɩغرǎ وحللنا مƽاƮلها           لـذا يعتمد عليها كƛيرا    
  . Ƹ علǏ ذلǁلمعرفة كيƽية االنتقال من كǚم إلǏ آخر فستعيننا الƮي

ـ       وهي من الوحداƘ المتوسطة     ."دخول طرابلƩ "   فالـوحدƖ الرابعة والخمسون معنونة ب
ودخلنا المدينة قبيل ƹروب    :" Ü والسارد لم يعنون الوحدƖ وإنما قال      (2)مـن حـيƚ الحجـم     

ومن .فتحƘ وحدƖ سردية  ) دخلنا(فƮيغة  ..." الشـمƩ آخـر يوم الجمعة الرابƴ من رجب        
 ǁـ    : " ذلـ ي طرابلƮ Ʃاحبنا سيدǐ أبو راوǐ من حƽدƖ الشيƣ سيدǐ عبد           وورد علـي ف
مركب معهم كتاب من الخاقان األعƲم يƋمر فيǊ بالزينة التي          -ونحن هناǁ -وجاƇ...السǚم

Ü ."فزينƘ طرابلƩ سبعة أيام بلياليها علǏ نحو ما وقƴ بمƮر         ... جاƇ خبرها ونحن بمƮر   
سيدǐ ...جاƇ معهم الشيƣ العǚمة   و...ودخل علينا في طرابلƩ ركب أهل تونƛ "      Ʃـم قال    
ولما أراد أن   .القسنطينيÜ ارتحل إلǏ الحجاز بجميƴ أسبابǊ وحمل معǊ جميƴ كتبǊ          عاشور

Ü وحين أراد   ... "وممـن لقيتǊ بطرابلƩ مƽتيها الشاب الƲريف      : "يخبـرنا بلقاƇاتـǊ قـال     
 Ƈالشيالحـديƚ شجون سيما عند إرادƖ تكƛير الƽوائد وجمƴ الƽنونÜ و          : االسـتطراد قـال   

وبهذا التعليل لǚستطراد يقدم مخاطباƘ     ..." بالشـيƇ يذكر ووƮل فائدƖ بمشابهها ال ينكر       

                                                 
)1(ƭÜم والخبرǚالك Ü 158:سعيد يقطين.  

  .2ƭ Ü:380-403عياشيÜالرحلةÜج أبو سالم ال–(2)  
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                Ǌوما أجاب ب Ǌما كتب Ǌكتاب يذكر في Ɩاستعار Ƴفي موضو Ƈǚضƽوبين أحد ال Ǌشعرية بين
 ǊـاحبƮ-    و- ونجـد هـنا"   Ƙما كتب ƭوقد أجاب " "نـ"      Üالتي أجاب بها ǊيدتƮق ƭون Ü

  .  رية أربƽƮ ƴحاƘوتستغرƾ المكاتباƘ الشع

 وأشار إلǏ ما وƮلǊ من مكاتباƘ من المغرب مƴ ركب الحجيƝ فذكر بعضهاƛ Üم استعمل               
   ƠـطلƮفقـال منشدا  "الم "          Ƣللشيو ǊاتƇنف لقاƋم استƛ Üين بيتاƛǚƛمن أربعة و ƖيدƮفذكر ق

سيدǐ عبد  ..سيدǐ محمد بن العƾǚ الƽهامة    .. وممن لقيتǊ بطرابلƩ الشيƣ الƽقيǊ    "   :فقـال 
 Ü وبعد أن ذكر ترجمتǊ ينتقل إلǏ      )1("لكـريم بـن محمد بن عبد الكريم الƽكون القسنطيني         ا

         Ǌاتƽلƌعن م ƚم الحديƛ ÜǊقة العياشي بǚوع Ǌعن أبي ƚلنبي    ...الحدي Ɵفي مد Ǌومنها ديوان 
  Ü)2(المرتب علǏ حروف المعجم بشيƇ من لزوم ما ال يلزم" Ʈلعم"

 ǊƽليƉومن ت ÜǊائد منƮق ƴم ذكر أربƛ  : "والكتاب"محدد السنان في نحور إخوان الدخان Ü  

         ƘحاƽƮ مانيƛ في ǊƮوقد لخ Üذكر االرتحال من       )3( يتـناول بدعـة الدخان Ǐم انتقل إلƛ 
ǎأخر Ơوفت Ɩوحد ƾلƹƋف Ʃطرابل .  

المƌلف يراعي ƮيƸ األداƇ في معƲم الوحداƘ الƮغرÜǎ وهي         /     وهكـذا نجد السارد   
يواƮل سرده وفƾ ما ارتƉهÜ هذه الƮيƸ علǏ مدƚǚƛ ǎ          بمƛابة روابط سردية تتيƠ لǊ أن       

              Üرƛمن شعر ون Ǌتعتبر من معالم الخطاب وتنوع Ɩالمذكور Ɩحة في الوحدƽـƮ وعشـرين
ǐورأ Üفيما يلي...ومن خبر Ƈاألدا ƸيƮ Ƙوهكذا يمكن إجمال دالال Ü:  

  . ƮيƸ رابطة للقول بالمكان والزمان -1

2- ƘياƮرابطة للقول بالشخ ƸيƮ. 

 .لنوƳ القول منشودا ومكتوبا وشƽويا ƮيƸ مبينة  -3

       وإلǏ جانب هذه الƮيƸ هناǁ روابط أخرǎ متعلقة بƋفƾ االنتƲار إذ جرƘ العادƖ أن 

Ƙالخطوا ƴن الرحلة بهذا العرف تجعل قارئها يتوقƋفك ÜǊبعد عودت Ǌالرحال يكتب رحلت  

  .                      االنطƾǚ الهيكلية لهاÜ من ذهاب ووƮول إلǏ البقاƳ المقدسة ƛم عودƖ إلǏ نقطة

                                                 
(1)  –ƾدرالسابƮالم ƭ  Ü :390.  

(2)–ƭ ÜǊسƽ391: ن.  

3) ( – ǊسƽنÜ ƭ :396Ü 403.  
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.    ورƹـم ذلـǁ فǚ ندرǐ ما إذا كان القارƏ يتوقƴ أن تسرد لǊ كتب كاملة وتنقل حرفيا              
هذه الغاية التعليمية التƛـقيƽية التي ألزم العياشي بها نƽسǊ قد ال يحتملها المتلقيÜ و هذا ما                

هذا الكم المعرفي الضخم كان     سبب نوعا من الƛقل المضني لمتن الرحلة العياشيةÜ إال أن           
         Ʃئة من الناƽايـة األهمـية بالنسبة لƹ وفية في حلقاتهم       الذين فـيƮون للمعرقة الƽيتله 

       Ǌرحلت Ǐسم ǁالموائد   " الدراسـية لـذل Ƈن الرحلة         " ماƋفك Ƈطعام من ما Ɩإذ ال تخلو مائد
  .Ǐ الدرجاƘاشتملƘ علǏ عنƮر الحياƖ الذǐ تتم بǊ الƮالحاƘ وترتقي بǊ األرواƟ إلǏ أعل

  
  
  
  

                          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                ƘǖƛاƷ-ƛ ـǾǲالة ـǪƭƸة ــǚالالƺǾةــ  
   بعد قراƚǚƛ ƖƇ رحƘǚ سƽارية تبين أن بنيتها متقاربةÜ إذ كلها تشتمل علǏ تمهيد تحدد               

            Ơوبعد توضي ÜǊمن Ɩواألهداف المتوخا Üرƽروف العامة المقتضية للسƲال Ǌضمن  فـي ǁذل
المقدمة يبدأ اإلنجاز قƮد تحقيƾ األهدافƛ Üم العودÜƖ فالوƮول المقترن باالستقباالÜƘ مما            

  :يجعلها من حيƚ البنية كالرحƘǚ الحجازية ويمƛلها الشكل التالي

  الوƮول إلǏ) ب                                                                      (
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  مدريد )                                 أ(                     الذهاب             
                                                                                                             

 ƫمراك Ǐول إلƮالو          ƾǚد(             نقطة االنط         (Ɩالعود)ج(  
  

قد حدد سارد ها أماكن زيارتǊ بƋربƴ       " نتيجة االجتهاد في المهادنة والجهاد    "    ورحلـة   
ǁ قرǎ ومدن ƮغيرƖ يكتƽي باإلشارƖ إليهاÝمما        أساسيةÜ وهنا  Ƙنجعلها وحدا وستين مدينة   

  .كما يمكن أن نجزƏ بعƯ الوحداƘ األخيرƖ لتعدد موضوعاتها. يضطرنا إلǏ تجاوزها

  .     ولنبدأ اآلن في عرƯ هيكل الرحلة كما يتجلǏ في النسخة المطبوعة بالجزائر

  :  تشتمل علǏ  :مـقـدمـةفال

  .ƭ5 -25  .   ن حيƚ الدراسة الحالية  مقدمة المحقÜƾ وهي ال تعنينا م-0     

       ƭ  33-45          :   مقدمة المƌلف و تحتوǐ علǏ العناƮر التالية-1   

  . الديباجة المƋلوفة من بسملةÜ وÜ ƖǚƮ وحمدلة-         أ

 . منزلة الجهاد والحƚ عليǊ-         ب

 . جهاد السلطان محمد بن عبد اهللا في البر والبحر-        ج

 . عرƯ المهادنة من قبل العدو-        د

 . بالسلطان المغربيأسبانيا استغاƛة أسرǎ المسلمين في -       هـ

 . وتعيين الغزŊال للسƽارƖاألسباني إعداد هدية للملǁ -       و

 :وتشتمل علǏ مايلي  توجيهاƘ السلطان للسƽيرÜ-       ز

              -ǎاالهتمام باألسر  .  

             - ǁالمل Ɩقاǚشرعا.األسباني  حسن م ƾبما يلي Ǌومخاطبت            .  

 .  حديƚ السلطان مƴ سƽراƇ الطاƹية-             

 Ɵ      -من مكناسة ƾǚواالنط ƴالتودي .  

 واالكتƽاƇ بوƮف ما شهدÜ     ن عـدم االهـتمام في التقييد بالمƋلوف عند المƌرخي         -      ط
ǎودر Ü ƴوسم Üǎورأ. 

               Üير من قبل السلطانƽالس Ǌبرنامجا عمليا كلف ب Ɩنتا عشرƛاال ƘحاƽƮف لنا الƮوهكذا ت
  .أǐ أن بنية الرحلة السƽارية مخططةÜ وتخضƴ لترتيباƘ  يتƾƽ عليها الطرفان مسبقا
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يشـتمل علـǏ مرحلة الذهاب فالوƮول إلǏ الغاياƛ Ƙم العودƖ إلǏ نقطة              :الـســƻـر و
ƾǚاالنط  

    ƍ -ƙƘــــǵƶال:  
  ƭ64-47Ɵ  1:                                 االنطƾǚ من طنجة والتحول إلǏ سبتة

1.  ƭ                                            55-47الخبر عن مدينة سبتةƟ  8  
 ]                      Ưاستعرا Ƙالمو Ƙبيو Üكنيسة Ü ف المسجدƮوÜالنزول بدار االستقبال Üƴاالستقبال بالمداف
 المرور  - أسوار المدينةÜ حراستهاÜ نساƇ المدينةÜ Üاستقبال الحاكم         -نوبÜ ونƲام االستعراƯ  لكƽـارƖ الذ  

 ÜǏالمرض ƩلباÜ Ǐƽاألسوار-بالمستش Ǐالمواجهة للمرابطين المسلمين عل -ƴالتودي         [.  

2.Ƙالخبر عن مدينة الجزيرا                              :ƭ55-59] ƭ أقل من[  
بالمدافÜƴ وأعيان القومÜ النزول بدار خاƮةÜ إقبال القاضي والضباط للتحية Ü استقبال النساƇ              االستقبال  [ 

  )االنتقال علǏ خيل خاƮة إلǏ مدينة طريƽة(-وƮف المدينة.) رقƮة الرجال و النساƇ(والتحية

          ]ƽƮحتان ونƮف  [ƭ58-60:                               الخبر عن مدينة طريƽة    -3
]ƴالتودي Üها وخمهاƽƮوو Ü بةƮالق Üدار الضيافة Üاالستقبال Üƴالموق  .  

  ƭ60-66Ɵ  6"                                          مدنية" الخبر عن المدينة  -4
الموقÜƴ االستقبالÜ دار النزولÜ أوامر الملǁ حول المدن التي يمر بهاالوفد Ü سهرƖ مƴ األعيان                        [ 
 Üمدينة خريزونسائهن Ǐاالنتقال إل Üالمدينة وأزقتها Üرجةƽالديار لل Ƈاكترا Üيرانƛلعبة الÜةƮǚالب [...  

 ƭ66-71Ɵ  5:                                            الخبر عن مدينة خريز -5
استقبال بموسيقÜǏ وƮف المدينةÜ النزول بدار مختارÜ Ɩ وƮف البƮǚةÜ استقبال حاكم البلد Ü وƮف               [ 

 .] الجالسين علǏ المدرج Ü Üسهرƹ ƖنائيةÜ استغƽار عن الحضورÜ اإلقامة خمسة أيامÜ السير إلǏ البريخة

6-ƭ                                         72-71 الخبر عن مدينة ال بريخةƟ  1  
      Ƙواالستقباال Üعداد اإلقامةƎون بƽالمكل Üحة فيهاǚف المدينة وأهلها والمƮو  

 .ƭ72-74:                                        بǚفرنكا وبƮǚيوƩالخبر -7
  .] بǚشكو المسلمÜ أهل المدينتين Ü ألقابهم موجودƖ بالمغربÜ الرحيل إلǏ أشبيلية: موقƴ المدينتين       [ 

    .                  ƭ74-91.Ɵ17:                                          الخبر عن إشبيلية  -8
]             Ưف رياƮو Üوتركيبها Ɩقنطر ǁكيƽت Üنزهة في المدينة Üدار النزول للمعتمد بن عبادÜاستقبالÜرهاƲمن

              ÜƴنƮم Ɩزيار ÜƩحديقة األنÜ استقبال ولد الحاكمÜ مƲالمسجد األع Ɩزيار Üـيلƛـور التماƮ Ü ] Ǐƽمستش
Ƈسه] للنساÜتعليم رجال البحرية Ü ƴالمداف ƴنƮ قرمونةمراحل Ǐالسير إلÜ ƴالتودي Ü شرف الوفد Ǐعل Ɩر.  

 ƭ91ƟÜ1:                                    الخبر عن مدينة قرمونة -9
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  .]موقعها في حجر ربوÜƖ االستقبال بالخيولÜ دار اإلقامةÜ أهلهاÜ السير إلǏ مدينة الƽوينطي[ 

   سطراƭ      92ƟÜ 16:                              الخبر عن مدينة الƽوينطي-10
 ]                        ƾخناد Üأهلها ÜƖربو Ǐموقعها عل               [  

  ƭ92-93 Ɵ  1Ü 1/2 :                                  الخبر عن مدينة أسيخا-11
  .]استقبالÜ موقعهاÜ أرجاƌهاÜ أشجارهاÜحسنهاÜ مسجدهاÜاإلقامة بهاÜالسيرإلǏ الراملة       [

  ƭ:93 Ɵ   <ƭ:                                        الخبر عن مدينة الراملة-12
  .]الموقÜƴ أهلهاÜ دارالنزولÜ سهرƖ بƋلعاب ناريةÜ لوحة تƛبƘ تاريƣ ورود السƽيرÜالسيرإلǏ قرطبة  [ 

13-ƭ                           عن مدينة قرطبة ƚ103-95 الحديƟ   8 Ü1/2           ƭ   
المغربيÜ دار النزولÜ موازنة      تƋسفÜاالستقبالÜ قنطرتهاÜ دورهاÜ الهتاف بنƮر السلطان      -مـوقعها [   

            ǎارƮللن ǏلƮمÜ المكتوبة Ƙاآليا ÜالمحرابÜبالمسجد Ǐالسكن Üمسجد قرطبة Üبين ضيافة اشبيلية وقرطبة
شجار الƮحنÜ  Ü أ 1228فـي المسجدÜ خزانة الذخائرÜ مساكن الƽرايلة Ʈ ÜورهمÜ عدد سوارǐ المسجد             

  .Ǌ اإلقامة ƛǚƛة أيامÜالسƽيريحتÜ Ɲ أهل قرطبةÜ االنتقال إلǏ الكربيأبوابǊ ستة عشرÜ سورالمسجد وابراج

   أسطرEl-carbio                  " ƭ:103-104ƟÜ9"الخبر عن مدينة الكربي -14
   بداوƖ أهلهاÜ واديهاÜ مداشرهاÜ اإلقامة بها يوم- موقعها-       

  Andojar                       "ƭ:104-105Ɵ  1"عن مدينة أندوخر  الخبر -15

  . موقعها Ü قنطرتهاÜ مǚقاÜƖأهلهاÜ ميلهم لǘسǚمÜحƽل بالمحارÜƾ السƽر ليǚ لبايǚن-     

16-ƭ                                         نǚ106-105 الخبر عن بايƟÜ1،1/2  
  .ب الخيلÜ الجبال الشاهقةÜ النزول في دار خاƮةÜ آخر إقليم األندلƩأهلهاÜأرجاƌهاÜ قƮبتهاÜركو     [

   أسطرElvisillo                        " ƭ106Ɵ  9"  الخبر عن مدينة البيسيو -17
  . تخƮƮها في إنتاج البغال–    موقعهاÜ أهلها 

18- ƫبينيƲالخبر عن بل " "Valdenpenasƭ                      107Ɵ  1/2ƭ   
  . نواحيها Ü النزول بدار عجيبةÜ السير ليǚ إلǏ مدينة منسناريƩ-       مكانتة المدينة وأهلها

19-   Ʃالخبر عن مدينة منسناري "Mansanares                      " ƭ107Ɵ  1  
      ]Üاستقبا لهاÜبلزطمدار الحاكمكانتها Ǐالمرور علÜ أرنيسيا Ǐر إلƽالسÜبساتينÜ لƽح Ü.  

   أسطرHerencia                        " ƭ109Ɵ  9"لخبر عن مدينة أرنيسيا  ا-20
        - Üالنزول بدار أحد التجار Üأهلها Ɩقاǚم Üرتربية الحمي منزلتهاǏالرحيل من طمبليك Ü.  

21-      Ǐالخبر عن مدينة طمبلك "Tembleque               " ƭ108-109ƟÜ7       أسطر 
  . دار النزولÜ االنتقال إلǏ مورƖ-هاÜ االحتƽال بالمحارÜƾ الƮراƢ بنƮر السلطانمكانتهاÜ مǚقاƖ أهل[
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22- Ɩالخبر عن مدينة مور moraƭ                                  109Ɵ 8أسطر   
  بنيانهاÜ اإلقامة بها والسƽر إلǏ بǚشيǁ الƮكǏ) اختƮاƭ العنب(موقعهاÜ قƮبتها  

23-ǏكƮال ǁيƮǚب              :ƭ                              109ƟÜ1ƭ  
  ] مكانتهاÜأهلهاÜ دارالنزولÜنهربانطاخوƹÜابةالƮيدوالوحوÜƫ دارالطاƹيةÜ قنطرÜ Ɩ كيƽية العبور    [

24-ƭكاƮǚالخبر عن مدينة إي                                 :ƭ110Ɵ1            ƭ  
Ü )للجنودÜ رسل الملǁ بحركة الوفد     مدينة الخطاف (مدريدÜ بعدها عن    - مǚقاƖ األهالي  -مكانـتها        [ 

  .]ǁدار الملعادƖ الملǁ في سكن الƮيف و الخريفÜالذهاب إلǏ مدريد و النزول في 

  ƭ:111-125ƟÜ13:                                      الخبر عن مدينة مدريد-25
    Üالحرب Ǐعدم قدرتهم عل Üاألهالي Ɩرƛك Ü ا  اسـتقبال الوفد Ɩقنطر ÜƳالسير وسط الجمو Üنهزام المسلمين

  ÜƩبتسـعة أقوا        Üيةƹالنزول بدار الطا ÜيمةƲالدخول بهيئة عÜمزينة باألشجار ƾالطرÜƘǚأم  [ الغاس Ƙمو
" دار للقعود "Ü دار النزولÜ اتساعهاÜ  استقǚل كل      ]احتجاب الطاƹيةÜ . الطاƹية وضرب النواقيƩ تسعة أيام    

سور البستانÜ طرقÜ Ǌ دار األسود Ü       [ رÜ انتشار المراياÜ سقف القبة    بـنوƳ مـن الحجـارÜƖ بسـاتين الدا        
Üدار الحاكمÜ مخزن األسلحةÜ بناƇ مدريد وطبقاتهاÜ شوارعهاÜ اإلقامة أكƛر من           ...دارƮـناعة الƽخار و   

 Üا شـهر  ÜǊاستراحةلخروج من   Üƾرسومالطري ÜورامةĂول إلƮالوÜǁتسخير أسر  الملǎ    ƾالمسلمين في ش 
   .الكرانخةالسير إلǏ مدينة .ǎ المسلمين في المستشÜǏƽ إخبارهم بƮلة سلطان المغربالطريÜƾعيادƖ أسر

  lacranja                      " ƭ125-144Ɵ  19 "الكرانخة الخبر عن مدينة -26
 ]            Üرجال الدولة Ɩقاǚم Üهاƌبـنا Üǁللملـ Ƙاالستقبال في دار       ناعتذار ع إقامـا Üدار النزول ÜخيرƋالت 

السǚم علǏ  .ستعداد للدخولÜ المستقبلونÜ الدخول علǏ الملÜ ǁالحوار حول السƽر واالستقبال           الوزيرÜ اال 
دار Ʈناعة الرخام والبلورÜ المراياÜ     .أوالده وأخـيÜǊ تƮاويرÜ زيارƖ بستانƮÜ ǊهاريƮ Ü Ɲور منحوتة         

كوب في العربةÜ    استقبال خارج المدينةÜحوار مƴ الملÜ ǁ االنƮرافÜ مجامƘǚ الر        .فرن وأنابيب البلور    .
الذهاب إلǏ شغوبية   [الموافقةعلĂاقتراحاƘ السƽير المغربيÜالتوديÜƴ    .مƽاوضاƘ مƴ الوزير في خطة العمل     

 .] لمǚقاƖ األسرÜǎ تƋنيسهم Ü جزاƇ الرفƾ باألسرÜǎاألمل  في الƽكاÜǁ االنƮراف

27-ƭ                                       146-144 الخبر عن مدينة شغوبيةƟ  3  
 ]    ÜوفƮزل الƹÜأهلهاÜƴم الموق Ƈمدار تعلي . بقاياالمسلمين نالبنا ÜƇƫالمسلمي  الن ǎنأسرÜ ةكنيسة المدين Ü

  .األسكوريالر لهاÜ العودƖ إلǏ الكرانخةÜالسƽر إلǏ هرÜ توديƴ بالمدافÜƴ استƮغارالسƽيرفƴ الماƇ من الن

      ƭ      147-158Ɵ  12                           األسكوريال الخبر عن مدينة -28
        Üسـبب إقامتها Üكنيسـة حـولها الـدور               Üبني إسرائيل ǁيل في الكنيسة لملوƛاالكنيسة وآالته تما 

الƛياب الخاƮةÜ قبابÜ قبور الملوÜǁ تƋلمÜالقبة الستينيةÜ دار الطاƹيةÜ .         ÜاإلنشادÜتماƛيل من الذهب والƽضة   
     Ü مدريد Ǐر إلƽالسÜبساتينهاƇبين مدريد واألوسكوريال          باأل االلتقا ƾالطري ƾعدد المسخرين في ش Üǎسر
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204      Üمهم من الجزائرƲفي         نمدير السج  أسيرا معÜ ƾالسو Ǐالمرور عل ÜǏƽالمستش ƣمطب Üاألدوية ƘبيÜ 
 استعادƖ جملة   -.ضـيافة ماركيƩ وابنتÜ Ǌ عزف ورقÜƭ التƽرƾ بعد نƮف الليلÜ اإلقامة قرب الشهر             

  ,المرور علǏ إحدǎ دور إقامة الملǁ. جمادǎ األول28Ǐد في من الكتبÜ الخروج من مدري

29- Ʃالخبر عن مدينة أنخوي "Aranjuez             " ƭ159-163Ɵ 4أسطر6 و   
          Üن النزهةƽس Üمشموالتها Üموقعها  ÜاƽـيƮ ǁإقامـة الملـ      Üطليطلة      بساتين Ǐر إلƽالس Üاإلقامة Ɩمد

  .لغرƯ زيارƖ معاهد المسلمين 

  170Ɵ  7-163ن مدينة طليطلة                                       ƭ الخبر ع-30
 ]       Üأزقتها Üدورها Üمـوقعها             Üقبة بالوسط Ü ه وسواريةƌجامعها بنا  ÜƖأهلها والنزول بدار خير Ɩقاǚم

ƮورÜآالƘ موسيقيةÜ خزائن Ü تماƛيل من الƽضةÜ مناراÜƘ زجاج النوافذ عراقيÜاألبوابÜ منارƖ المسجد             
Ü             Ɩزيار ÜورƮمن ال Ƴزƽال ÜحنƮأشجار بال Üفـي المسجد Ʃار والمقبر  الـناقوƛǔلƖ  ÜƘمنارا ÜبةƮالقÜ

Ɩمور Ǐر إلƽالس Üالمسلمين Ǐالميل إلÜناعة الحريرƮ Ü المدينة Ƈأرجا ÜبةƮالق Ǐإل Ƈعود الماƮ.  

31-Ɩالخبر عن مدينة مور                                       ,ƭ170  سطران Ɵ    

32- Ʃالخبر عن مدينة مادريدخو "Madridejos               " ƭ:170Ɵ 7أسطر   
  .  مكانتها ومǚقاƖ أهلها للوفدƛ Üم السƽر 

33-ƭ                             ر دوسان خوانƮ171-170: مدينة القƟ 9أسطر   
  يموƩ مكانتهاÜ مǚقاƖ أهلهاÜ جودƖ البارود في هذه القريةÜ السƽر إلƮ Ǐكل-      

34- ƩكليموƮ الخبر عن مدينة "socuellamos                "ƭ:171ƟÜ 4أسطر   
  . السير إلǏ مناǐ– مكانتها أرحاƇ الريÜƠ مǚقاƖ أهلها -     

35- ǐالخبر عن مدينة منا "minaya                           " ƭ:171Ɵ  6أسطر   
  Ɩ          رودبدويةÜ مǚقاتهمÜ السƽر إلǏ ال:      مكانتها

  أسطرlaroda                      " ƭ:171-172Ɵ7"رودƖ  الخبر عن مدينة ال-36
   السير إلǏ الجينيتا– احتƽالهم بالوفد - موقعها وأهلها-   

   سطراLajinita                      " ƭ172Ɵ  14" الخبر عن مدينة الجينيتا -37
إلقامةÜ السيرإلǏ البسيطي العǚمة التي تƮƽل إقليم مانسا عن         مـوقعها ÜقـدمهاÜ بداوƖ أهلهاÜ ا       -       

  ]  . Ü عدم التمكن من الƮعود إليها لغزارƖ األمطارقƮبتهاشيتينيةمن عهد المسلمين [ إقليم مرسية 
38- Ǐالخبر عن مدينة البسيط  "Albceta                     "ƭ173   11سطرا   

  .لشلƲاƲ  مدƖ اإلقامةÜ إكرامنا إياهمÜرواحنا إلǏ منط الكرƖمكانتها Ü أهلهاÜ حراسة ا-        

39-ƭ                                       Ɩأسطر8  173 الخبر عن مدينة منط الكر  
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      -ǚإيك Ǐالسير إل Üالمطر الشديدÜاإلقامة Üƴعدم وجود الشمÜدار النزول Üأهلها Üمكانتها  .  

40-ǚالخبر عن مدينة إيك  " :Yecla                          " ƭ174Ɵ Ü 7أسطر.  

 Ǐإل Ɵالروا ÜÜلمنور"    مدينة بدوية آخر إقليم مرسية"  

  Ɵ Ü عشر أسطرManouar            " ƭ174-175: " الخبر عن مدينة المنور-41
  .لشيÜالسƽر إلǏ إي"كوميديا"    مكانتهاÜبنƘ تحيي ليلة السهر بالغناƇ والرقƭ والعزفÜتمƛيلهاÜل

   سطراElche                         " ƭ175Ɵ  12: " الخبر عن مدينة إيلشي-42
  . السير إلǏ أرويǚ-تمرها  ال يدخر. نخيلها.قتل  من يسلم . ميل أهلها للمسلمين. مكانتها 

43-ǚالخبر عن مدينة أروي " :Orihuela                      " ƭ176 Ɵ  14ƭ  
 قناطرهاÜ سورها Ü النزول بخير الديارÜ زيارƖ نسائهم لنا          -رƖ اÜ الديار علǏ شطيǊ       مكانتهاÜ نهر سكو  
  . نساƇ يعرضن اإلقامة عندهنÜ التشييÜƴ السير إلǏ مرسية-ليÜǚ سهرƖ راقƮة

   سطراMurcia                " ƭ176-177Ɵ  15: "  الخبر عن مدينة مرسية-44
يارهاƽƮ Ü ÜاƇ الطبÜ ƴ إكرام أهلهاÜ طرقاتها موحلةÜ السير           أشـجار التوÜƘ واديهاÜ قدم د      -    مـوقعها 

  .إلǏ قرية سان خوانÜإكرام أهلهاÜ انتشار مساكنهاÜ السير إلǏ قرطجنة

  Carthagene              "ƭ177-191Ɵ  14  ƭ: " الخبر عن مدينة قرطجنة-45
أوامر الملǁ  . نة Ü حراسة الوفد     مǚقـاƖ المسلمين للوفدÜأسارǎ مسرحونÜ مǚقاƖ أهل المدينةÜعبور المدي        

        Üǎأحد األسر ƾاالستخبار عن طريÜسورينƋمسئولفـي الم   Üالطبيب ƴحوار م  Üيرƽالس Ưمر Üǎاألسر 
             Ü Ɩالعجز Ƈانتقا ÜنيسهمƋوت ǎاألسر ƖقاǚمÜÜ Ɩتكليف الطبيب بتعيين العجزÜƩالمغربي لكارلو ǁكتاب المل

المƽاوضة في  .  طلبة العلم  نƛǚƛة م ل علǏ األسرÜǎتمييز     النƲر في المنتسبين إلǏ المغربÜ تƽريƾ الما       -
 امرأÜƖ  تسريƮ Ơبية من تلمسان متمسكة بدين حبيبها محمد ƮلعمƳ            Üقضية األسرǎ المرهونينÜ استشƽا     

    Üاهاƽمستش Üأزقتها Üموقعها في حجر جبل مرساها Üƭفي مركب خا Ƙاألسيرا Ƈدار إتقانالنسـا Üبنائها 
لوفدÜ حوار مƮ ƴاحب الدارÜ استقبال بالحلوÜ ǎ زيارƖ ورشاƘ الƽنÜ مخزن            النـزولÜ أسير في خدمة ا     
 ƝهاريƮ Üالعتاد واألسلحةƽناعة السƮقمة الجبلنل Ǐبة علƮالقÜ . مدينة بنيلية Ǐراف إلƮاالن.  

46-ƭ                                191-191 الخبر عن قرية بنيلية ƭ  1/2                   ƭ  
  .رية لǚƽحي قرطجنة Üالنزول في دار التاجرÜÜ السير في الغد إلǏ لوركة ق-      

  سطراLorca                          " ƭ192Ɵ  14" الخبر عن مدينة لوركة -47
  .        أهلها Ü نهرهاÜ موقعهاÜقƮبة المسلمينÜاإلقامة يومانÜالسيرإلǏ مدينةبليƩ الروبيو

  أسطر   Velez-ribio             " ƭ192 Ɵ  6" و  الخبر عن مدينة بليƩ الروبي-48
  . واقعة بقنة الجبلÜ سماƘ الحضارÜ Ɩإكرام الوافدينÜاإلقامة Üالسير إلǏ مدينة شربال-     
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  أسطرChirrival                        "ƭ193 Ɵ  5" الخبر عن مدينة شربال -49
  .ديعهم للوفدÜ السيرإلĂكلين دباƮا ƮغرهاÜبداوƖ أهلها Ü دروهاÜ مǚقاƖ أهلهاÜتو-     

  أسطرCullande-Baza             "ƭ193 Ɵ  3" الخبر عن مدينة كلين باƮا -50
  "باƮا" الرحيل إلǏ مدينة -مدينة حضرية محاطة باألجنة  -      

  أسطرBAZA                           "ƭ193 Ɵ  4 "باƮا " الخبر عن مدينة -51
      -Ɩأجنتها مدينة كبير Ü :ƫآ ǐمدينة واد Ǐالسير إل Ü موقعها ÜƟاƽالعنب والت.  

52- ƫآ ǐالخبر عن مدينة واد "GUADIX               "ƭ193-194 ƟÜ5أسطر  

      -ƭأزناليو Ǐالسير إل  Üأهلها بدو Üزراعة الكروم والزيتون Üموقعها بين الجبال .  

53-                      ƭالخبر عن مدينة أزناليوƭ            94 Ɵ Ü 5أسطر  
 . السيرإلĂغرناطة–    Ʈغيرها Ü وجود أبراج للمسلمين لحراسة ƹرناطة 

  Grenada        "ƭ194-212ƟÜ 17Üƭ1/2  ƭ" الخبر عن مدينة ƹرناطة -54
ساحةالنزهةÜ تجول علǏ األكداÜƫ شنيل     .  مǚقـاƖ السكانÜ بابهاÜ شبههابƽاÜƩ نهراهاÜ قنطرƖ وأقواسها       

  ÜǊوحسن              Üالمدينة ƴموق Üالحرير ƴنƮة وƹدار الدبا Ü ǎمساجد أخر Üالمسجد األكبر  ƖزيارÜƾالور ƴنƮم
             Ü Ǌوسواري Ǌر وقبابƮقÜ ǁديار الملو Üباب الشريعة Üالباب Ʃكتابة قو Ü ـبةƮهالقƌأبها   Üبساتين Üالتسعة 

 مقاعد  –لقƮرÜآيـاƘ وأشـعارÜ تعليÜƾ ساحة القƮرÜ الديار الملوكية طبقاÜƘقƮر علǏ ربوÜ Ɩبساتين ا             
لوحة المقعد األول مزينة باألشعارÜ منزه  ومرقب ألرجاƇ المدينة واƛنتي عشرƖ            ] أو دور القعود  [القƮر  

  .مدينة أخرÜ ǎ اإلقامة بغرناطةÜ السƽر إلǏ سنطƽي 

55-ƭ                                   يƽ212 الخبر عن مدينة سنطƟÜ 10أسطر   
  .نها Ü المبيƘ في دار حاكمهاÜ الƽواكǊ معلقة في المقعدÜالسيرإلǏ لوخة     بداوتهاÜ موقعهاÜ بنيا

   سطراƭ212 Ɵ  13"                لوشة "    "LOJA" الخبر عن مدينة لوخة -56
       -                    Üالترحيب بالوفد Üبة بقنة الجبلƮالق ÜƖقنطر Üشنيل يمر بها Üموقعها Üلة  مديـنة حضـريةƮ
   إلǏ أرشادون بالمسلمينÜ السيرمألقابه
   أسطرArchadona                "ƭ213Ɵ Ü 9" الخبر عن مدينة أرشادون -57

  .السير إلǏ أسونة.     بداوتهاÜ كبر قƮبتها وأبراجها األربƴ والستونÜ بقاƇ مدافƴ األعداƇفيها

   أسطرƭ214Ɵ  Ü8"                 أشونة"  "Asuna" الخبر عن مدينة أسونة -58

  .ديارهم Ü الزيتون والكرومÜ الرحيل إلǏ إطريرƖ.ممǚقاƖ وإكراحضريةÜ أهلهاÜ  مدينة -   

59- Ɩالخبر عن مدينة إطرير "Utrera                          "ƭ214-216ƟÜ2  
  .قزم بقامة أربعة أشبارÜ حوار معǊ في سهرƖ. دار النزول.  من الحواضرÜ بنيانها -      
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 Ǐر إلƽالس   "ƘƮكبلس ƭعربةفي" ال Ňبغلة عن جر Ɩنتي عشرƛعجز اÜ  وحلة ƾطري .  

   أسطر4 ن Lascablas          "ƭ216Ɵ" "الƭ كبلسƘƮ" الخبر عن مدينة -60
  .موقعهاÜ الوحل بديارهاÜ  بداوƖ أهلها Ü الرحيل بين الƲهرين إلǏ البرنخة      

61-ƭ                                  217 الخبر عن مدينة البرنخةÜ سطر واحد    

   Ü أربƴ أسطر Keres                           "ƭ217" الخبر عن مدينة خريز -62
  "اليزلǊ ذاليون" تقدم الكǚم عليها Üاإلقامة فيها يومانÜ الرحيل إلǏ مدينة -      

   ونƮفLaisladéaleon     "ƭ217-218ƟÜ1" "اليزلǊ ذاليون"الخبر عن مدينة -63
     -    Üمديـنة ضـخمة             Üدار النزول Üƫاألهالي باألكدا Ɩقاǚم Üقنطرتها Üنن بالمياهƽالت Üكل دار ببستان 

  . وƮف طريƾ العبور إلǏ قالƭ–مدينة معدƖ للنزهة 

64- ƭود [ الخبر عن مدينة قالƮالمقCadix               [ƭ218-221Ɵ  2+1/3  
ـ   -       النزول بƋحسن  .  أسيرا مسرحا  Ü 290 السƽيراإلسباني إلǏ المغرب ÜاالزدحامÜلقاƇ    لمǚقـاƖ األه

وƮف المدينةÜ استواƇ دورها Ü Ü كƛرƖ التجار بقالÜƭ مرساها Ü           . الـدورÜ هدية الملǁ لسلطان المغرب     
  .أسواقها عامرÜ Ü Ɩ الكراكة سجن ألهل الجناياÜƘ اإلقامة بقالƭ ما يقارب شهراÜ السƽر إلǏ تطوان

  ƭ                            :221العودƖ إلǏ قالƭ انتƲارا للريƠ المناسبة  -65

66-ƭ                                                224-221 النزول بتطوانƟÜ2  
   ƭوالحشود البشرية   .       أوامر بتحضير استقبال خا ƴير   . االستقبال بالمدافƽالس Ƈبالركب األسبانيبقا  .

 المواقد ليÜǚ   إيقاد Ü   رسƽينة السƽي الطعام إلǏ   حمل  . نـزول السـارد إلǏ البرÜ جل األسرǎ من الجزائر         
  .اإلقامة بتطوان شهرا لغزارƖ األمطار.دارالنزول .استقبال بالمدافƴ والنوبةÜ اللعب بالخيل والبارود

67-ƭ                                                ƫمراك Ǐ229-224 السير إل    
 في تقييد   األسبانيبدƇ السƽير   . شـائر والقبائل في استقبال الوفد     تـنافƩ الع  . اسـتقبال بالـبارود           . 

سÜǚالركوب بحرا إلǏ الرباطÜ ومǚقاƖ     . مهدية. سƽيان وبني مالǁ  : اسـتقبال .مشـاهداتǊ مـن العشـائر     
  .رسل السلطان في مǚقاƖ الوفد.الوƮول إلǏ مراكƛ ƫالƚ يوم عيد األضحǏ.استقبال عامل دكالة.أهلها

  229Ɵ  1ان الشمالية الغربية                                       ƭ النزول ببست-68
. فرƟ الناƩ وبكاƌهم بالمشهد   . علǏ رأƩ كل أسير كتاب    .ورود عساكر البǚد كلها   .  أعوان الدولة والطعام  

  .قباب القماƫ المرقوم بجواهر مذهبة. وƮف الجنان  . نزول السƽير بجنان العافية. استعراƯ القبائل

69-ƭ                       المسرحين ǎسرǖالسلطان ل Ɩقاǚحة230 مƽƮ أقل من    
ǎاألسرƇكساƎدهم.           األمر بǚب Ǐالهم إلƮاألمر بضيافتهم وإي.  

   ƭ                               231األسباني مǚقاƖ السلطان للسƽير -70
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شهران في  . ن مرسǏ الƮويرÜƖاستقبال أهلها للوفد      عودƖ السƽير م  .         المكوƚ في ضيافة السلطان   
.                        والمغرب   أسبانيااستمرار المراسÜ Ƙǚ بين     . هـ1180انـتƲار السـƽينةÜالرحيل في آخر ربيƴ األول         

  .هذه وحداƘ الرحلة بتƽاƮيلها Üوسنتناولها بالدراسة لتبيان انتƲام سردها وارتباطها

  ǲƜة الƽاƷƳǾـةـــǽƳƸـƾة ال  

  :    الرحلة في بنيتها النمطية تتشكل كالتالي

I-الـمـقـدمـة :            ƭ                                   :33-45ƟÜ 12   
 تشـتمل علـǏ اƛنتـي عشـرƽƮ ƖحةÜ تبتدƏ بالبسملة والƖǚƮ علǏ النبي وآلƛ ÜǊم                   

... يب الدولة الهاشمية وكاتب أوامرها    لمƌلƽها أد : " ذكـرالعنوان والمƌلف بالƮيغة التالية    
    ǐالحمير Üاألندلسي النسبة Üاسي الدارƽال الŊالغز ǐأحمد بن المهد Ʃالسيد أبي العبا Ǌقـيƽال

  ..." النجار

  ويـبدو أن هذه الديباجة أضيƘƽ إلǏ الرحلة من قبل النساƢ أو الذين تداولوا الرحلة قبل                
" أما بعد "وبعد Ʈيغة العرƯ والتƮƽيل     ƛـم يحمـد اهللا علـǏ فرƯ الجهادÜ          . طباعـتها 

  .يستعرƯ العناƮر التي قدمنا قبل

              Ƙروف المحيطة بها والتوجيهاƲال ƚالرحلة من حي Ǐلة علǚالمقدمة إط Ƙوهكـذا كانـ
              ƚاية اإلتقان من حيƹ وهي في Üفي الكتابة ƴالمتب Ɲوالمنه ÜƖواألهداف المبتغا ÜƖـادرƮال

  . ها ذاƘ وشائƝ قوية مƴ ما يسرد في متن الرحلةالƮياƹة واإلحاطة بالمقƮودÜ  وعناƮر
  
 II-ƸــǞـƾالـ :   Ǐويـشتمل عل:  

  .ƭ44-146ƟÜ 102.        إلǏ شغوبية   مرحلة الذهاب حتǏ أقǏƮ نقطةÜ-       أ

ÜحةƽƮ نتان ومائةƛبحجم ورقي قدره ا Ɩوعشرون وحد ƴوفي هذه المرحلة سب  

   ƭ                      146-221Ɵ  75 مرحلة العودƖ إلǏ تطوان       -        ب

               وفيها ƛمان وƛǚƛون  وحدƖ بحجم ورقي قدره خمƩ وسبعون ƽƮحة

  232Ɵ  11-221 الوƮول إلǏ نقطة االنطƭ                         ƾǚ-         ج

 وتشتمل هذه المرحلة علǏ      األسبانيوفـيها تـم استقبال العائدين ومعهم السƽير         
ƩخمƘحاƽƮ بحجم ورقي قدره عشر ǎغرƮ Ƙوحدا .  
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الغزالية تختلف عن الذهاب من حيƚ الطريƾ والمدن       ويǚحـƲ أن العـودƖ في الرحلة        
كما أن الوƮول يشكل مركز الدائرÜƖ      . التـي يمـر بها الساردÜ ولم يتكرر منها إال القليل          

  .  الملǁولكنǊ ينجز بǚ قدسيةÜ وال طقوƩ إال فيما يتعلƾ بمراسم استقبال

ووحـداƘ العـودƖ تمـتاز باإليجاز عموما وذلǁ ما نǚحǊƲ بعد الخروج من طليطلة إذ                
ƭوقال Üوإطريره Üرناطةƹو Üباألسطر ما عدا قرطجنة Ʃمها يقاƲمع.  

   أمـا وحـداƘ الذهاب فمعƲمها أكƛر من ƽƮحةÜ ويبدو أن تعليل ذلǁ يعود إلǏ مكانة                
ي االنتباه فيها باإلضافة إلǏ المدƖ التي يستغرقها        المديـنة التي يعبرها الساردÜ وما يسترع      

السـارد فـي المكانÜ إذ قد ال يتمكن أحيانا من التجوال والوƮفÜ نƲرا لƲروف التنقل                
  .والمخطط المرسوم للحركة

     ǒƢǱȅـاƛاƸƢالǷ ǫƘـǌ  
 إن البنـية السردية والوƽƮية في الرحلة السƽارية قائمة علǏ االتƮال بالمكان واالنƮƽال            

عـنÝǊ إذ كـل تغييـر فـي المكان يƽتƠ وحدƖ جديدƖ وتكاد العناƮر المعتمدƖ في السرد                  
حيƛما حل السارد يستقبل    والوƮف تتكررمن حيƚ الوƲيƽة وإن كانƘ تتخذ أشكاال جديدÜƖ ف         

حـارŇا من قبل األهاليÜ الذين يطلقون المدافÜƴ ويلعبون بالمحرقاÜƘ والمزامير           اسـتقباال   
سارد بدار الضيافة ويسترسل في وƽƮهاƛ Üم يقبل األعيان ونساƌهم          والطـبولƛ Üم ينزل ال    

وفيها عزف ورقƭ وƹناÜƇ     الساردÜ/للتحـيةÜ فـتقام سـهرƖ ليلـية علǏ شرف الضيف          
  .ويحضرها الجميƴ ذكورا وإناƛا

    وبعـد االسـتراحة يقـوم السـارد بزيارƖ المعالم فيƮف المدينة أو القريةÜ وسورها               
هاÜ ومـا تشتهر بǊ كل مدينة أو قريةÜ باإلضافة إلǏ اآلƛار            وقƮـبتهاÜ وأبـراج حراسـت     

اإلسǚمية القائمة علǏ حالها والتي أƮابها التغيير أو اإلهمالÜ ولǊ اهتمام خاƭ بالمساجد             
 وميلهم للمسلمين أو نƽورهم     ÜوالقƮـورÜ واألبـراجÜ و طـبائƴ الناƩ من لطافة وبشاشة          

لوكاÜƘ وأخيرا يذكر مشاهد التوديƴ التي تشبǊ       منهمÜ وهو في ذلǁ يقرأ المǚمƠ ويتƋمل الس       
  .في األƹلب األعم مشاهد االستقبال

االنتقال إلǏ مكان آخر يشير إلǏ إƾǚƹ الوحدƖ بالرحيل إلǏ مدينة أخرǎ يذكر                وقـبل   
     Ơتƽي Ɩوحد ƾيغل ǐالذ Ƙي الوقƽوهكذا ف Üƾاسـمها ويعين المسافة التي سيقطعها في الطري
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 علǏ وحداƘ أƮغرÜ فاالتƮال بالمكان يƽتƠ وحدÜƖ واالنتقال         أخـرÜǎ وكل وحدƖ تشتمل    
  .داخلǊ يمǖهاÜ واالنƮƽال عنǊ يغلقها ويومƐ إلǏ بدƇ وحدƖ أخرǎ بعناƮر متشابهة 

الذǐ ألزم نƽسǊ أن يستعمل قلمǊ فيما       " الغزŇال" والبنـية الوƮـƽية أكƛر ورودا في رحلة         
          Ǌوال يهتم بما ينقل Üرخون من حشو وتكرار   يشـاهده في الحل والترحالƌوالعين هي  )1(الم

              Ǌلهذا كل Üǁأيضا في االستيعاب واإلدرا ǊيرتƮب Ǌوقد تعين Üالدور األكبر Ƙالتي لعب Ɩاألدا
   Ƙيا بامتياز     " كانـƽƮأو         )2(" الـرحلة جنسا أدبيا و Ǌقة بذاتǚع Ǌوعين السارد تلتقط ما ل Ü

اƚ ووقائƴ وإنجازاÜƘ أو استغرابا     بƛقافتÜǊ إما تجسيدا للموقƴ ومحتوياتǊ أو تعجبا من أحد        
ƖورƮتقريب ال Ưبغر Əالقار ǎأو مقارنة بين ما هو معروف لد ÜƘوسلوكا Ƈألشيا.  

 قائمة أساسا علǏ اللغة التي لها القدرƖ في تجسيد المرئيÜ ولكنها قد                وهـذه األوƮاف  
 تعجـز أحـياناÜ فـǚ يجـد السارد حرجا في أن يقرƯ ألƽاƲا ƹريبة أو يعلن عن عجز                  

 هذه العبارƖ )3(" وƹير ذلǁ مما ال يعبر عنǊ لعدم المعرفة بما يسمǏ بǊ  : "ذخيـرتǊ فـيقول   
التـي تـدل علـǏ المبالغة وتضخيم الموƮوفÜ تدل أيضا علǏ القƮور المادǐ للسارد               

       Ƙالتي ابتدأ Ɩترƽال ǁفـي تل Ǌالمادية التي        فيها ولحضـارت Ƙفي اإلنجازا ǎة األخرƽالض 
  .عن وƽƮها يعجز السارد

              Üو األماكن ƭاألشخا Ƈمن أسما ƘوفاƮا مستمرا في الموƛالرحلة بح Ƙوهكـذا كانـ   
 Ƈواألشـيا .    Ƈاƽوالج Üوالرقة ÜƖالتحضر والبداو Ơمـǚإال ما . وم ƘوفاƮوال ينقل من المو

              Ǌعين Ǌعلي Ƙما وقع Ƈناƛالتاريخية أو األدبية باست Ƙالمرويا Ǐوال يعتمد عل ÜرهƮيراه ويب
لǏ األلواƟ الرخاميةÜ أو العتباÜƘ أو أقواƩ المحاريبÜ أو الخطوط          مـن تواريƣ مكتوبة ع    

     )1(. الجدارية التي تحمل أشعارا وآياƘ كما في قرطبة حيƚ قرأ عدƖ أبياƘ رآها مكتوبة

دفعǊ  مما التي أƮبحƘ مƋلوفةÜ   وأمـا في العودƖ فيبدو أن السارد لم تعد تستهويǊ المƲاهر          
        Ƙلقد زال Üوالحذف ƭالتلخـي Ǐإلـ          ƴالتطل Ƙباƹر Ƴير من إشباƛإن لم نقل تم ك Üالغرابة

 في العودƖ بوƮف    ا لǔخرÜلهذا اكتـǏƽ  التـي تدفƴ السارد إلǏ اكتشاف الخƽايا ومعرفة م        
                                                 

)1( –ƭ Üالرحلة Üالغزال ǐ45: أحمد بن المهد. 
  19ƭ Ü:202 عبد الرحيم مودنÜ مستوياƘ السرد في الرحلة المغربة خǚل القرن- (2)
(3) –ƭ Üالرحلة Ü84:الغزال.  

  ƭ  :211،210،208،207،205،204،201مƮدر السابÜƾ ال–  (1)
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رية أو البدوية التي تطبƴ     المناƲر الشاملةÜ ومǚقاƖ األهاليÜ ودار النزول Ü والسماƘ الحض        
Üبة الدافعة و"  مما يعني أن قانونالسكانƹالرƳواإلشبا ƚالبح "Ƙيعمل بشكل الف. 

لقـد قسمنا الرحلة إلǏ وحداƘ مƮƽلية كبرÜǎ وكل وحدƖ كبرǎ تشتمل علǏ عدد من                   
 ǎغرƮال ƘالوحداÜ            Ɩوكل وحد Üوهي في هذه الرحلة مرتبطة بالمدن التي يزورها السارد 

ن وبين الكل عǚقة تضامن متينة منها ما يخضƴ للزم        . Ʈغرǎ تشتمل علǏ وحداƘ أƮغر    
ومـنها ما يخضƴ للمنطÝƾ لهذا كانƘ البنية السردية محكمة قياسا علǏ السرود المرتبطة              

ƴمعنونة باسم علم للمكان المزار      . بالواق Ƙالوحدا Ƙوهذا قانون ال يتخلف فمن أول      . فكان
لما حللنا هناÜǁ   ... وقد شاهدنا مƮداƾ ما حدƚ    : تمهيد للدخول إلǏ سبتة   :" وحـدƖ يقول    

   )2(..." نا سبتة أعادها اهللا إلǏ دار اإلسǚموهذا موجب دخول

ويشرƳ في السردÜ وفي نهاية مرحلة الذهابÜ " الخبر عن مدينة سبتة " ƛـم يضـƴ عنوان      
ƛم انƮرفنا عنهم وجميعهم يدعو لسيدنا بما نرجو        : " وبعـد الخبر عن مدينة الكرانخا قال      

   Ǌمدينة شغوبية    . مـن اهللا قبول Ǌم  )3(..." ولنذكر ما عليƛ    العنوان كالتالي ƴالخبر عن  "  يض
  .ويشرƳ في الوƮف"  شغوبية"مدينة 

  
ومن الغد سافرنا لمدينة    : " يقول" إطريرƖ  " وفـي آخـر الرحلة بعد الحديƚ عن مدينة           

  ..."الخبر عن مدينة الƭ كبلسيƘƮ" الƭ كبلسيƘƮ عن أربعة أميالƛ Üم يضƴ عنوانا 

Ɩ المكانÜ وقرب فتƠ وحدƖ أخرƛ ǎابƘ في           إن قانـون اإلشـعار بغلƾ الوحدÜƖ ومغادر       
والƽاƮل بين الوحدتين الممƛل في الطريƾ يكاد يكون منعدماÜ فالسارد يلجƋ           " الغزال"رحلة  

إلـǏ الحـذف الضمني الذǐ من خǚلǊ نتƮور أن الرحال قطƴ مسافة للوƮول إلǏ نقطة                
يال بين مدينة وأخرǎ    أويلجƋ إلǏ الحذف الƮريƠ الذǐ يشير فيǊ إلǏ المسافاƘ باألم         .موالية

        Ǌإال إجماال كقول ƾـف الطريƮعبرنا إليها عن        " وال ي Ɩومنها كان رواحنا لمدينة إطرير
وهنالǁ دواليب  .اƛني عشر ميǚ بين زياتين وكروم وبعƯ أƹراƩ الƽواكǊ متƮلة بسورها          

Ɩالمذكور Ʃراƹمنها األ Ǐ1(. تسق(  

                                                 
(2)  –Ǌسƽن ƭ Ü:47.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ144: ن.  

)1( –ƾدر السابƮالم ƭ Ü:214. 
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  Ƙ ليسƘ كلها بنƩƽ األهمية فبعضها   وحينما يƽتƠ وحدƖ يملƌها بما يناسبÜ لكن الوحدا

وتعداد المراحلÜ فهذه   )2(أساسيÜ وبعضها يقوم بدور ملƇ الƽراƹاƘ بين الوحداƘ األساسية        
أشبǊ بالوسائط بين الوحداÜƘ فالخبر عن مدينة خرير يستغرƾ خمƽƮ ƩحاÜƘ يليǊ الخبر             

شبيلية سبƴ  عـن مدينة البريخة بƽƮحة واحدÜƖ وبǚفرنكا بƽƮحة ونƮفƛ Üم الخبر عن ا            
عشـرƮ Ɩـƽحة فحجم الوحداƘ مختلفÜ فƎذا اعتبرنا مقياƩ أربƽƮ ƴحاƘ فما فوƾ هو               

 Ǌوما دون ÜƖأهمية الوحد Ǐيدل عل ǐأسطر-الحجم الذ Ǐنجد-إل :  

- Ʃ4ارنخوƭ -5خرير ƭ-6 مدينةƭ –7 طليطلةƭ – 8سبتةƭ-8قرطبةÜ1/2ƭ  

  . ƹ17 Ü1/2ƭرناطة - ƭ 17 إشبيلية -  Ü 1/2ƭ 13 مدريد –  12ƭ  األسكوريال - 

  :    من ƽƮحة إلǏ أربƴ نحƮل علǏ الترتيب التاليالوسطي  فƎذا اعتبرنا أن األهمية 

Ǌ1  ابرخيƭ- 1 قرمونة  ƭ- ƭكاƮǚ1 إب  ƭ- 1 الراملة  ƭ-    ƭال ǁيƮǚ1 ب  ƭ 
   2ƭ هاطر ير - Ü1/2 1 بايǚن –.  Ü 1/2 1  أسيخا -

  Ǌƽ1/2+ 2طري ƭ - 2 النزول بتطوان ƭ -Ü 1/2+  شغوبيةƭ -ل قا ƭ2ƭ   

   وهـذا يعنـي أن الوحداƘ ذاƘ األهمية الكبرǎ تبلƸ إحدǎ عشر وحدÜƖ وذاƘ األهمية               
 تـبلƸ اƛنتا عشرƖ وحدÜƖ أǐ أننا إذا أخذنا المقياƩ الكمي فƎن ƹرناطة هي أكبر      الوسـطي 

 ƛ Üƭم   ƛ Üƭ13 Ü 1/2م مدريد    Ü14 تليها قرطجنة  Ü 17تليها اشبيلية  Ü1/2  17وحـدƖ بـ    
...  ƽƮحاƛ Üƭ :7 Ƙم طليطلة   ƛ Üƭ :8م سبتة   ƛ Üƭ :8  Ü1/2م قرطبة   12:األسـكوريال 

Ɩحة واحدƽƮالبريخة وقرمونة ب Ǐإل Üتي العد التنازليƋوهكذا ي.  

              Ɩالتي يكون قياسها باألسطر فيمكن اعتبار سبعة عشر سطرا هي الوحد Ƙأمـا الوحدا   
  .القريبة من الوحداƘ السابقةÜ وتتناقƭ حتǏ تƮل إلǏ سطر واحد

         Ƙللوحدا Ǌير           إماوالسـارد فـي ملئƹ متواز ǐبشكل دائر ǎأخر Ǐأن ينتقل من نقطة إل
منبÜƾƛ ويكتƽي في الربط بين هذه العناƮر بالمكان المتحدƚ عنÜǊ وإنجازاƘ الناƩ قديما             

        Ǌالسارد وزمن إقامت Ƙإبراز ذا ƴم ÜاƛوحديÜيعتمد أو Ǐحركة السارد التي يتولد عنها      عل
ر ƛابتة في نقطة واحدÜƖ مما يجعل الوحداƘ ال تتوالد من بعضهاÜ            وجهـة نƲر متنقلة ƹي    

                                                 
 .  17:حسين بحراويوآخرينÜ طرائƾ تحليل السردƭ Ü: روالن بارƚ التحليل البنيوǐ للسردÜتر– )2(
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وإنما تتشكل حسب ما يراه السارد من نقاط في مكان واحدÜ سواƇ كان داخل الدور أو في                 
 Üارƽاالستغ Ǐإل ƴنيب الدافƋل في التƛويبرز شعور وجداني مم Üريةƛواألماكن األ Ƙالطرقا  

  . يوافƾ باطنǊونستنتƝ من ذلǁ أن Ʋاهر السارد قد ال

 إلǏ   يمتد سردها فنǚحƲ تƽرƳ العناƮر بشكل انبƛاقي باإلضافة        فـي الوحداƘ التي   أمـا    
العناƮر الموازية التي تقتضي حديƛا خاƮا ƹير متƽرƳ والسارد يتخذ المكان أساسا للربط             

  .  وبعداباإلضافة إلǏ حركتǊ فيÜǊ مما يجعل وجهة نƲره تختلف من وƮف إلǏ آخر قربا
     Ǿǅـــــ ƊاƳȁا ǘ  

حين يكون قريبا من    : ƮيƸ منها  يلجƋ إلĂ   التƮƽيل داخل الوحداƘ     ديـريد السار  حيـنما    
" ولما انتهينا " "لما أشرفنا " "لما انƮƽل الجمƴ  " "لما رسينا "أو  " ولما قربنا "المديـنة يستعمل    

" قرينا المجلƩ ولما است " "ولما جن الليل  " "ولما انتهينا " "ولما كان آخر ليلة   " "ولمـا رجعـنا   "
الƽعل + لما  ( أǐ أنǊ يستعمل Ʈيغة     "... ولما فاƘ النƮف من الليل    " "ولمـا ƹشـي الليل    "

  ).الماضي

  Ü  قد تƽيد التوكيدÜ والƽعل بداللتǊ اللغوية )الƽعل الماضي+ قد ( أو يستعمل Ʈيغة 

" سيقǏوقد بعƚ في الحين ألهل المو     " "وقد كنƘ " "وقد شاهدنا " "وقـد برز لمǚقاتنا   " مـƛل   
  ..." وقد شيدوا بهذا البراƟ المتسƴ..." "وقد برز أهلها"

" وأما العدو والكافر  "فƋما تƽيد التƮƽيل واالسم بداللتǊ مƛل       ) االسم+ أمـا   (   أو Ʈـيغة    
  "وأما دار الطاƹية" "وأما أهل المدينة" "وأما سقف القبة"

+ الم األمر   ) = (علولنƽ(    ومـن الƮـيƸ التƮƽيلية المحيلة علǏ شيƇ من االستطراد           
Ƴعل المضارƽل ) الƛية"مƽولنذكر كي"... Ü"ة المدينةƽƮ ولنذكر."..  

ولنرجƴ لما هو " وقـد تƋتي هذه الƮيغة لتدل علǏ العودƖ إلǏ شيƇ ذكر قبل ƛم ترǁ مƛل               
وهذه الƮيغة ترد في الوحداƘ التي تتمتƴ بالكم        " ولنرجƴ للكǚم علǏ كيƽية الدار    " "اآلكـد 

ƴالواس ǐالسرد.  

ومن جملة ما أخبر بǊ عن      .." "ومن جملة ما رأيƘ   : "   ومـن الƮـيƸ التي تƽيد التƮƽيل      
Ǌيتƹطا"...  
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 في نهاية الوحداÜƘ وإن كان      وتƋتيفهي تƽيد اإليجاز ƹالبا     " وبالجملـة "   أمـا Ʈـيغة     
         Ǌيد التعجب قولƽالتي ت ƸيƮومن ال Üǚاسـتعمالها قلـي" :   Ƙوهي قليلة  " ومن أعجب ما رأي

   Ɩرƛك Ǐعل    Ǌم     : "العجائب التي رآها أو كقولǚأو ..." ومن العجب استغراقهم في محبة اإلس
   Ǌام    " كقـولƲالع Ƙهذه الذوا Ɩوالعجب هو في مباشر " Ǌأو كقول " Ƈعود الماƮ والعجب في

  )1(" من الوادǐ للمدينة بهندسة عƲيمة 

دالة علǏ      ومـن الƮـيƸ التي تƌدǐ وƲيƽة الربط وتسمƠ للسرد بƋن ينطلƾ اإلشارƖ ال             
      Ǌل قولƛوفي الغد طلب إلينا الحاكم    : " الزمن المستقبل مسبوقة بحرف جر م " "..  Ɩداƹ ومن

أو ƹير ذلǁ من    .." ومن ƹداƖ وƮولنا أخذوا   " "ومـن الغد اجتمƴ بهذه البƮǚة     " "رواحـنا 
وفي الحال  : "كقولǊ" وفي الحال "وقد يستعمل   . اسـتعماالƘ الغد معرفة ومنكرÜƖ أو مضافة      

  ".فƋمر في الحال بمكاتبة عمال المدن"Ü  "وƖ جميعهم أمر بكس

ƛم أعيد  " "ƛم رحلنا :"Ü كقولǊ "االسم+ƛم" أو" الƽعل+ ƛم  : "ومـن الƮـيƸ الدافعة لحركة السرد      
"  ƛم بعد هذا الطريƛ" "   ƾم البǚط الرابƛ" "...  ƴم قبة قريبة  " أو  " " ƛم فتحو لنا خزانة   " .."ƛم عبرنا " "الـركب   

"ǚƛال Ƈم األبهاƛةƛ" "ǎأخر ƴم مواضƛ"...Ǌلƛآخر بم ǚيƮƽيل لتربط تƮƽتي بعد تƋالبا ما تƹو.  

  Ü"وبعد إقامتنا هنا خمسة أيام"Ü "وبعد الƽراƷ من ƹنائها: "Ü كقولǊ"قبل"أو " بعد"    كما قد يستعمل 

  .."..وبعد الƽراƷ من قضية األسرǎ المرهونين" ƛ" Üم بعد العǚمة بقليل" "وقبل هذه المدينة بميل" 

      Ǐلية التي تعين علƮƽالم ƸيƮمواصـلة السرد    ومـن ال)ƚدور التعليل ) حي ǐدƌالتي ت
 Ǌير طريقنا      : "كقـولƹ رجعنا عن Ǌرفنا عنƮان ƚ1("وحي(  Ü"  Ɩقاǚالم ƘخرƋت ƚننا ...وحيƎف
 Ƴمعنا..." " نشر Ǌطال وقوف ƚللترجمان... وحي Ƙ2("قل(.  

 بالجمل االسمية يƋتي علǏ شكل شبǊ           ومـن المǚحـƲ أن استئناف السرد حينما يكون        
" " وللنسوƹ Ɩبطة في الحديƚ مƹ ƴير أزواجهن      "للمدينة ƚǚƛ أسوارÜ    " اسم مƛل + جملـة   

  " .من العجب استغراقهم في محبة اإلسǚم

                                                 
(1)  –ƭ Üالرحلة Ü168:الغزال.  
(1)  -  ƾدر السابƮالمƭ Ü :53.  
(2)  - ƭ ÜǊسƽ128:ن.  
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البǚط األول بǊ عدƖ مدافƴ     : وفـي إطار التƮƽيل قد يلجƋ إلǏ نوƳ من التقسيم العددǐ مƛل           
عدد كبير من   ...البǚط الرابƴ وبÜ...Ü   Ǌالƛالƚ فيǊ ...مدافƴكملـÜƘ الƛانـي بـǊ عدد من ال        

  .القوالب

 Ǐضافة إلƎب Üوالجمل Ƙقراƽقة بين الǚروابط لغوية تلعب دورا في تمتين الع ƸيƮهذه ال    

  وبهذا .الروابط الزمانية والمكانية الذǐ تتحرǁ فيهما العين المبƮرƖ والبƮيرƖ المدركة

  .Ü وتشتد خيوطها فيما بين الوحداƘ الكبرǎ والƮغرǎ يمتن بناƇ الرحلة الغزالية
III- ـمـةơƘـƲالـ:   

 ال توجد خاتمة واضحة لرحلة الغزالÜ وإنما هي ƚǚƛ فقراƘ يمكن اعتبارها خاتمةÜ إذ               
 وحاشيتÜǊ استقبلوا من قبل السلطان أسبانيبعـد أن عـاد الغزŇال إلǏ مراكƫ ومعǊ سƽير          

  .سƴالمغربي بحƽاوƖ بالغة وإكرام وا

               Ǐم انتقل إلƛ Üما يزيد عن الشهر ƫير فـي مراكƽأقـام السـ  )ƖويرƮال  ) الŇالغز Ǌومع
فاسـتقبلوا من األهالي استقباال الئقاƛ Üم قاموا بتجوال في الƮويرÜƖ والتقǏ السƽير بسكانها    

  .النƮارÜǎ ومكƚ هناǁ شهرين منتƲرا المركب الذǐ ينقلǊ إلǏ بǚده

لطان متن العǚقاƘ مƴ األسبان ألƹراƯ دينية وسياسيةÜ        خبـرنا السارد أن الس        ƛـم أ  
  .هتمامǊ بƎنقاذ أسرǎ المسلمين في أسبانياوبخاƮة ا

  Üوهكذا تنتهي الرحلة             ÜƇراƽوالس ƘاراƽŇلة في تبادل السƮأن العملية متوا Ǐإل Ɩوهي إشار  
  .البلدين لƹǖراƯ نƽسها ولمƮلحة

Ü بهذه  )1(" ولكل أجل كتاب  "لǏ ما بعدها     وبـذلǁ جـاƘƇ الخاتمة لتوجز ما قبلها وتشير إ         
  .الجملة كملƘ الرحلة

 أشبǊ ما يكون بمن يدور حول األرÜƯ يبدأ من نقطة    )2(   فالـرحالة كمـا يقـول بوتور      
              Ɩوالحيا ǎرحلة أخر Ƙرحلة ابتدأ Ƙوكلما انته ÜƖر متغيرƲير أن المناƹ وينتهـي إلـيها  

   Ɩام هذه الرحلة  ".ولكـل أجل كتاب     "  مسـتمرƲويعزز      فانت Əار للقارƲاالنت ƾوأف ƾيتواف 
Ü وهذا ما جعل هذه الرحلة تلقǏ فƛقـتÜǊ إذ أن المـبعوƚ السلطاني يجب أن يحقƾ األهدا    

                                                 
)1( –ƾدرالساابƮالم ƭ Ü:232. 
)2( –Ƙم عويدا ÜƩتر فريد انطونيو Ɩفي الرواية الجديد ƚبحو Üميشال بوتور ÜƘط/ بيروÜƩ1982 سنة2باريÜƭ :42. 
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             ƾحǚوال ƾقانون الساب Ǐمبنية عل Ǌوالـنهاية التمجـيدية للسارد ومن معÜ الـرواج-  ǐأ 
 فالنƲرƖ الكلية للرحلة     إلǏ الزمنية الناتجة عن التتابƴ الطبيعيÜ      ةالسببية المنطقيةÜ باإلضاف  

            Ƈالجزئية تقتضي القول بترابط األجزا ƖرƲوالن Üاما محكماƲامها انتƲتقتضـي القـول بانت
     Ǐأ(وتسلسلها فلولم يمر عل (    Ǐل إلƮلما و)د(وهو اآلن في    ) ب (  Ǐعل Ňمر Ǌلكون)  أ ب ج (

  ...وهكذا
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    ƘƾمƘƱ-ǾǱȆǾơƷǸـة الǪƭƸـة الǾǲƛ  ـةــ  
  :حلة الورتيǚنية في متوالياتها تتشكل كالتاليالر

I- دǾـǶمƢخارج         :ال Ǌقها مما يجعلǚر التي يبدأ بها        خطاب الرحلة يبدأ قبل انطƽƮنقطة ال 
وهو تمهيد طويل نسبيا تتداخل فيǊ خيوط الزمن        . الƽƮحة السابعة والسبعين   فـي المـتن   

 ƚالرحال ومع       واألحـدا Ƙلتمحوره حول ذكريا Üكبيرا ǚالتاريخية حول أهالي    تداخ Ǌلومات
وذلǁ عن طريƾ االسترجاƳ الذاتي والموضوعيÜ      ) بجاية وما حولها  (المـنطقة وشيوخها    

فانƮƽلنا من مقامنا بنية الزيارƖ     : " فحـين انـتقل مـن مقر سكناه من أجل أƹراƯ قال           
 وقضـاƇ الحوائƝ لبعƯ المسلمينÜ وإƟǚƮ ذاƘ البينÜ إذ القتال بين المسلمين في وطننا             

          ǐوالهرج بينهم قو Üƴƽتنة بينهم قل أن ترتƽوال Üيرƛك–     Ǌوكرم Ǌبمن ǁوحكم  - أزال اهللا ذل 
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السـلطان ƹير نافذ فيهمÜ إذ ال يقدر عليهمÜ وإن كان قريبا من الجزائرÜ لكونهم تحƮنوا                
                ƠلƮأن يذهب إليهم وي Ǌمن يقبل من Ǐعل Üالحين فيجبƮد فيهم إال همة الƽفلم ي Üبالجبال

وبالجملة فذهبنا لبعƯ القرÜǎ قد خربÜƘ ومررنا       ... تƴƽ ما فيهم من العƮية    حـالهمÜ لير  
ƠالƮ ƣ1(...."بقبر الشي(   

إن القتال في وطننا    " إلǏ الزمن المستمر المستƽاد من قولǊ       " انƮƽلنا"فاالنتقال من الماضي    
       ƴتنة بينهم قل أن تنقطƽوال Üيرƛالمستقبل    " ك Ǐمن  فيجب  : " والزمن الحاضر الممتد إل Ǐعل

              ƴƽحـالهم ليـرت ƠـلƮأن يـذهب إلـيهم وي Ǌالماضي     ..." يقـبل مـن Ǐإل Ɩـم العـودƛ  

 "       ƠالƮال ƣقبر ولي الشي Ǐال       ..." ومـررنا عل ƖيرƮالق Ƙقراƽهذه الشبكة المتداخلة في ال
نقـف عندها ونحن ندرƩ أعماال ضخمة بحجم الرحلة الورتيǚنية ومƛيǚتها ولكنا نستƽيد             

نƽسǊ الحرية الواسعة في Ʈياƹة الخبرÜ باالنتقال من الماضي إلǏ          مـنها أن السارد يبيƠ ل     
فالتمهيد رƹم كونǊ خارج    واالستمرار فيÜǊ   ...الحاضر فالمستقبلƛ Üم العودƖ إلǏ الحاضر       

نقطة االنطƾǚ لكنǊ مهم في بناƇ الرحلة الورتيǚنية لكونǊ يحدد األهداف المتمƛلة في كتابة              
  . علǏ حد تعبيرهتاريƣ البǚد الذǐ لقي إهماال

  II-ـƾال ƸǞ : كالتالي Ɩنتين وأربعين وحدƛا Ǐإل Ǌنية يمكن تجزئتǚمتن الرحلة الورتي  :  

كما  وفيها عشرون وحدƖ بحجم ورقي قدره ƛمان وƛǚƛمائة ƽƮحةÜ         :مـǪƭƸة الƙƘǵƶ   -ا   
  : تتجلǏ في الجدول الموالي 

ƘاƲحǚحجمها   م  ƘحاƽƮامتدادال  Ɩعنوان الوحد    

   1  Ɩبسكر Ǐ9          86-77      الخروج والسير إل  

   2               Ɩ8          94-86في بسكر  

    11        105-94النزول بسيدǐ عقبة          3   

  12       117-105االرتحال من سيدǐ عقبة     4   

  والنزول بالخنقة                  

  5        122-117بنزرƘ  -خنقة سيدǐ ناجي  5   

                                                 
ب  دار الكتا  Ü الحسين بن محمد الورتيǚنيÜ نزهة األنƲار في فضل علم التاريƣ واألخبارÜ تƮحيƠ محمد بن الشنب                 –  )1(

 . 9:م1908ƭ Ü/هـÜ1326 طÞ سنةاللبنانيÜ مƮورƖ عن طباعة فونتانةÜ الجزائر
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  عد مراحل الحامةÜتوزر  6   

                      Ʃقاب Üطةƽ8         130-122ن  

   7        Ʃطرابل Ǐول إلƮ41        171-130الو  

   8         Ƈتاجورا Ǐ27        198-171الدخول إل    

  والمراحل إلǏ مسراتة                 

   13        211-198 زروƾ ومدحƣ     Ǌقبر الشي  9   

     13         224-211 إلǏ برقǊ      لذكر المراح  10   

   11      Ǐ5        229-224المراحل من أجدابية إل  

  التميمي                      

   4        232-229 حوادƚ من التميمي          12   

  وما بعده             

   13        ƾ4        236-232درنة ومخاطر الطري  
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ƘاƲحǚــم   م حجــ
ƘحاƽƮال  

ــتداد  امـــ
ƘحاƽƮال  

Ɩعنوان الوحد     Ɩرقم الوحد

     عدد األيام من قبر                        7        243-236     الجميلوالƽطر والج        عيد 14   
        زروƾ إلǏ مƮر   2          145-243  بان وكƛرƖ     وادǐ الره  15   

                      العبŇاد بمƮر 

            72        317-245     أقوال في مƮرÜعلماƌها  16  

            15        332-317   الخروج من مƮر وذكر    17  

     المراحل إلǏ بندر النخيل    

       ذكر أيلة  20   352-332ر         تعداد المراحل إلǏ بد  18  

  6        356-352إلǏ رابƸ   )دار الوقدƖ(   بدر  19  

  20  Ƹط27       385-356العقبة      - اإلحرام-   رابǚاخت Ɩفي الوحد       

      Ɩم عودƛ                              ǐالورا شوكة الركب الجزائر ǏإلƇ  

  .      دخول مكة  
  
  ƙ-ƭƸةمـƽالمقد ǓƘقƜال ǺلƑ ǧǸـǅǸـة الـǪالجدول أدناه :ـ Ǐكما هي مبينة عل  
  

ƘاƲحǚحجم      م"ƭ  " رقم        عـنـوانـهـا       إلǏ-من 
      دخول الكعبةÜبعƯ                     19      404-385     الدخول إلǏ مكة وآداƇالحƝ و   21             

 Ưوبع Ɩاهر والمساجدلاألخبار واألفعا                    العمرƲالم                               

        20      424-404 مشاهد مكة ومزاراتها       -     22   

   23     -          Ƣالشيو Ưبع Ƈ19      445-424 لقا                  Ƴقطا Üالجمال Ƴضيا        
      الطرÜƾتنافƩ األركاب 12      456-445 الخروج من مكة          -    24    

       76      532-456 الدخول إلǏ مكة          -      25    

                         رأيǊ في التƮوف. جبل أحد ومشهد سيدنا حمزƖ-              أ

  .                            اآلبارÜمشاهدÜ عاداƘ-              ب

   أودية المدينةÜ وقƮيدƖ الوداƳ                      الروضة الشريƽة     -              ج
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   Ƨ- ǟȆǎǱȅة اǎقǱ ǺلƑ ƝƳǸــǖالــ )Ƹƕاƺƪال:(   
  

أǐ بحجم ورقي قدره تسƴ وستون      .702-533:حدƖ ممتدƖ من ƭ   وفـيها أربـƴ عشرƖ و     
  :وهي كما يلي  Ü"169"ومائة 

ƘـــاƲحـǚحجم   م"ƭ"   من- Ǐرقم    عـنـوانــهـا إل  

   26    ƾبالسرد 21    554-533    الخروج من المدينة ومشا Ɩتمتاز الوحد           

                        ƾالطري             ƴفي الواق ƚما يحد                          

   27   ƴر والوضƮم Ǐاحتيال المغاربية 6      561-555     الدخول إل            

             السيƐ للحجاج المغاربة                                    وعنف المƮريين

        فƮل تاريخي                           43     604-561     اإلسكندرية وعجائبها         28   
   29  Ǐر حمام وذكر المراحل إلƽ6      610-604     ك       

               الجبل األخضر    

   30 Ǐإل Ƙواستطرادا ǐازƹ 26      636-610      ابن Ƈǚƹ Üتنƽال Ɩرƛك         

                    طرابلƩ                                        األسعارÜ وقلة العلم                      
         10     646-636      الخروج من طرابلƩ وذكر  31   

                     المراحل

           نقل عن التجاني3     649-646 منازل البربر الخوارج            32   

   33  Ƙد الزواراǚ3    652-649      الخروج من بƩوفد من سلطان تون          

               الخوارج وعد المراحل

   34        Ɩوزيار Ʃ3    655-652      اإلقامة بقاب  

              الƮحابي أبو لبابة 

  :نقسام الركبا  –

  . أهل قسنطينة وما واالها-           

  . أهل الزاب وما وااله-           

  . كتابتǊ عند قبر أبي لبابة تبركا-           

           -Ʃفي قاب Ɩعسكر زواو .  
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ƘـــاƲحـǚــم   م حجــ
ƘحاƽƮال  

امـــتداد 
ƘحاƽƮال 

رقـــم    عـنـوانــهـا
Ɩالوحد  

         إنهاƇ المرحلة بالدعاƇ 4      659-655بƩ إلǏ تونƩ       الخروج من قا35   

             وذكر المراحل

  19      678-659     الوƮول إلǏ تونƩ واإلقامة  36   

  . استقبال الركب-:             بها

          -Ʃتون Ƈالزيتونة–علما ƴجام .  

 اهتمام سǚطين تونƩ بالعلم -          

          -ƽمƖمتعدد Ƙزيارا ÜƩاتن تون. 

 .المكوƚ بتونƩ وتدريƩ العلوم-          

 . نكران التونسيين للبرŊاني-          

  . من تاريƣ تونƇƩ شي-          

  37        Ǐإل Ʃ7      685-678      الخروج من تونƘاƽƮال Ưبع            

  سييننو                المذمومة للت                قسنطينة                            

   12     697-685       الوƮول إلǏ قسنطينة        38  

  . خƮائƭ أهلها- وƽƮها-            

               -Ɩمتعدد Ƙزيارا .  

  39    Ǐ5      702-697        الخروج من قسنطينة إل Ɩزمـور Ƈنـسـا          

  ل                زمورƖ والمـراحـ
       

   Ƴ- ǧǸـǅǸالـ ƟȅƘـƜـقـƢـƽا   
  

  2       704-702       استقباالƘ الوƮول           40
 

III-ǨǽƶالǷ مةơƘƲ7        713-705                   : ال  
  
 Ɯة الƽاƷƳـةǾـǲ  
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            Ƙمتواليا Ǐيساعد   تقسـيم الـرحلة إلـ Üالتحليل Ǐعل       ǁالحدود ذل Ƙبوƛ م عدمƹأن ر
  )1(" حدود عدƖ متوالياƘ يمكن أن تندƹم فيما بينها "

  :فالمتوالياƘ الكبرǎ هي

I -حةƽƮف الƮحة ونƽƮ وسبعين Ƙس Ǐيشتمل مداه عل ǐ76-1/2( التمهيد الذ                           (
  )308ƭ(ي ƽƮحاƘ وƛǚƛمائة تقريبا مرحلة الذهاب ومداها ƛمان -1

  )  147ƭ(الوƮول إلǏ األماكن المقدسة ومداها سبƴ وأربعون ومائة ƽƮحة تقريبا -2

  )170ƭ(مرحلة العودƖ ومداها سبعون ومائة ƽƮحة تقريبا -3

 مداهما ƛماني ƽƮحاƘ وبعƯ األسطر-الخاتمة والذيل -4

ب النƮف من حجم المتن     ومن خǚل هذا الحƮر يتبين لنا أن مرحلة الذهاب تƋخذ ما يقار           
الرحلي ƹير التمهيد والخاتمةÜ في حين يƋخذ المدǎ المخƭƮ لǖماكن المقدسة ما يقارب             

  .ربƴ المتن الرحليÜ ومرحلة العودƖ تزيد عن ذلǁ بحوالي عشرين ƽƮحة تقريبا

                ƴولكن تحديدها ال يخض ÜǎغرƮ Ƙوحدا Ǐتشتمل عل ǎكبر Ɩـم إنـنا نجد كل وحدƛ    
ƛم ƾدقي Ʃلمقياǎالكبر Ƙل الوحدا .  

 ǎغرƮ Ɩعشرين وحد Ǐتقريبا) 20(  فمرحلة الذهاب تشتمل عل  

 Ƙوحدا Ʃخم Ǐاألماكن المقدسة تشتمل عل Ǐول إلƮتقريبا) 5(   ومرحلة الو  

 Ɩوحد Ɩعشر Ʃخم Ǐتشتمل عل Ɩتقريبا) 15(   ومرحلة العود  

رحال المتƽاوتة  ومـن هنا ندرǁ الƽرƾ بين المراحلÜ مما يعطي مƌشرا علǏ اهتماماƘ ال            
              ǐر عن الكم الخطابي الذƲالن Ưبغ Üالمقدسة Ƴفي البقا Ƙوالزيارا Üبـين الذهاب واإلياب

   Ƴيره كما فعل في تعداد المراحل إذ اعتمد فيها               يتـنوƹ بـين خطاب الرحال والنقول عن
ǎرƮوالنا Üوالعياشي Üǐالبكر Ǐباألماكن المقدسة ... عل ƾفيما يتعل Ǌسƽن Ƈوالشي .  

التدرج في التقطيƴ من الوحداƘ الكبرǎ إلǏ الƮغرǎ إلǏ األƮغر وذلǁ كلǊ في              ويمكن  
وكƋن الوحداƘ الكبرǎ تحدد أقسام     . المـنƲور األفقـي أومـا يعرف بالوحداƘ التوزيعية        

  .الجسمÜ والƮغرǎ تحدد األعضاÜƇ والوحداƘ األƮغر تحدد أجزاƇ كل عضو

                                                 
 .Ü:22 طرائƾ تحليل السرد األدبيƭ Ü...حسين بحراوǐ و: روالن بارÜƚ التحليل البنيوǐ للسردÜ تر– )1(
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               ǚƛ مداها Ɩغر وحدƮتبـين لنا أن أ ƾل مـا سـبǚوهي المعنونة   ومـن خـ ƘحاƽƮ ƚ  

Ü وأكبر وحدƖ مداها سƘ وسبعون ƽƮحة وهي الخاƮة         )1("منازل البربر الخوارج  " بــ   
   )2("المدينة المنورƖ وآƛارها "ب

ƘحاƽƮبال Ʃالكم المقا ƚمن حي Ƙبين الوحدا ƾلنا عدم التناس Ǐومن هنا يتجل   .  

          Ƈراƛم الƛ Üالمكان أوال Ǐأننا اعتمدنا في التقسيم عل ǁأو       ذلـ Ɩم الجدƛ Üانياƛ المعرفي المقدم 
  .الغرابة أو ƹير ذلǁ مما يلƘƽ االنتباه ƛالƛا

    ǌƛاƸƢالǷ ǫƘǒƢǱȅا:   
              Üمتـرابطة فيما بينها بروابط منطقية وزمنية ǎـغرƮوال ǎالكبـر Ƙإن الـوحدا      

Ʋهر لو لم تحدƚ األولÜǏ لما حدƘƛ التي تليهاÜ أما الزمنية فت          " فالمنطقية تƲهر في كونها     
كلما كان السرد   ... في شكل تعاقبي ذلǁ أنǊ      ... فـي كـون الوحدƖ األولǏ تقƴ قبل الƛانية        

  ) 3(.أكƛر واقعيةÜ كان أشد التƮاقا بالبناƇ التعاقبي الذǐ تهيئǊ الممارسة

   مما يعني أن التتابƴ الزمني لسير الرحال هو األكƛر تحكما في البنية السرديةÜ و يجعل               
      Ǐالحوافز المناقضة أو            الـرابط رخـوا إل Ǌفهو يسير في اتجاه واحد وتنعدم أمام Üحد ما

             ÜعداƮ ǐيسير بالعمل السرد ǐوالذ ƳراƮإيجاد التوتر المولد لل Ǐالتي تساعد عل Ɩالمضاد
Ü ورƹم أن الرƹبة والبحƚ واإلشباÜƳ      )أ ب ج د   ( لكـنǊ في الرحلة يكون أفقيا باستمرار        
 ولعل األسباب التي جعلƘ الحبكة ليسƘ محكمة        .عناƮـر متوافرƖ علǏ المستوǎ النƽسي     

هـو انعـدام السببية بالمعنǏ الحقيقي لها من جانبÜ ومن جانب آخر يعود إلǏ أن الرحلة                 
شـكل منƽـتÜƠ ومرتبط بالحركةÜ ولذا تتعدد أحداǊƛ وموضوعاتǊ وأماكنÜ Ǌ وال ينبغي أن               

لم تنضبط  " الرحلة"دبي هو   نƽهـم أن انعدام الحبكة أو رخاوتها فيǊ عيب ألننا أمام جنƩ أ            
خƮائƮـǊ الƽنية بشكل دقيÜƾ ومن اإلجحاف أن نخضعǊ لقوانين جنƩ آخر سائدÜ وإنما              

  . نحن نسترشد بخƮائƭ المسروداƘ عموما علǏ أن ال نتعسف في األحكام

                                                 
(1) –ƭ Üالرحلة Üنيǚ649 -646: الورتي.  
(2) -ƭ ÜǊسƽ532-456: ن.  

  . 129:حياƖ جاسمƘ:ƭ Ü السرد الحديƛةÜ تر انƲر واالƩ مارتنÜ نƲريا–  (3)
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              ƚأننا نبح ǁرعية يعني ذلƽوحداتها األساسية وال Ǐإنـنا حين نقوم بتحليل الرحلة إل      
الروابط المعتمدƖ في إحكام هذا النƲامÜ فƎذا تƮورنا أن الرحلة الحجازية           عـن نƲامهـا و    

              Üالموطن Ǐإل Ɩم العودƛ Üاألراضي المقدسة Ǐتـبدأ بالخروج من الموطن إل ƭـوƮبالخ
ولكون األراضي المقدسة المقƮودƖ أكƛر هي مكة والمدينة وتشكǚن نقطتينÜ فƎننا سنرسم            

  :شكǚ يجسد الرحلة كالتالي

   Ǐول إلƮالو                                                                      

  البقاƳ المقدسة  )                            أ(                                  الذهاب

  )  ب                                                                         (

                 الموطن             

  )ج(العودƖ)             د(                             الوƮول 

   هـذا الشكل ال يمƛل المناطƾ الجغرافية المعبورƖ وال الطريÜƾ وإنما يمƛل هيكل الرحلة              
    ƴفالضل Üأ(الحجازية فقط (    ƴوالضل Üل الذهابƛيم)ب (     Üل التجوال في األماكن المقدسةƛيم

   ƴج(والضـل (     والنقطة ÜƖل العودƛيمـ)الخط       ) د Ǐعل Ɩأما النقاط المتواجد ÜولƮل الوƛتم
              Ƙل الوحداƛنها تمƎف Üماكن المقدسةǖل ǐأو في محيط الشكل البيضو ƴالمسـتقيم لكل ضل
             Üغر منهاƮواأل ǎغرƮال Ƙريعاƽالت ƚيتجول السارد في نقطة ما فتحد ƚحي ÜǎـغرƮال

يبا منǊ باعتبار الرحال ينتقل في المكان نƽسǊ الذǐ يذكر          وهـي تـتخذ شكǚ دائريا أو قر       
اسمǊ ووقƘ الدخول إليǊ والخروج منǊ يƽعل ذلƹ ǁالباÜ ويقوم بملƇ هذه الوحدƖ بما يمكن               

 Ɩبالوسائط المتعدد Ǌتسميت )ÜƘمناقشا Üارƛاآل ÜƇالعلما ƘاƇلقا Üالمشاهد Ƙزيارا (...  

 في البحƚ عن المعرفة العلمية ومǚقاƖ          ويمكـن إيجـاز مركـزية الرحلة الورتيǚنية       
  .الرجالÜ والتماƩ البركة من األولياÜƇ والرƹبة في التقديرÜ والمكانة االجتماعية

 فƽـي المعرفة العلمية نجده يبحƚ عنها في مƮادرها األƮلية من علماÜƇ وكتبÜ وأماكن              
ÜƖ أو عن طريƾ    وفـي مǚقاتـǊ للرجال يهتم بمن يƋخذ عنهمÜ ويعتبرهم أساتذتǊ بالمباشر           

 بمن هم دونǊ علماÜ مƛل الطلبة       وقد يلتقي .  من االعتزاز بمƮادره   ƇكتـبهمÜ فيƮرƟ بشي   
وعامـة الـناÜƩ أو بمن هم مƛلǊ فيقوم الرحال بدورين التبليƸ لما تحƮل عليǊ أو مناقشة                 
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 فيحƮل اإلعجاب بǊ    نأما حين يلتقي بƽئة السياسيي    . األنـداد فـي المسائل الƽقهية وƹيرها      
  .ا يحملǊ من علمÜ ومن هنا نشعر أن الرحال يبحƚ عن التميŇزوبم

فƎن السارد يزور من يلتمƩ فيهم ذلǁ من األحياƇ         " التماƩ البركة   "   أمـا فـي نقطـة       
واألمواƘ ومن الناƩ واألماكنÜ يستمد الزاد الروحي كما يعتقدÜ وهو زاد ƹير مرئيÜ   و        

ةÜ وهذه البركاƘ تƛƌر بطرƾ خƽية في النجاƟ        يعلـل بǊ كƛيرا من األفعال اإليجابية والسلبي       
ƛم يƮبƠ األƛر متعديا إلǏ اآلخرين عن طريƾ الرحال نƽسÜǊ          . والƽشل الذǐ يلحƾ الرحال   

 Ǌبالرضا وعدم Ƈبواسطة الدعا.  

تدفƴ بالرحال إلǏ البحƚ عن رجال التƮوف األحياƇ فيعتنƾ     " الـتماƩ البركة  " إن نقطـة    
    Üوراد معينةƋويلتزم ب Üطـرائقهم         Üمن أجل إنجازها Ǌسƽويجاهد ن Üƾيƛخذ عهودا ومواƋوي 

حتـǏ إن انشـغالǊ بƋوراد قد يƮرفǊ عن حاجاƘ كƛيرÜƖ بل إن االستغراƾ فيها كƛيرا ما                 
Ǌيهتم  بتحويل خطت Ǌيجعل.  

     فالورتيǚنـي يحوŇل علمǊ إلǏ سلوǁ ويبذل جهده في تبليغǊ للناƩ فمنهم من يستجيب              
     Ǌومنهم من ال يبالي ب ÜǊومن هنا كان      ل ÜǊومنهم المتمرد علي ÜƘ خطاب Ƙوالذم التي    ا Ɵالمد 

وقد تƮدر عنǊ أفعال عنيƽة كمحاولة الضرب والمقاطعة حين يضل          .  في رحلتǊ  ايرسـله 
  .الناƩ عن السلوكاƘ السوية

            Ʃاإلقامة بتون Ǌعلي Ƙالراحة حين عرض Ǐاالستكانة إل Ǐعملية أب Ǌعقيدت Ƙولمـا كانـ  
  .Ɩ إلǏ موطنǊ إلƟǚƮ من كƛرƘ الƽتن بينهمللتدريƩ وفضŇل العود

 المتƮƋلة في عمƾ الرحال تدفعǊ إلǏ       العقدية إن هاجƩ المعرفة والبحƚ العلميÜ والقناعة       
        Ǐفهو يشن حربا عل Üوالجهل    كـره الجهل كرها شديدا Üوالجهل السلوكي Üالجهل المعرفي

  .لتعامل معهماالقتƮادÜǐ والجهل العقائدÜǐ والجهل بطبائƴ البشر وكيƽياƘ ا

  ".الجبن والسلبية "و ال تعنيان " القلƾ والحذر"  ومن هنا برزƲ Ƙاهرتان أساسيتان وهما 

فيمكن القول أنها وƲائف إمƇǚ متعلقة أساسا       :     أمـا مـا يـتعلƾ بالـوحداƘ األƮغر        
Üر           بالخطابƽوالتجهيز بما يناسب الس ÜƖالمتعدد Ƙوالزيارا ÜƇالعلما Ƈتخبرنا بلقا Ƙوإن كان 

             Üالرحلة ǐرƛولكنها ت Üايتهاƹ Ǐبالرحلة إل ƴالدف ƚرا من حيƛفهي أقل أ Üالمقـبل   Ǌبما تقدم
       ǎاألخر Ƙفنتبين الوحدا ÜوبةƮما بالخ Ɩوحد ƸبƮأنها ت ǐأ Üوأخبار ÜƇمـن معارف وآرا
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الموسومة باالفتقارÜ فكلما قلƘ خƮوبة وحدƖ ما اقتربƘ من الوحداƘ الميتة التي ال يشار              
 فضاƌها السردǐ باستطراداƘ متنوعةÜ مما      يمتلƐقابـل تخƮب الوحدƖ حين      وبالم. إلـيها 

             Ɩفنكشف جماليتها الجزئية التي هي جمالية للوحد Ƙعن بنية هذه االستطرادا ƚيجعلنا نبح
Ǌم للمتن كلƛ ÜǎغرƮال .  

    ونـرǎ أنـǊ البد من انتقاƇ عينة وتحليلها لتعذر تحليل الرحلة كاملةÜ وسنقوم بتحليل               
Ʈ Ɩبعنوانوحد Üǎفي العودة رقم : غر Ƨ1( 34اإلقامة بقاب(  

  :تتجزأ هذه الوحدƖ إلǏ العناƮر التالية
-      Ʃحابي     -النـزول خـارج قـابƮأبي لبابة ال Ɩحاب الرحال     -... مدرسة مسجد  - زيـارƮإمام من أ 

Ǐالقدام-    Ʃقاب Ƈǚضƽباإلمام وب Ƴاالجتما -    ƚهم عن قلة المكوƽسƋوالد الجمني من ن     - تƋب Ƴاالجتما  Ɩزاوƽ
 - ذكر األحياƇ بتونƩ   - تƛƋيره في أتباعǊ   - سيدǐ إبراهيم الجمني وتحملǊ أذǎ الخوارج إحياƌه للسŇنƃة              -

 زيارƖ األحياƇ   -سيدǐ موسǏ الجمني واألمل في لقائǊ     - في تونƩ  -أخـذ بعـƯ العلماƇ عن الورتيǚني      
    ǁوما قيل في ذل ÜƘأهل الزاب      .واألموا ƾوطري Üأهل  قسنطينة ƾوالموادعة  االجت -طري Ƴكتابة قسط   -ما 

 -. تكرم سكان قابƩ علǏ الركب     - التقاƇ الرحال بعساكر زواوه    -مـن الـرحلة عند قبر أبي لبابة تبركا        
Ʃف قابƮو.-ƴوتودي ƴتشيي    .  

   بنيةالوحدƖ تبدأ بالنزولƛ Üم االشتغال بالزياراÜƘ واللقاƇاÜƘ وذكر فضائل المكان ومن           
.  التوديƴ والخروجÜ والمƋلوف أن يƮف المكان عند النزول        فيǊ من األحياÜƇ واألمواƛ ÜƘم    

Ü وبعد توطيد العǚقاƘ بعناƮر المكان      "الحال بالمحل   "ألنـǊ مناسبة للحديƚ عنǊ كعǚقة       
Üيرهمƹواألقارب و Ƈبالغربا Ƈالحية والميتة واللقاÜ اهرها المادية والروحيةƲة في مƽالمختل  

لذا شيعǊ السكان وودعوه مما شكل لنا خاتمة           قامـƘ ألƽـة بـين السارد وأهل المكان          
  .الوحدÜƖ ويوحي بƽتƠ وحدƖ أخرǎ الحقة

  فالـوحدƖ متـضامة فـي عناƮرهاÜ رƹم أن االنـتقـال من عنƮر آلخر ليƩ سببيا             
هـتماماƘ النƽسية والروحية التي تƽرƯ الحركة إلǏ أماكن         وال منطقـياÜ بـل تملـيǊ اال       

بÜ إن الوجود في مكان ما يقتضي ذكر بعƯ ما فيÜǊ           الـزيارÜƖ وهـذا ما يقوم مقام السب       
        ǐام التوازƲلن ƴخاض Ɩأن التسلسل في هذه الوحد Ʋحǚ2(وي(      Ɩأن االنتقال من وحد Ǐبمعن Ü

                                                 
(1) –ƭ ÜالرحلةÜنيǚ655-652: الورتي.  

 ƭ70 ،1987، سنة1 ط Ü المغربÜفضالةÜ تر شكرǐ المبخوƘ ورجاƇ بن سǚمةÜ مطبعة الشعرية تودوروفÜتزفيتان  –)2(
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إلǏ أخرǎ موازية لهاÜ في تدرج قد يكون خاضعا لعوامل خارج نطاƾ الرحالÜ من زمان               
   ǎـروف أخـرƲوح       . و Ƈǚفي إم ǁالجزئية تشار Ƙير    وكل هذه الوحداƹ بشكل Ʃقاب Ɩد

مـتداخلÜ إذ أن وحـدƖ مـا إن لم تمǖ بمسرود ما تƮبƠ خاوية فيهملها الساردÜ ويكتƽي                  
 وبعد تحليل وحدƮ Ɩغرǎ ننتقل إلǏ تحليل وحدƖ أخرǎ        .بمجرد ذكرها كعنوان لمرحلة ما    

ـ        في  25الدخول إلǏ المدينة المنورƖ رقم      : تتسم بالطول النسبي ونقترƟ الوحدƖ المعنونة ب
 ƽƮحة 76 بحجم ورقي قدره  532 إلƭ Ǐ    465سـل وحـداƘ الرحلة وتمتد بين ƭ       تسل

  :وهي منتƲمة كالتالي

ƍ             -دǾǶمƢرين:     الƮعن Ǐويشتمل عل:  

  .                   تخلف الركب وفيهم ولده محمد-                                       

 نور المدينة يغشي أهل الذوƾ السليم                                -                                       
ويشـتمل علـƛ Ǐماني وحداƮ ƘغرÜǎ وكل وحدƖ تشتمل علǏ وحداƘ             :الǖـǇƸ  - ب

  :أƮغر منها وهي 

  )                    الƖǚƮ فيÜǊ عيد األرواƟ( الدخول إلǏ الحرم الشريف-1       

  :فيǊ زيارƖ البقيƴ ومن -2       

  ...)قول مالÜǁ قول المراƹيÜ مشاهدÜ زياراƘ الشيعة (-                          

   أشراف المغرب-: أخو إدريƩ... مشهد محمد بن عبد اهللا-                           

  .خروج نساƇ المدينة– الƖǚƮ في الحرم وفضلها -                           

  .468: التي تزار                                   ƭ مساجد المدينة-3       

         -Ƈباſم                  - مسجد الضرار-.  مسجد قǚالس Ǌمسجد مشربة أم إبراهيم علي   

         -Ǌوالمساجد التي في قبلت Ơتƽمسجد ال -Ǌوسلم في Ǌاهللا علي ǏلƮ هƌدعا         .  

   دعاƇ أبن عمر       -تǊ  دعاƇ الشافعي في محن-         

         - Ơتƽسبب تسمية يوم ال -Ǌعددها- المساجد التي في قبلت                 .  

  . عن السيد السمهودǐ - نقل عن العياشي   -                 

  .              تعليƾ- مسجد القبلتين  -         

  ƭ                    476ذكر جبل أحد                            -4     
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              -Ʃيوم الخمي Ɩقبر حمز Ɩأحد            - زيار Ƈار حول شهداƛمن آ ǐما رو   

.                                زيارƖ أهل المدينة لشهداƇ أحد في رجب في همساƘ عƲيمة -              
   اعتراƯ أحد الƽقهاƇ عن أفعال أهل المدينة     -هناǁ  قراƖƇ القرآن -              

- ƾرويا وتعلي .  

              -   Ƴفيها من البد ǐوما يجر Ƈقبور األوليا Ɩزيار -       ƾتعلي   

   اجتماƳ بجاية                  - مناكر في الجزائر حول قبور األولياƇ - شهداƇ أحد-              

                             -                                       ƾتعلي   

   األكل من نباتǊ- التداوǐ بترابǊ - فضلǊ - عودƖ إلǏ مشاهد أحد -              

  )        تعليƾ( الرأǐ الƽقهي -                  

   المهراƩ   - قبلة هارون وما قيل فيها وما يشعر بǊ عندها -             

              - ǎالعيد                    -مساجد أخر ǏلƮم   

5- Ƈاƽواالستش Ɩبالزيار ƖودƮقال لم نذكر إال ما زرناه (– اآلبار المق     (ƭ :490-497  

   عين األزرƾ واالهتمام وما قيل فيها  - بئر أريƩ وماروǎ في هذه البئر-          

   بئر روما بئر السير    - نيرحا  بئر- بئر بضاعة- بئر البƮة -          

  . آبار أخرƹ-ǎرƩ  بئر -          

  )498-497(واالستشƽاƭ Ƈ تربة Ʈعيب -          

  )      رƌية Ʈوفية( ما يجد الزائر للمدينة-  حال ومواجيد  -               

   تعليƾ وإجازƖ         - حكاياƘ أخرǎ - حكاية مƴ راهب -           

                               ƭ:506-523:                                    اƘ أهل المدينةعاد- 6   
             -  ƴالجمعة -الخروج للبقي ƖǚƮ المسجد وشعائر Ʃكن .  

  التهيئة بدخول الشهر الجديد.  تعطيل الدراسة يوم الƛǚƛاƇ والجمعة -         

  "الزواج " عادتهم في لمǚكاƘ - عادتهم في الجنائز-قامة الƖǚƮ عادƖ في إ-        

  .  ƖǚƮ االستخارƖ وفضلها وأحاديƚ المغƽرƖ- هواƇ المدينة      -        

       -Üعاداتهم في الحر والبرد  Ƙواƹة من قبل عبد األƽالشري Ɩخدمة الحجر Ɩعاد  

  .)وƮف للعياشي(المسجد ليÜǚ  العادƖ بعد الƽراƷ من ƖǚƮ العشاƇ ومهابة -       
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           -  Ƙواƹالرجبية- حراسة المسجد من قبل األ Ǐالخروج إل .  

7-ƭ                    ر المطرƛ528-523: ذكر أودية المدينة التي تسيل إذا ك  

                   - Ǌوما قيل في ƾالعقي ǐعن العياشي                 - واد ǚنق Ǌسيل   

  )                وهو أعƲمها( وادǐ قناƖ -) وسط بيوƘ المدينة( وادǐ الطحان -                  

                 - Ƈرانونا ǐوالمتلقية( واد Ɩالرافد ǎواألودية األخر   (  

  8-ƭ                   ǁذل Ǐواحتجاج الركب عل Ɩالمجاور Ǐ532-528 العزم عل  

  دينة وعزم علǏ المجاورƖ     فراƾ  ا لم-              

              - Ǌنسائ Ưوالد رحاب - مرƋني  - تعريف بǚالورتي Ɩمجاور Ǐاحتجاج عل   

 تƽضل كبار أهل الركب بشراƚǚƛ Ƈ جمال للرحال -

   9-ƴالتودي :  

  الخروج المƮحوب بالخوف  – انتƲاره لولده محمد      -البدƇ في االرتحال -          

   بيتا في الوداƳ                     20 قƮيدƖ من -                   

              Ǌفجعل Ưالعر Ǐم انتقل إلƛ ÜرينƮعن Ǌبتمهيد وضمن Ɩالوحد Ơافتت Ǌانـ Ʋحـǚن   
مشـتمǚ علǏ تسعة عناƮرÜ وكل عنƮر تنبƾƛ منǊ عناƮر أƮغرÜ منها ما هو انبƛاقي               

 مكان ما يقتضي سرد     أǐ أن الـرابط سـببيÜ ومنها ما هو متوازÜ وحضور السارد في            
أحيانا إال األفضلية التي يرسمها في ذهنǊ كما         عناƮره فيبدأ بذكرها أوال بƋولÜ دون مبرر      

في ذكر المساجد وقد يكون المكان سببا لذكر األفعالÜ فذكر جبل أحدÜ سبب في ذكر أفعال            
ف اقتضƘ ذكر   أهـل المدينة عند زيارتهم إياهÜ وقد ال نجد سببا مباشراÜ وإنما تقنية التƋلي             

  .اآلبار واألودية بالتعاقب وهذا شƋن السرد الواقعي أحيانا

ونǚحـƲ أن تشعب الوحدƖ قائم عموما علǏ إرادƖ السارد وما يود اإلخبار عنÜǊ وهو               
Ǌر العياشي في رحلتƛي أƽيقت ǁفي ذل.  

ƛم يختم الوحدƖ باإلعǚن عن االرتحال وما دام السارد سيودƳ مقام الرسول ƮلǏ اهللا              
                Ǌوما يشعر ب Üالمحمدية Ɩنحو الحضر Ǌيحملها أحاسيس ƖيدƮيرسل ق ǊنـƎوسـلم ف Ǌعلـي
المƽـارƾ حـين الوداÜƳ وهكذا يختم وحدƖ لينتقل إلǏ أخرÜǎ فالسارد ينƲر إلǏ مƛل هذه                
                Ǌيسجل في ǐالذ Ưالعر Ǐم ينتقل إلƛ تتحها بتمهيدƽي ƚكلية بحي ƖرƲن Üǎالكبـر Ɩالـوحد
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يةÜ فيجعلها وحداƮ ƘغرÜǎ وكل وحدƮ Ɩغرǎ تشتمل علǏ         األجزاƇ المتوازية في األهم   
             ÜحكامƎب ǁوالتماس Ƈوهكذا يتم البنا Üغر منهاƮأ Ǐتشتمل عل ƖغيرƮ وكل ÜƖغيرƮ Ƙوحدا

                   ÜƘوعادا Ƈبما يراه مناسبا من أخبار وآرا Üما Ɩتوالد السرود المتعلقة بوحد ƾعـن طـري
 الوحدƖ سجل بعƯ المǚحƲاƘ علǏ      يراه يستحƾ الكتابةÜ حتǏ إذا أتǏ علǏ نهاية        وكل ما 

           Ǐتي إلƋم يƛ Üالشمل ƴوجم Üالمطايا Ƈمن شرا Üيذكر     الخاتمةالـركب ƖيدƮفيسجل فيها ق Ü
  .فيها موقف الوداƳ للمكان وساكنيÜǊ مƴ تعليƾ مناسب

فالـوحدƖ الكبـرǎ من خǚل عناƮرها األساسية والمتƽرعة تدل داللة قطعية علǏ أن         
 التنƲيم المتماسǁ لوحداتÜǊ وهو يدرǁ أن البنياƘ السردية         السارد يتمتƴ بحƩ مرهف نحو    

               Ǌاهر تشكلƲفال Üاهر والباطنƲاالجتماعـية وكـل بنية تتشكل من ال Ƙمـرتبطة بالبنـيا
والمƲاهر االجتماعية كالزياراÜƘ وأماكن    -المƲاهـر الطبيعية كالجبال واألوديةÜ واآلبار     

Ǌ هذه المƲاهر مجتمعة من ذكرياÜƘ وقدسية       أما الباطنÜ فيتمƛل فيما تحمل    .العبادÜƖ والقبور 
تجعـل الـناƩ يـرتبطون بها ارتباطا وƛيقا حتǏ أنهم يوƽƲونها في حياتهم اليوميةÜ وفي                

ǁذل Ǐوما إل Ƙالحاجا Ƈوقضا ÜƇاƽة باالستشƮالحهم الخاƮم.  

               Üبالسكان Ǌقتǚالمكان في ع ƣاعل فيها تاريƽية التي يتƽومن هنا نتبين دور البنية الخ 
وهكذا تƮبƠ الوحدƖ الكبرǎ بما تضمǊ      . رحال وما يعتقده من خǚل زياراتǊ أو تعليقاتǊ       وال

Ǌقاطني ƴاعل مƽالمت Ǌالتشكل الطبيعي للمكان وتاريخ Ǐرعة  دالة علƽمت Ƙمن وحدا.  

 ƛـم يƋتـي السـارد ليتƽاعل مƴ المƲاهر التاريخية والعقائدية بنƲرƖ واعية تميز بين               
  .يةاألفعال اإليجابية والسلب

          ǘǾـǅ ƊاƳȁا:  

هـناǁ بعƯ العناوين الƽرعية للوحداƘ الكبرÜǎ مƛل الدخول في مدينة أو الخروج منها               
        ƭنها تحمل داللة االهتمام الخاƋفقط وك ǎبالمدن الكبر ƾر ال تختلف     .تتعلƮوفي هذا العن

ƛم " مƛل" إلقامةالرحيل وا "الورتيǚنـية كƛيرا عن الرحلة العياشية والناƮريةÜ إذ نجد فيها           
ÜرحلناÜوأقمنا Üم نزلناƛ ÜعناƲ مƛ ÜلناƮƽم انƛ . "  

ƛم خرجنا مƮحوبة بالزمن مƛل Ʈباحا أو       "ƛ"Üم دخلنا " مƛل   : وƮـيƸ الدخول والخروج    
 ǚيـرها مما استوفيناه في الرحلة العياشية وحينما يستطرد في نقطة ويخرج من            ..لـيƹ أو
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انعطاف في  "أو  " انعطاف للمقƮود "أو  " انعطاف"اإلطـار ويود العودƖ إليǊ يستعمل Ʈيغة        
قد نزلنا عند   " نعم:"فهي تƽيد نوعا من االستطراد كقولǊ     " نعم"Ü وحين يستعمل كلمة     .."تكميل

انعطاف إلǏ ما كنا    "أو  " تتمة وانعطاف " ذلـǁ الشـيƣ إلـǏ قرب الƲهر أو قد يستعمل            
 يراه سواƇ تعلƾ ذلǁ باألمور      Ü كما يستعمل لطيƽة في شرƟ سرŇ      "تتمة"ويقرب منها   " بƮدده

  ".لطيƽة وتتمة"الƮوفية أو الƽقهية أو للتعبير عن موقف وقد يجمƴ بين 

 فتدل علǏ رأيǊ الخاƭ فيما سبƾ من إشكال وموقف أو قضية أو             "قلƘ"أمـا Ʈـيغة        
أما " أقول"حكايةÜ فهي Ʈيغة تƽتƠ المجال للتعليƾ اإليجابي أو السلبيÜ وتقرب منها Ʈيغة             

  ..فتدل علǏ خبر لشخƭ آخر أو رأǎ لǊ" قال"Ʈيغة 

 فكƋنها تƽيد توضيحا لما ƹمƯ أو إضافة لما قيل أو كشƽا لحقيقة أو              "نكتة"أمـا Ʈيغة        
 لينبǊ علǏ شيƇ أو يعلل لشيÜƇ وقد تƽيد سرد          "تنبيƮ"Ǌيغة  Ü وقد يستعمل    ..تعريƽا بمكان 

 أو اإلدالƇ بالمعلوماƘ مƛل     خبـر ذǐ قيمة يراه الزما أو يسرد قوال علǏ سبيل االستشهاد           
  .الكراماƘ وƹيرها

  . فتدل علǏ حكاية أو خبر أو رأǎ عليǊ سماƘ الغرابة"ƹريبة"أما Ʈيغة    

فتƽيد خبرا  " فائدÜ"Ɩ أما Ʈيغة    "وحاƮلة" فتƽيد التلخيƭ أو يستعمل      "وبالجملة"أما Ʈيغة      
  .فائدƖ لما يقدممتعلقا بالشخƭ أو بالموضوƳ لم يتم سرده وحقǊ أن يسرد إذ يضيف 

ƛم إن هذه     فغالبا ما تكون متبوعة بخوارƾ يƮعب تƮديقهاÜ       "أعجـوبة "أمـا Ʈـيغة        
  .ليعلƾ عليها" قلƘ"األعجوبة ƹالبا ما تتبƴ بـ 

  . فتƽيد التƮƽيل"ولنذكر"أما Ʈيغة   

Ü الحل  Ƙ  وهكـذا نجد ƮيƸ الرحلة الورتيǚنية كƮيƸ كتب الرحƘǚ ال تخرج عن دالال            
أو نوعǊ أو   " أخبرنا حدƛناÜ أنشدناÜ" و الدخـول والخروج أوجنƩ القول مƛل        والتـرحال أ  

  .طريقتǊ أو تدل علǏ ربط األجزاƇ ببعضها

في الرحلة المطبوعة   (.)   وƮيƸ األداƇ في الرحلة الورتيǚنية توضƴ متميزƖ بين قوسين          
و القارƏ معا في    المعتمدÜƖ ولعلها كانƘ مكتوبة بلون مغاير مما يبرز أهميتها لدǎ السارد            

  .إطار شƽراƘ التواƮل
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III-  ـمـةơƘƲالـ :            Üƾǚنقطة االنط Ǐول إلƮنية يخبر السارد بالوǚفـي الرحلة الورتي  
الƽرحة العارمة الكل إذ خرج الناƩ رجاال ونساƇ        وƹمرƘ  حـيƚ استقبل بضرب البارود      

ال ونساƇ هذا   فالجموƳ من وطننا رجا   : "السـتقبال الوفد من زمورƖ إلǏ بني ورتيǚنÜ قال        
يتƮل بنا وهذا ينƮƽل عناÜ إلǏ أن وƮلنا إلǏ مقامنا ودارنا ليلة الجمعة وليلة العيدÜ يوم                

  ."هـ1181عرفة عام 

  .الƽتن التي كانƘ سائدƖ في المنطقةعن  ƛم أخبر -       

  .استمرار الوفود جماعاƘ للتهنئة والتبرǁ علǏ مدǎ شهرين كاملينو -       

  .بجعل الحƝ مبرورا والسعي مشكوراÜ وتجارƖ لن تبوردعاƛ  Ƈم -      

أخرǎ يمكن  " خاتمة"  هذه هي نهاية الرحلة أو خاتمتهاÜ لكن السارد بعد هذا جعل للرحلة             
أĈوردها ليكون الناƲر فيها    : " اعتبارها تذييǚ للرحلة لكونها تتعلƾ بشروط قيام الساعةÜ قال        

  .)1("كون زادهعلǏ حذر وليستعد لها أيضا بما يƮلƠ أن ي

ƛم ذكر أشراط الساعة نقǚ عن Ʈاحب كتاب الجمان في اختƮار أخبار الزمانÜ فذكرها              
  .ƛم ذكر ƖǚƮ التسبيƠ وكيƽيتها عن ابن عباƩ. 712-705فيما يبين 

 Ƴيام التطوƮ شعرية في فضل ƘبياƋم ختمها بƛ.  

            Ǐانته Ǌسعيد بن أحمد يدير العباسي القلعي أن ƣالناس ƟرƮم يƛ        يوم Ǐمن كتابتها ضح
كما يƮرƟ أنǊ نسخها إلǏ الشيƣ من       . هـ1182االƛنـين الƽـاتƠ مـن شهر شعبان عام          

  .مسوŇداتǊ تقربا وتبركا ƛم دعا دعاƇ خاƮة لǊ وللمƌمنين عامة

  :  ونسجل في الخاتمة

1-            Ǌمما يبرز مكانت ÜƇالرحلة وعند االنتها Ƈما حل قبل بدƛبالرحال حي Ɩـاوƽاهـر الحƲم
  . و الدينيةاالجتماعية

2-              ƖاهرƲ وقد وجدناها عند الغزال أيضا مما يجعلها Üال بضرب البارودƽاالحت ƖاهـرƲ
 .عامة في المغرب أƛناƇ القرن الƛامن عشر

انتشـار الƽتـنة فـي بǚد القبائل كما أشار إلǏ ذلǁ في التمهيد والخاتمةÜ أما التذييل                  -3
اهتماماƘ السارد الذǐ أراد    فيƮـعب أن نجد لǊ موضعا واضحا إال ما يمكن اعتباره من             

                                                 
)1( –ƭ Üالرحلة Üنيǚ705: الورتي. 
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بƋمرين .أن يحـƚ قـرŇاƇه علـǏ فعـل الخير قبل حلول الساعةÜ واالستعداد ليوم الرحيل               
 . حسب ما وردƘ بǊ األخبار– Ʈوم التطوƖǚƮ-Ƴ التسبيƠ–تطوعين

    ولعل ما يميز هذا التذييل ذكر اسم الناسƣ وتاريƣ النسƣ الذǐ تم في حياƖ المƌلفÜ مما 

  .ل مراجعة من قبل مƌلƽها ومحل ƛقة من قبل القراƇيجعل النسخة مح

ƣانيهما في نهاية التذييل للناسƛو Üلفƌين أحدهما قبل التذييل للمƇم اختتمها بدعاƛ  .  

فاالهتمام بالماضي قد يهدف إلǏ جعلǊ القدوƖ إلǏ درجة االنبهارÜ وقد يهدف إلƸǾƱƍǷ             Ǐا    
لوجود حاضرا ومستقبÜǚ وعلǏ    جعلـǊ جزƇا عضويا معاƮرا يشارǁ في تشييد تƮور ا         

         Ɩفي الحيا Ǌعلƽفـن Ǌندرسـ Ʃهـذا األسـا .      ƴم ƫليتعاي Ǌƛوبع ƚبالترا Ʃوتنمية اإلحسا
الحاضـرÜ ويƛƌر في المستقبل أمر يدعو إليǊ الكƛيرÜ ويمكن القول أن إحساسنا بحاضرنا              

مǏ ومـا فـيǊ من مشكƘǚ جديدƖ متسارعة إلǏ حد الǚمعقولÜ ومتباينة أحياناÜهو الذǐ ن              
   . إلǏ حد ماقدراتنا علǏ تƽهم الماضي

 من مƲاهر الوحدƖ فƎنها في الواقƴ مشدودƖ بخيط رهيف           الحياƖ     ورƹـم مـا يبدو علي     
                   Üالواهية Ɩوداخل هذه الوحد Üشـكل جديد لم يكن متوقعا ǐقابـل ألن يـزول أو يـتخذ أ

    Ɩالمتضاربة والمتضاد ǎمن القو Ƙمجال      . مجموعا ǐلها في أǚد  ويمكن استغƮالمقا ƾوف
               ƚللباح Ƙƽذا انكشƎف Üاألساسية لكل عمل إبداعي Ƙعن البنيا ƚالغائـية ومن هنا كان البح
وƽƲهـا فيما يخدم ƹايتÜǊ وكلما أتقن خƮائƮها وأدرǁ ميزاتها كلما أحسن توƲيƽهاÜ في              
إطـار التـتابƴ أو الـتعاقب أو التناƲر أو التنافر والتƉلف أو ƹير ذلǁ من العǚقاƘ التي                  

  .اها البنǏ االجتماعية في إطار المجتمƴ المعاƮرتحي

               Ƈوالسما Ưقة تكامل فيما بين األرǚسها في عƽقديما تحاول أن تشكل ن Ɩالوحد Ƙكانـ   
             Ǐوقد يبرز في شكل محل Üفي العمل األدبي ƳراƮرد ) إنسان ضد إنسان  (ولـذا يقل الƽوال
ن في أسوƇ األحوال نƲرا     المسـلم بـناƇ علǏ ذلǁ يشعر بنوƳ من االطمئنان حتǏ وإن كا            

لهذا الشعور المتعالي عن الƮغائرÜ وقد يعبر الƽرد عن عدم رضاه علǏ المستوǎ العلمي              
              ÜيانƮالشعور حد التمرد والع ǁذل Ƹلكن قل أن يبل Üأو االجتماعي والسياسي Üأو المعرفي

 Ʃل المقدƛر إليها باعتبارها تمƲالبا ما ينƹ األب" أو المقدر " الدين " ألن السلطة."  
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   وكان العلم يمكن أن يتعلمÜ ويمكن للناƩ أن يسيطروا علǏ كƛير من تخƮƮاتÜǊ بل إن               
أدبÜ فلسƽةÜ  [ من هنا كانƘ الرحلة ذاƘ التوجǊ الموسوعي         –مجاالƘ العلوم تكمŎل بعضها     

في حين يكاد األمر يƮبƠ مستحيǚ اآلن بل إن هذه العلوم           ...] فقـÜǊ تƮوفÜ فلÜǁ طب    
فالتناقƯ تƮارعة تƮارƳ وحداƘ المجتمƴ نƽسÜǊ    لـبا ما تبدو متناقضة وم     والمعـارف ƹا  

في المستوياƘ المعرفية   ننشدها  والتناحر سمة عƮرناÜ والتكامل والتوافƾ والمعايشة سمة        
  .علǏ األقل

والـرحƘǚ خاضـعة لقƮـدية مسبقة يحدد فيها الرحال زمن اإلنجاز والمكان المقƮود              
تي ينبغي إنجازهاÜ وقد يحƮل بعƯ االختزال لǖهداف        والطـريƾ المسلوÜǁ والمهماƘ ال    

واألماكنÜ مما كان مخططاÜ وقد يحƮل أيضا بعƯ التعديل في الشكل الهيكلي مما يجعل              
الـرحال يتكيف مƴ األوضاƳ الجديدÜƖ وفي حاالƘ نادرƖ يحدƚ تحوير للخطة كما حƮل              

ي الذǐ عدل عن    البـن بطـوطة الذǐ خرج للحƛ Ɲم ساƟ في األرÜƯ وكما حدƚ للتجان             
 .الحƝ بسبب المرÜƯ وللزياني في بعƯ أسƽاره

 بلوƷ  - االنطƾǚ في اإلنجاز     -االستعداد والتهيئة :  ويمكن أن نحدد هيكلة الرحلة كالتالي     
االنطÜƾǚ وسواƇ كانƘ الرحلة حينئذ حجازية أو سƽارية أو          ةإلǏ نقط  العـودƖ    –الهـدف   

امةÜ ما دامƘ منضوية تحƘ جنƩ الرحلةÜ ومن        تعليمـية فƎنها ال تخرج عن هذه البنية الع        
المǚحـƲ أن بعـƯ الرحƘǚ تحمل خƮوƮياƘ كالمǚحƾ التي تƋتي بعد العودƖ كرحلة              

ƴنية في تمهيدها الواسǚأو تضخم مرحلة االستعداد كالرحلة الورتي ƫابن حمادو.  

ƛامن عشر   لقـد كـان ذلـǁ قائما في السردياƘ العالمية الشبيهة بالرحلة حتǏ القرنين ال              
      Ƙǚهذه التدخ Ƙم استهجنƛ Üعشر ƴمن        . والتاسـ Ƙǚأن الرح Ǐر علƮوهذا ما يجعلنا ن

               ǎمستو Ǐعل ǁعنها الرواية إن لم يكن ذل Ƙنية التي تولدƽالتاريخية وال Ƙـياƽسرد الالخل
  .العرب فƎنǊ كذلǁ علǏ مستوياƘ السرد العالمي

ƴ كون متونها تتسم بالƮبغة      هـذا مـا كشـƘƽ عـنǊ دراستنا لتحليل بنياƘ الرحƘǚ م            
المماƛلـة لمـراجعها الواقعية  إال ما كان من رحلة ابن بطوطة  التي تضم بعƯ الحكي                  

  . العجائبي
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تحƽل     كانƘ الدراساƘ الخاƮة بالرواية تخضƴ خضوعا كامǚ للشخƮية ƛم ƮارƘ ال
  ǚالسيكولوجية          بهـا إط Ƙالبالغة بالدراسا Ɩاوƽالح Ǐفعـل عل Ňمقولة   . قـا كـرد Ƙلذا كان

        ƖرƮالسردية المعا Ƙحد بعيد في الدراسا Ǐامضة إلƹ يةƮبين كونها    . الشخ Ɵفهي تتراو
 Ü إلǏ كونها )1(عǚمـة مـن بين العǚماƘ األخرǎ يجرǐ عليها ما يجرǐ علǏ العǚمة  

ال تمتلƽƮ ǁاƘ التماسǁ والمعقولية إال فيما       "...لتي  فضـاƇ تلتقي فيǊ العناƮر المختلƽة  ا       
          ǁويجعلها ممكنة اإلدرا Ǐيمنحها معن ǐالذ Ƈـية الشيƮبالشخ ƾ(2)"يـتعل   ƘياƮوالشخ Ü

   Ƙرار             : " ليسـƹ Ǐما عل Ƈة في جزƹاƮنها مƎف Üالحرفي للكلمة Ǐبشرية بالمعن Ƙكائـنا
     Ʃللـنا Əـور القـارƮبشرية   ... ت Ǌشب Ƙوهي أن  )3(."فالتشـييدا Ü منها Ƴوا : ƘياƮالشخ

المرجعيةÜ وهي التي تحيل علǏ عالم سبقƘ المعرفة بÜǊ عالم معطǏ من خǚل الƛقافة أو               
   ƣـ (الـتاري Ʈأو الجماعي  يالشخ  .(         ƣهذا التاري Ǐهو التعرف عل Əوما يطلب من القار

      ƘياƮهذه الشخ Ǐل األعمال التخ    )4(وبالتالـي التعـرف علǚة ورواية    ي من خƮيلية من ق
 Üيـرهماƹو      Üرƽحقيقيين يقومون بتجارب الس ƭأشخا Ǐتحيل إل Ƙǚالـرح ƘـياƮوشخ 

وحـولهم يدور حكǏ االنتقال من مكان إلǏ آخرÜ وحكǏ االلتقاƇ بالعلماÜƇ وحكǏ المراتب              
العلمـية التي يتبوƌها السارد واإلجازاƘ ومناقشة ما يطرƟ من قضايا أو تعليقاÜƘ وهكذا              

ا هذه الƮورƖ السم العلم الذǐ قام بƽعل االرتحال         حيـنما ننتهي من قراƖƇ الرحلة تبقǏ لن       
Ǌل رحلتǚمن خ ƭكشخ Ǌعن ƚفنتحد.  

مرƖ أƛناƇ حركة الجسدÜ ومرƖ أƛناƇ حركة       :    إن الشخƮية تعيƫ التجربة الرحلية مرتين     
 Ʋـوƽ5(المل(              ÜǊيحل في ǐمساحة تتحدد بالمكان الذ Ǐاألول يتحول الجسد إل ǎفـي المستو Ü

يƮبƠ مجموعة عǚماƘ تƛƌر في الجسد وتقيد ƮياƹتǊ من جديد في           وفي المستوǎ الƛاني    
شƽويا (عشتǊ قبل قليلÜ فƎنني بروايتي      ... إذا رويƘ حدƛا    : " حكاية الرحلةÜ يقول باختين   

 الزمنÜ الذǐ وقƴ فيǊ الحدÜƚ قطعا       -هذا الحدƚ أكون مسبقا خارج هذا الƽضاƇ      ) أو كتابيا 
                                                 

 .1990ƭ Ü:8 طÜÞ سنةÜروائيةÜ تر سعيد بنكرادÜ دار الكǚمÜ الرباط فيليب هامونÜ سيميولوجية الشخƮياƘ النƲرا - )1(
(2) –ƭ ÜيƮƮالتخييل الق Üريمون كنعان ƚ58 شلومي. 
(3) –ƭ ÜǊسƽ94: ن.  
(4) –ƾالساب ƴر المرجƲين ƭ Ü:98.  
  .19ƭ Ü:166 عبد الرحيم مودنÜ مستوياƘ السرد في الرحلة المغربية خǚل القرن نƲر أ– (5)
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التي أرويها أمر متعذر ومستحيل بمقدار      " أنا"أناǐ  ال يـتم التطابƾ مƴ النÜƩƽ فƎن تماƛل         
Ǌسƽشعره بن ƭعوبة أن يشد شخƮ ".)1(  

فالخطـاب السـردǐ فـي الرحلة يتابƴ المشاهد المروية أوال بƋول وعلǏ مدǎ واسƴ من                
الƮـƽحاƘ وداخلها تƋتي تلǁ التƮرفاƘ التي تقوم بها الشخƮيةÜ واألحاديƚ التي تجريها             

  .اÜ واختيار ما يناسب ذوقها ويوافƾ اهتمامهاواالتƮاالƘ التي تقيمه

              ƚبار Ǐوحت Üمةǚية عƮسهم عن اعتبار الشخƽالبنيويون  أن ƴمل في  "   لقـد تـراجƋيت
               Ǐإل Üفيرارا Ǐويسع Üية كاسم العلمƮعل وإنما الشخƽال Ʃلي ƭإمكانية أن ما هو حقيقي للق

Ü )2(."شخƮية كمƽهوم مركزǐ  تشييد نموذج للتحليل البنائي للتخييل القƮƮيÜ مƴ اتخاذ ال        
ونجد الشخƮية هي التي تتعامل مƴ األشياƇ واألحداÜƚ وهي التي تنشƐ األقوال أو تنقلها              

مقولة لسانية لتشكيل   :"...والكـل فـي الرحلة ال يمر إال من خǚلهاÜ ولذا كانƘ الشخƮية            
Ʋوƽالرحلة)3(."خطاب المل Ƈوعليها وبها يقوم بنا .  

اƘ كنا قد أشرنا إلǏ الشخƮية التي تنجز تلǁ الوحداƘ وتƌدǐ            الوحد  نƲام حيـنما درسنا  
              Üلفƌل عن المǚبكل االستق ƴيتمت Ǌية ال يبدو أنƮمة نǚع ǊƽƮفالسارد بو ÜائفƲالو ǁتل
         Ǐوالكل يتماه Ʃالمكان والنا ƴم Ǌتǚاعƽوت ÜǊإنجازات Ǐوإل Ǌمرجعيت Ǐوإل Ǌإذ يشـير إلـي

  .تحƘ اسم العلم القائم بالرحلة

شخƮا شبحيا يمتلƽƮ ǁاƘ كل األشخاƭ إال الوجود        "...  الـرحلية ليسƘ     فالشخƮـية 
 بل هي شخƭ حقيقي يمتلǁ الوجود البدنيÜ وتتجلǏ بعƽƮ ƯاتǊ من خǚل              )4(." البدنـي 

              ÜǊة بƮالذاتية الخا Ǌبسيرت ƴويتمت ƴوجود حقيقي في الواق Ǌواسم العلم ل Üالعمل المسرود
      Ʈعن هذه الشخ Ǌوما نملك ÜǊرحلت Ǌومن        Ǐالتي تعيننا مجددا عل ƘاƲوƽية مجموعة من المل

التخييل الواقعي الƽعليÜ في شكل ال نجزم أنǊ يقترب من الحقيقة إال بمقدار ما يقترب Ʋل                
  نƽسÜǊ لهذا  فنحن سنقوم بعملية إعادƖ التشييد          ƇشـƐ فـي ضوƇ خافƘ من حقيقة الشي        

            ƴالمرجعية تخض ƘياƮومـن المعروف أن الشخ Üـية الـرحالƮلشخ  Ƙلترسيمة حدد
                                                 

 .1996ƭ Ü:98 سنة1ÜمƽهوماƘ في بنية النÜƭ دار مƮر للطباعة والنشر والتوزيÜƴ دمشقط) مترجم(Ƙ وائل بركا –)1(
)2( –ƭ ƾالساب ƴالمرج Üريمون كنعان Ƙ57: شلومي. 
 1999ƭ Ü51ديسمبرطÜÞلبنانÜ/عبد القادر الشاوÜǐ الكتابة والوجودÜ السيرƖ الذاتية في المغربÜ إفريقيا الشرÜƾ المغرب–)3(
 .155:حياƖ جاسم محمد Ʃ :ƭ مارتنÜ نƲرياƘ السرد الحديƛةÜ تر واال– )4(
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 ...شخƮياƘ أسطورية ...شخƮياƘ تاريخيةÜ : فـئة الشخƮياƘ المرجعية   : " عناƮـرها 
Ü شخƮياƘ اجتماعيةÜ تحيل هذه الشخƮياƘ كلها علǏ معنǏ ممتلƐ          ...شخƮياƘ مجازية 

إن قراƇتها  . كما تحيل علǏ أدوار وبرامƝ واستعماالƛ Ƙابتة      . وƛابـÜƘ حددتـƛ Ǌقافـة ما      
  )1(." لقارƏ لهذه الƛقافةمرتبطة بدرجة استيعاب ا

  
                                    شخƮياƘ مرجعية

  
  
  

     ƫ تاريخية          ƫ أسطورية           ƫ مجازية       ƫ اجتماعية
  

ǚل    ومن المƌكد أن شخƮياتنا تاريخية ذاƘ حياƖ مستقلة تمǖ وجودها في النƭ من خ             
              ƚالƛالقسم ال ƴوهي تتعامل م Üاتها داخل الرحلةƲوƽل ملǚومن خ Üعنها ƣالتاري Ǌما سجل

  )2(.مما سماه هامون بالشخƮياƘ االستذكارية من االستشهاد باألسǚف

   لـذلǁ تتضـخم الـرŎحƘǚ عن طريƾ التعرƯ للشخƮياƘ االستذكارية ذاƘ العǚقة             
ǐبالمرجعي والتقرير .  

  ǬǪǦƢالم ƸǾمǉ   
ولهذا تسرد الĉĉĉرحƘǚ بضمير المتكلمÜ الذǐ هو ضمير الحضورÜ فƮاحبǊ يجب أن يكون              

              Ǐويتجل Üƭالن ǎمد Ǐية علƮعلي للشخƽومن هنا كان الوجود ال ÜǊب ƾالنط Ƙحاضرا وق
              ǚراح Üعوالƽو م ǚعل والمواقف باعتباره فاعƽمركزية للقول وال Ɩرƌضـمير المـتكلم كب

 لǖشعارÜ ومعلقا علǏ ما سمƴ أو رأÜǎ أو قرأÜ باحƛا ومحققاÜ            ومسـتمعا للعلماÜƇ ومنشدا   
إنـǊ يƽعـل ذلـÜǁ ليضƽي بعƯ الƽƮاƘ المكتسبة علǏ الذاƘ لترشيحها تدريجيا لتكون               

تƮريƠ بالوجود المƽرد المƌسƩ علǏ     "فضمير المتكلم   . شخƮـية عالĉمـةÜ محققةÜ باحƛة     
 )1(."تجربة خƮوƮية ال تسرǐ عليها المقارنة بغيرها

                                                 
 .1990ƭ Ü:24سعيد بنكرادÜ دار الكǚمÜ الرباط :  فليب هامونÜ سيمولوجية الشخƮياƘ الروائية تر– )1(
)2( –ƾالساب ƴر المرجƲان ƭ Ü:25. 
)1( –ƭ Üالكتابة والوجود Üǐ52: عبد القادر الشاو 
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الشخƮية نƽسǊ حينما كان فاعÜǚ أǐ أن الشخƮية تƮبƠ         /فƽـي الرحƘǚ يسرد السارد      
"    Ɩلـ  " أنـا سارد "   Ɩانية    " أنا مسرودƛة عن الƽمختل Ǐتتكلم في    : واالنا األول Ɩاألنا السارد

الحاضـر القƮƮيÜ عن األنا المسرودƖ في الزمن الماضيÜ فاألنا الساردƖ بخǚف األنا             
ةÜ فقد عاشƘ مغامراتها واقعا حدƛيا في الماضيƛ Üم إذا هي           المسـرودƖ هـوية مـزدوج     

  .تعيشها في الحاضر بعملية القƭ واقعا سرديا لغويا

              Ǐكد علƌون ÜيƮƮدال ق ÜƖي في حين أن األنا الساردƮƮمدلول ق Ɩفاألنـا المسرود   
                 ǐالخلف أو بشكل دائر Ǐاألمام أو إل Ǐإل ƚالحد ƾـية الـرحلية هي التي تسوƮأن الشخ

عتـبارها تعـرف ما ينبغي أن تكتبÜǊ وما ال ينبغيÜ والسارد قد يكون هو المسرودÜ لذا                 با
وضمائر الغائبÜ وهذا   " الجمƴ"و" المƽرد"تتـبادل المواقـƴ علـǏ مستوǎ ضمير المتكلم          

التـبادل دائـم الحضـور علǏ مستوǎ الوقائƴ الحدƛية والشخƮياƘ المحاورÜƖ واألخبار             
وهذه قضية لغوية وقƽنا عندها لنتبين المستوياƘ السردية        Ü  المـرويةÜ واآلƛـار الموƮوفة    

         Ơونوض Üفي السرد ǎوƮاألهمية الق Ƙذا ƘـياƮيلولوجية    " والشخƽأو الطريقة ال Ɲالمنه
Ǌالمضمون األدبي وتحكم علي Ǐالتي تطرأ عل Ƙالتغيرا Ʋحǚون Üƴ2(".التي تتاب(  

 وهي  ا الحاضر في السرد      وضـمير المتكلم يجعل الخطاب منسوبا إلǏ الذاƘ في زمنه         
Ü الذاƘ المركزية المعبرƖ عن كل ماهو أƮيل ونقي واألناƘ األخرǎ تدخل ضمن رقابتها            

نǊ يحيل  ه لسارد آخر يروǐ بضمير الغائب فƎ      الشخƮية عن دور  /وأما حين يتنازل السارد   
Ʋاهريا علǏ األقل وبذلǁ تندمƝ الشخƮية      ." الشخƮية/علـǏ زمن آخر ƹير زمن السارد      

  وإذا كان    )3(.المكتوبÜ فهو المتحكم فيǊ والمنشط والموجǊ لǊ      يدرǁ  د المƌلف الذǐ    والسار
  ضـمير الغائـب يعطـي الكاتـب مسـافة تƮƽـلǊ عـن ذاتÜǊ              " الـبعƯ يـرǎ أن      

 فƎننا نرǎ أن ضمير     )1("وتعطـيǊ أقƮـǏ مـا يمكن من الموضوعية Ʋاهريا علǏ األقل           
جاال للموضوعية أكƛر مما يتيحǊ     الغائـب هـنا ال يختلف عن ضمير المتكلمÜ وال يتيƠ م           

 لكون األيام لطǊ حسين رويƘ بضمير الغائبÜ وفيها كƛير من الذاتيةÜ            Üضـمير المـتكلم   
                                                 

عالم المعرفة المجلƩ الوطني للƛقافة والƽنون واآلدابÜ        الرواية بحƚ في تقنياƘ السردÜ       ةي نƲري  عبد المالǁ مرتاÜƯ ف    –  )2(
 .Üƭ95 1998ديسمبر/ 1919الكويÜƘ شعبان

(3)  -ƾالساب ƴر المرجƲين ƭ Ü:185.  
(1)  - ƾدمش Üقافة واإلرشاد القوميƛال Ɩوزار Ƙمنشورا ÜƖالمعقد Ɩالمغامر Ü1976 محمد كامل الخطيبƭ Ü:44.  
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والـرćĉحƘǚ رويƘ بضمير المتكلم وأƹلبها أحداƚ موضوعيةÜ فالموضوعية والذاتية ليستا           
ية خاƮـتين بالضـمائر وإنمـا الضمائر إحدǎ المƌشراƘ الموجهةÜ وما يدل علǏ الذات             

  ..                                 األخرǎ و كيƽية التعامل معهاةالسردي والموضوعية هي العناƮر

     ǬـǪǖال Ǭـƽوت        :ا Üعلƽحقيقية لها وجود بال Ƈيحمل الرحالون أسما     Ƈعن هذه األسما ƚتحد
وƹيرها Ü وعǚقة الضمير باسم العلم تكون Ʈحيحة لغويا بحيƚ يƮبƠ كل            كتب التراجم   

ومعلوم أن العرب عنيƘ باسم العلم ذلǁ اللƲƽ الذǐ يدل          . "حيل علǏ اسم علم ما    ضـمير ي  
ة تكلم أو خطاب أو ƹيبةÜ أو إشارƖ        ينعلـǏ تعيـين مسماه تعيينا مطلقا أƹ ǐير مقيد بقر          

                   Ƈشي Ǐفي الغالب عل ƾيطل Ǌإال أن مدلول ǁوما ذل ÜيةƲƽل Ɩحسـية أو معـنوية أو زيـاد
لعلم قد نجده في الرĆحƘǚ فقيها أو Ʈوفيا أو أديبا           Ü واسم ا  )2(وشـخƭ متميـز عن ƹيره     
ǁير ذلƹ بارعا أو شاعرا أو .  

والمƌلـف يعـي الجنƩ الذǐ يكتب فيǊ فيسميǊ رحلةÜ كما يعي ذاتǊ ويكتب عنهاÜ ضمن                
                 ƾداه أن ما سيقرأه رحلة قام بها اسم معين بكل ما علƌوم ÜǊيعقده بين قارئ ǐمعنو ƾاƛمي

      Ǌل حياتǚهوم           بهـذه االسم خƽوم Üتقييدا Ǌƽلƌبل إن اسم العلم يسمي م Üيرهاƹ اإلبداعية أو
يتجاوز عملية الكتابة ذاتها ليƮبƠ في بعƯ نماذج الرحلة المغربية مدعاƖ           " التقييد أحيانا   

  )3("...للƽخر واالعتزاز بحكم ارتباطǊ بالمƌسسة الرسمية مƌسسة ديوان الكتابة

       ƌية في الرحلة هي المƮالشخ ƠبƮوهكـذا ت       ǐوالسارد الذ ƭاحب اسم العلم الخاƮ لف
يسـند إلـيǊ السردÜ والمتكلم بضمير المتكلم الذǐ تتعدد مواقعÜǊ وإن كان التمييز بين هذه         

Əواحد بالنسبة للقــار Ƈشي Ǐول إلƌولكنها جميعا ت Üممكنا ƴالمواق.  
  

Ơ1(: كالتالي  ويمكن التوضيـ(             

  )اسم علم(        مƌلف                                 

  )أداƖ فنية(            السارد                         الشخƮية    

  )ÜƘ نا(                                              ضمير المتكلم  

                                                 
 .52:عبد القادر الشاوÜǐ الكتابة والوجودƭ Ü ينƲر  –)2(
)3( –ƾ السرد في الرحلة المغربية Ƙمستويا Ü19 عبد الرحيم مودنƭ Ü:152. 
)1( –ƭ Üية مكان السارد وتغيير ما يناسب المقامƮالشخ Ưتعوي ƴم ƾالساب ƴخوذ عن المرجƋ155: الشكل م. 
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  والشخƮـية فـي الـرحلة Ʈـعبة المنال ال تقدم نƽسهاÜ وال يهتم ساردها بمƲاهرها                
     ƘواƮنها أƋك Ǐحتـ Üسكي          الخارجـيةƽم أن توما شيƹور Üعنها ƚأو يتحد Üƚحين تتحد 

وبـارƚ ال يعنـيان شخƮـياƘ الـرحلة ولكن قولهما مناسب إلǏ حد ما إذ يريان بƋن                   
               ǁوكل ذل Üواألفكار والمشاعر ǐهر المادƲالم ƚي من حيƲƽل Ƙـية ما هي إال فتاƮالشخ

  )2(وجد بنحو متراƢ بواسطة اسم علم

  Ƌل عن كيƽية تشييد الشخƮية وبنائها من خǚل ما نقرأ Þورƹم ذلǁ فسنس :ǾǾǂơد الǾǆƲǂة 
             ƾية عن طريƮة بالشخƮالخا Ƙد السماƮيقـوم الدارسـون في األعمال التخييلية بر  
             Üعليةƽالنعتية وال Ƙد السماƮويمكن ر Üأو أفقي ǐبشكل عمود Ƙاإلدمـاج المتنامي للسما

  .    ادƖ أو المتشابهة وƹيرهاكما يمكن رƮد السماƘ المكررƖ والمتƽردÜƖ والسماƘ المتض

   وهـذه المـبادƮ Əالحة للشخƮياƘ الروائيةÜ ويمكن االستƽادƖ منها لدراسة الشخƮية            
الـرحلية رƹـم Ʈعوبة تحويلها إلǏ إجراƇ عمليÜ لذا ينبغي أن نحاول تشييد الشخƮية               

  :األساسية من خǚل

 .المغربية القديمةوƽƮها الخارجيÜ وإن كانƘ هذه األوƮاف نادرƖ جدا في الرحƘǚ  - أ

 . من خǚل أفعالها األساسية التي يراها الدارƩ تحمل سماƘ معينة أو تشخƮها - ب

 مـن خـǚل ما تƮرƟ بǊ الشخƮية من أقوال مƴ اآلخرين أو مƴ الذاƘ مما يجسد                  -ج
البنية الƽكرية أو الشعورية الخاƮةÜ أǐ أننا ندرƩ الشخƮية من منƲور داخلي وخارجي             

  .متشابهة مما لǊ داللة معينة في توƮيف بعƯ المǚمƠوسلوكاƘ متكررƖ أو 

  وننƲـر إلǏ الشخƮية باعتبار ما تقوم بǊ من أدوار ألنها هي التي تنشƐ المعنǏ الكلي                
Üƭللن ǁذل Üيƛعل الحدƽا للƮتسنينا خا Ưرƽأن تسنين القيم ي Ǐب علƮفاالهتمام من   

  .األعمال أكƛر من االهتمام بالƽƮاƘ والمƲاهر

حلة يƮعب الغوƭ في عمƾ الشخƮياÜƘ الفتقادنا الملƽوƲاƘ الدالة عما يعتلƝ            وفي الر 
فـي الƮدور فقلما ندرǁ بعƯ االهتماماƘ من خǚل ما تƮرƟ بǊ الشخƮيةÜ ولعل هذا               
              Ƈهر من األشياƲي بما يƽأن السارد يكت ǁذل Üوفتور Ƈمـا يجعلـنا نقـرأ الـرحلة بهـدو

Ƙ الداخلية فتكاد تنعدمÜ وهكذا يبقǏ القارƏ       والحـركاÜƘ وما يسمƴ من أقوالÜ أما الخلجا       

                                                 
 .155:لحديƛةƭ Ü والƩ مارتنÜ نƲرياƘ السرد ا  ينƲر– )2(
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              Üالماضي حاضرا Əل القارŇالزمني إذ يحو ƴالوض Ƈناƛباست ÜƘياƮالشخ ƴيـر مـتماه مƹ
  .في حين يكاد يكون في القƭ المتخيل كليا. ويƮبƠ االستغراƾ جزئيا

فالشخƮـية الرئيسـة للرحلة ال تخلƾ حوارا مباشرا مƴ الشخƮياƘ التي تلتقي بهاÜ وال               
تƽسـƠ لها المجال لتخاطبنا فهي تعرف بشخƮياتها التي تلتقي بها وال تعرŇف بنƽسهاÜ وما               
يسـمƠ بـǊ مـن أقوال الشخƮياƘ األخرǎ وأفعالها وأوƮافها يمر من خǚل شخƮية               
           Üة كالحكمةƮالمعرفية الخا Ƙوتراكم الخبرا ƘاƽƮوتعدد ال ÜƘالذا Ǐعل Ɩالرحال المعتمد

 إن األمر   "رها مما يميز شخƮية الرحال بين مرافقيÜǊ      وحسـن التƮرفÜ والشجاعةÜ وƹي    
يـتعلƾ في جميƴ الحاالƘ بمحاولة النƲر إلǏ كل السلوكاƘ والموا ƽƮاƘ واألحداƚ عبر              

       ƾخل Ǐترمي إل Ɩر واحدƲقافي   وجهة نƛ من       ...كون Ǌقافي المعبر عنƛالكون ال ƴم ƾيتطاب
  (1)..."خǚل ƮوƘ السارد

تتلقǏ بعƯ المساعداƘ كاإلعانة    مر كل شيƇ عبرها     ورƹـم ذلـǁ فهذه الشخƮية التي ي       
لسƽر من  علǏ الطريƾ وإشباƳ نهم حب االطƳǚ والتوƛيƾ والتعلمÜ والمساعدƖ األمنية في ا           

العملية التي تتحول   لة بينها وبين مشاريعها     اقـبل الرفقة أو موكب الحÜƝكما تتعرƯ لǘح       
 قطاƳ الطرÜƾ   و فوƘ الركبÜ  ي   الممƛلة ف  أهم مƲاهر اإلعاقة  إلǏ ملƽوƲاƘ سردية تƮف     

  .أنƲمة المرور من قطر إلǏ آخرÜ إلǏ جانب اإلعاقاƘ الذاتية كالمرƯ أو ƹيرهو

     ƝـدǽدƩ ƟƘǾـǆƲǁ ǧƘـƱƳƑ:          Üالمباشر Ƈاللقا ƾفي الرحلة عن طري Ɩجديد ƘياƮتدخل شخ 
 يعرف بها السارد ويقدمها من خǚل تخÜ        ƭƮوتكون هذه الشخƮياƘ ذاƘ وجود حقيقي     

Ƴ ÜإلـǏ بعƯ الƽƮاƘ التي يسجلها السارد عن طريƾ الرƌية أو السما           مـاÜ باإلضـافة     
  جل ــوƹالبا ما تختƽي هذه الشخƮية بعد أن تترǁ أƛرها في متن الرحلةÜ وبعد أن يس

 عليها مما يراه مناسبا وهذا اللقاƇ ال يكون محددا بدقة         لها أو   السـارد بعƯ أحكام القيمة      
  .تƛناƇاƘفي الزمان والمكانÜ وإن كانƘ هناǁ اس

             Ơالية تطمƛية مƮية األساسية أو لشخƮالبا ما تكون متممة للشخƹ الرحلة ƘـياƮوشخ  
           Üعلمها Ưاتها أو نقل بعƽƮ Ưاف ببعƮلقائها واالت Ǐـية الرحال إلƮويمكن القول  شخ

      ƴكلها تتمت ƘياƮةأن هذه الشخƽƮبعيون األدب         "ب Ɩالحيا Ǐر إلƲين ǐاإلنسان األدبي الذ

                                                 
  .1Ʃ Ü1996 Üƭ:63 طÜ نحو سيميائياƘ التƋويل لǘيديولوجياÜ دار األمانÜ الرباطالنƭ السردÜǐ سعيد بنكراد – (1)
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 وال ينƽي ذلǁ وجود  قديماÜلالواسƴ المستعمبمƽهومǊ (1).."فقا لǖدب ويحـاول أن يعيƫ و   
  تƽتقدشخƮـياƘ أخـرǎ مناقضـة أو مضـادÜƖ ولكـنها قلـيلةÜ فشخƮـية الـرحال                  

ضحǁ ال هي بالسمينة أو     لمǚمƠ سيكولوجية أو فسيولوجيةÜ فهي شخƮية ال تبكي أو ت         "  
ا مƴ العالم المرئي بمكوناتǊ     نهـا شخƮية فكرية تمارƩ االرتحال عبر حد له        النحـيƽةÜ إ  

Ý لذا سنتبنǏ تƮور الشخƮية وأدوارها وفƾ نƲرية العوامل         )2("اإلنسانيةÜ وƹير اإلنسانية    
التـي تقتضـي اختƮـار العـدد الǚمحـدود من الشخƮياƘ إلǏ عدد قليل من النماذج                 

Üالدارسين     المعروفة Ưهم       "...وكما يقول بعƽينبغي أن  لكي تكون الطبيعة اإلنسانية قابلة لل
             Ƙواتسع Ƙمهما تعدد Ɩل محدودƲت Ƙفئا Ǐوإذا كان   )3("يكـون فـي اإلمكـان نسبتها إل Ü

الروائـي يƽعـل هذاÜ فعلǏ الناقد أن يطبƾ المنهƝ نƽسǊ في حƮر قضاياه ليتم التواƮل                
  .األدبي بشكل سليم

إلǏ ولـن نسـائل الرحلة باعتبارها رواية ألنها في األƹلب األعم تحاكǏ التاريÜƣ وتƽتقر               
اللمساƘ الخاƮة ببناƇ الشخƮياƘ الروائيةÜ فƽي الرحلة يتم كل شيƇ في خط مستقيم منذ              

  .االنطǚقة إلǏ العودƖ وإلقاƇ عƮا التسيار
   ǼǪمƘǖال ƧƵǸمǲال Ǽǝ ةǾǆƲǂال:  
مـن سـماƘ الشخƮية في النموذج العاملي كونها مجردƖ معنويةÜ فقد تكون فكرƖ أو                   

أساسي في الحكي بغƯ النƲر عمن يƌديÜǊ وينقسم هذا         جمـادا أو تاريخـاÜ فهـي دور         
  :المƽهوم قسمين

1- Ɩالمنجز Ƙعاملي مجرد يهتم باألدوار وال يهتم بالذوا ǎمستو.  

مسـتوǎ تمƛيلـي تـتخذ فيǊ الشخƮية ƮورƖ فرد يقوم بدور ما في الحكيÜ فهو                 -2
د شـخƭ فاعل يشارǁ مƹ ƴيره في تحديد دور عاملي واحد أو عدƖ أدوار عامليةÜ وعد               

ويورد الدارسون الترسيمتين التاليتين    .  لǊ دالعـوامل محـدود بستǊ وعدد الممƛلين ال حدو        
 .لتوضيƠ دور العامل والممƛل

  3     ذ2     ذ1  ذاƘ                                    ذ        
                                                 

(1) - Üميخائيل باختين Üالخطاب الروائي ƭ:160.  
)2( –ƭ Üأدبية الرحلة Ü33: عبد الرحيم مودن.  
 .ƭ:46 بكر عباÜƩ:تر مندالوÜالزمن والروايةÜ.أ. أ– )3(
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Ƴ 1Ƴ     2Ƴ     3         عامل                                      

ـ  "  ذا يعنـي أن ذاتا واحدƖ بƎمكانها أن تسهم في عدƖ عوامل أو أن تسند لها وƲائف                 وه
وبالمقابل يمكن أن تشترǁ عدƖ ذواƘ في دور        )...مرسـل إليÜǊ معارƯ    ذاÜƘ(مخـتلƽة   

 والكتلة التي تسعǏ إلǏ تحقيƾ موضوƳ مشترǁ الطائƽة         ةالذاƘ الجماعيةÜ المجموع  : واحد
    ƣال Ü1(..."والقبـيلة والحـزب(Ü عليها   فا ƾية بعينها يطلƮي قد يتجسد في شخƛلمجال الحد

                Ɩقد تجسد مجاال واحدا أو عد Ɩية الواحدƮوالشخ ÜƘياƮشخ Ɩاسـم المرسـل أو في عد
  :مجاالÜƘ والمجاالƘ عند ƹريماƩ تجمƴ في ƛǚƛة أزواج باستمرار وهي

Ǌمرسل إلي        Ƴمرسل         موضو               .  
  

             Ưمعار          Ƙمساعد          ذا  .  

في مستواه الƲاهرǐ المعبر    ...يƌدǎ بنية العǚقاƘ العامة التي تحكم النƭ      " هذا النموذج   
عـنǊ بالمستوǎ السطحيÜ الذǐ تقوم فيÜǊ في الوقƘ الذǐ يبدو فيǊ محكوما بالبنية العميقة               

 ǊنـƋوه         ...وك ÜهرƲل والعالم المتمƮƋـل بين العالم المتƮـلة وƮ     Ʃريماƹ و ما سماه"
J.Greimas.Å "التحول من طور )2("نموذج العوامل Ǐعل Ǌوما دام السرد يقوم في أساس   

  )3(.إلǏ طور واالنتقال من حال إلǏ حال فƎن النموذج العاملي يمر بƋنواƳ من االنتقال

"              Ƙمجموعة العمليا Ƈبنا ƖعادƎسنن السرد ب ǁوتقتضـي الدراسة في مرحلة من مراحلها ف
عنـيةÜ مـن ƛمŇ نشƋ بناƇ نحوǐ علǏ جانب من التعقيدÜ وهو موضوƳ دراسة السردية                الم

  )1(."المولدƖ بدورها من البنية العميقة

   والكائـناƘ التـي تقـدم من خǚلها الحكاية إما أن تكون ƛابتة أو متحركةÜ فالمتحركة                
نداƘ اللƲƽية في   مـتعلقة بالوƲائف والƛابتة تعين األوƮافÜ فƽي بداية الخطاب تبدأ المست          

                                                 
 .Ü2000ƭ Ü:15-16 أكتوبر1 السعيد بو طاجينÜ االشتغال العامليÜ دراسة سيميائيةÜ منشوراƘ االختǚف ط– )1(

  .Ü1991ƭ Ü:26 سنة1طبيروÜƘ  في داللية القƭƮ وشعرية السردÜ دار اآلدابÜ Ü سامي سويدان–  (2)
  .بعدها  وما1993ƭÜ:47العربية للكتاب طÞ سنةمحمد الناƮر العجيميÜ في الخطاب السردÜǐ نƲرية ƹريماÜƩ الدار  – (3)

(1)  –ƭ ÜǊسƽ36: ن.  
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تحديد الشخƮية ƛم تكتسب تدريجيا األوƮاف والوƲائف حتǏ إذا شارف الخطاب النهاية            
  .استوƘ الشخƮية محدŇدƖ الهويةÜ واضحة المعالم

 وهكذا يقدم لنا المستند اللƲƽي ما يعبر عنǊ بملƽوƲ الحالÜ كƋن يكون الرحال              :ǡȆǕة الƜǙƸة 
عزم علǏ االرتحال الƽعلي ينتقل الملƽوƲ من وƮف        في منزلǊ فيرƹب في االرتحالÜ فƎذا       

أǐ أن الرحال   . الحال التي ينبغي أن يشتمل علǏ ذاƘ الحال التي ترƹب في موضوƳ ما            
                Ǌال عنƮƽب في االنƹير ǊنƎال بالمكان فƮات ƴن كان في وضƎما ف Ƈب في شيƹير Ǌسƽن

)  م ^ذ  (Ʈƽال عنǊ أǐ  أو العكƩ مما يولد القول أن الذاƘ متƮلة بالمكان وترƹب في االن           
ومـا دامـƘ الرƹبة متعلقة بشخƮية حقيقية لها اسم علم خاƭ ولها وجود              ).     م    ذ(أو  

               Ʋوƽمل Ƌوينش Üاإلنجاز Ƙذا Ǐإل Ɩنها تتحول بالضرورƎف Üǐفعلـي خـارج العمـل السرد
تƮال أو االنƮƽال مƴ ما     لـذǐ يشـتمل علـǏ ذاƘ اإلنجاز الكائنة في وضƴ اال           ااإلنجاز

   ÜǊب فـيƹال عن المكان            وم تـرƮƽاالن Ǐإل ǐدƌاإلنجاز يقتضي تحوال إنجازيا ي Ʋـوƽل
ويسعǏ إلǏ تحول إنجازƹ ǐايتǊ االتƮال برƹبتǊ ولما كان ملƽوƲ الحالÜ وملƽوƲ اإلنجاز                           

ناشئين عن الرƹبةÜ فƎن الذاƘ المنجزƖ حين تتƮل برƹبتها تقوم بƎشباƳ حاجاتها المتمƛلة             
التمتƴ بالمناƲر في المكانÜ وبƋعمال اإلنسان وإنجازاتÜǊ وهكذا        علـǏ مستوǎ الرحƘǚ ب    

             Üحال جديد Ʋوƽبة تولد ملƹالر Ƙإذا أشبع Ǐحت ƘاƇف واألخبار واللقاƮبالو Ɩالوحد ǖتم
               Ƙذا Ǐإل Üالحال Ƙخر فتتحول ذاƉال بƮالمكان واالت ǁال عن ذلƮƽبة في االنƹوهـو الر

وقƘ نƽسǊ تنشƋ الرƹبة في االتƮال بمكان       اإلنجـازÜ فـيحدƚ الرحيل واالنƮƽالÜ وفي ال       
آخـرÜ وهكذا تتوالǏ ملƽوƲاƘ الحال وذاتهاÜ وملƽوƲاƘ اإلنجازÜ وتحوالتها المتعاقبة بين            

         Ɩواحد Ƙم أن الذاƹر ÜـالƮƽـال واالنƮية الرحلية    " االتƮوهذا القانون ال    "هي الشخ Ü
نا بƽعل خارجي قهرǐ    يـتخلف إال فـي جزئية اإلشباƳ الذǐ يتم أحيانا بشكل ذاتي وأحيا            

Ƙباƹقسريا وتتولد عنها ر Ƙل الذاƮƽفتن.  

   ويتوالـǏ المخطط العاملي لمقاربة كل الوحداƘ التي حددƘ تمƲهر حكاية الرحلة في             
           ǎأخر Ǐمن مدينة إل ƾحـركيتها األفقـية حسـب مراحل الطري ...   Ǐويمكن تطبيقها عل

الذهاب والعودÜƖ وهذا ما يƽسر لنا   الـرƹباƘ الكلـية النابعة عن الهيكل الƛابƘ للرحلة من           
تلـǁ الـوحداƘ الخاوية التي يتƮل بها الرحال فǚ تشبƴ لǊ رƹبةÜ فيسكƘ عنها ويكتƽي                
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              Üƾوهو التزام السارد بذكر مراحل الطري Əالقار ƴم Ǌينشئ ǐالذ ƾاƛالمي Ǐعل Ƈبنا Üبذكرها
  :   تالي اللوهذا التناوب بين ملƽوƲ الحالÜ وملƽوƲ اإلنجاز يعبر عنǊ بالشك

  ملƽوƲ الحال                                         
    ذاƘ الحال                       موضوƳ لǊ قيمة                          

      
                           االتƮال                االنƮƽال

    ) م  ذ         (    )   م ^ ذ                         (   
                       

  ملƽوƲ اإلنجاز                                    

  ذاƘ اإلنجاز                                                
                              

                      تحول انƮƽالي          تحول اتƮالي

إن ملƽوƲ اإلنجاز يمكن أن يƋتي في شكل تحول اتƮالي أو           :  ويقرأ التناوب الƛاني كالتالي   
 وممǚƛ بذاƘ   (1)تحـول انƮƽـاليÜ فـيكون البرنامƝ السردǐ مجسدا في اإلنجاز المحول           

ÜالƮحالة االت Ǐال إلƮƽتحويل حالة االن Ǐويعمل علÜ اإلنجاز  Ƙأن الذوا Ǐكيد علƋالت ƴم
          ǐذ Ƴقتها بالموضوǚل عǚها إال من خƽذو القيمة ال      ال يمكـن تعـري Ƴوالموضو Üالقيمة 

        Ƙ2(يـتحدد إال إذا كـان هـدفا للذوا(       Ʋوƽفمل ÜƳوالموضو Ƙقة بين الذاǚالع Ƌوهكذا تنش Ü
 وذاƘ الحال   )1(" ليسا إال تمƛيǚ منطقيا دالليا لǖفعال والحاالƘ      " الحـالÜ وملƽوƲ اإلنجاز     

 العواملÜ كما يسمحان    وذاƘ اإلنجاز عامǚن تركيبيان يسمحان بƎنجاز العملياƘ من طرف        
              Ƙهي وحدا Üالسردية Ɲأن البرام ǁويعني ذل ÜانƮوالنق Ɩالزياد ƚالحكاية من حي Ʃبقـيا

Ü وفي دراستنا لن    )2(سردية تعود إلǏ تركيب عاملي وتساعدنا علǏ فهم الترسيمة السردية         
 نتتـبƴ التمƲهراƘ السردية للبنية السطحية كلها حسب الوحداƘ ألن ذلǁ سيƲهر الدراسة            

بمƲهـر هزيل ضعيف لتشابǊ األفعال والعواملÜ لهذا سنكتƽي بالوحداƘ الكبرǎ المشكلة            
                                                 

(1) –ƭبنية الن Üحميد لحمداني ǐالسرد Üط Üقافي العربيƛالمركز ال Üور النقد األدبيƲ1 من منƩ Ü1991 Üƭ34- 35. 
 .190:دبي ƭسعيد بنكرادÜ طرائƾ التحليل األ: تر) المكاسب والمشاريƴ(السردية سميائياÜ Ƙ الƹƩر يما.ج. أ– )2(
)1( –ƴالمرجƭ ÜǊسƽ191: ن. 

(2) -ƭ ÜǊسƽ192: ن.  
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للهيكلÝ ألن الوحداƘ المميزƖ تكتسب معناهاÜ بعǚقة بعضها ببعƯ في المحور التوزيعي            
الذǐ " النموذج العاملي " والدراسـة المختƮـة بتحديد هذه العǚقاƘ هي التي نطلƾ عليها            

  )3(:الييتشكل حسب الرسم الت

   المرسل إليǊ                الموضوƳ                    المرسل     
  

                                       
 المعارƯ                الـــذاƘ                       المساعد 

أيضا تبعا  ولمـا كان السرد يتطور وينتقل من حال إلǏ حال فƎن النموذج العاملي ينتقل         
تعدد أنواƳ االنتقال   ة من حيƚ االتƮال أو االنƮƽالÜ و      للعǚقـة مـƴ الموضوƳ ذǐ القيم      

Ǌوطرق   Üلمراحل اإلنجاز ƴما يعرف           تاب Ƌينش ÜلƮبة والتواƹالر ƾلتحقي Ƙسعي الذا Ƈناƛوأ 
بعǚقـة الƮـراÜƳ وفي هذه العǚقة تحقƾ الرƹبة أو تƽشلÝ أǐ أن ذاƘ اإلنجاز الƽاعلة                

  .نƮƽالي أو االتƮالي تƮبƠ في ƮراÜƳ فتنشƋ عǚقاƘ المساعدÜƖ واإلعاقةللتحول اال

   وعǚقـاƘ المسـاعدƖ تعـين الـذاƘ علǏ اإلنجازÜ كرفقة الطريÜƾ واألحوال الجوية              
المناسبةÜ ورخƭ األسعارÜ وحسن االستقبال من قبل القاطنين في األماكن المرƹوب في            

  .ي اإلنجاز والوسائل المتاحة من مركوب وزاداالتƮال بهاÜ إلǏ جانب القدرƖ الذاتية ف

  أما عǚقاƘ اإلعاقةÜ فهي كل ما يحول بين ذاƘ اإلنجاز ورƹباتها وتحوالتها اإلنجازية             
مـن اتƮال وانƮƽالÜ من انعدام رفقة الطريƾ والƲروف األمنيةÜ والمعاشيةÜ واألحوال            

Ʈوƭ وقطاƳ الطرÜƾ وسوƇ    الجوية ƹير المناسبة وعدم القدرƖ علǏ التكاليفÜ وكƛرƖ الل        
               Üإنجاز Ƙالحال لتكون ذا Ƙهل ذاƌالذاتية التي ت Ɩالسـاكنين بالمكان وانعدام القدر Ƴطـبا

  .قة من إنسان وحيوانÜ ونباƘ وجمادوƹير ذلǁ مما يمكن إدراجǊ في اإلعا

 وهكذا يتولد محور الƮراƳ الذǐ يبدو أنǊ قليل الƽاعلية في الرحƘǚ لكونǊ يجرǐ من                 
واƘ ال تحمل مشروعا لǘعاقةÜ وإنما تقوم بدور المناوشة ƛم االختƽاÜƇ وال تƌدǐ             قـبل ذ  

        بǊ ذاƘ اإلنجازƾ   Üدور المـناوƏ الحقيقـي الـراƹب في الموضوƳ ذǐ القيمة الذǐ تتعل            
               ǁǚمتǚل ƳراƮ محل Ʃلي Ǌأن Ǐالبا ما يكون مشاعا بمعنƹ Ǌوب فيƹالمـر Ƴوالموضـو

Ƙ مضادƖ بالمعنǏ الƽعليÜ ذلǁ أن الترسيمة السردية تقتضي         والسيطرÜƖ أǐ أنǊ ال توجد ذا     
                                                 

(3)–ƭÜاالشتغال العاملي Üر16 السعيد بوطاجينƲوانÜر العجيمƮيمحمد الناÜ Üǐفي الخطاب السرد ƭ38  
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مسـارين سـرديين مكونـين من ذاƘ وذاƘ مضادƖ تتنازعان موضوعا ذا قيمة فتحƮل               
              ǐذ Ƴالموضو Ǐالذاتين عل ǎإلحد Ɩأن تتم السيطر Ǐعل ÜالحةƮالمـواجهة بينهما أو الم

هذا ما ال يحƮل في     و... القـيمةÜ سواƇ كان من جنƩ المحسوساƘ أو من جنƩ األفكار          
  . وبالتالي تبدو الرحلة بǚ حبكة وال عقد. الرحÜƘǚ وبهذا ينعدم الƮراƳ بمعناه الدرامي

   وفـي هـذا الـنوƳ مـن الدراساƘ ليƩ المهم الشخƭ أو اسمǊ وإنما المهم األفعال                 
إن الƽعل والشخƮية يتكونان    . " واألحداƚ في محيطها أو الغرƯ الذǐ تƌديǊ في المسار        

 ومهما قيل عن    )1(."يجـيا علـǏ امتداد الخط الزمني في عملية القراƖƇ وتطور السرد           تدر
  .سيادƖ الƽعل والحدƚ فƎن الشخƮية لها السيادƖ في فعل السƽر

 وعلـǏ ضوƇ ذلǁ سندرƩ األحداƚ أو نƽسرها في مستواها السطحي علǏ الرƹم من أن               
أنهم ال يƽسرون   " منƲرين يدعون قارئا آخر قد يƽهم ذلǁ بطريقة مختلƽةÜ وأن كƛيرا من ال          

               Üولكن تسمية فعل ما Üيرƹ ونها ويسمونها الƽƮبل ي Üالتي يحللونها ƭƮاألفعال في الق
  .)2(." هي بمعنǏ من المعاني تƽسيره

   يƲهـر السـارد أمام القارƏ باعتباره شخƮيةÜ وال ينسحب إلǏ الوراÜƇ ومن هنا كان               
   مǚمƠ خارجية  Ʈǁية البطلÜ ال تمتل   تماهـي السـارد والشخƮـية في الرحÜƘǚ وشخ        

 بل هي نقطة متحركة داخل الƽضاƇ الممتلƐ باالنتقاالƘ السƽريةÜ مما يتيƠ للسارد             -ƹالبا-
                Ǌوكل ما يمر ب ǎوالمدن والقر ƴف المجتمƮل وǚمن خ Üمتنوعا Ƙابƛأن يقدم العالم ال "

Ü )1(" جاورƖ أو متتالية  وƹالـبا مـا يتƽتƘ العالم إلǏ أشياƇ منعزلة وإلƲ Ǐواهر وأحداƚ مت            
      ÜيةƮقة ما بالشخǚع Ǌأن كل ما يقدم في العالم المسرود ل Ǐية تقوم علƮبيـنما بنية الشخ
وهذا ما يربط األشياƇ المعزولة والمبعƛرÜƖ ويجعل الشخƮية هي المحور الجاذب لكل ما             

ا قاته عǚيسـرد مـن أخـبار وأفعـالÜ فـي الجوانب السلبية أو اإليجابيةÜ ومن خـǚل           
  .بالشخƮية يمكنها أن تحدد بعƯ المǚمƠ المميزƖ للشخƮية

                                                 
)1( –ƭ Üةƛالسرد الحدي ƘرياƲن Üمارتن Ʃ152: وال. 
)2( –ƭ ÜǊسƽ131: ن. 

(1)  –Üول م أفقا للشكل والخطا الرواية محمد برادهƮمجلة ف Ü11ب المتعددينƳÜ4 Ƈشتا Ü1993ƭ Ü14-13:م.  
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 تتولد الحركاƘ والسكناǊ    Ƙ   فالـرƹبة هي الحافز األكبر في دفƴ السرد نحو ƹاياتÜǊ ومن          
المعبـر عـنها باالتƮـال واالنƮƽالÜ والتحوالƘ المتعددƛ  ÜƖم تليها في األهمية عǚقة               

     Üواإلعاقة Ɩالمساعد ǐالتي تشمل حافز ƳراƮال        Ǌبتƹر ƾتحقي Ǐفالرحال إما أن يساعد عل 
               Ǐولǖل Ɩومـن هـنا تـتولد الحوافـز السلبية المضاد Üƾأو يعـا)   ÜƇالكره واإلفشا Ƌفينش

 عن الحقيقة باستمرارÜ فقد ينجز الرحال       رÜ علـǏ أن المƲهر الخارجي ال يعب       )واإلعاقـة 
Ʋاهر والباطن  عمƹ ǚير راƹب فيǊ كما قد يتعامل مƴ شخƭ يكرهǊ مما يولد عǚقاƘ ال             

فـي األقـوال واألفعـالÜ وهكذا تتعدد الحوافزÜ ويƮعب فƮل دراسة الشخƮياƘ عن              
  Üحوافزها"             ǁفيما بينها إنما تقوم بذل Ƙقاǚع Ɛفعالها وتنشƋحين تقوم ب ƘياƮأن الشخ ǁذل

  )2(."بناƇ علǏ حوافز تدفعها إلǏ فعل ما تƽعل
ȅǷƍ - ةǽƷدƜǖة  الǪƭƸال Ǽǝ ةǾǆƲǂال :  
خƮية العبدرǐ بكƽاƖƇ إبداعية عالية وبخاƮة في الكتابة النƛرية مƴ باƳ في               تتمـتƴ ش  

  وليƩ هذا . الشعر اليغƽلÜ ورحلتǊ ذاƘ تƛƋير في جمهورها المعاƮر واألجيال التي بعده

           Ɩيرƛك Ƙفي مجاال ƾوƽـية العـبدرية تƮمة نوعان أساسيان من    "و. فحسـب بـل للشخƛ
فالنوƳ األول  ...رباشر والتقديم ƹير المباش   التعريف الم : المƌشـراƘ النƮـية للشخƮـية     

يسـمǏ السـمة عـن طـريƾ الƮـƽةÜ والـنوƳ الƛاني تعرƯ الشخƮية ويضرب لها                 
ǚƛم...Ɩمهمة استنتاج الميز Əو "(3) تاركا للقار "ƾتتم عن طري Ɩير المباشرƹ Ƙالسما:  

ƍ(-  ǧƘـǖǝȁأفعال مهمة      : ا Ƙكان Ƈسوا )     يةƮمنجز من قبل الشخ Ƈشي ǐحذف  أو أفعال ) أ 
أو أفعال تƋملية سواƇ كانƘ لǘنجاز أو       ) أǐ كـان علـǏ الشخƮـية إنجازها ولم تنجز         (

ǁللتر.(  

ƙ(-  ǫȆـǦفي               ":ال ƘامƮ أو كنشاط ƚفي الحدي Ƈية سواƮم الشخǚيمكـن أن يكـون ك
وما تقولǊ شخƮية ما عن     ...الذهن مƌشر السمة أو السماƘ في كلŰ من المضمون والشكل         

  )1(..."بل أيضا الذǐ يتكلƃم...تكلƃم عنǊاآلخر قد ال يميز الم
  ǽƷدƜǖة الǾǆƲǂال ƟƘمƽة  

                                                 
  .52:يمني العيدÜ تقنياƘ السرد الروائي في ضوƇ المنهƝ البنيوƭ Üǐ.  د–  (2)

(3 – Üكنعان ƚشلومي ƭÜيƮƮ92-91:التخييل الق.  

 (1)  –ƴالمرجƭ ÜǊسƽ97-94: ن. 
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      ƾالدقي Ǐبالمعن ƚباح ǐاالهتمام فالعبدر Ƙل مجاالǚـية من خƮالشخ Ƙسـما Ǐتتجلـ  
      ÜƘاألخبار والمتغيرا Ǐعل ƾويعل Üالعامة ǊروفƲ يقـوم بمراقبة المحيط في Ǌإنـ Üللكلمـة

Ü إنǊ           )2(قلما يوƲف إبداعاتǊ في الترفيǊ    ويـنقل التـراƚ االجتماعـي من جيل إلǏ جيلÜ و          
              Ƙبين الجماعا ƚتراقب ما يحد ÜƖاتها الحاضرƲوواعية بلح ƣـية واعـية بالـتاريƮشخ

وهي بǚد ماƘ فيها العلم وذكره      " واألفـراد علـǏ مستوǎ خط الرحلة تراقب بǚد القبلة           
 وال تسمƴ في مساجدهم     حتـƮ Ǐار من العادƖ في أكƛرها أنهم ال يتخذون ألوالدهم مƌدبا           

تـǚوÜƖ وإذا طرأ عليهم من يحƲƽ القرآن آجروه علǏ اإلمامة ويواƲبون علǏ الƖǚƮ في               
وهم أهل ذمام واحترام وحماية للجار      ... الجماعة إذ ال يحƲƽ أحدهم ما يƮلي بǊ إال النادر         
  )3("...وإيواƇ الغريب علǏ ضد ما عليǊ أكƛر أهل الغرب

لƮغيرƖ من الناƩ وتسجل ما عليها وما لهاÜ وهي واعية بتاريƣ             تراقب هذه المجموعة ا   
 حافƲين  ن ينشƋ و  يوبالتال. األفكـار واألفعـالÜ فلقد كان الناƩ يتخذون مƌدبين ألبنائهم         

 ذلǁ فدƾ   نللقـرآن ويسـتطيعون أداƇ وƲائƽهم التعبديةÜ وفي زمنǊ وجد هƌالƇ ال يƽعلو            
 الƽاضلةƌƾ  ÜالƇ بالجماÜƳ وباألخǚ  ناقـوƩ الخطـر علǏ مستوǎ المستقبل رƹم تمسǁ ه         

  .وماداموا ال يعلمون أبناƇهم فهم في خطرÜ وهذه مǚحƲة خبير بالتغيراƘ االجتماعية

  ومـƛلما تـراقب الشخƮية الجماعاƘ تراقب األفراد فتقف عند القاضي والسلطان هذا             
حوادƚ حلƘ بها زمانة الزمان وأحلƘ بها       "الجهـاز الحسـاƩ لقياƩ السلوكاÜƘ فتلمسان        

وقد شاهدƘ جمعا من الحجاج ينيƽون عن األلف وردوها         ... الحـدƛان فلـم تبƾ بǊ عǚلة      
Ü إنها مراقبة ألخƾǚ الملوǁ وأرباب      )1(..."فوقƽـوا إلـǏ ملكهـاÜ فƋعطاهم دينارا واحدا        

   ǁعن مل ǁاب  ذلƹ ولقد Üمن استمالة القلوب بالكرم Ǌوما ينبغي أن يكونوا علي Üالسياسـة
  ǐتلمسان الذ ƾالخطر المحد Ǌألف حاج إن Ǐدينارا عل ƾرƽي.  

   ƷƘƜـƱȁا ǨقـǱ:            ة نقل األخبار لنشرƽيƲية الرئيسية في الرحلة العبدرية وƮالشخ Ʃتمـار 
 فقد  محسناƇ لبسƘ أسماالÜ والكري   "المعلوماƘ وتحسيƩ القراƇ عامة بما يجرÜǐ فقسنطينة        

                                                 
  .93:عبد العزيز شرفÜ أدب السيرƖ الذاتيةƲƭ Üرين  –  (2)

)3( – ƭ Üالرحلة Üǐ8:العبدر.  
(1)  –ƭ ÜǊسƽ11-10: ن.  
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الشخƮية تخبر بƋوضاƳ    ف )2(..." مـاالÜ والـبطل أƛخنـتǊ الجراƟ حتǏ لم يطƾ احتماال          
 والƮراعاƘ  يالمغـرب كلǊ وتوضƠ أن األمور ليسƘ علǏ ما يرام إƛر االنقǚب المر ين             

              ƴبالمقارنة م Ƙما حلƛحي ǊƽƮوإنما ت Üفاعل الخراب والتدمير Ǐولكنها ال تشير إل Üالمحلية
  .ما كان عليǊ قبل كتنبيǊ وإنذار و تسكƘ عن الدول المغاربية سكوتا تاما

لـƹ ǏاراƘ العربان علǏ المدن وما تحدǊƛ من خراب وبذلǁ تسجل الشخƮية              وتشـير إ  
وقد "... مـوقƽها مـن هذه الƽوضǏ العارمة التي تƋتي علǏ األخضر واليابÜƩ فهذه باجة               

حـدƘƛ بهـا أن أهلهاÜ ال يƽارقون السور خوفا من العربانÜ وأنهم يستعدون لدفن الجنائز       
 .)3("كما يستعدون ليوم الضراب والطعان

   وتخبـر بامـتعاƯ شديد عما عانتǊ في مƮر من سلوǁ الناƩ واالزدحام واالحتيال              
         ǁاألترا ǁǚكون امت Ǐوتشير إل ÜƩالمكو Ƴوأنـوا"ǁابة إنقاذ للمسلمين    " المماليƛر بمƮلم

ولوال لطف اهللا في تملǁ األتراǁ لهمÜ ما أمكن المقام بها مسلماÜ ولكن ملوكهم              "...جميعا  
د سليمةÜ وشƽقة وحنان علǏ المسلمينÜ وتƽضل علǏ الƽقراÜƇ وحسن Ʋن           أهل دينÜ وعقائ  

               Üمن خدمتهم للركب Ƙوقد رأي Üعهم اهللا وأحسن عونهمƽم نǚوهم ركن اإلس Üهـل الدينƋب
  )4 (...".واحتياطهم وƮبرهمÜوحسن محاولتهم ما تعجبƘ منǊ فالحمد هللا

ǚم إذ هم الذين يوطئون المقام        فتملǁ األتراǁ لمƮر بالنسبة للشخƮية مما يقتضيǊ اإلس       
للمسـلمين فـي مƮرÜ ويسهلون المرور إلǏ البقاƳ المقدسةÜ كما أنهم عماد المسلمين في               
         ǁكƽام والتƲمن عدم االنت Ɩدر هذا الموقف بعد المعاناƮوي ÜǊم والتمكين لǚحمايـة اإلسـ

ا لم يسجلǊ   وهذا م . السياسـي والخراب في المغرب كلÜǊ و ينم عن بعد النƲر في األمور            
         ǚف ƾية العبدرية في كونها تلتزم بالحƮالدارسون للشخ"    Ơوال تحسين قبي Üحسن Ơ1(."تقبي

(               Ɩعن وفا Ƙقريبة من مكة أخبر Ƙفحين كان ÜƭوƮر بالخƮمر مƋية بƮوتهـتم الشخ Ü

                                                 
  (2)  – Üƾدر السابƮالمƭ :32.  

(3)  –Ǌسƽن ƭ Ü:37-38.  
)4( –Ǌسƽن Üƭ :128.  

(1)   – ƾدر السابƮالمƭ Ü :1.  
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وكنا تركنا السلطان علǏ الحركة إلǏ جهاد عكةÜ وقد برز          :" سـلطانها الملـǁ المنƮور    
  )2(." المدينةÜ فلما خرج مرƯ فماƘجميƴ عسكره خارج 

ƛم زرنا  : "  فالشخƮـية تدرǁ الوƲيƽة اإلخبارية إدراكا جيدا إذ علقƘ علǏ عسقǚن قائلة           
عسـقǚن جبره اهللاÜ وهو خراب يباب الأنيƩ بǊ إال أطǚال ماƛلة وآƛارا طامسة تƛƌر قي                

    Ʃاألن Ơالقلـب تـباري ...      ƽوإسبال الج ÜƖإعمال العبر Ǐر علƮالمب ƚتح   Ɩون بوابل العبر
Ü ولعل اإلشارƖ إلǏ سير هذا السلطان إلǏ حƮار عكة          )3(."وتـنادǐ الحذر الحذر والبدار    

 Ǌب Ǌتكشف عن سر إعجاب ÜليبيينƮال ǐها من أيدƮǚالستخ            .  

     ƷǸǾـǚة الǾـǆƲǂوتبرز في أشكال              :ال Üالدين Ǐعل Ɩية الغيرƮهذه الشخ Ƙومـن سما   
 النƮارǎ علǏ المسلمينÜ فƽي عنابة تعجب من ذلƹ ǁاية          مخـتلƽة وبخاƮـة عند هجوم     

الـتعجب وتƛƋـر لطرابلƩ التي تعاني من ƹاراƘ األعراب برا وهجماƘ النƮارǎ بحرا              
Ü فƛغور  )4(..."واسـتوǎ علـيها من عربان البرÜ ونƮارǎ البحر النƽاƾ والكƽر          : " قـال 

لمƌمنة ذاƘ الحساسية التي    المسلمين حين تهاجم من األجنبي تحدƚ أƛرا بالغا في النƽوƩ ا          
ال تقـبل الذلÜ وهذه الشخƮية من أولئǁ القǚئل الذين يشعرون بهذه المشاعر مما جعلها               

قد عريƘ عن عالم أو متعلمÜ وأقƽرƘ من فقيǊ ومتكلمÜ فهي           : " دنيا عƮرها بكونها   تƮف
در عامـرÜƖ وقائمـة داƛـرÜƖ وهذا أمر شمل في هذا األوان المدن والقرǎ وعم بحكم الق                

Ü هذه نƲرƖ شاملة ربطƘ األجزاƇ بالكلياƘ       )5(."أƮناف الورÜǎ وال حول وال قوƖ إال باهللا       
 وكما تغار الشخƮية علǏ البǚد      هاÜحاضراستخلƘƮ العبر من    والمقـدماƘ بالنـتائÜƝ ف    

اإلسـǚمية تغارعلـǏ مقدسـاتهاÜ فحـين وƮلƘ إلǏ القاهرƖ ساƇها ما شاهدتǊ من عدم                
الغرائب عندهم تضييƴ المساجد والجوامƴ وإهمالهاÜ وقلة التحƲƽ        ومن  :" بالمساجد ماالهتما

فيها حتǏ تƮير مƛل المزابل وتسودŇ حƮرهاÜ وحيطانها من األوساÜƢ وقد ƮليƘ الجمعة             
             Ƙالكناسا Ƴأكواما من أنوا Ǌفي Ƙالمسـاجد فرأي Ưهم وأقل     ...فـي بعـƇاƽر جƛفما أك Ü

                                                 
 (2) –ǊسƽنÜƭ:166.  

(3)- Ǌسƽنƭ Ü :231.   
(4) –ÜǊسƽن ƭ :77.  

)5( –ƭ ÜǊسƽ233: ن.  
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ل في اإلسǚم وهذا ما أƛار حƽيƲة       Ü إن انعـدام الـنƲافة يخالـف األƮو        )1("...حـياƇهم 
وبمƛل هذا  ". ما أكƛر جƽاƇهم وأقل حياƇهم      " الشخƮـية فسـجلƘ هذه الƮيغة التعجبية        

وقد دخلƘ  : " اإلحساƩ الرهيف نحو بيوƘ اهللا سجلƘ هذه الƲاهرƖ أيضا في البلد الحرام           
 بƋسبابهم  مسـجد دار الندوƖ فوجدتǊ مǔن من األوساƢ والقماماƘ ووجدƘ فيǊ ناسا نزلوا            

       ƘناعاƮوفي داخل المسجد الحرام عند باب شيبة       ...وهـم يعملـون أعمالهم من سائر ال
Ü وهذا الشعور يمليǊ    )2("سـوƾ كبيـر بƋنـواƳ المبيعاƘ من أكƛر األسواƾ زحاما ولغطا             

جانـب عقائدǐ محƯ وهو أن اإلسǚم دين نƲافةÜ وƛانيهما البيئة النƲيƽة التي             : جانـبان 
وهذا ما يبرز سمة من السماƘ      . تسجل هذه الƲاهرƖ في المغرب كلÜǊ     عاشـƘ فيها إذ لم      

               Ƙالمقدسا Ǐعل Ɩو ضمن الغير ÜƘالمقدسا Ǐعل Ɩافة والغيرƲـية وهـي حـب النƮالشخ
وقد رأيƘ في نزول الركب بالمحƮب قوما أدخلوا دوابهم في مقبرƖ           : " الغيرƖ علǏ المقابر  

Ü ووتƃدوا لها هنالǁ أوتاداÜ وبيتوا جديـدƖ مبيضـةÜ وحƮنوها داخل الروضة علǏ المقابر   
                Üƚالروضة ممتلئة بالرو Ƙمكة فرأي Ǐوأنا داخل إل ÜƠبƮعلـيهم حين أ Ƙفمـرر Üبهـا

        ƘرفƮفان ÜƇاƽفكلمتهم فقابلوني بالج Üـرا شنيعاƲمن Ƙذ للعين و     إ)3(."وعايـنƌر مƲلمن Ǌن
 بطÜƇǚ لقد   محزن للقلب أن تدوƩ البهائم قبور المسلمين في مقبرƖ محاطة بسورÜ ومجملة           

              Ơلƽمحاولة التغيير فلما لم ت Ǐية إلƮالجمالي فدفعا بالشخ Ʃالديني بالح Ʃامتـزج اإلحسا
 ƘـرفƮية الغيور            .انƮالشخ Ǐسيطر عل ǐالذهني الذ ǁمتولد من اإلدرا Ʃهـذا اإلحسا

والطمـوحةÜ إلـǏ أن تكـون أوضـاƳ األمة أفضل مما هي عليÜǊ ومن ذلǁ استهجانها                 
  ويستعملون نساƇهم في البيƴ : " لبيƴ والشراƇ عند عرب برقةالستعمال النساƇ في ا

Ƙمبتذل وحال ممقو Ưإال بعر Ƙالقو Ƈشرا Ǐل الحاج إلƮيتو ǚف ÜƇ1(."والشرا(.  

وقد ال  : "  إن الشخƮية أدركƘ األوضاƳ السيئة فƋرجعتها إلǏ فساد الحكام ƹير المƌهلين          
من ذميم أوƮافها والمنقولÜ وقد     تكـون الدنيا علǏ ما اƮف وأقولÜ وعلǏ وفƾ المشاهد           

                                                 
(1)  – Üƾدر السابƮالمƭ :127.  
  .ƽƭ Ü:176سǊ  ن– (2)
(3) –Ǌسƽن ƭ Ü:176.  

)1( –ƾدر السابƮالم   ƭ Ü :86. 
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               Ưر األرƛفي أك Üوالجمهور ÜةƮالخا ƟǚƮو Üام األمورƲهو ن ǐالـذ ǁـار الملـƮ
ǎكشي وعبد القوǚكالم Üǐوƹ كل Ǌيدعي Üالقوائم ƳدƮم Üالدعائم Ư2(..."منقو(  

 تعرضهم للحجيƝ باألذÜǎ رƹم ما في       ة   ومـن هـنا كـان اإلنكار علǏ أهل اإلسكندري         
ـ    ومن األمر المستغرب والحال الذǐ أفƠƮ عن قلة        " ن Ʈالحين وعلماÜƇ    اإلسـكندرية م

               Üاألجاج Ơديـنهم وأعـرب أنهـم يعترضـون الحجاج ويجرعونهم من بحر اإلهانة المل
 إنǊ ينƲر إلǏ ركب الحجيƝ نƲرƖ المقدƩ        )3(...".ويƋخـذون علǏ وفدهم الطرƾ و الƽجاج      

  .تنƽيذ أوامر الرحمن وآمŇين البيƘ الحرامويستحقون التقدير واالحترام لكونهم ركبا طالبين 

   ǧƘمـƪال ƚـƭ :         Ǌمتذوقة للجمال مدركة ألبعاده ومكونات ǐية العبدرƮوشخ "   Ǐلنا إلƮم وƛ
             Üجمالها خاطر الخاطر Ǐويقف عل ÜرƲوهي مدينة تستوقف بحسنها النضر النا Üالجزائـر

أنيƾ وأبواب  قـد حـازƘ مزيتي البر والبحرÜ وفضيلتي السهل والوعر لها منƲر معجب              
فلم يبƾ  ... محكمة العمل يسرƟ الطرف بها حتǏ يميلÜ ولكنها أقƽرƘ من المعنǏ المطلوب           

  )4(.."بها من أهل العلم محسوبÜ وال شخƭ علǏ فن من فنون المعارف منسوب

              ƭنق Ǌولكن في Üبين البر والبحر والسهل والوعر ƴل في الموقƛإن الجمال الطبيعي مم   
ل بƋهل العلم و المتƽƮين بÜǊ وهذا هو المعنǏ المطلوبÜ فالشخƮية           إذ المكـان يكون أجم    

.       تـدرج ƛنائـية الجمال والقبƠ ضمن ƛنائية العلم والجهل وبالƛنائية األخيرƖ يقاƩ الجمال             
وهذا البلد بقية قواعد اإلسǚم ومحلĊ حلǊ من العلماƇ         : " ومـن هـنا كانƘ اإلشادƖ ببجاية      

طيب المخبرÜ ومƴ الرأǐ الرائƾ المعنǏ الƽائÜƾ وألهلǊ من         ولǊ مƴ حسن المنƲر     . أعـǚم 
            ƾوالتربة واألعرا Ƈوالما Ƈعن طيب الهوا Ƌما أنب ƾǚواألخ ƾ5(..."حسـن الخلـ(   Ǌبل إن 

Ü فهو يبحƚ عن    )1(."كƽـǏ بـبلد خƇǚ وفناÜƇ أال يحوǐ ما يوƮف إال ماƇ وبناƇ            :"يقـول 
ان فيهاÜ أما تƽرد هذه العناƮر فهو الـتكامل بـين العناƮر الطبيعية المسخرƖ وفعل اإلنس     

..." وماƇ وتربة وأعراƾ  " فتمازج عناƮر الجمال كما يريدها في هواƇ        .الƽـناƇ والخراب  
                                                 

)2( – ÜǊسƽنƭ :4. 
(3) –ƭ ÜǊسƽ93: ن.  
(4)  – ÜǊسƽنƭ :26.  
(5)  –ƭ ÜǊسƽ27: ن.  

1) ( – Üƾدر السابƮالمƭ :32.  
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فـي سـائل شƽاف يسمǏ العلم ليزين كل فن من فنون العلم وإال كان الǚمƴ سرابا والقائم          
مالي فيما مر بǊ    وقلما يتوفر هذا التركيب الج    " عامرÜƖ داƛرƖ   " خـراباÜ فتƮـبƠ الـبǚد       

العـبدرǐ مـن مدن وقرÜǎ باستƛناƇ تونƩ التي أفاƯ في عد فضائلها من جمال طبيعي                
ǁولين السلو ƾوحسن الخل Üار وعمران وعلومƛ2(.وآ(  

  ويندرج ضمن إدراكǊ الجماليÜ بحǊƛ عن اآلƛار والعمران باعتبارهما آيتين يتجلǏ فيهما            
ر القديمة تتحرǁ الشخƮية بين الماضي الممƛل       العلـم النƲرǐ والتطبيƾ البشرǐ فƽي اآلƛا      

في اآلƛار والحاضر الممƛل في مƲاهر العمران في المدن العامرÜƖ والمستقبل من خǚل ما              
  .تقوم بǊ الشخƮية من تنبيǊ األجيال وتعريƽها بƋعمال األوائل

  فالشخƮـية لهـا وجود مستقل في إدراكها الحسي والنƽسي والذهنيÜ و تريد أن تخرج               
هذه اإلدراكاƘ من حيز الذاƘ إلǏ اآلخرين ليستƽيدوا منها فهي تريد أن تƛƌر في محيطها               
إن السـارد ينحƘ شخƮيتǊ بالتدريƝ من خǚل مواقƽها المتعددƖ ويعرضها من خǚل هذه              
اإلدراكـاƘ فـي بعديها األفقي والعمودǐ وبخاƮة في الكشف عن آƛار الرومان والبربر              

فهي شخƮية تتخذ أبعادا إنسانية واسعة اآلفاÜƾ       . ال المتعاقبة والمسـلمين علǏ مدǎ األجي    
رحبة التƮوراƘ وتعي ما في األحداƚ المتعاقبة من عمƾ وجودÜǐ ال ينقطƴ ماضيǊ عن              
                ǎƌر ƾعالم اإلنسان وف Ɛوتحاول أن تنش Üالمستقبل ƴنƮ ان عـنƽوال يـتوق Üحاضـره

 مƛالية تƮدر   Ɩال شǁ أنها نƲر   خاƮـة قوامها العلم والعملÜ وإزالة الجهل من الوجودÜ و         
 الدالةÜ فانتقاƇ مالǊ داللة     طعن شخƮية عالم مƽكر يتƋمل في المسار البشرÜǐ ويختار النقا         

                 ÜرƲر بعد النƲيعيد الن ǐإال الخبير المتمرن الذ Ǌوأقوال وأفعال ال يستطيع ƚمـن أحـدا
ن لغة محكمة   ليخـرج لǔخرين ƮورƖ عن واقƴ مشتƘ أعيد تركيبǊ في اللوحة المشكلة م            

  . البناÜƇ منتقاƖ األلƽاÜƲ حسنة الƮورƖ والقالب

   ǛǸـǆƢة المǾـǆƲǁ:             ƚية فكما تبحƮالي متمكن من هذه الشخƛعن الم ƚالبح Ʃإن هاج  
    ÜǏلƛأيضا عن الحقيقة الم ƚتبح ÜƇعـن الجمال في الطبيعة وعن الكمال الممكن في العلما

لملƽوƲ الرحليÜ إذ تبدأ بداياƘ     وفـي هـذا اإلطـار نجد الشخƮية متنامية علǏ مستوǎ ا           
    Ɩعمر ب      " بسـيطة بزيار ƭƽأبي ح ƠالƮال ƣنقبر الشي      ÜƇوهو من كبار األوليا Üهارون 

                                                 
(2)  –ƭ ÜǊسƽ63 -39: نƖوفي العود Ü ƭ 275 -239: من.   
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ƛ Üم تبوƟ باالطƳǚ علǏ كتاب التشوف مما يدل         )1("ومن عƲماƇ الƮالحينÜ نƽعنا اهللا بهم       
  :علǏ المعرفة المسبقة  بسلوǁ أهل التƮوفÜ وفي تلمسان تعرب عن المكنون

  الحƘ لي الدنيا فƋبƮرƘ عمرها       ولو زيد أضعافا كحل عقالو

  )2(   وما عيشها إال كƲـل ƹـمامـة       وما ملكها إال كطيف خيال

  وهـي قƮيدƖ يذكر السارد فيها أنǊ لم يخرج طلبا للƽقǊ وال لعلوم اللغة والحسابÜ وإنما                
  .خرج طلبا للحقيقة التي ال توجد بين دفاƘ الكتب

  إذا وفقƘ يشƽيǁ حكـمهـا       وإال فǚ تعرƯ لطب عضالقضايا 

  فلسƘ لها في الكتب يوما مطالعا         وال سامعا فيها نƲام مــقال

  )3(فƎن أنƘ لم توƮل لحال وƮالها         فدعني وإياها حليف وƮـال

دƖ من  ƛـم يتطور البحƚ عن الحقيقة من خǚل األقوال واألفعالÜ و زيارƖ العلماƇ واالستƽا             
علمهم والتماƩ البركة من المزاراƘ الكبرǎ وأداƇ الحÜƝ ويختم اكتمال شخƮية الƮوفي            

        Ʃيد عالم جليل في تون Ǐعل ÜوفةƮخرقة المت Ƈوهو أبو محمد عبد اهللا يوسف       )4(بارتدا Ü
بذكر أسانيدها إلǏ   " الخرقة المباركة "بن موسǏ الخƭǚ األندلسيÝ وتحتƽل الشخƮية بهذه        

  ƠالƮأبي مدين              السـلف ال ƣالشي Ɩتتوج  بزيار ƚقرية العباد بتلمسان حي Ǐم بالذهاب إلƛ Ü
        Ƴتتضر Ǌار وبقرب ضريحƮبن ين ƠالƮ ƣم الشيƛ شعيب " :      Ǌاهللا علينا من بركا ت Ưأفا

Ǌائرنا بنور يستمد من مشكاتƮب Ň5(."ومد(  

  ƮونǊ  ورƹم ذلǁ فƎن الشخƮية ال تبوƟ بكل مكنوناتهاÜ فقد يلتقي بعلماƇ ربانيين يو

فمنهم من استكتمني اسمǊ وعاقدني علǏ أال أذكر رسمÜǊ عمǚ علǏ           :"بكـتمان أسـمائهم   
  .)1(..."منهƝ زهدهÜ ومحجة تقواهÜ وƮونا لǖخوƖ أن يشوبها حƲ لغير اهللا

                                                 
  .Ʈƭ :6در السابÜƾ الم-  (1)
(2)  –ƭ ÜǊسƽ23: ن .  
(3) -  Ǌسƽنƭ Ü:24.  
(4) –ƭ ÜǊسƽ245: ن.  
(5) –ƭ ÜǊسƽ280: ن.  

)1(–Üƾدر السابƮالم ƭ :99. 
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. ويبدو أن أهل التƮوف زمن العبدرǐ ما زالوا علǏ النهƝ السليم ولم يتحولوا إلǏ مبتزين        
ن سلوكاتهم وال يهتمون بالكراماƘ والخوارƾ التي تشغل        فهـم يراقبون أنƽسهم ويƮححو    
  . العامةÜ وتشوب سلوǁ الخاƮة

          ǁعن الكمال الممكن للبشر في العلم والسلو ƚتبح ǐـية العبدرƮل كل   .     فشخǚمن خ
              Ɵوال تتعالم وال تبو Üوأنوار القلوب من عالم الغيوب Ƙالبركا Ưوتستمد في ÜƘـرفاƮالت

المƛول أمام الحضراƘ القدسيةÜ وترفƯ كل المزاعم وتدحضها        بكـل المكنوناƘ إال عند      
  . بالحجة البالغة

  ǼǕƘمƢƩȅا ƻƷالدا:  
              ƾالطر Ƴقطا ƖاهرƲ وقوفها عند ǁمن ذل Üاجتماعية واسعة Ƙاهتماما Ƙية ذاƮهذه الشخ

المتƽشـية وانعـدام األمن فبعد أن خبر هذه الƽئة من الناƩ وتعرƯ ألذاها في أكƛر من                 
  .ن أردأ خلƾ اهللا هم الممارسون لهذه الرذيلةمكان رأǎ أ

فقد كان المغاربة "  و تلƽـƲ ƘاهـرƖ نزوƟ المغاربة إلǏ القاهرƖ بخاƮة نƲر الشخƮية       
ينيƽون علǏ أهل البǚد كƛرƖ لطيب األرƯ وسعتها وكƛرƖ أرزاقهاÜ وربما تقاتلوا مƴ أهل              

مغاربيا يملكهم ال   الموضـƴ فغلـبوهم وقـد فشـا علـǏ لسان الƮغير منهم والكبير أن                
Ü وبغـƯ النƲـر عـن هذه اإلشاعاƘ التي يروجها المروجون فƎن نزوƟ              )2(..."محالـة 

وفي القاهرƖ تبرز Ʋواهر    . المغاربـة ƲاهـرƖ تحـتاج إلـǏ وقƽاƘ أكƛر من هذا التعليل            
األكل في األسواƾ وكƛرƖ الباعة ليǚ ونهارا مƴ شدƖ         : اجتماعـية لم تƋلƽها الشخƮية أهمها     

أسواƾ "بƋنها من   " أيلة"Ü كما تهتم باألسعار ومعروضاƘ األسواƾ فلقد وسمƘ           )3(االزدحام
ألنها مجمƴ المƮريين والشاميين يتحينونها في طلوƳ الركب ورجوعǊ         ...الـركب الكبار  

بƋنـواƳ المبـيعاÜƘ وال سـيما الطعامÜ وربما كƛر بها حتǏ يزيد سعره علǏ سعر الشام                 
       Ǌألن الجالـب إليها البد ل ÜـرƮير من الحجاج يتجهز منها ولكن األمل ومƛوك Üƴمن البي

 للوƮول إلÜǊ   Ǐ وتهتم الشخƮية بƋتعاب الناƩ ومشاقهم وما يبذلون       )1(..."ربمـا ƹرŇ فضر   
فكم من ضعيف يرǎ في     :"بـيƘ اهللا الحـرام وال نخالهـا إال متحدƛة عن نƩƽ حين تقول             

                                                 
)2( –ÜǊسƽن ƭ :148- 149. 

(3)  -ƭ ÜǊسƽ128: ن.  
)1( – Üƾدر السابƮالمƭ :159. 
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Ǐ فيها الردǎŇ مكافحةÜ يطوǐ     الطريƾ إليها الموƘ عياناÜ ويبƮر فيها الحين مشاهدÜƖ ويلق        
               Üمن قواه Ƈيسقط في كل مرحلة جز Üوالبيد Ƙلواƽال Ǌوتتقاذف ب ÜǊالليالـي واأليام وتطوي
                Ƈناƽال Ǐعل Ǐويترام Üوهو يشاهده ǎالرد Ǐيقدم عل ÜǊتƛويـنهد في كل منهلة جانب من ج

لبكرÜ وهـو يعانـيÜǊ ببدن عرقǊ الجهدÜ وأنضاه النƮبÜ وأدواه سموم الهواجرÜ وƮرŇ ا             
                Üهƌحذا ǊƮوأخم ÜǊمطيت Ǌرجل Üةƃير جنƹ من Ǌوينافح Üيـر حائلƹ مـن ǎيباشـره األذ
                   ǚف Üفي المناهل Ưإال ما يترب Ƈوال ما Üاألكف Ǌب Ơال زاد إال ما ترش ÜƖـارƛد Ǌوبشـرت

  )2(...".يƮل إليها إال وهو نضو دنفÜ قد سامǊ ليبتاعǊ التلف

ب الحƝ في ذلǁ الزمنÜ ورƹم      رƯ لها رك     فهـذا نƭ يƮف المعاناƖ القاسية التي يتع       
  Ǝف ǁقد               ذلـ ǐفالعبدر Üاهللا الحرام Ƙبي Ǐول إلƮيهون عليهم كل ما يملكون من أجل الو Ǌن

  .عانǏ مƛل ذلǁ وخبره لذا نعتقد أنǊ وƮف للذاƘ الƽاعلة

 الǚئقة بالحجيƝ فها هي تشنƴ من ازدحامهم        ر   وبالمقابـل تمـƝ الشخƮية المƲاهر ƹي      
ترǎ الرجال يتساقطون علǏ النساÜƇ والنساƇ يتساقطن علǏ الرجال ويلتف          ..:"حول الكعبة 

الـبعƯ بالبعƯ ويتƋهبون للقتالÜ ويستعدون للدفاƳ والمǚكمةÜ وقل ما يتمكن أحدهم من             
               Ǐالركن تركوه إل Ǐوا إلƇذا جاƎويكون في الطواف ف Üخن ضرباƛي Ǐحت ÜǊارقƽالـركن في

زام الحجرÜ وقطƴ الوقƘ بǊ لƛما ولحساÜ وبعضهم في         البدعة وما ال يعنيÜ فبعضهم في الت      
Ʈب العقوباƘ عليǊ ومحاولة تنحيتÜǊ وباقيهم يتقاتلون علǏ الدنو منÜǊ ويشاهد هنالǁ من             

Ɩره عبارƮ3(..."المناكر ما ال تح(  

            Ɲلكون الحجي Üشديد Ưبامتعا Ǌوتقدم Ǐوضƽر االزدحام والƲية تقف قريبا من منƮفالشخ
غلون بالبدƳ إلǏ حد التقاتل واالختǚط الƽاضƛ ÜƠم تبين أƮناف          يتـركون الƽـروƯ ويشت    

ÜǊعǚومنهم من يود اقت ÜǊفي اعتقاداتهم فمنهم من يعتقد في الحجر اعتقادا مبالغا في Ʃالنا  

  . وال يتورƳ عن الشتم والسبÜ أفعال يلƲƽها الذوƾ السليمÜ وينكرها العقل الحƮيف

                                                 
)2( –ƭ ÜǊسƽ172: ن. 
)3( –ƭ ÜǊسƽ176: ن. 
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تشن هجوما علǏ األركاب    .  ƹير الǚئقة    وكمـا تمقـƘ الشخƮـية مـƛل هذه المƲاهر         
 أو فيما بينهمÜ وتƋسف علǏ فقدان بعƯ المغاربة بسبب عاƽƮة           )1(المـتقاتلة مƴ أهل مكة    

رحل من المدينة علƛ"    Ǐلجـية وهـم في طريƾ عمان إلǏ الشام وكان الركب الشامي قد              
المسافة إلǏ  الطريƾ   المعلǏƃ إلǏ تبوÜǁ وƮحبǊ أكƛر المغاربة حرƮا منهم علǏ تقريب              

الشام ألنها أقرب من طريƾ البرية بكƛيرÜ ولكنها شاقة قليلة الماƇ جداÜ وردها علǏ سبعة               
              Ɲلƛعليهم ال ƴفوق Üقواهم ǁهم وتهتƽضع ƴسلوكها م Ǐأيام فحملهم الكسل والحين المقدر إل
                ǏƮقد أح Ǌأن ǁمن حضر ذل Ưوذكر بع Üيراƛخلقا منهم ك ǏفنƋوهم بالقرب من عمان ف

  )2(..."ألƽا وسبعمائةمنهم 

               Ƙوعلل Üبهذا العدد الضخم من المغاربة Ƙاجعة التي حلƽية بهذه الƮالشخ ƘـرƛƋلقـد ت  
لـذلǁ بكون الحجيƝ اختاروا األيسر من حيƚ المسافة واألعسر من حيƚ المشاÜƾ ولكن              

  .الحقيقة أن الحين المقدر هو الذǐ حملهم علǏ سلوǁ هذه الطريÜƾ فقضǏ أكƛرهم

لشخƮية ما يحل بالناƩ فتƮاب بالمرƯ الشديد ويعالجها أحد األطباƇ حتǏ              ويحـل با  
       Ƈاƽالشـ Ǐل إلـƛفلم           "تمـ Üإذ وردتها مريضا Ƙوكن ÜريةƮالديار الم Ɩقاعد Ǐلنا إلƮم وƛ

يمكني فيها لقاƇ أحد وأنزلنا شيخنا شرف الدين الدمياطي بمدرسة الƲاهريةÜ في علو منها              
      ǚا من فضƮلي شخ ƚوكان يبع ÜƠاضل       مليƽوهو الحكيم ال Üقدني ويعالجنيƽيت Ƈاألطبا Ƈ

ومازال يتƽقدني مدƖ سبعة أيام حتǏ تماƛلƘ واشتهيƘ        ...أبـو الطاهـر إسـمعيل المقدسي      
               Ǐإل ƘلƮوما و Ƙفسافر Üئم ليǚير مƹ أن هذا البلد Ƙفقدر Üزمǚالطعام والضعف لي م

  )3(."اإلسكندرية حتƛ ǏابƘ إلي قوتي وعادƘ إليƮ ŇحŇتي

  عƯ مǚمƠ الشخƮية العبدرية كما تتجلǏ من خǚل أقوالها ونƋسف عن عدم تمكننا هذه ب

  .من الحƮول علǏ أوƮاف لمƲاهرها الخارجية

   نجد الشخƮية تكتƽي بالسلوكاƘ المجسدƖ للقيم الƽاضلة أو الرذيلةƾÜ  ومن خǚل ما سب

                                                 
 .187: السابƮƭ Üƾدر الم– )1(
)2( –ƭ ÜǊسƽ220: ن. 
)3( –ÜǊسƽن  ƭ:234. 
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     Ɲركب الحجي Ɩواألفاضل وقاد Ƈ1( فالعلمـا(      ƾالطر Ƴأما قطا ÜƟوالجهلة الذين ال   أهل للمد
يميزون بين السنن والبدÜƳ والذين يجترئون علǏ المنكراƘ فمحل للƽƮاƘ المذمومةÜ وأما            

وكل الشخƮياƘ اإليجابية ƹير    .المǚمـƠ والحـركاƘ والمƲاهر الخارجية فǚ يبالي بها        
منساقة مƴ أهوائها ضابطة لرƹباتها تلجم شهواتهاÜ وتخضعها للضوابط الشرعيةÜ ومن لم            

ط بهـذه الكيƽـية يـدخل ضمن الشخƮياƹ Ƙير المرƹوب فيهاÜ ويمكن القول أن      ينضـب 
الشخƮـياƘ كلهـا تمـتلǁ ألسنة تتحدƚ بهاÜ وأعينا تبƮر بهاÜ وآذانا تسمƴ بهاÜ ولكن                
أجسـامها مـنعدمة إال مـن خǚل هذه   الحواÜƩ أو من خǚل الحركة واالنتقالÜ وأما                  

  .العواطف الخاƮة فǚ أƛر لها
Ƙǂال ƚǽƳȁاƸǕ:   

 األديب من خǚل رحلتÜǊ فهو مالǁ لزمام اللغة متƮرف فيهاǐ           Ü   تتضƠ شخƮية العبدر  
           ƛم الشعر ويكƲين Üمميـز بين جيدها ورديئها Üألسـاليبها ƾرمـتذو     Ƴأن مجمو Ǐحت Ǌمن 

األبـياƘ التـي نƲمهـا وأƛبـتها في رحلتǊ يمكن أن تشكل ديوانا بما ينيف عن خمسين                  
  :اليوأربعمائة بيتا مقسمة كالت

1(-   Ɵالرسول         :  فـي المد Ɵومد Üوستين بيتا ƚǚƛب Ʃسلطان فا Ɵمد   ǬǪƽǷ ǴǾǪǕ Żا ǺǪǅ 
  . بƋربعين ومائة بيƘ فكان مجموƳ أبياƘ المدƛǚƛ Ɵة أبياƘ ومائتين

  .  في الشوƾ والحنين ƚǚƛ مقطوعاƘ متƽرقة بستة وƛǚƛيين بيتا-)2

  . في رƛاƇ المدن خمسة عشر بيتا-)3

  .حد وخمسون بيتا في الوƮية وا-)4

5(-Ǌم فيها رحلتƲن Ƙفي السرد خمسة ومائة بي .  

             Ƙأربعين ومائة بي Ƙالمدحية التي بلغ ƖيدƮة في القƮالطويل وبخا Ʃƽونعجب من الن   
 هذه األشعار جديرƖ بالوقƽاƘ الخاƮة من حيǅÜ        ƚـǺǪ اǬǪƽǷ ǴǾǪǕ Ż    فـي مـدƟ الرسول      

  داللة علǏ قدر Ʈاحبها في هذا الƽن الذǐ استƛƋربنياتها وإيقاعاتها ونكتƽي باإلشارƖ إليها لل

      Ƈيـر مـن األدباƛبمجهـود ك  .        ƘاƲوƽل ملǚية العبدرية من خƮالشخ Ƙسما Ưهذه بع
  .األقوال واألفعال المسرودƖ في الرحلة

                                                 
)1( –Üƾدر السابƮالم ƭ :220-221. 
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الكبرǎ ما البنية العاملية للرحلة فيمكن تجسيدها وفƾ الوحداƘ الهيكلية           أ :الǾǲƜة الƘǖمǾǪة  
  :كالتالي

إن الرحال كان آمنا    :  إلǏ البقاƳ المقدسة   بالذهابالعاملـية الخاƮة    لبنـية   ا -1
مطمئنا في بǚد حاحةÜ وتحركƘ فيǊ نوازƳ الطاعةÜ فقرر الذهاب إلǏ الحÜƝ وهذا             

Ü "وأذن في الناƩ بالحƝ     " مـا يدعوه إلǏ االنƮƽال عن بلدهÜ استجابة ألمر رباني           
سل يحƽز نƽسǊ لتنƽيذ األمرÜ     ولكـونǊ سمƴ الرسالة ووعاها تحول هو نƽسǊ إلǏ مر         

أǐ أنǊ تحول إلǏ ذاƘ إنجاز تقوم بالمهمةÜ فƋخذ في االستعداد وتهيئة الزاد وشحن              
Üكالتاليالهمة : 

Ƙذا                                            
  

  )مvذ (اتƮال                      انƮƽال )  م ^ذ                  (

يجسد حالة االتƮال بالمكان ƛم تولدƘ حوافز داخلية دينية لدǎ          أǐ أن هـناǁ ملƽوƲ حال       
            Ǐإل Ƙال عن مكانها فتحولƮƽيستدعي منها االن Ƴبموضو ƾية جعلتها تتعلƮاإلنجازالشخ 

  .الƽعلي بعد تهيئة وسائل السƽر

 وهكـذا يتوالـǏ االنƮƽـال واالتƮال حتǏ تƮل الذاƘ إلǏ البقاƳ المقدسة والهدف هو               
 Ƈاستجابة النداƝركن الح Ƈوأدا.  

   المرسل إليǊ                الموضوƳ                    المرسل     
     المسلمون جميعا ومنهم العبدرǐ           الحƝ واستجابة النداǊ              Ƈ اهللا سبحان     

                                             
                                             المعيƾ                الـــذاƘ                       المساعد

ƾالطر Ƴوقطا ƭوƮالل                    ǐالوسائل المادية                     العبدر  

Üحي...                                                        الركبƮروف الطبيعية والƲةال  

ورƹم توافر المساعدين والمعيقين فƎن ذاƘ اإلنجاز تبلƸ هدفها وتتمتƴ الروƟ بالتجوال               
: فـي معـالم البقاƳ المقدسةÜ ولما أشبƴ حاجتǊ نشƘƋ رƹبة االنƮƽال الخاضعة لحافزين             

  . خارجي مرتبط برفقة الطريÜƾ وداخلي هو الرƹبة في العودƖ إلǏ األهل
  

  : Ɩ القدƩالبنية العاملية الخاƮة بزيار-2
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   المرسل إليǊ              الموضوƳ                   المرسل     
     ǐالعبدر              Ǌـسƽن ǐارها              العبـدرƛوآ Ʃالقد Ɩزيار  

                                          
                                             المعيƾ                الـــذاƘ                       المساعد

ƾرفقة الطريÜ      ǐالرسوم           الركب                 العبدر Üƾالطري ƾالجمركية مشا    

    يقـرر العـبدرǐ أن يغـادر المدينة المنورƖ ليزور ƛالƚ الحرمينÜ مبالغة في الطاعة         
      ƽفيجد الرفقة المسع Üواب الجزيلƛوطلـبا لل        Ưويجد بع ÜƘالمساعدا Ǌوتقدم ل Üالشام Ǐة إل

المضـايقاƘ الطƽـيƽة التي ال تكون إعاقة حقيقيةÜ وبالتالي ينتƮر العبدرǐ فيزور الخليل              
Ưالمر ǊيبƮفي Ɩالقاهر Ǐم يذهب إلƛ ÜƖزƹن وǚوعسق Ʃوالقد.  

   البنية العاملية الخاƮة بالعودƖ من القاهرƖ إلǏ حاحة-3 

 شهية الطعام ولدƘ توترا لدǎ العبدرǐ رƹم إشراف طبيب         إن شـدƖ المرÜƯ وذهاب    
             Ʃالمغرب مرورا بتون Ǐاإلسكندرية ومنها إل Ǐإل Ɩالقاهر Ɩفي مغادر Ƴفيسر Ǌجǚع Ǐعل

  .لكون الرƹبة ƮارƘ شديدƖ في االلتحاƾ باألهل

   المرسل إليǊ                  الموضوƳ                     المرسل   
     ǐالعبدر                Ǌـسƽن ǐباألهل           العبـدر Ƴواالجتما Ɩالعود  

       
                                         المعيƾ                الـــذاƘ                           المساعد

  ƣوالطبيبالشيÜير معروفة الركبƹ رفقة   .                  ǐالعبدرƾالطر ƳقطاÜƯالمر               .  

                 Ƈاƽل للشƛيم Ǐالطبيب حت Ǌƽر فيسعƽويقرر الس ǐالشديد يقاوم العبدر Ưـم المـرƹور  
. فلمـا وƮل تونƩ شعر بالراحة التامةƛ Üم يواƮل الرحلة إلǏ بǚدهÜ فيƮلها بعد أشهر              

يحدƛنا عن  وهكـذا ينتƮـر العـبدرÜǐ بتحقيƾ أهدافǊ المعلنة من ذهاب وعودƖ ولكنǊ ال               
  .مƲاهر التمجيدÜ المادية والمعنوية التي يمكن أن يكون قد تلقاها

   هـذه هي األهداف المعلنةÜ وهناǁ أهداف ضمنية ƹير مباشرÜƖ تتمƛل في كون الحاج              
               Ɲفالح Üالدنيا Ɩولن يجده إال بعد الحيا Üوابƛال Ǐل علƮادقا يحƮ اƮالركن خال ǎأد ǐالذ

 الجنةÜ هكذا ينزاƟ الحاضر إلǏ المستقبلÜ إلǏ العالم اآلخر          المبرور ليƩ لǊ من ƛواب إال     
التكليƽي  عالم الغيبÜ فاستجابة الحاج لǖمر تقتضي التمجيد لكن عند النهاية من العمل              Ǐإل

 ǐنهاية دنياه التي يعتبرها مطية ألخراهأ.  
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  : فتتمƛل في الشكل التالي للرحلة العميقةالكلية أما البنية  -3

  .العلماƇ ومحاورتهم لتمحيƭ الذاƘ وبلوƹها مرتبة التمجيد العلمي االلتقاƇ ب-1  

 االطƳǚ علǏ أحوال البǚد والعباد بغرƯ النƲر واالعتبار في حركة الزمن من             -2     
             ƴلة في المربƛومن هنا نجد البنية العميقة المم Üالمستقبلية ƾالماضي والحاضر واآلفا ƚحي

   قـوƖ                       :  السميائي التالي

                          العلم                                   الجهل

  )الكƽر)                                (اإليمان                      (
            

  Ƙ  الحياƖ                                                        المو               

   الǚعلم                            الǚكƽر                              

    الǚإيمان                               الǚجهل                       

                                             الضعف

يƌديان إلǏ القوÜƖ وهذا ما تƽقده          إن العلم واإليمان وما يستتبعانǊ من الǚجهل والǚكƽر         
               ǁوكل ذل Üوهيبة األمة منعدمة Üيرƛيان كƮوالع Üفالعلم قليل Ǌمية في زمنǚد اإلسـǚالـب
نـاتƝ عـن جهل ذوǐ األمور بما يتولونÜǊ وعدم تقديرهم لمسƌولياتهمÜ وما يناط بهم من                

العلم : ي أن مهامÜ فيتƮرفون تƮرف من ال إيمان لÜǊ وهكذا يحدƚ التناقƯ ومن الطبيع           
الǚإيمان يƌديان إلǏ   وكما أن الجهل    . واإليمـان يـƌديان إلǏ القوƖ ومن ƛم الحياƖ الكريمة         

ǐالحضار Ƙم الموƛ الضعف ومن.  

               ǐالكريمة+ علم :  (   أ Ɩالحيا       Ɩإيمان     قو(.  

  .)حضارǐ الموƘ ال الǚإيمان       ضعف    +  جهل( بينما               

 ǁوبذل  Ƙƽضع ǁير ذلƹو ƾالطر Ƴوقطا ƭوƮمية في الداخل بانتشار اللǚالدولة اإلس  

 علƛ Ǐغورها في الشام وفي طرابلƩ وعنابةƇ        Ü في الخارج باالعتدا   ضعƘƽمـن اآلفاÜƘ و   
إلǏ عمƾ شخƮيتهاÜ شخƮية نƮل  الرحلة العبدرية ورلǏ أƹواوهكـذا نطل ع  .وƹيـرها 

  .Ü الشاعربألديالعالمÜ الƽقيÜǊ المƽكرÜ ا
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  ƘǾǱƘƥ -ةǾǱƘƪƢة الǪƭƸال Ǽǝ ةǾǆƲǂال:  
فـي الـرحلة التجانيةÜ بدور ذاƘ المƌلف المدركةÜ ومن هنا كانƘ                تقـوم الشخƮـية   

ǁاإلدرا Ƴابة موضوƛبم ǎاألخر ƘياƮ1(الشخ(  

  ومعƲم شخƮياƘ الرحلة توƮف من وجهة نƲر مراقب خارجي إذ ال شيƇ عن داخلها              
فعال أو األقوالÜ كما يضطر القارƏ إلǏ إعادƖ التشكيل وفƾ ما           إال مـن خـǚل بعƯ األ      

  .تسمƠ بǊ األقوال أو السلوكاƘ الموضوعية

ضمير المتكلمÜ المƽردÜ الجمÜƴ وقد ينتقل إلǏ ضمائر        (  يتشـكل السـرد عبـر الضمائر      
  Üواإلسناد إلǏ أسماƇ األعǚم الذين يتمتعون بوجود حقيقي في فترƖ زمنية ما             ...) الغائـب 
  .أفعاال أو أنجزها ƹيرهم ممن لǊ وجود حقيقيفيها أنجزوا 

              Üƭخارج عن الن ƴبخبر حول واق Ƈعي اإلدالŇفهي تد Üالذاتية Ɩفالرحلة قريبة من السير  
               ƴم Ǌهو االحتمال السببي بل التشاب Ʃفالهدف لي Üƾلتجربة التحقي ƴوبالتالـي فهـي تخض

 Üقة    )2(الحقيقـيǚع Ǐم كونها علƹيقة بالم   ورƛو     Ǝف Üالمحكي ƚمن حي ƴرج  Ǌمن  "...ن Ʃلي
              Ǐير موفƹ المرجعي ƾاƛويمكن أن يكون المي ÜƯالمح Ǌالتشاب ƴخذ طابƋأن ت ǐالضـرور

              ƭي القيمة المرجعية للنƽدون أن تخت Əاية حسب معايير القارƽالك Ǌبما في Ǌوهو  (...)ب Ü
  )3(".ما ال يقƴ بالنسبة للنƮوƭ التاريخية والƮحƽية 

Ü وليسƘ نمطية لǘنسان فهي أشبǊ بكتب       )4(حلية تحمل خاƮياƘ فردية     فالشخƮـية الـر   
               Ǌفي ƾلذا يمكن القول أن كل محكي بضمير المتكلم تتطاب Üوكتب األخبار عموما Üƣالـتاري
            Üƴالمرج ǎمستو Ǐلف علƌوهو الم Üالسارد أيضا ƴم ƾوقد تتطاب Üلفƌالم ƴـية مƮالشخ

و ƹير مشارÜǁ ولكنǊ شاهد بالرƌية أو       فهـو مشـارǁ فعلي وحده أو مƴ الجماعةÜ أو را          
Ƴوهما            . السما Üعلةƽانية ساكنة ومنƛوفي ال Üهر األول متحركة وفاعلةƲوتكون األنا في التم

ومن يندمƝ معǊ   " األنا"تـتƽاعǚن فيما بينهماÜ وعليǊ فالسارد يتحدƚ أساسا عن الشخƮية           

                                                 
)1( –ƭ ÜليفƋشعرية الت Üأوسبنسكي Ʃ98: بوري. 
)2( –Ƙبيرو Üقافي العربيƛالمركز ال Üتر عمر حلي Üƣوالتاري ƾاƛالمي Üالذاتية Ɩالسير Üفيليب لوجين /ÜƇ1ط الدار البيضا   

  .1994ƭ Ü:52سنة 
(3)  –ƭ Üƾالساب ƴ53: المرج.  
(4)  –Ɵتاƽعبد ال ƭ Üاألدب والغرابة Ü67-66: كيليطو.  
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را من التاريƣ أو السيرÜ     Ɩ ولكنǊ قد يتحدƚ أيضا عن اآلخر باعتباره مستحض        "نا"ضميرفي  
                  Ƈأو من انتما ÜǊسƽن Ƈوهو من هذه الناحية قد يكون من االنتما Üأو األخـبار أو األشـعار
آخرÜ سواƇ كان ذلǁ ضمن الدين أو الجنƩ أو المذهب الƽقهي أو التوجǊ الƽكرǐ أو ƹير                

  .ذلÜǁ لذا قد يتعدد الحديƚ عن اآلخر بتعدد حضوره بƽƮتǊ النوعية

د تقديم تحليل لشخƮياƘ الرحلة التجانيةÜ فƎننا سنقوم بتقديم بعƯ المǚمƠ             ولكونـنا نو  
  :الدالة مما نراه ذا قيمة من خǚل األقوال واألفعال واألفكار أحيانا

  :ƽمƟƘ الǾǆƲǂة   
                  ǔǾǎالم ǻƷاƳȃا  

اتب إدارǐ      قرر ابن اللحياني حاكم تونƩ السƽرÜ الذǐ شكل هيكل الرحلةÜ والتجاني ك           
              Üسيرهƽمنها يحاول ت Ưمƹ وما ÜǊتسجيل أوامر القائد وأفعال Ǌلهذا كان جل شغل ÜǊل ƴتابـ

 شخƮيتÜǊ يتكلم باسم القائد أحيانا      ب تقتضيǊ الخدمة السلطانيةÜ والتابƴ الذǐ ال تذو       اوهذا م 
حـين يتعلƾ األمر بالقراراƘ الحاسمة التي تقتضي مشاركة ذوǐ الرأÜǐ كما حƮل بعد              

Ü وقد يتحدƚ باسم اإلدارƖ باعتباره يمƛل السلطة Üو يوجǊ          )1(ر طويل لحƮن القشتيل   حƮا
        ǁذل Ǐفـي المواقف التي تحتاج إل Ɩية تتسم بالطاعة واالنقياد في      .االستشـارƮوهذه الشخ

الحـل والتـرحال وفـي السـلم والحربÜ وفي مجالƩ العلمÜ وفي المراسƘǚ اإلدارية               
مر القائد وال تستجيب للهواجƩ الذاتيةÜ رƹم أن الرحلة         واإلخوانـية الخاƮـةÜ تƋتمر بƋوا     

  .عكسƘ الƮبغة المذكراتية للذاƘ وللغير

    ƯƷƐة المـǾـǆƲǁ:            ويراƮية تƮالشخ Ǌفي ǁتتحر ǐوير المحيط الذƮيبـرز االهتمام بت
يرƮـد تـاريƣ المكـانÜ واألجـناÜƩ والجماعاÜƘ والمذاهبÜ ومƛلما تتعرƯ ألعمال             

 األفرادÜ ورداƖƇ المكان وحسنǊ ال يتبعان المكوناƘ الطبيعية         الجماعـاƘ تشير إلǏ أعمال    
باستمرارÜ إذ ƹالبا ما تسقط خƮائƭ السكان علǏ المكان ويقيŇم من خǚل سلوكاتهمÜ من              

 ǁم ارتحلنا : " ذلـƛ ...           فوجدنا منزال قد Üمراسنƹ إقامتنا منزل ƴموض Ǐلنا إلƮأن و Ǐإل
      Üهم من سكناهǚفابت ÜǊأرباب Ǐضب اهللا علƹ        ƴوخرج إلينا جمي ÜǊليم عذابƋواإلقامة بمغناه ب 

أهلـǊ فـتلقونا علـǏ بعدÜ ولما وƮلنا إليǊ اخترنا موضعا لبناƇ األخبية فلم نجده إال بعد                  

                                                 
  .128:ر السابƮƭ Üƾد الم–  (1)
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 من خǚل هذا النƮ".)1(     ƭعوبةÜ ومقاساƖ شديدƖ لǚƮبة األرÜƯ وعدم ƛبوƘ األوتاد بها        
         Ǌا منƽموق Ƙية اتخذƮور لكون الشخƽنشـعر بالن " ƹ فقد     Ǌأرباب Ǐولعل هذا  " ضب اهللا عل

البوƟ يعكƩ جانبا من الǚشعور لدǎ الشخƮيةÜ إذ نƽر من اإلقامة في هذا المكان بعد أن                
اشترǁ في االستشارƖ البن اللحياني القاضية بالعودƖ إلǏ تونÜƩ فلما لم يƋخذ ابن اللحياني              

ا تسجلǊ من فضائل    بهـذه اآلراÜƇ استقر في عمƾ الشخƮية النƽور وعدم الرضاÜ بدليل م           
وربطǊ بƋحداƚ  . إن التركيز علǏ مكان ما يتم عن طريƾ الحƽر في ماضيǊ          .ألهـل المكان  

             ƴالزمان والمكان م ƾيتعال Ǌوفي ÜةƮوهذه مزية خا ÜنƋالش ǐوسير األبطال وذو Üالزمان
             Ƙفي أن يتوفر لديها من المعلوما Ƙوهذا من األهمية بمكان للمجتمعا Üالبشرية Ƙالجماعا

مـدنها وقراهاÜ ما يضيƇ الماضيÜ ويƽسر الحاضرÜ ويدفƴ بالمƮير إلǏ المستقبل            عـن   
  .فاالعتزاز باالنتماƇ متولد عن المعرفة بالزمكانيةÜ وماضي الجماعة البشرية. األفضل

   ƻƘǲƩȁا ƯƷƐمـ :     Ɩالمتواجد Ʃاألجنا ƴاعل مƽية التجاني تتƮفي  شخ Üالمنطقة التي عبرها
Ʈول العربية أوالبربريةÜ أو الرومية أوالقبطيةÜ فالروم من        لتقƮي تعين األ  اومـن خǚل    

       Ơتƽمي           " بقايـا مـا قبل الǚاإلس Ơتƽفريقيا قبل الƎوأهل توزر من بقايا الروم الذين كانوا ب
  )2(." وكذلǁ أكƛر بǚد الجريد ألنهم في حين دخول المسلمين أسلموا علǏ أموالهم

بعƚ عبد الملǁ   "  عهد حسان بن النعمان إذ         أمـا الجماعـة القبطية فنقلƘ إلǏ تونƩ في        
إلǏ أخيǊ عبد العزيز وهو أميره علǏ مƮر يƋمره أن يوجǊ إلǏ حسان ألف              ) بـن مروان  (

 Ƙبƛحسان أ Ǐلوا إلƮفلما و Üقبطي وألف قبطية يستعين بهم فحملهم عبد العزيز في البر  

   )3(." كƛيرا منهم في رادƩ وفرƾ باقيهم في مراسي إفريقية

هـتم الشخƮـية بالبربـر في أكƛر من موضƴ بل تعين قبائلهمÜ وأفخاذهم واندماج                وت  
بعضهم في القبائل الهǚليةÜ وقد تهتم بالƽروƳ مما يجعل الرحلة أǚƮ من أƮول األنساب              

 باألنساب في جانبǊ اإليجابي يƌدǐ إلǏ التماسǁ االجتماعيÜ      مالعـربية والبربريةÜ فاالهتما   
  ǚالتشـكي ǐذƘ    السكانية          الماديـة Ƙالتجمعا ǎمستو Ǐحياتي معين عل ƾالمعاشة في سيا

                                                 
  .ƭ :184- 185تجانيÜ الرحلةÜ ال– )1(

(2) –Ǌسƽن ƭ Ü:159.  
(3) –ƭ ÜǊسƽ6: ن.  
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               ǊنƎالسلبي ف Ǌأما جانب Üول التي ال تقبل الطعنƮاأل Ǐة حين يرتكز علƮوبخا Üلمنطقة ما
               Üارا سلبية في التعامل االجتماعيƛمما يولد آ ÜƖرقة بين سكان منطقة واحدƽقـد يستغل للت

 وقد  اعة والوجاهةÜ أو الشرف والدناÜƖƇ    ضوقـد يستغل في االدعاƇ المزيف من حيƚ الو        
يƮـبƠ النسب رƌية لدǎ األفراد لتشكل الشخƮيةÜ كما يمكن أن يكون قد حƮل لƮاحب       

           ǏƮقبائل المغرب األق ǎإحد Ǐينتسب إل ǐالتي استقر    " تجان"الـرحلة الـذ ÜƇبكسر التا
لتجانيين بعƯ أفرادها الذين جاƇوا مƴ عبد المƌمن بن علي في تونÜƩ وƮار كƛير من ا              
    )1(."أعǚما رفعوا راية العلم واألدب في البǚد التونسية مدƖ ال تقل عن الƛǚƛمائة سنة

  ƚǵاƶالم ƯƷƐم :   
 الخوارج التي جرƘ بينهم     ر ولوƳ بالحديƚ عن أهل الملل فهي تستقƮي أخبا        للشخƮـية 

البربر ومن هذه القرية كان االبتداƇ بسلوǁ منازل        : " وبـين ƹيـرهم فـي هـذه المنطقة        
المتمسكين بمذهب الخوارج المستحلين لدماƇ المسلمين وأموالهمÜ وهذا المذهب هو الغالب           
علǏ جميƴ البقاƳ التي بين قابƩ وطرابلƩ خƮوƮا أهل الساحل منهمÜ فهم بهذا المذهب              

  )2(...".المذموم يتقربون ببيƴ من يمر بهم من المسلمين للروم

العتمادها علǏ األدلةÜ ومن ذ لǁ هذا الحوار في          وسم الشخƮية بالتعƮب     ƴنستطي   وال
فذكرƘ لǊ بعƯ األحاديƚ الواردƖ في ذلǁ عن رسول اهللا          : " مسـƋلة المسƠ علǏ الخƽين    

وقد نƭ لنا   : Ü فردها بالجملة وقال هذه أخبار آحاد ال يجب العمل بشيƇ منها قال            )Ʈلعم(
أƮولناƚ Ü يناقƯ أǚƮ من     ا كان من األحادي   سيدنا أبو يزيد مخلد بن كيداد علǏ طرƟ م        

ǊƮومن ن ƭالن Ƙ3(."فلعن(.  

فهم ال يدفنون موتاهم إال     " " المقدمين" النكارية الذين يقطنون     Ƙ وتهـتم الشخƮية بسلوكيا   
جلوسـاÜ في كهوف متسعة يحƽرونها لهم وقلما تجد من يعرف منهم الƖǚƮ وال آذان لهم                

  عةÜ وال يغسلون موتاهمÜ وال يƮلون رƹم وجود المسجدÜ وال تƮلǏ فيǊ الجماعة وال الجم

Üعليهم  

                                                 
  ).مقدمة(م. Üƭ :11السابƾ المƮدر–  (1)
(2)  –Ǌسƽن ƭ Ü:119.  
(3)  –Ǌسƽن ƭ Ü:208.  
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   )1(." وال يورƛون البنƘ شيئا من مال أبيهاÜ وعيشتهم من الغارƖ علǏ العرب

             ƽنراها ال تغ ǁقافية في المنطقة لذلƛال Ƈساƽسيƽـية التجانـي مولعة بالƮل  إن شخ  ƾرƽال 
والتي " لƾ القرآن خ"األخـرÜǎ فذكـرƘ الƽتنة المبيرƖ التي أوجدها المعتزلة في مقولتهم            

Ưوجود                تعر Ǐعل ƭن ǁوبذل Üرباƹير للتعذيب والهوان شرقا وƛك ƾمـن جـرائها خل
القرآن كǚم اهللا ليƩ    : " لـوحة فـي Ʈـحن جامƴ سوسة مكتوب عليها نقشا في الحجر            

 ƾبمخلـو "              Ƙبيƛوت Üمذهب أهل السنة Ǐعل Ǌتنبي Ǌكل ǁوذل ƴفي عمد الجام ǁل ذلƛوكتب م
بها وبجميƴ بǚد إفريقية في القديم من مذاهب المنحرفة عن المذهب           لǊ بسبب كƛرƖ ما كان      

السنيƛ Üم ما كان بها منها في زمن ملǁ الروافƯ لهاƛ Üم في زمن تغلب الخوارج عليها                 
Ü هكـذا ربطـƘ الشخƮية بين المذاهب لكون الخوارج والمعتزلة يشتركون في مقولة    )2("
ǐ الذǐ كان سائدا في المشرƾ انتقلƮ ƘورتÜ        Ǌ وهذا الƮراƳ الƛقافي الƽكر    "خلـƾ القرآن  "

  .إلǏ المغربÜ وأخذ يعمل عملǊ في أذهان المسلمينÜ من أتباƳ دين رب العالمين

  وزرƘ بهذا الموضƴ  : "     وفـي سـاحل آجـيمÜ من حيƚ يجتاز الناƩ إلǏ جربةÜ قال            

-    Ǌأقمنا ب ǐاهللا سكن          - الـذ Ǌرحم ǐمباركا يذكرون أن اإلمام المهد ǁفي    مسجدا هنا Ǌب 
Ɩهذه الجزير Ǐإل Ǌكان دخل في رحلت ǊنƎف Üƾالمشر Ǐ3(." أول جوازه إل(   

   وبالمـوازنة بـين هـذا الموقف وما Ʈدر منǊ من لعنة حين سمƴ فتوǎ الكيدادǐ في                 
وال يعني ذلǁ أنǊ يعتقد مذهبهم ألنǊ من خǚل         . المسƠ يتضƠ موقǊƽ من الخوارج والشيعة     

 بني عبيد قد قتلوا بشرا كƛيرا ممن أسقطوا حي علǏ           الحـديƚ عن طرابلƩ أشار إلǏ أن      
         Ǌيره أنƹ عن ǎكما رو Üالقيام         " العمل من اآلذان ƖǚƮ بني عبيد من Ǐأشد عل Ƈشي Ʃلي

  في رمضانÜ كما أشاد بدور الشيƣ أبي الحـسن ابن المنمر الذǐ كان أول من أعاد 

 ƴوهو أول من قط Üفي قيام ليالي رمضان Ʃخير العمل من ح" السنة في طرابل Ǐي عل  

  ."اآلذان
  

  )1(." وهو أول من أطلƾ للناƖǚƮ Ʃ الضحǏ جهاراÜ ألن بني عبيد يقتلون من يƮليها

                                                 
  .Üƭ :187ر السابƮƾدالم –  (1)
(2)  -ƭ ÜǊسƽ26:  ن.  
(3)  –ƭ ÜǊسƽ121: ن.  
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ÜƘئاƽوال Ʃهذا المكان المتعدد األجنا Ƙية التجاني التي استوعبƮلنا شخ Ơوهكذا تتض     

ريƾ هذه والمـذاهب واآلراÜƇ ممـا يكوŇن أفقا ƛقافيا واسعاÜ ومتنوعاÜ وعرƯ ذلǁ عن ط          
             ǐاللغو Ưل العرǚومن خ Üقافة المنطقة وتاريخهاƛ تبحرها في ǎمد Ǐية يدل علƮالشخ

ƌي اآلخرينهتبين انتماƮال يق Ƈانتما Ǌولكن Üا ألهل السنة.  

    ƚǽƳȁة اǾـǆƲǁ:              ƘلƮإذ كلما و Üلنا Ǌل ما تقدمǚية من خƮالميول األدبية للشخ Ǐتتجل
فقهاÜƇ وأدباƇ وشعراÜƇ وأرباب كل فن من الƽنون        مكانا وقƘƽ عند أهم فضǚئǊ من أئمة و       

تتجلǏ في المراسƘǚ العديدƖ المتواجدƖ في الرحلة فقد وردƘ فيما           كمـا .المعـروفة آنـئذ   
     Üƴمواضـ Ɩية واألتراب واألنداد من         )2(يقـارب عشـرƮفيما بين الشخ Ƙǚوهي مراس 

  . فيها الشعر مƴ النƛراألدباÜƇأو فيما بينها وبين األقارب وألحباب Üوفي الغالب يتجاور

              Ǌيƽبما تض Ƹة التبليƽيƲو ǐدƌة فنية تƹياƮ في ǊشكالƋب ƣية التجاني التاريƮتقـدم شخ  
               ǐوهذه مزية التجاني الذ ÜƖرŇوƮالم Ɩة الدالة والعبارƲƽينتقي الل ǐمـن ذاتـية األديب الذ

ل اسـتطاƳ أن يسـتقرƏ الخارجـي ƛم يƮهره في الذاƘ فƎذا الكل في نسيƝ ملتحمÜ يحم                
               Üشعبيا Ǐو مما يحك Üƣر الدالة من التاريƮالـوجدان في اختيار العنا ƷـباƮأ  ƴالحياد م

ـ  إنǊ نموذج للرحلة   . من يشغلون المناƮب العليا في الدولة     وعي الـذǐ يتحلǏ بǊ        الموض
  .التي تبحƚ عن الجذور المتƮƋلة في تواضƴ عزيزÜ بǚ تحيز للذاƘ أو اإلعƇǚ من شƋنها

 والسردية بلغƘ أوجا من الƽƮاƇ والنقاƇ وتجلƘ بشكل أكبر          ةالو ƽƮي    إن شعرية اللغة    
 لدƇ  ǎفـي المراسـƘǚ النƛـرية والمقطعـاƘ الشعريةÜ وتدل علǏ اتساƳ فضاƇ المقرو             

  .الشخƮية في مجاالƘ المعرفة في ذلǁ العهد

 Ƙجانب السما Ǐإل Üكرية واألدبيةƽية التجاني التاريخية والƮشخ Ƙلسياسية ا هذه أهم سما  

  .التي لم تتجل بشكل واضÜƠ ولكنها تطل من خǚل التƮرفاƘ والمواقف
  
  

  :  لƘǖمǾǪةاالǾǲƜة     

                                                                                                                                      
(1)  – Üƾدر السابƮالمƭ :265- 266.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ164،140: نƭ Üوما بعدها Ü:189-191ƭ Ü:221-237 Ü)ƭ:180-306.(  
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 شخƮا واحداÜ واألحداƚ ال تدرƩ       الشخƮية هـنا لـيƩ مـن الضرورǐ أن تكون        "    
ن الƽرعية المرتبة ترتيبا زمنيا     يوامـوزعة مشتتة وإنما يتم جمعها وضمها عن طريƾ العن         

 لهذا نقوم بشيƇ من التجريد المǚئم       (1)..."دآن األساسيان لضم األحداƚ   أو سببياÜ وهما المب   
             Ǐر إلƲويمكن الن Üعل أو ما يعرف بالعواملƽوجعلها مقترنة بدوائر ال ƘياƮلدراسة الشخ

  :الرحلة التجانية وفƾ التقسيم التالي

  .تطويƴ جربة والجريد -1

 .في انتƲار الرحيل إلǏ الحجاز -2
3- Ɲالح Ǐإل Ǌالتوج. 
4-  ƖالعودƩتون Ǐإل   .  

وفي كل وحدƖ . الوحداƘ الكبرǎ للمتن السردǐه العـناوين هي ما يمكن أن نسميǊ          وهـذ 
  . يبين هيكلة النƭ وحركتǊ وداللتǊ أو أكƛريمكن أن ينتƝ لدينا شكل عاملي

في حال استقرار بعاƮمتǊ تونƩ ومعǊ أعوانǊ الذين تندرج         " المخدوم" فـي البدƇ نجد         
يعبر عن رƹبتǊ   ففينشƋ بداخلǊ هاجƩ االنƮƽالÜ     .  هوملƽوƲ الحال  ضمنهمÜوهذاالشخƮية  

  . في الحركة خارج العاƮمة

                                     ملƽـوƲ الحـال
                         

                                 انƮƽال           اتƮال

العاƮمةÜ ويرƹب في االنƮƽال عنها     المخدوم في عǚقة اتƮال مƴ تونƩ          يتبـين أن    
" إلـǏ أماكن أخرǎ منها المƮرƟ بǊ ومنها الكامنÜ ولذا يبحƚ عن ذاƘ اإلنجاز باعتبار                

الممƛل في الجيƫ واألتباƳ بمحتوǎ     " المرسل إليǊ   " هـو المرسĉـلÜ فƎنǊ يƋمر       " المخـدوم 
ن أو رسالتين   الرسالة ومƽادها الحركة إلǏ تطويƴ أطراف المملكةÜ واتضƠ أن هناǁ هدفي          

 إال القليل وتبرز الشخƮية القريبة جدا من اآلمر          اإحداهما ƲاهرƖ واألخرǎ خƽية ال يعلمه     
  .Ü فتبوƟ بهذا السر علǏ مستوǎ السرداألسرارو التي تعلم " المرسĉĉل "

 1 - Ɩجربة والجريد( البنية العاملية لوحد ƴتطوي (  

                                                 
 .Üƭ :32لوميƚ ريمون كنعانÜ التخييل القƮƮي ش- (1)
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   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل   
                       الشخƮيةتطويƴ األقاليم                الـقـادƖ والجنود ومنهم                   ابن اللحياني   

            
                                         المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد

  الشخƮية               الرافضون في اإلقليم+العساكر+  الجيƫ                  ابن اللحياني
يرƹب في تطويƴ األقاليم وكسر شوكة المتمردين الذين        " المخدوم: "   ونقرأ الرسم كالتالي  

Ɩ الكافية من وسائل مادية     ال يدفعـون المسـتحقاƘ للدولة فيقرر الخروج إليهمÜ ويعد العد          
وبشـريةƛ Üـم يعلن عن المقƮد المƮرƟ بÜǊ والسارد يكشف عن ƹاية أخرǎ وهي نية                

     ƫـية عن الجيƽالمخ Ɲالمعارضة في        .الحـ Ưويجد بع Üمساعدوه Ǌاعل ومعƽل الƮƽوين
ولكن قوƖ جيشǊ تمهد السبيلÜ فيحقƾ االنتƮار في تطويƴ قابƩ          " جربة  " مـناطƾ مـƛل     

رهاÜ وتنتهي الوحدƖ األولǏ باالنتƮار وتمجيد الجيƫ بتسريحهم والعود Ɩ          وƹي... والجريد
إلـǏ مـنازلهمÜ وهنا يكشف عن الهدف الƛاني وهو الذǐ كان هدفا بالقوƛ Ɩم أƮبƠ هدفا                 

  .بالƽعل فتنطلƾ الجيوƫ إلǏ في مشهد توديƴ مƛƌر تبرز فيǊ كƛير من المواقف الذاتية

لسارد يحكي أوامر األميرÜ ويخبر عن مقاƮدهÜ          إن الشخƮـية اآلمـرƖ هي األميرÜ وا       
ولـǊ شخƮـيتǊ الخاƮة المتماهية مƴ السارد ولذلǁ تختلف شخƮية اآلمر عن شخƮية               
الساردÜ ورƹبة تƋمين األقاليم رƹبة جامعةÜ وعǚقة شخƮية السارد علǏ مستوǎ الرƹبة            

لمƋمورين مƴ اآلمرÜ   عǚقة اآلمر باألمور الذǐ ال يمكنǊ االعتراÜƯ ومن هنا تتƾƽ إرادƖ ا           
 مستوǎ اإلسرار تعلن شيئا وتسر شيئا آخرÜ وهذا ما يكشǏ Ǌƽعل اآلمر ولكـن شخƮـية  

السـارد للقراƇ قبل أوانÜǊ مما يجعل القارƏ يعلم أكƛر من الشخƮياƘ المساعدƖ التي تبذل               
. مـا فـي وسـعها لتحقيƾ رƹبة اآلمر في االنتƮار واستعادƖ جربة وتطويƴ بقية األقاليم              

 في المقاومة العنيƽة التي يلقاها الجيƫ في جربة باألخÜƭ لوتتمƛ عاقة تدرǁ ضمنياÜواإل
وتنتهـي بالƽشـلÜ وهكذا يبرز في البنية العاملية األولǏ المƲهران الƲاهر والباطنÜ كما              

  .األساسية ومساعديها إلǏ درجة الهيام بها يبرز االلتحام بين الشخƮية

2- Ɩالحجازفي (  البنية العاملة للوحد Ǐار الرحيل إلƲانت(  
  
   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل   
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    الحـƝ                           هو وأتباعǊ                   ابن اللحياني   
                                                            

       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد
  آخرون                انعدام األمن والمجاعة+ المƮاحبون لǊ                ابن اللحياني 

إذ هي في وضƴ يملي عليها      .     تعلن الذاƘ الƽاعلة عن رƹبتها الجديدƖ التي كانƘ كامنة        
مختلƽة فƎن الزاد والعدƖ تختلƽانÜ لذا سرƟ معƲم        الـرحيل لتحقـيƾ الغايةÜ ولكون الرحلة        

الجـيÜƫ ورخƭ لهم في العودÜƖ ولم يبƾ إال ما يحتاج إليǊ في الحراسة وبعƯ الشƌون                
واعتمد الƽاعل في تحقيƾ رƹبتǊ علǏ      .الشخƮية/األخـرÜǎ ومـن بـين من أبقاه السارد        

وتÜ Ǌ لهذا يرسل    مسـاعدين معينين سيقبلون من المغرب عائدين إلǏ المشرƾ يدعم بهم ق           
        Ɩمتعدد ƾا بمناطŇمار Ʃطرابل Ǐإل ƾǚباالنط Ǌالمرسـل رسالت .    Üذ المرسل إليهم األمرƽفين

في مƛل تلǁ الƲروف لشراسة     " الحƝ  " لكـن األخـبار تتضـافر باسـتحالة تنƽيذ رƹبة           
كƛرƖ ...قطاƳ الطرÜƾ انعدام األمنÜ المجاعة فيما بين طرابلƩ واإلسكندرية        (المعارضين  

لهذا تتعوƾ الرƹبة فǚ تنجزÜ وال تلغǏ رƹم التوسÜƘǚ وتبقǏ في حال انتƲار             ) ردينالمتم
ƾر دراية بالطريƛواألك Üǎقدوم المساعدين األقو.  

   ويبـرز في الوحدƖ ضعف إقناƳ األتباƳ بالمكوƚ في طرابلƩ مما جعل الشǁ يتسرب              
Ʃوƽالن Ǐف ا. إلƮعام ون Ɩار مدƲفي االنت Ǌاعل ومن معƽال ƚ1(. لعام وأيامفيمك(   

              ÜǊفي اختبار حقيقي إلرادت ƴاعل وقƽن الƋوك Üمن المساعد ǎأقو ƾهنا أن المعي Ʋحǚوالم
إذ تواردƘ األخبار عن استحالة الحÜƝ ورƹم ما يبدو من سوƇ النƲر السياسيÜ فƎن الƽاعل               

Ǌ مƮمم علǏ رƹبتǊ إذ كان بƎمكانǊ أن يعود إلǏ تونƩ حتǏ تتهيƋ الƲروفƛ Üم يحÜƝ ولكن               
  .        يعلم أن العودƖ أكبر معيÜƾ لهذا تربƭ بطرابلƩ إلǏ حين مواتاƖ الƽرƮة

   فـي البنـية العاملية األولǏ يبرز الƽاعل المرسل باعتباره Ʈاحب مشروعينƲ Üاهر             
وبـاطنÜ والƲاهر يتناقƯ مƴ الباطن بالنسبة إلرادƖ المساعدين فهم يرفضون فراƾ القائد             

أما في البنية الƛانيةÜ فالرƹبة الƲاهرƖ هي مسايرƖ        و.  راضين ويعـودون إلǏ أماكنهم ƹير    
اآلمـرÜ أمـا الـرƹبة الكامـنة فتتمƛل في أن معƲم المساعدين ال يوافقون المرسل رƹم                 
Ǐللبنية األول Ʃبشكل معاك Ƈاƽبين التجلي والخ Ưمن التناق Ƴنو Ƌفينش Üاهر بالرضاƲالت.  

                                                 
)1( -ƭ Üالرحلة Ü280: التجاني. 
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  3- Ɩالبنية العاملية لوحد  ) Ǐالخروج إلƝبالمخدوم ابن اللحياني) الح ƭالخا  

   المرسل إليǊ                  الموضوƳ                    المرسل   
     Ǐوتعال Ǌالمقدسة            المسلمون ومنهم ابن اللحياني     اهللا سبحان Ƴالبقا Ǐإل Ɲالح    

                                  
       المعيƾ                  الـــذاƘ                      المساعد  

 Ƴالوفد المشرقي               المخدوم                         انعدام األمن+ األتبا  
إن الƽاعـل فـي هـذه الـوحدƖ يخرج لتنƽيذ رƹبتǊ ومعǊ أتباعǊ ومساعدوه اإلضافيون                

لذǐ توفي مما جعل الوفد     المشكلون من وفد مƮرǐ كان قد قدم الهدية للسلطان المغربي ا          (
  "المخدوم" فلما عاد من المغرب خرج ) يلقـǏ مشاكل ولم يتمكن من العودƖ إال بƮعوبة 

Ü وبعد  "الشخƮية  /مرƯ السارد " إلنجـاز رƹبتÜǊ ويطرأ معيƾ لم يكن في الحسبان وهو           
  . ا رحلتǊ إلǏ الحÜƝ ويسكƘ السرد عنǊ تمام ابن اللحيانييواƮليحدƚ االنقسامÜفاالنتƲار 

   لقـد وƮلƘ الرحلة إلǏ نقطة مƮƽلية تƽتƠ مجاال الحتماالƘ كƛيرÜƖ إذ يمكن أن يعودا               
  .الموجود في السرد معا أو يعود أحدهما ويواƮل اآلخرÜ وهو االختيارنتƲرامعا أو ي

              Ǐعل Ɩولهم قدر Üƾية األساسية بمساعدين لهم دراية بالطريƮالشخ Ƙƽبعـد أن أسـع    
 يعد السرد يهتم بها وبرƹبتهاÜ وإنما برزƘ فضاƇاƘ أخرǎ فسحƘ           اختƘƽ و لم  . الحمايـة 

Ƴمتعلقة بموضو Ƙذا Ǐإل Ƙمن ضمن المساعدين فتحول Ƙاإلنجاز التي كان Ƙالمجال لذا  

Ǐإل Ɩوهو العود Üقيمة ǐذƯإلعاقة المر Ƙبعد أن تعرض Ʃتون .  

   البنية العاملية الخاƮة بمرƯ السارد- 4  

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل  
    الحƝ                               التجاني ومن معǊ                  ابن اللحياني   

                                                                    
       المعيƾ                     الـــذاƘ                        المساعد

   ركب المخدوم ومن معǊ              التجاني ومن معǊ                           المرƯ العضال

وفي الطريƲ ƾهر معيƾ خاƭ بǊ حال دون        " المخدوم"الشخƮية مƴ   /   خـرج السـارد   
و قد عبر السارد عن شوقǊ للعودƖ إلǏ        . تنƽـيذ رƹبـتǊ مما جعلǊ يƽشل في تحقيƾ المراد         

في حين نجد اإلƮرار    . منطلƾ في أكƛر من مناسبة مما يبرر بروز هذا المعيƾ المƽاجƐ          ال
 Ǐعل ǎلد Ɲلة رحلة الحƮالمخدوم"موا "Əقبل ليتوقعها القار Ƙزرع Ưالتناق Ɩن بذرƋوك.   
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               Ƙاحتماال Ǌتتولد من ǐوهو الحافز الذ Üدرجة ما Ǐدرامي إل Ɩير في هذه الوحدƮإن الم   
ا يƛƌر حتما علǏ شكل السردÜ لذا نجد السرد يقƽل راجعا إلǏ الوراƇ             كƛيـرÜƖ اختيار أحده   

ƴفا لما كان متوقعا ومرسوما في استراتيجية الرحلة وال يتبǚالحجاز خ Ǐالسير إل.  

  )بعودƖ السارد إلǏ تونƩ( البنية العاملية الخاƮة - 5   

  رسل إليǊ الم                    الموضوƳ                       المرسل
  العــودƖ                         التجاني                          التجاني   

                        
       المعيƾ                 الـــذاƘ                      المساعد  

  شيƇاألتباƳ وكتيبة التوديƴ                   التجاني                         ال 
" الشخƮية/السارد"  فـي هذه الوحدƖ يقƴ تحويل في النموذج كلÜǊ إذ يƮبƠ المرسل هو              

   Ǌوالمرسل إلي)   Ǌأتباع Ưوبع Ǌسƽ(والرسالة  ) هو ن   ƾالمنطل Ǐإل Ɩكتيبة  ) هي العود ƠبƮوت
Ɩالجديد Ǌبتƹر ƾللسارد في تحقي Ɩاحبة للوفد المشرقي مساعدƮالم ƫالجي.  

اعدƖ تلǁ الكتيبة التي جاƘƇ مشيعة للوفد المƮرǐ إلǏ نقطة          لذا يعود السارد أدراجǊ بمس    
ماÜ ولكون العائƾ الطارƏ أرƹم السارد علǏ العودÜƖ فقد عادƘ معÜǊ وتحقƾ الهدف وهو              

  .الوƮول إلǏ تونƩ بǚ معيƾ يذكر

وال يبدو أنǊ مجŇد بعودتǊ إذ      " المخدوم"   لقـد سكƘ السارد سكوتا تاما عن المرسل األول          
ه إلǏ سكوƘ تام هو أيضاÜ وإنما أراد أن يمجد نƽسǊ علǏ مستوǎ األملÜ وهنا       انتهـǏ أمر  

ل الذǐ ختم بǊ رحلتÜǊ الممƛل في القƮيدƖ التي امتدƟ بها النبي ƮلǏ اهللا              ييƋتـي دور التذي   
  )1(عليǊ وسلم متوسǚ بǊ أن ييسر المرام

  إن لم أكن بالƽعل ملتحقا بهم     فالحب فيهم مقتƯ للحاقي

  زتǊ ورفعة قـدره    إني لزورتǊ لبا ألشواƾقسمـا بـع

ƾـاƛوقيد عزمتـي بو Ǌنـي    عنŇأقـر Ƙما جني Ɛلكن سي  

               ÜƖاعل في وحدتها األخيرƽالبطل أو ال Ƙعن النهاية إذ استبدل Ƙوهكـذا نجد الرحلة تسك 
الذǐ يواƮل سرده وينقطƴ خبرهÜ     " مالمخدو"وتغير مسار السرد الذǐ كان مرتبطا برسائل        

                                                 
)1( –ƭ Üالرحلة Ü395 -393: التجاني.  
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ن يتحول المرسłل إليÜǊ مرسǚĉ ويغير اتجاه الرحلة قبل تحقيƾ الغاياƘ مما يتيƠ             فـي حـي   
  ).السارد(اإلمكانية لنشƖƋ حكايتين إحداهما تتابƴ المرسل األولÜ واألخرǎ المرسĉل الƛاني 

  :من خǚل ما سبƾ يمكننا تجسيد المشروƳ السردǐ األساسي كالتالي: البنية العميقة-5
 (+)          Ɩحيا                 Ƴخضو                         )- (Ƙمو  

                                طاعة                          تـمرد
                                                                 

      تطاول                                                               احترام وهيبة                                       
                                                                 
                          ال تمرد                                  ال طاعة

      عƮيان                                          
  

   مشـروƳ المرسـل األول يقوم أساسا علǏ أن الرعية منهم من يدفƴ المستحقاƘ للدولة               
. ومـنهم مـن يتمـرد فǚ يدفعهاÜ ولذا كان الخطاب إقناعيا لكل المساعدين علǏ اإلنجاز               

فالذين يمنعون المستحقاƘ والذين ال يدفعونÜ والذين ال يمنعونÜ كلهم في عǚقة استتباعية             
يمارسون نوعا من التطاول علǏ الدولة وإن اختلƘƽ درجاتهمÜ وهذا ما يƌدǐ حتما             وكلهم  

  .إلǏ العƮيان الذǐ قد يتطور إلǏ موƘ الدولة

                ƴن الرعية ستدفƎف Üاإلنجاز Ƙذوا ƾعن طري ǐالسـرد Ƴالمشـرو ǁأمـا إذا تحـر    
ا في نƽوƩ   المستحقاƘ وبالتالي تكون خاضعة ألوامر الدولةÜ ومنها تكتسب مهابة واحترام         

  . الرعية وهذا ما يديم حياتها

  فكـƋن البنية العميقة متعلقة بكيان الملǁƅ الذǐ يمƛلǊ المرسĉلÜ والرسالة تتعلƾ بحياƖ الدولة     
هذه الرسالة  . وازدهارهـا ودوام عزها أو هوانهاÜ والتطاول عليها مما يƌدǐ إلǏ زوالها           

  .إلنجاز الممƛلة في الجيƫاقتنƴ بها الجميƴ وأنجزƘ بنجاƟ فوقƴ تمجيد ذواƘ ا

الخاƮة بƎبراز العǚقة بين الƽاعل وفعلǊ يتضƠ لنا أن         " مكيƽاƘ الƽعل " وضمن دراسة    -6 
  :الƽاعل في المخطط العاملي األول يمكن أن يجسد فعلǊ كالتالي

  الرƹبة في الƽعل                                         الرƹبة في عدم الƽعل

  لƽعل                                   الشعور بعدم وجوب الƽعلالشعور بوجوب ا
  

   عدم الرƹبة في الƽعل  عدم الرƹبة في عدم الƽعل                              
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  عدم الشعور بعدم وجوب الƽعل                          عدم الشعور بوجوب الƽعل

الشعور بوجوب فعلÜǊ كما تحققƘ القدرƖ       لقـد تحققـƘ لدǎ الƽاعلين الرƹبة في الƽعل و         
  .علǏ إنجازه وبذلǁ نشط الجميƴ وحققƘ األهداف المرسومة

  . وحين ننتـقل إلǏ المخطط العاملي الƛاني والƛالƚ نجد بعƯ التغيير-7
                الرƹبة في الƽعل                                   الرƹبة في عدم الƽعل

  وجوب الƽعل                                  الشعور بعدم وجوب الƽعل        الشعور ب
  
  

                                عدم الرƹبة في العملعدم الرƹبة في عدم العمل           

             عدم الشعور بعدم وجوب العمل                          عدم الشعور بوجوب الƽعل

ـ     مƴ اختǚف بين   "شاعرا بوجوب فعلǊ    " الحƝ"ل راƹـبا فـي الƽعل           إذ يƮـبƠ الƽاع
وبخاƮة بين السارد واآلمرÜ فالسارد يرƹب في الحƝ ولكنǊ يرǎ عدم وجوب            " الƽاعلـين 

الƽعـل النتƽاƇ شروط االستطاعةÜ وبذلǁ عبر في أكƛر من موضƴ علǏ ترددهÜ أما اآلمر               
  .  إرادتǊومƮرŇ علǏ تنƽيذ" الوجوب"فهو مƮرŇ علǏ " المخدوم"

   ولكـن بقـي شرط ƛالÜƚ وهو القدرƖ علǏ الƽعلÜ فلم تتوفر القدرƖ علǏ اإلنجازÜ مما                
  .جعلǊ يتريƚ إلǏ حين مواتاƖ الƽرƮة

                Ǐرفوا إلƮ فقد ÜǊعل أو ال يشعرون بوجوبƽبون في الƹن أنهم ال يرƲالذين ي ǁأما أولئ   
   Ɩالحضـر"Ʃلم يعبروا ع       " تون ǁأن أولئ Ưن إرادتهم فهم خدم     لكن يمكن االعترا"ƫجي "

  :والƽرƾ بين المخططين يكمن في. ينƽذون وال يقررون

  .توافر القدرƖ في المرحلة األولÜǏ وافتقادها في المرحلة الƛانية  -

-             Ưالشعور عند البع ǁوضعف ذل ÜǏتوافـر الشعور بالوجوب في المرحلة األول 
  .في المرحلة الƛانية

ǚكان المخطط في ع Ɩالقدر Ƙعل كالتاليولما توفرƽال ƴاعل مƽقة ال:  

  .الرƹبة في الƽعل  -

حتǏ عند السارد لكون إرادتǊ تابعة لǔمرÜ وليسƘ        (الشـعور بوجـوب الƽعل        -
  )مستقلة في أخذ القرار

  . القدرƖ علǏ وجوب الƽعل-        
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        -               Ƙإذا توفر Ǌمن األركان الواجبة وال ينبغي ترك ŇƝمـبدأ المعرفة بكون فعل الح 
 ÜƖيب إال من            القـدرƮال ي Əل أن تدخل طارƮاإلنجاز لكن ح Ǐعل ƴـمم الجميƮ لهـذا 

/ أƮـابǊ بعـƯ التـردد فـي الشعور بوجوب الƽعلÜ ومن بين الوفد كلǊ يƮاب السارد                
 فǚ يحقƾ هدفǊ في حين يحƝ اآلخرون جميعاÜ وهذا ما           الشخƮـية بالمـرƯ المقƮـي     

" اƘ الƲاهر والباطن    يطـرƟ مƮـداقية القـول والƽعـل علǏ مستوǎ الخطاب في عǚق            
" البراكماتيكية"ويƽضـي الخوƯ في هذا الموضوƳ إلǏ إƛارƖ ما يعرف في مجال الدراسة   

  )1(." التي تعد رجƴ الƮدǎ لما يƌمن بǊ الباƚ الخƽي من قيم" اللغة الذاتية"بمسƋلة 

  :والسارد حين قال" المخدوم"  ولقد ƮرƟŇ السارد بالƽرƾ الواسƴ بين إرادƖ اآلمر 

حاولنا بما اجتمƴ من هذه األخبار المƲƽعةÜ ومن مرضǊ الشديد ردŇه إلǏ تونƩ لتكون              ف " 
               Ǌحينئذ مع Ǌل ركب اإلرسال المشرقيين فنتوجƮوي Ǌمن مرض Ǐأن يعاف Ǐبها إل Ǌإقامـت

 Ʃ2(..."من تون(..."            Ǌإال بعد حج Ʃتون Ǐإل ƴد أال يرجƮوق Ǌإال سلوكا لمنهج ǏبƋف"...)3

أما اآلمر  " اآلمر" في النƭ األول وحاول أن يقنƴ بǊ         Ǌرأيعن  أفƮـƠ   قـد   Ü فالسـارد    )
لهذا نجد الخطاب يزيل اللƛام عن رƹبتين وإرادتين        . فلـǊ مـنهجǊ وقـراره     " المخـدوم "

     Ƙاوƽالت Ưوشـعورين بيـنهما بع .          Ʃولي ƴبة اآلمر إذ هو تابƹر ƴوالسارد يجب أن يطي
 Üأ اما يدفعنوهذا بحر ǏداقينإلƮاال آخر حول مƌس Ɵنطر Ǌة مرض.  

  ويمكننا علǏ مستوǎ المƮداقية تتبƴ مراحل الرحلة وتغيرها من طور إلǏ طورÜ فنرسم             
  :المخطط التالي

                                                 ƾدƮ    
       

                                    Ʋاهـر             باطـن

                                         سر                       كذب 
  

                                     ال باطن           ال Ʋاهر 
  

                                               باطل                             

                                                 
 .Ʈ:66ر العجيميÜ في الخطاب السردƭ Üǐ محمد النا– )1(

(2)  –ƭ Üالرحلة Ü192: التجاني.  
(3)  –ƭ ÜǊسƽ194: ن.  
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  أوال بالنسبة لǔمر المخدوم   

وهو تطويƴ األقاليمÜ وباطن وهو نية الحÜƝ       فـي المرحلة األولǏ نجد لǊ هدفين Ʋاهر           -
 Ǌلدي ƴيجتم ǐا أćŊاهر+ باطن (ولذا فهو يحمل سرƲ ال.(  

وموضوعÜǊ   وبالنسـبة لـتطويƴ األقاليم يستوǐ باطنǊ مƲ ƴاهرهÜ فالعǚقة بين الƽاعل  - 
 .تتمتƴ بالƮدÜƾ والعǚقة بين الƽاعل وموضوƳ الحƝ تتسم بالسŇر

 Ƙ4.3.2( وفي الوحدا (قة ينتقǚفالع Üالعلن Ǐل السر إل)اهرƲ+باطن (ƾدƮمتسمة بال.  

  :ƛانيا بالنسبة للسارد  

في المرحلة األولǏ يستوƲ ǐاهره مƴ باطنÜǊ مما ولد لديǊ الƮدƾ واإلخÜƭǚ أما في              -  
مما " ƲاهرÜ ال باطن  " بوضƴ    توسيمǊ المـرحلة الموالية فيبدو من خǚل النƮين السابقين       

        ǁمن الش Ƴنو Ǐإلـ ǐدƌقة بين           يـǚفي تبيين الع ƾدƮي ǁولكن ذل Üقد يقرب من الكذب
الƽاعلـين وموضـوƳ الحƝ وليƹ Ʃير ذلÜǁ أما علǏ مستوǎ الطاعة فƎن السارد يƲهر               

  .عند اشتداد المرƯ عليǊ لǔمر حتǊ Ǐطاعت

علǏ المشاريƴ   الرحلة وال تنƮب  اƖƇ تخـƭ المشروƳ السردǐ الرئيسي في        هـذه القـر   
Ưانوية التي لها بعƛالƘياƮوƮالخ .  

 
 

ƘƦلƘƥ -ةǾǁƘǾǖة الǪƭƸال Ǽǝ ةǾǆƲǂال  :  
إن الشخƮـية الƽاعلة في الرحلة كلها هي السارد األساسي الذǐ يروǐ أفعالǊ بضمير                 

        Üƴـرد أو الجمـƽلكن          يوالمـتكلم الم Üالة أو روايةƮجانب األفعال كل األقوال أ Ǐنجز إل
ǚهر إال قليƲالخارجية ال تكاد ت Ǌمحǚم .  

  :ǾǆƲǂةƽمƟƘ ال
في المƲهر الخارجي بعƯ اإلشاراƘ المتناƛرÜƖ فƽي موقف فراƾ األهل ينƽعل إلǏ            نجـد   

   Ƴويتكرر هذا الموقف حين يشاهد          )1(درجـة انسكاب الدمو Üي وجدانيƽوهو موقف عاط Ü
"  Üيقول لإلǏ األه انبي وادǐ العقيƾ فيشده الحنينÜ    علǏ ج  أهل المدينة وقد خرجوا يتنزهون    

  :نحن علǏ شاطئǊ مƴ جملة من أƮحابنا وقد حضرني أبياƘ و

                                                 
  .1ƭ Ü:14 أبو سالم العياشيÜ الرحلةÜ ج–)1(
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ǎجر ǁتسل سائلي عـما هـنا ǚف    ǎجر ĉƾودمعي كالعقي ƾالعقي ǎجر  

  أذكرني زمنـا عنـد الـذين بـهم   أفاخر الشهب في وسط الدجǏ سحرا

  )2(قومي وأهلي ومن ألـبسƘ بينـهم   شـرƢ الشـباب نـƲيƽا طيبا عطرا

        Ƌب ƟرƮر من موقف يƛوتشـاهده فـي أك      ǚالمشي راج ƴال يستطي Ǌأن   )3(ن ƴوال يستطي
 ƾمما يحملنا                يلـتح ÜƘريحاƮقبل هذه الت Ƙمرا Ɲح Ǌم أنƹشديد ر Ƈبالركب إال بعد عنا 

 حتǏ يƋلف السيرÜ وحتǏ أنǊ يراسل أحد        ة أنǊ رجل ال يمتهن األعمال البد ني       لعلـǏ القو  
 قبلÜ  بعهدهاشي لم يكن    معارفـǊ بـبǚده مخبرا إياه أنƮ Ǌار يتمتƴ بقدرƖ عالية علǏ الم            

 .وذلǁ بعد قطƴ مسافاƘ طويلة أكسبتǊ تمرينا وتدريبا

                 Üل بهمƮالذين يت Ƈل قدره بين أهل الركب والعلماǚج Ǐعل ÜƩبǚالم ƚوقد تشاهده ر 
                Ǌود فقال لƮالمق ƭل عن الشخƋفلما قرأها س Ʃبالقد Ƈم رسالة ألحد العلماŇأنا"فلقـد قد "

  . التي ال تنمي عن قدر الموƮوف في الرسالة)4(يǊ من الرƛاƛةوما ذلǁ إال لما يبدو عل

فطال : " ومما يمكن أن يشير إلǏ المƲهر الخارجي حديǊƛ عن مرضǊ وهو بالمدينة قال              
بل آل بي أن عجزƘ عن الخروج       ... بـي المـرƯ ومنعنـي من الوƮول إلǏ المسجد         

           Ưالمر Ƈناƛوفي أ ÜƘلواƮيرها من الƹ عـن ǚحابنا   قا... للجمعـة فضـƮوننا أƌم بش
   )1(..."المغاربة فيما نحتاج إليǊ من أدوية وشراƇ األطعمة

            ƴم Ƙية الرئيسية التي تماهƮهر الخارجي للشخƲالم Ǐالدالة عل Ƙشراƌالم Ưهذه بع   
 Üالسـارد تماهيا كليا  Ǐالتي تساعد السارد عل Ƈاألشيا Ưبع Ǐيد أن نشير إلƽمن الم Ǌولعل

وأخذنا  " :Ü قال حƚ المضني عن الوسائل التي تعينǊ علǏ السƽر        هذا الب  ǁمن ذل Ü  اإلنجـاز 
 إلǏ جانب   )2(." لم يكن عندنا منها شيƇ     ذ أمر الرواحلÜĊ إ   يفـي جمƴ أسباب السƽرÜ وأهمن     

Ƈف األشياƮي في وƮال يستق Ǌولكن Üاألخبية واألمتعة.  

                                                 
)2(  –ÜǊسƽ1ج نÜƭ :272.  

(3) –Ǌسƽج ن Ü1ƭ Ü:21،58.  
(4)  –ÜǊسƽ2 جنƭ Ü:305.  
(1)  – ƾدر السابƮجالم Ü1ƭ Ü:276.  
  .1ƭ Ü:12 نƽسÜǊ ج–  (2)
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ابǊ التعب  الشخƮيةÜ ال يتحدƚ عن خƮوƮياتǊ الƲاهرية إال نادراÜ فحين أƮ         /    فالسارد
: الشديدÜ والسهر البالƸ أضاƳ خيزرانتǊ التي حƝ بها مراƘ كƛيرƖ وشهد بها المشاهد فقال             

  )3(..."تƋلمƘ لƽقدها ولم أƮĈب في طريقي كلها بمƛلها"... 

                ǁا وفوائدها عند أهل ذلƮر العƛلم الشديد إال إذا استحضرنا أƋسببا لهذا الت ǁوقد ال ندر  
Ɵ الƮوفيةÜ وتلǁ هي المشاهد التي يشير إليهاÜ وحينئذ يمكن          الـزمان وبخاƮة لدǎ السيا    

وسرقƘ لنا تلǁ   : " أن نقتـرب قليǚ مما يعنيǊ بهذه اإلشارÜƖ ويشبهها تضييعǊ لسطلة قال           
اللـيلة سطلة عƲمƘ علينا المƮيبة بها ألنها كانƘ تكƽينا في أشغال كƛيرƖ أعƲمها تسخين            

إننا قد نبتسم ابتسامة ساخرƖ لرجل تعƲم مƮيبتÜ        Ǌ  )4(."الماƇ للطهارƖ ألن الƮƽل وقƘ برد     
في عƮا أو سلطة إذا ضاعتا منÜǊ ولكنǊ يعƲم قدرهÜ والشǁ حين يƽشو لنا بخبر مƽاده أن                 

            Ǌعالية أما هو فمع Ƙراماƹ ƴأهل السل Ǐالمكاسين قد فرضوا عل ..."  Üولم       حمل من الكتب 
  .)5(..."يƋخذوا عليǊ شيئا

 بالشكل الكافي لتتبƴ أوƮاف تمƲهر الشخƮية المحوريةÜ وما هذه             فالـرحلة ال تعيننا   
اإلشـاراƘ إال لمƴ أوردناها بعد تقƭ شديد لǘيƽاƇ بمقتضياƘ التحليلÜ أما حين االنتقال              

ـ     فسنجد أن الشخƮية هي التي تقوم بمعƲم األفعال واألقوالÜ وهذا ما يƽرƯ             لإلـǏ الƽع
ما سننتقي ما لǊ داللة تسهم في تمƛيل الشخƮية         عليـنا بالمقابل أال نقف عند كل فعلÜ وإن        

 عن المƌشراƘ   اوفƾ ما نعتقدهÜ والرحلة ال تنمو إال وفƾ منطƾ كامن فيهاÜ ومتميز بقدر م             
  :ويمكن توسيم شخƮية العياشي من خǚل بعƯ المواقف. الخارجية

  : الƪدǽة ǷالǕƘƪǂة
كل من األشكال فنجده جادا     Ü بش ة ونقƮد بذلǁ األفعال التي تعيننا علǏ تƮور الشخƮي          

لǚلتحاƾ بالركب إذ قد يتخلف لقضاƇ مƉرب ƛم يجد في السير ليلتحÜƾ وقد تقهره الƲروف               
فيقطƴ المسافاƘ راجÜǚ وبالمقابل قد يمارƩ دور الحامي للركب أو المشارǁ في الحماية             

                                                 
 .2ƭ Ü:302 نƽسÜǊ ج– )3(
)4(–  ÜǊسƽ2جنƭ Ü:379. 
 .2ƭ Ü:372 نƽسÜǊ ج–)5(
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متخلƽين  مƴ اللƮوƭ ويسير خلف الركب لحمايتǊ وتقديم المساعدƖ لل         )1(فيسـتعد للمقاتلـة   
  .عن السير

 ƝدǵƘƪالم :   

                  ǚقرب األضرحة متوس Ƴونجـده مـن جانـب آخـر يقرأ القرآن باستمرار ويتضر
             Ǌة بƮائف واألوراد الخاƲكما يلتزم بالو Üوالرعاية ƾملتمسـا البركة والتوفي ÜƇباألولـيا
              ÜƇواألوليا Ƈة بالعلماƮويزور المشاهد الخا Üفـي زواياهم Ƣالشـيو Ưائـف بعـƲوبو

ـ  Ʈحاب الرسـول    وأ   ǬǪƽǷ ǴǾǪǕ Żا ǺǪǅ         يزورها أحيانا وهو متيقن من Ɩفي أمكنة متعدد Ü
كـونهم دفـنوا هناÜǁ وأحيانا يزورها وهو شاǁ في المشاهد والمقاماÜƘ ولكنǊ يƽعل ألن               

       ǁعل ذلƽره يƮوممن عا Ǌيـر ممن قبلƛيعتقد فيهم        .الك Ƈوالتلقين من علما Üالذكر Ǐكما يتلق
Ü ويعتكف في المساجد إحياƇ لسنة      )3(ذ عنهم أƮول الطريƾ   الƮـÜƟǚ ويعتـز بكـونǊ أخ      

  .االعتكاف في آخر رمضان

 و مجاورتǊ ذاƘ داللة قطعية علǏ ذلǁ االنقطاƳ عن أسباب الدنياÜ متجردا للعبادƖ في                 
             Ǐية فاعلة إلƮيره فيتحول من شخƹ ة عنƽالعلوم المختل Ǐوفيهما يتلق Üينƽالحرمين الشري

  .في فروعها الكƛيرƖ من شريعة وحقيقيةالمعرفة شخƮية منƽعلة تطلب 
ƬمƘƾƢال:  

 ǐفي المسجد النبو Ʃة فيحمد أمره فيدرƽالعلوم المختل Ʃالنا Ǌخذ عنƋمدرسا ي ƠبƮم يƛ   

  .)1(كتاب المختƮر والشمائل المحمدية

              Ɩادƽقاتهم واالستǚم Ǐعل ƭكل الحر ƭفهو حري Üمن مختلف البلدان Ƈالعلما ǁويشار 
دتهمÜ وتƲهر عليǊ مǚمƠ التسامƠ والموضوعية فيستƛƋر بقلوب الناÜƩويŃلحون         مـنهم وإفا  

علـيǊ فـي التدريƩ فيجيب أحيانا ويعتذر أحيانا أخرÜǎ كما يعقد أخوƖ إيمانية مƴ الكƛير                
 في إطار   )2(مـنهم العلماÜƇومـنهم المجذوبـونÜ ويراسل إخوانǊ العلماÜƇ ويتلقǏ رسائلهم          

     ƚوالتباح Üـل المستمرƮمن          التوا Ǌي أهل مذهبƽوال يع Üةƽأهل المذاهب المختل ƴالعلمي م
                                                 

)3(– ƾدر السابƮالم Ü 1جƭ :159.  
(4) – ÜǊسƽ1ج نƭ Ü:207.  
(1) –  Üƾدر السابƮ1جالمƭ Ü:276.  
  .Ü 2ƭ Ü :214 Ü232 ج1ƭ Ü:69،87 نƽسÜǊ ج– (2)
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التعلـيقاƘ البـناƖƇ مما يدل علǏ الموضوعية والحياد الملتزم بالحقيقة بعيدا عن التعƮب              
للرأǐ أو المذهب أو الدينÜ فقد أعجب بالنƮارǎ الذين ركبوا معǊ في السƽينة من فلسطين               

Ʈم Ǐرإل  .  

          Üنـف مـن المواقف المشينةƋالكريهة   وي Ơمن       "... والروائ ǁوال يبالون بما نالهم في ذل
وطƇ األقدامÜ وتقطيƴ الحبالÜ وتعƽي األرجاƇ واستنشاƾ الروائƠ الكريهةÜ ونحن استسهلنا           
أمـر السرقةÜ في جنب هذه المضارÜ وكان منزلنا أنƲف المنازل وأحسنهاÜ وأبعدها عن              

    )3(..."األذÜǎ وأبهجها
   : الƸǕƘǂ الǡƘǲد 

إن الشخƮـية العياشية في جوانبها الƽكرية واإلبداعية بينة المعالمÜ تبرز اهتماماتها في              
أو ما  )4(كƛير من أقوال السارد من ذلǁ أنها في الطريƾ شاركƘ في نقاƫ حول لحن الشعر              

Ǐكما يجرنا إل Üم يوجزها بشكل جيدƛ Üالشعرية Ƙيعرف بالضرورا  

  .علƾ بهاقضايا فقهية متعددƖ مƛل البيوƳ وما يت

ويجول فيما قيل حول )5( في المنامǅـǺǪ اǬǪƽǷ ǴǾǪǕ Ż     ويخƭƮ حديƛا طويǚ لرƌيا النبي      
الموضوÜƳ وفي ذلǁ يحاجÜƝ ويرد ويƌيدÜ ويستعرƯ األقوال المختلƽةÜ مرجحا ومتƽردا           

  Ü وفي بعǺǪǅ Ư اǬǪƽǷ ǴǾǪǕ Żبرأǐ خاÜƭ وينشد األشعار في التوسلÜ ومناجاƖ الرسول 
  

   )1(:قولǊ مادحا أبا مهدǐ عيسǏ الƛعالبيالعلماÜƇ ك

  فحرńفتǊ التقوǎ وƮنعتǊ الـندǎ   ومكسبǊ التƽويƯ خير المكاسب

             Üǁهنا وهنا Ɩرƛعراب وللمكاسين وهي متناǖل Ǌرية في محاوراتƛالن Ǌإبداعاتـ Ǐوتتجلـ  
            Ƈم المضطر لقضاǚاستس Ǌولكن Üال يعرف حيل المحتالين Ǌألن Üالبا ما يستسلم للمطالبƹو 

           Ǌالغرائب كقول Ưوقد يحكي لنا بع ÜةƲة باهƽالتكل Ƙمهما كان Ǌالركب  :"...حاجـت Ƙوتقدم
وقيلنا في النخيل إلǏ أن Ʈلينا الƲهر فطلعنا إلǏ زاوية الشيƣ           ...فـي طائƽـة من الحجاج     

                                                 
(3) –Ǌسƽج ن Ü1ƭ Ü:198.  
  .1ƭ Ü:19 نƽسÜǊ ج– (4)

  .1ƭ Ü:25-39نƽسÜ Ǌ ج -  (5)
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سـيدǐ أبي هǚل في سند الجبلÜ وعليǊ مشهدÜ وعنده مسجد وƛيÜƾ وحولǊ أبنية ليƩ فيها                
    ÜƖيرƛوقـبور ك Üسـاكن            ÜƇان لم يتغير منهم شيƽفي بعضها عليهم أك Ƙاألموا ǎربما تر 

ومـن لـم يعهـد ذلǁ من الحجاج في بǚد المشرƾ من وضƴ األمواƘ في بيوÜƘ فيطين                  
  )2(..."عليهمÜ ربما زعموا أن ذلǁ كرامة ومنقبة ألولئǁ األمواƘ فيتبركون بهم

يÜǊ كاشƽا مزاعم الناƩ فيما       إنـǊ يـنقل القول الغريب وال يكتƽي بسردهÜ وإنما يعلƾ عل           
يبـنونǊ من معتقداƘ قد تكون واهيةÜ مما يدل علǏ ما تتمتƴ بǊ الشخƮية من منهƝ عقلي                 
منطقـي في قبول األخبار ورد الزائف منهاÜ ملمحا إلǏ سرعة الناƩ في تƽسير الƲواهر               

عتقداƘ كما تتجلǏ شخƮيتǊ الƽكرية من خǚل مناقشتǊ لجملة من الم         .الغـريبة تƽسيرا ƹيبيا   
الواهـية فيقابل بين الحقيقة والخرافةÜ وبين السنة والبدعةÜ وبين المنطقي والǚمنطقي من             

ويقابل بين  .خـǚل استعراƯ اآلراƇ والنƮوƭ الƛابتة للرد علǏ كل انحراف عن الحقيقة           
 عند  ةالمقابلة قائم ف.طـباƳ المشـارقة والمغاربة في الجوانب اإليجابية والسلبية بǚ تحيز          

شـي في كل ما يسرده فهو يقارن بين األوائل واألواخرÜ وبين النساƇ والرجالÜ بين               العيا
   . األحوال وعلماƇ الرسوم   العلمـاƇ والجهلةÜ بين المغاربة والمشارقةÜ بين الƮوفية أرباب        

بلة بين   و قد يجرǐ مقا    ÜطلبتǊالتي هي   يجـرǐ محـاورƖ بينهما من أجل تبيان الحقيقةÜ          و
سلم للمنهجين معاÜ بل يمارسهما معا في تكامل فعال         ويفÜ  الكشمـناهƝ المعقـول وأهل      

  . وسليم

- ǼǁƘǾǖة الǪƭƸة لǾǪمƘǖة الǾǲƜال :  
   هـذه أهـم سماƘ شخƮية العياشي من خǚل ملƽوƲ الرحلة وبعد سننتـقل إلǏ تجريد               
الشخƮـية فـي مجال عملهاÜ وفƾ ما تقتضيǊ نƲرية الداللة الهيكلية في البنية السطحية               

ن بالبنية العاملية للمراحل الكبرǎ في الرحلة من تهيئةƛ Üم ذهاب وإيابÜ معرجين             مكتƽـي 
  . علǏ بعƯ الجزئياƛ ÜƘم نحاول استخƭǚ البنية العميقة للرحلة في أبعادها الخƽية

فـي إطـار األمر العام الƮادر من اهللا سبحانǊ القاضي بالحƝ علǏ من استطاÜƳ يستقبل                
 ƛم يتحول   Ƙة من أجل التنƽيذÜ فيدرƩ االستطاعة واإلمكانيا      العياشـي األمر بحساسية عالي    

                 Ɲالح Ƴبين موضو ƴيجم ǐالحال الذ Ʋوƽمل Ơوفي هذا يتض Ɲـبة في الحƹرا Ƙذا Ǐإلـ
                                                 

  .2ƭ Ü :406نƽسÜǊ ج -  (2)
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والـذاƘ الـراƹبة في الحÜƝ مما يولد تعلقا شديداÜ مقتضاه أن العياشي في حالة استقرار                
المكانÜ فبعد أن كان  نƮƽال عنوهـدوƇ بمنزلÜǊ تعالƾ مƴ موضوƳ الحƝ الذǐ يستتبƴ اال    

  :إال بتحقيƾ رƹبتÜǊ كما يلي) ƹير سعيد(في منزلƮ Ǌار ) سعيدا(
                                               ملƽوƲ الحال

Ƙذا                                                 
  

  )مذ      ( اتƮال       انƮƽال ) م^ذ ( 

  . إلǏ الوسيط اآلمر لذاتǊ المكلف بƎنجاز أمر اهللا الممƛل في الحƝ   ويتحول العياشي

  :Ǐالبنية العاملية للتهيئة األول-1

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                       المرسل
)Ǌاهللا سبحان                       (                       Ɲوجوب الح)العياشي (  

                                  
       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد
)                            هـ1072-هـ1069(االستطاعة                   العياشي                الƽتن والمجاعة +الركب

 العياشـي أن يحÜƝ لكن الƽتن والمجاعة في المغرب شكلƘ قوƖ قاهرƖ قطعƘ                 يحـاول 
الطـريƾ عـن ركب الحÜƝ فƉل أمر الحƝ إلǏ التعويƾ علǏ مدƚǚƛ ǎ سنواƘ فيما بين                 

  .هـ1072-هـ1069

" العياشي"تستمر الرƹبة قائمة ومتعالقة مƴ ذاƘ اإلنجاز        : البنـية العاملية للتهيئة الƛانية    -2
فيعيد الكرƖ  ) كائن بالƽعل (حتǏ إذا أخمدƘ الƽتن تحولƘ إلǏ       ) ن بالقـوƖ  كـائ (باعتـبارها   

  .مستعينا باالستخارƖ ومدƟ الرسول فيحƮل المƋمول

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                        المرسل
)Ǌاهللا سبحان                            (                          Ɲالعياشيالح      

                                                       
       المعيƾ                   الـــذاƘ                      المساعد

  االستخارƖ مدƟ الرسول               العياشي                         بعƯ األهالي 

 الحƝ في سجلماسة وينطلƾ إلǏ البقاƳ          ويحƮـل االنتƮارÜ فينضم العياشي إلǏ ركب      
                Ǌنيت ƭأخل Ǌولكون ÜǊبتƹوبين ر Ǌاألهالي اإلحالة بين Ưـم محاولـة بعـƹر Üالمقدسـة
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                ÜƘجملة من االختبارا Ǐوهكذا ينتقل إل ÜƝالح Ǐإل ƾالتوفي Ǌفقد وهب ل ÜǊـل عملـƮووا
اب الذǐ  فالهـبة اإللهية جعلتǊ يوفƾ في الخروج إلǏ الحÜƝ لكنǊ سيكون في وضƴ االكتس             

               ÜالحةƮعمال الǖفالمشيئة الربانية هي الموفقة ل Üعن الهبة Ʃيـتولد عـن االختـبار ولي
ولكـنها تتمƲهـر فـي نƲـر الشرƳ بالكسب اإلرادƛ Üǐم تدخل الشخƮية في جملة من                 

  .االختباراƘ الترشيحية التي تƌهلها ألن تبلƸ بيƘ اهللا الحرامÜ الذǐ هو مقƮد كل حاج

  :كالتالي تتجلǏ للذهاب إلǏ الحƝ و البنية العاملية -3

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                        المرسل
)Ǌاهللا سبحان                      (                        Ɲالح Ǐالذهاب إل)العياشي (  

                                                                   
       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد
  الƲروف الطبيعيةÜ قطاƳ الطرƾ )                    العياشي(الركب بمن فيǊ         +االستطاعة

              Ƙذا ǐأ Üاعلƽويمكننا القول أن ال Üمكة المكرمة Ǐإل Ɩشديد Ɩـل العياشي بعد مكابدƮو   
خلƘ في اختبار رئيسيÜ حيƮ ƚارعƘ نƽسهاÜ وƮارعƘ كل معيÜƾ مما           اإلنجـاز قـد د    

يرǎ ومما ال يرÜǎ فخرجƘ من االختباراƘ الترشيحية الكƛيرƖ علǏ مدǎ المسافة الƽاƮلة             
ƾالطر Ƴوقطا Üو الشيطان ÜƘالذا Ǐعل ƖرƮمنت Ƙخرج Üبين سجلماسة ومكة .  

ذاƘ اإلنجازÜ فƎن تم اإلنجاز                     و تـدخل الذاƘ في اختبار تمجيدǐ الذǐ يتم بين المرسل و           
 هذه األمور مخƽيةÜ وسرا      ولكون عوقبوفـƾ المواƮـƽاƘ والشروطÜ مجد الƽاعل و إال          

بـين العـبد وربÜǊ فƎننا نتوقƴ أن يخرج العياشي من أيام الحƝ كيوم ولدتǊ أمÜǊ نƲيƽا من                  
انا في طلب رضا اآلمر     Ü وإمع )إن شاƇ اهللا  . (األدنـاƩ بريئا من األرجاÜƩ جزاƌه الجنة      

  .سبحانÜǊ يمكƚ العياشي مدƖ في جوار البقاƳ المقدسةÜ يبتغي المعرفة الربانية

  وهكذا ندخل في فعل كيان يقتضي تحوال جديدا وهو دوام االتƮال في الوقƘ الذǐ يƋخذ               
Ʈƽديارهمالركب في االن Ǐالمقدسة إل Ƴال عن البقا.  

  :لحرمينالخاƮة بمجاورƖ ا البنية العاملية-4 

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                       المرسل
   العياشي                      طلب المعرفة والرضا                        العياشي
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       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد
   البقاƳ المقدسة العلماƇ الربانيون         العياشي                     المرÜƯ بعƯ الƲروف 

 فيكلف ذاتǊ   )1(يـنوǐ العياشـي مجاورƖ الحرمينÜ ويلبƩ الخرƾ الƛمانية في التƮوف             
يقرب من خمسين عالما في     المسـار الƮـعب إذ يبقـǏ بعـيدا عـن أهلÜǊ ويتƮل بما               

             ÜوفيةƮال ƾيرا من الطرƛويذكر ك Üوف والشريعةƮرها في التƛأك Ɩمـتعدد ƘـاƮƮتخ
وينقلها في كتابǊ لعدم معرفتها عند المغاربةÜ ويدخل في اختباراƘ أخرǎ تنتهي بǊ إلǏ أن               

   Ƈواإلفتا Ʃـد بالتدريŊير       . يمجƛار يجيز الكƮ Ƈدخل وهذا ما ي  . وبعد أن كان يستجيز العلما
  . بالحقيقة والشريعةنفي االختبار التمجيدÜǐ بحيƮ ƚار من كبار العلماƇ العارفي

              Üالبدني Ưالمالي والمر ƾالضي Üلƛم Ƙاإلعاقا Ưلبع Ưومـن الطبيعـي أن يتعـر   
  ƾهر التوكل فيخرج            والحنينوالشوƮفي م Ǌوتدخل ÜǊتشحذ همت Ƙكلها كان Ƙولكن اإلعاقا 

Ʃƽالن Ǐرا علƮمنت ÜاƮذهبا خالƇاألسقام واألدوا Ǐوعل Üǎوالهو .  

                Ƴال بالبقاƮيتولد فعل كيان جديد يقتضي تحوال من االت Üالجوار Ɩمـد Ƈوبعـد انقضـا 
  .إلǏ االنƮƽال عنهاÜ نحو القدƛ Ʃالƚ الحرمين) مكةÜ المدينة(المقدسة 

  :زيارƖ القدƩالخاƮة  ب البنية العاملية -5 

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                       المرسل

  العياشي                             زيارƖ القدƩ                         العياشي
                                                                    

       المعيƾ                   الـــذاƘ                      المساعد
.                          العياشي          فتنة بين الدولة العƛمانية واألعراب المتمردين)                   الركب(ون المرافق

                                                                -      ƾالطر Ƴقطا   

إلǏ الرملة ƛم دخل القدƩ حيƚ زار المسجد األقÜǏƮ            يتحول العياشي إلƹ ǏزÜƖ ومنها      
وما جاوره من أماكن الزيارÜƖ وأƛناƇ ذلǁ اتƮل بجملة من العلماÜƇ فƋجاز بعضهم وأجازه              

              ƛ Üمǚالس Ǌالخليل علي Ɵفي مد ƖيدƮالخليل وفيها أنشد ق Ǐم انتقل إلƛ Üمآخـرون   Ǐعاد إل 
 ومن ƹزƖ إلǏ مƮر بعد اضطراب        خمƩ البردÜƖ  اƹزƛ Ɩانية فاتƮل ببعƯ شيوخهاÜ وفيه     

                                                 
)1(- Üالرحلة Ü1ج العياشيƭ Ü:208 . 
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شديد تعرƯ خǚلǊ إلǏ مضايقاƘ من األعراب ومن عساكر السلطة العƛمانية وإلǏ ابتزاز             
  .قطاƳ الطرƾ وƹيرهم

 .البنية العاملية الخاƮة باالنتقال من فلسطين إلǏ مƮر-6

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل
                       العودƖ إلǏ مƮر                        العياشيالعياشي 

                                                                    
       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد

   فتنة بين المتمردين والدولة-               تخميƩ البردƖ                   العياشي          -

-                                                   ǐنة البحر- مركب بحرƮقرا   

               Ʃأح Üيرهماƹوالخليل و Üالحرمين ƚالƛ Ɩفي زيار Ǌبتƹالعياشـي ر ƴبعـد أن أشـب    
Ü ولكون الƲروف   بالحاجـة الملحةÜ تدفعǊ بƋن يعود إلǏ مƮرÜ قبل فواƘ الركب المغربي           

                 ÜƖعوبة شديدƮإال ب ÜرƮم Ǐاالنتقال من الشام إل Ǐلم يجد ما يساعده عل Üاألمنـية سـيئة
Ü وذلǁ بتخميƩ البردƛ ÜƖم يسŇر اهللا لǺǪǅ        Ǌ اǬǪƽǷ ǴǾǪǕ Ż   فلجـƋ إلǏ التوسل بمدƟ الرسول       

وأƛناƇ وجود المركب في البحرÜ كان الكل       .سـƽينة ركبها مƴ بعƯ النƮارÜǎ إلǏ مƮر       
   وال يستريحون إال قليÜǚنجƩ هجوم القراƮنةÜ مما جعلهم مضطربينÜ ال ينامويتو

 Ǐر وأخيرا يتغلب علƮم Ǐينة إلƽل السƮفت ÜƘعوباƮم تبدأ .الƛاألهل Ǐإل Ɩالعود .  

  البنية العاملية الخاƮة بالعودƖ إلǏ المغرب-7

  إليǊ المرسل                     الموضوƳ                      المرسل
  العياشي                     العياشي                          العودƖ إلǏ األهل

                                                             
       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد

  .اشي                طول الطريÜƾ الƲروفÜ قطاƳ الطرƾالركب المغربي                       العي

فيمجد العوائƾ    وينـتقل العياشي مƴ الركب المغربي الǚƽلي إلǏ بǚده منتƮرا علǏ كل            
    ƛ ÜǊبعودت Ƈاƽباالحت ÜاهرياƲ اإلمام         ي متمجيدا Ǐفيسم ÜǊفي رحلت Ǌما جمع Ƹحزم أمره لتبلي

Ü أما التمجيد الخƽي     أبا سالم العياشي   محقƾ الشهير العǚمة القدوƖ الهمامÜ العارف الكبير وال     
يتبين لنا من خǚل التحليل أن العياشي يƮدر        و.  الـذǐ يلتمƩ فيǊ الƛواب فƋمره عند اهللا       

سواƇ فيما يتعلƾ بالحƝ وشعائرهÜ أو      " الشعور بوجوبǊ "و  " الرƹبة في الƽعل  " أفعالǊ عن    يف
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ةÜ فƎن كل ذلǁ يراه داخǚ في واجباƘ        بالمجـاورÜƖ أو بمراحل الطريÜƾ أو بطلب المعرف       
   . درƇ مƽسدƖ يعين علǏ تحقيƾ مƮلحة أوكل فعلاإلنسان المƌمن الƮادƾ الذǐ ينجز 

                ƖƇية نشطة ال تمل من قراƮهو ما يجعل الشخ Ǌبة في فعلƹفالشـعور بالـواجب والر   
Ü واألخذ  الكـتب وتلخيƮـها أو نقلها كاملةÜ كما ال تمل من االتƮال بالعلماƇ ومناقشتهم             

 وهذا ما يجعلنا ننتـقل إلǏ      .عـنهم أو إفادتهمÜ إنها شخƮية فعالة في مستوǎ اهتماماتها         
  :مƮداقية األقوال واألفعال الƮادرƖ عن الشخƮية من خǚل الشكل التالي

  :مربƴ المƮداقية-8
         ƾدƮ                                                

       
                            Ʋاهـر             باطـن        

                         كذب                                        سر
  

                                     ال باطن           ال Ʋاهر 
  

                                                   باطل      
   ǚاهرها ي         مـن خـƲ ية وأقوالها تبين أنƮل أفعال الشخ     Ƙكان ǁوبذل Üباطنها ƴم ƾتواف

 التي حققƘ لǊ مركزا مرموقا بين العلماƇ والركبÜ والجيلÜ فيما ينقلǊ            يمƮـداقية العياش  
ويدرŇسـÜǊ وفيما يقتنƴ بǊ وينجزهÜ ومن خǚل ذلǁ نƮل إلǏ هذا العمƾ المتزن المتوازن               

     Ǌفهو فقي Üـية العياشـيةƮللشخ Ǌوفي في معرفتƮ ÜǊذات Ǐاألحكام عل ƾيطب Ǌفي معلومات
Ü مراقب لمشاعره وأحاسيسǊ وما يƮدر عنǊ من هواجÜƩ يسعǊ      Ǐملتـزم فـي سـلوكا ت      
    ÜǊدر لت     وحـين لطلـب العلـم وتعلمƮت Ǌغليب تمكـن منǊ .    ويل بكلƋوالت Ƴاإلقنا Ʃويمار

قبلÜ أو يرد أو    مسƌوليةÜ من خǚل عرƯ األقوال واألفعال علǏ النƮوƭ الشرعيةƛ Üم ي          
  .يجتهد في وسطية

      ƠبƮالعاملية ي Ƙتها أو         "    بعد تحليلنا للمساراƽيƲو ƚية من حيƮيد أن نلم بالشخƽمن الم
  )1(."وƲائƽها العامليةÜ وما يناسب هذه الوƲيƽة أو الوƲائف من أدوار ƹرضية

                                                 
)1(- ƭ Üǐفي الخطاب السرد Üر العجيميƮ82:محمد النا.  



 182

يشرف العياشي رجل حسن المعاشرƖ مƴ أهلÜǊ ومƴ الركبÜ رفيƾ بهم يتولǏ مƮالحهمÜ و            
      Ǌسƽن Ǐرهم علƛƌوي Üǁللمهال Ǌذات Ưأمـنهم بتعـري Ǐعلـ . Ƈاألوليا Ƙببركا ƾشديد التعل

              ÜƇمن األحيا ƟǚƮف بالƮوكل من يو Ƙفي األموا ǎقة كبرƛ Ǌمما يولد لدي Üوكـراماتهم
وعلـǏ أسـاƩ هذه الƛقة يتعامل مƴ الركب والرفاÜƾ ومƴ الناƩ حتǏ أنǊ حين يستغرب                

  ".لم نƋلف ذلǁ في بǚدنا " ول في براƖƇ بعƯ األفعال من الناƩ يق

 وهـو شـديد االقتـناƳ بـƉراƇ السنة والجماعةÜ في ƹير انحيازÜ رافضا آراƇ الخوارج                
        Ƙما ينقل عن آل البي Ưفي بع ǚمتساه Üوالشيعة.      ÜǊعن Ơيناف Üǁومتبعا لمذهب اإلمام مال

                ƹ المذهب عن Ǌهرون ما يمتاز بƲالذين ال ي Ǌعلمائ Ưبـل قـد يلـوم بع  Ưبغر Üيره
  .التعريف بǊ لئǚ تعد مسائلǊ شاذƖ أو بعيدƖ عن السنة

            Üعن أحوالهم ƖادرƮ ألربابها Ƈهم باعتبارها آراƇآرا ƴوف فيقبل من الجميƮأما في الت   
               Ǌعلي Ơفت Ǌأن Ǐيشير إل Ɩوبعد مد Üالوجود Ɩلوحد Ưو يتعر Üيد منهاƽويست ƾالطر ƫويناق

بالطريقة النقشبنديةÜ ولكنǊ يلزم الطريقة الشاذليةÜ      فـيها فـتƠ ربانيÜ ولم يذكرهÜ ويعجب         
ويسـدǐ النƮـƠ إلخـوانǊ فـي كل مناسبة ويدرƩ في البقاƳ المقدسةÜ بل يحرƭ كل                 

   .لǏ المغرب لتعميم االستƽادƖ منهاالحرƭ علǏ نقل المعارف الغريبة إ
   ƘǖƛاƷ-ةǾالƺǚة الǪƭƸال Ǽǝ ةǾǆƲǂال :  

   :ƽمƟƘ الǾǆƲǂة
   ƘرياƲحاب النƮأ ǎأن دراسة      يـر ƖرƮية" المعاƮعنها ما عدا     " الشخ Ƈيمكن االستغنا

              Ƙالسما Ƙولكن أليس  Üرديةƽال Ƙة بعد تجريدها من السماƽيƲعل والوƽيبين ال ǐالمقدار الذ
الƽردية هي التي تجذبنا إلǏ العمل القƮƮي بما تقدمǊ من إدراǁ بعيد عن وعينا حتǏ عن             

ال يبدو أن االستغناƇ عن دراسة الشخƮية        والساذج وƹيرهماÞ لهذا     )1(طـريƾ المهـرج   
يحضـǏ بالقـبول النهائيÜ فǚبد من معرفة توسيماتها الƽكريةÜ والمƲهرية والنƽسيةÜ ألن             

  )2(.المزية األساسية لǖدب هي أنǊ يقدم األفكار والمعارف اإلنسانية في سياƾ إنساني

                                                 
  .154:حياƖ جاسمƭ Ü: والÜƩ مارتنÜ نƲرياƘ السرد الحديƛةÜ ترينƲر –  (1)
  .Ü1995ƭ Ü:231 1 طÜ تر ƟǚƮ رزÜƾ دار اآلداب)مدخل إلǏ تقنياƘ التƽسير(روايةÜ بÜ هيكلÜ قراƖƇ ال. روجر–  (2)
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والمƲهر الخارجي   ƲيةÜ والخارجية من خǚل المƌشراƘ اللƽ     ة السماƘ الداخلي  Ɲوتسـتنت    
قـد يستعمل سمة للشخƮيةÜ ولكن علǏ الدارƩ أن يميز بين المقوماƘ الخارجية التي ال               

ـ   لسيطرƖ اإلنسانÜ كالطول ولون الشعر والعينينÜ والمقوماƘ التي للشخƮية دخل           ƴتخض
Ü فللمقوماƘ األولǏ عǚقة تجاوريةÜ في حين أن للƛانية معاني  Ʃفـيها كالحǚقـةÜ واللـبا     

 األول الذǐ ينجز    ǁبية إضـافيةÜ ولـذلǁ سـتقف عند بعƯ تجلياتها لكونها المحر           سـب 
المشروƳ المنطلƾ من قƮر السلطان بمراكƫ إلǏ مدريد ألداƇ مهمة الƮلƠ والمهادنة بين          

 Ƈراƽبواسطة الس Üوالهدايا ǎادقة يتم تبادل األسرƮال Ɩوكتعبير عن اإلراد Üالدولتين  
ǨمƘƪالم ǼƽƘمǸǪƛالد:  

ة الرئيسية هي التي تنجز األوƮافÜ بل هي التي أنجزƘ فعل الكتابة الذǐ قيد               الشخƮـي 
وسنكتƽي باألفعال التي أهلتها لهذه المكانةÜ من ذلǁ هذه اللباقة والمجاملة           .هذه األفعال كلها  

اللطيƽة التي ردŇ بها علǏ المستƋذنين لنساƇ األعيان في الدخول عليهم بقƮد الرƌية والتحية              
 ضيوف عندكم ليƩ لنا أمر من شيƇ فما رأيتموه Ʈوابا وهو عادƖ عندكم ال               نحن: " قال

           Ɵاية االنشراƹ فانشرحوا من جوابنا Üقلƛ Ǌوال علينا في ÜǊترك Ǐوقد يخرج   )3(."نجبركم عل 
              ǎالوفد في إحد Ɩر الزحام لمشاهدƛفحينما ك Üخذ قرارا حاسما بلطف متناهƋعن المجاملة في

الكل يطلب رƌيتنا إلǏ أن تƽاقم األمر للجاج فيما بينهن من           : " ل اشبيلية قا  ƯزياراتǊ لريا 
فطلبنا من ولد الحاكم أن نعود للدارÜ وتعللƘ بعلة النوم وما ألم بنا من األلم               . شدƖ االزدحام 

  )1(."الناشƐ من السهرÜ فƋجاب

لǁ    وقـد ال يكتƽـي بما يƽرضǊ البروتوكول في التنقل والزيارƖ فيلƠ علǏ أمر ما فǚ يم       
وبقي في الخواطر شيƇ من البيوƘ التي       "... المستقبلون إال اإلذعان كما في هذه الحادƛة        

فلم يسعنا إال أن ألزمƘ حاكم البلد بالعود للجامÜƴ فƋجابÜ فƎذا بعتبة داخل أول              ...لـم تعبر  
  Ǌمنها         : بهـو دخلت Ɩكل واحد Ǐمكتوب عل Ưلتان باألرƮبسم اهللا  : لوحتان من الرخام مت
بادرتني الغيرƖ  "...لـرحيم وƮـلǏ اهللا علـǏ سيدنا محمد وآلǊ وƮحبǊ وسلم           الـرحمن ا  

 Ʒاللوحتين أمر Ǐعل Ƙليهماوسقطƹ2(..." شيبتي وأزيل عنهما الغبار بلحيتي(  
                                                 

(3)  –  Üالرحلة Üالغزال ǐأحمد المهدƭ:56.  
(1)  –ƾدر السابƮالم ƭ :90.  
(2)  – ÜǊسƽنƭ :101.  
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   فالشخƮـية الرئيسـية مهذبـة ƹاية التهذيبÜ تسلǁ سلوǁ الذين ألƽوا خدمة السǚطين              
. ي كل األفعال التي ال تſشعر بالحرج      والرƌساƇ تدرǁ ما يناسب المقام وتتƮرف بحكمة ف       

               ƭحƽبعد ال Ƈبينها وبين أحد األطبا ǎأمام اآلخر كما جر Ɩهار القوƲرضها إƹ وقد يكون
وجعلƘ أتحدƚ معǊ في األمور الطبية وأعترف لǊ بمزية الحكماÜƇ وما هم عليǊ من              :" قال

د الملوǁ والرعيةÜ   الƮدƾ والƛقة واألمانة لتƮرفهم في ذواƘ الخلÜƾ وأن أمرهم ممتƛل عن          
هذا الخطاب لم   : "فهـم ملوǁ عن األبدان فانشرƟ لذلƹ ǁاية واستحسن مخاطبتنا إياه وقال           

         Ɩمنور ƖيرƮقط وأنتم المسلمون لكم عقول وب Ǌلƛم ƴأنني من       "نسـم ǊنƲ Ǐلب علƹ وقد Ü
                Ǌسطة ألمر أوجبƽجعجعة وس Ǌوإنما خطابي كل Üشيئا Ǌعلما أنني ال أفق Ƈأكابـر الحكمـا

ومن اللباقة والƲرف الǚئƾ برجل السياسة هذا الحوار مƴ القاضي بعد سهرƘ"...3) (            Ɩالوق
 ترضيÜǁ ومن فيهن أحسن وأجمل من       Ƙقـال القاضي أية امرأƖ من النسوƖ الحاضرا       "... 

   Þǎجبر خواطر الحاضرين          "األخـر Ǌبما في ǊجبتƋف Üال المباسطة والمداعبةƌده بالسƮوق
ن هذا المجلƩ هو بستانÜ والنسوƖ التي فيǊ أƮناف النوارÜ          إ:"مـن النساƇ والرجال بقولي    

فاستحسـنوا الجواب وفرحƘ بذلǁ النسوƖ وانشرƟ       ." وللـناƩ فـيما يعشـقون مـذاهب       
  )4 (." أزواجهن

       ǓƷǸالـ ǼـƽƘǾƾشرفها            :ال Ǐالتي تقام عل Ɩالساهر Ƙǚƽالح Ǐية علƮالشخ ƾفـي تعلي
 نستعيذ باهللا مما عليǊ هƌالƇ الكƽرƖ من        ولما انƮƽل الجمƴ ورجعنا لموضعناÜ ونحن     :"قـال 

عـدم الغيـرÜƖ وتـوƹلهم في الكƽر نسƋل اهللا سبحانǊ وتعالǏ أال يƌاخذنا بما اقترفناه من                 
 فلما لم تƋلف الشخƮية هذا      )1(."مخاطبتـنا إيـاهم بمـا أوجـبǊ الـوقƘ وتعين في الحال            

ل لقد أحسƘ أنها االخـتǚطÜ ومباشرƖ النسوƖ للغريبÜ شعرƘ بضيƾ شديد وحرج كبيرÜ ب      
 استعاذƘ باهللا وتضرعƘ إليǊ أالƃ يƌاخذها علǏ محاورǁ         Ɩقـد ارتكـبƘ محƲـوراÜ وبذل      

 Ƈـي      .النسـاƮم السكان         ةومـن فطـنة الشخƲادقة قولها أن الحائل بين معƮوفراستها ال 
والدخول في اإلسǚم هم رجال الدينÜ هƌالƇ الذين يƽرحون بالمسلمين ويتنازلون عن كل             

                                                 
)3(– ÜǊسƽن Üƭ:180. 

(4)  –ƭ ÜǊسƽ56: ن.  
(1)  – ƾدر السابƮالمƭ Ü :71.  
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ألجاب جميعهم لو لم تكن بين      "... علƾ بدينهم ولو عرƯ عليهم اإلسǚم       شـيƇ إال ما يت    
Ʋهورهم الƽرايلةÜ وهم أكƛر القوم فرحا بهذه المهادنةÜ ويبدون من الƽرƟ بالمسلمين ما ال              

إال ما كان من محافƲتهم علǏ دينهمÜ وهذا ما أبدتǊ الƽراسة           ...يكيف ويسامحون بكل عزيز   
بار أحوالهم من ƹير لƲƽ وال إشارÜƖ إال ما كان من بعƯ            فـي القوم عند مباشرتهم واخت     

  )2(..."بقية اإلسǚم فمنهم من لÜƲƽ ومنهم من أشار

   هذا التƋمل لسلوǁ رجال الدين ومواقƽهم ينم عن اهتماماƘ الشخƮية التي كانƘ تƋسف             
. نكƛيرا عن ضياƳ األندلÜƩ وتزداد أسƽا حين ترǎ بعƯ األهالي الذين تعتقد أنهم مسلمو             

  وخوفا من الموƘ المحقƾ ذلǁ أنـǊ .وال يƮرحون بمعتقدهم أخذا بمذهب التقية

 ..." ǁم(إن جهر أحد بذلǚباإلس (إال بالقتل Ǌيستتاب وال يحكم علي ǚف".)3(  

  في انƽعاالتها إال   موقـد تعبر عن أسƽها وحرقتها بشيƇ من الهدوƇ والرزانة وقد ال تتحك            
 Ɵوتذكرنا ما           ومنذ عبرنا هذا المس   : " بالـبو ÜǊمتƲمما شاهدناه من ع Ɩتر لنا عبرƽجد لم ت

                 Ǌفي Ƙوأقيم ÜƘمن اآليا Ǌفي Ƙمن العلوم وتلي Ǌفي Əوما قر Üمǚعهد اإلس Ǐعل Ǌكـان علي
من الƮلواÜƘ وما عبد بǊ اهللاÜ وقد تخيل في الƽكر أن حيطان المسجد وسواريǊ تسلم علينا                

Ǐحت Üما وجدناه من األسف Ɩإلينا من شد ƫوتهÜكل سرية ƾرنا نخاطب الجماد ونعانƮ   

Ǌ1(."  ونقبل سور المسجد وجدران(  

  لقد بلƸ االنƽعال أشده فسقطƘ الضوابط الخارجية والمعامƘǚ الدبلوماسية لتƽسƠ المجال           
Ɩيرƛية المƽليبرز بهذه الكي ƾلما ترسب في العم.  

     ǇǸـǞالم ƸǾǞـƾية محاوراتها      :الƮالسياسية للشخ Ɩة لكبار القوم     ومما يجسد القدرƽاللطي 
            ǎجر Üاالفتتاحية Ƙǚالمتبادلة والمجام Ƙفبعد التحيا Üƚالƛال Ʃكارلو ǁالمل ƴـة مƮوبخا

  :الحوار التالي

ǁالمل :Þ المدن التي عبرتم عليها وهل أحسن إليكم عمالها Ƙكيف كان  

                                                 
(2)  –ƭ ÜǊسƽ79: ن.  
(3)  – ǊسƽنÜƭ :175.  
(1)  – ƾدرالسابƮالمƭ Ü:97.  
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 إن أهـل المدن لم يƮحبهم تقƮير في السيرƖ واإلكرام الكل بƋمرÜǁ وقد كتبƘ             : السـƽير 
  .بذلǁ لموالنا المنƮور باهللاÜ فتحقƾ ما أنƘ عليǊ من الخدمة والمحبة

ǁالشمر ي(اهللا يجازيكم خيرا : المل Ƴوينز Üل عن سيدناƋروجعل يسǊعن رأس (  

أن نعلمǁ ونخبرǁ بما أنƘ عليǊ من المنزلة        ...وقد أمرنا ...سيدناÜ والحمد هللا بخير   : السƽير
Ɩال..التي لم تكن ألحد من الطغا ǁنƎفǁقوم Ƙأن Üوالمميز Üمقدم فيهم...  

 ǁاية وقال       : الملـƹ دره من مخاطبتنا إياهƮ Ɵفانشـر :       ǁما أنا إال واحد من خدام سلطان
نسƋل اهللا أن تكون    ...وعند أمره ونهيÜǊ وكل ما يƋمرنا بǊ نƽعلÜǊ وقد فرحƘ بهذه المهادنة           

    Ǌطال وقوف ƚوحي Üقل     ... دائمـة Üوأدبا Ƈراف حياƮاالن Ǌولم يمكنƘ ترجمان لل" : ǊذنƋاست
عليـنا فـي االنƮـراف فقد أشƽقƘ عليǊ من طول وقوفǊ معنا وليسامحنا في هذا التعب                 

  "ألن نƽوƩ الوالƖ ليسƘ كنƽوƩ مطلƾ الناƩ...الناشƐ عن سبب مباشرتǊ إيانا

   ǁالملـ)            ǎورأ ƴيتعجب مما سم ǊنƋعيان كǖر لƲوين ǁوجعل يضح Üمن مخاطبتنا Ɵانشر
جزاكم اهللا خيرا علǏ هذا الخطاب الحسنÜ فقد انشرحƘ         ): كمـا لـم يخطـر لǊ علǏ بال        

  ."ƮدورناÜ وأنسƘ أرواحنا بحديƛكم المستطابÜ الناشƐ عن العقل الراجƠ والƮواب

  ...بقيƘ لي عندǁ حاجة: "السƽير

ǁالمل :Þǁوما ذا  

أن تعطي اإلذن لوزيرǁ في الكǚم معنا في األمور التي تعرƯ لنا علǏ اإلجمال              : السƽير
ƽومنها ما اقتضاه الحال وتعين في                والت Üور باهللاƮمن موالنا المن Ǌـيل منها ما أمرنا بƮ

                ǁقل عليƛأن ن Ǐوإنا ال نرض Üǁمسامع Ǐعل Ưراƹقل في سرد األƛ لƮيح ǚلئ Ƙالـوق
ǁفي ذل".  

 ǁقد أحوالنا          : (الملـƽمر وزيره في الحال أن يتƋوي Üفرحا ǁل أمرنا في   ...ازداد بـذلƛويمت
  )ƹير أن نستشيرهجميƴ األشياƇ من 

  )انƮرفنا في عز وكرامة(السƽير 

  :ومازال الملǁ يحدƚ قومǊ بما كانƘ مخاطبتنا إياه ويقول(

ǁواب والعقل و التميز: الملƮمن ال Ǌالمسلمين وما هم علي Ƈالƌل هƛ1(."ما رأينا م(   

                                                 
 .Ʈƭ :128- 129در السابÜƾ الم– )1(
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    مـن خǚل هذا الحوار الطويل الشيƾ تتضƠ لنا خبرƖ الشخƮية في مخاطبة السلطان              
تمرŇسـها في أمور السياسة والتدبيرÜ بحيƚ افتكƘ إعجاب الملǁ واستƮدرƘ منǊ أمرا             و

يسـاعده علǏ إنجاز المهماÜƘ ويتجاوز كل العراقيل التي يمكن أن تنشƋ لو بقيƘ األمور               
 المحاوراƘ لطيƽة حقاÜ وتدل علǏ عقل راجƠ ورأǐ حƮيف          همعلقة بالملǁ وموافقتÜǊ هذ   

لشخƮية ينتقيها أو يحافƲ علǏ الخطاب المباشرÜ فƎنها تنم         ا/وبغƯ النƲر عن كون السارد    
  .عن بعƯ الخƮوƮياƘ الذهنية والتدبيرية للشخƮية الرئيسية

من . إال أنǊ ليƩ كل المحاوراƮ ƘائبةÜ وقد يجاملǊ اآلخرون وإن كان علƹ Ǐير Ʈواب             
 ǁرمي بمختلف األسلحة فهم منها أن الهدف ال            : ذلـ Ɩومبارا ÜƯاستعرا Ǌأن أقيم ل Ǐمتوخ

  : وما عليǊ القوم من االهتمام بƋمور الحربÜ فلما أدرǁ الغرƯ أجابƖهو إƲهارا لقو

وإنما الشƋن عندهم السيف والرمƠ     ... إن حـرب اإلسـǚم ال يلتƽتون للمدافƴ وال للبنب         " 
ومجال الخيل بين الƽƮوف    ... والنبلÜ واستعمال البارود إنما هو عند الƮدمة األولǏ فقط        

   Üƫأهل البحر              هازمـة للجـي Ƙوإنما هما آلتان من آال ÜƩوالمهرا ƴومـا كان من المدف 
  ...والمدن التي حƮرها العدو

 والحƾ في إƲهار القوƖ والƛباƘ عند مكافحة القتال         بمـا قلƘ إال حقا والƮوا     :" الوزيـر 
  "ƽƮا 

دŇا من  وقـد وهمƘ ما أبدوا من القوƖ باألنƽاط والبŃنƅبÜń وأقنعتǊ بذلǁ ولم يجد بŃ             : "  السـƽير 
Ǌب ǊتƛŇ1("قبول ما حد(  

 نوƳ من التعالي    ا   إن الشخƮـية لـم تقدر جيدا دور المدافƴ والبŃنƅبń في المعارÜǁ وهذ            
المزيفÜ وكم كان جديرا بها أن تتعجب من هذه الجوانبÜ وتنقل تقنياتهاÜ كما تعجبƘ من               

  . التƽنن في البنيان والزخرفة

Ʈية علǏ اإلقناƳ وتجسيد المواقف بكل قوƖ         هـذه النƮوƭ الحوارية تجسد مقدرƖ الشخ      
                  Ưنجده في األقوال و في بع ǐهذا التعالي الذ Ǐوحت Üوهـن أو ضعف ǚواعتـزاز بـ

  . األفعالÜ يضƽي بعدا حيويا علǏ الشخƮية الرئيسية في كونها تتƮرف وفƾ قناعتها
 ǜǆǲد المǡƘǲال:  

                                                 
(1 ƾدر السابƮالمƭ Ü :148  
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 فهاهو السƽير الناقد يعلƾ علǏ        الشخƮية القوية تقدم رأيها أحيانا وإن لم يŃرĉƯ اآلخرين        
       Ʃالكنائ ǎبشـرية داخـل إحد Ƙمجسـما":       Ʃيديهم جميعا من النحاƋالتي ب Ƈوهذه األشيا

المـذهب أيضاÜ وفيما يزعمون أن أƮحاب هذه الƮور ملوǁ بني إسرائيلƹ Üير أني لم               
                ǚƮنبينا وعليهم ال Ǐعل Üتنزيها لهم Üفي هذا المحل ÜǏاهللا تعال Ƈلذكـر أنبـيا Ưأتعـر Ɩ

Ü ورƹـم كون الشخƮية تردد كƛيرا من األلƽاƲ التي تبدو عدوانيةÜ ولكنها              )1(."والسـǚم 
ألن الروم عادتهم   :"...دتسـجل لǔخـرين كƛيـرا مـن المواƽƮاƘ اإليجابية كقول السار           

ما يƌذن بانحراف عن    ... يƮدقون المحدƚ لهم ما لم تƲهر عليǊ مخايل الكذب أو يƮدر          
   فهذا موقف أخǚقي سلوكي جيد)ÜƋ ".)2 فلم تقبل لهم كلمة قط بعدالجادƖ ولو نسيانا أو خط

Ƙǚفي المعام ǎارƮقة المتبادلة بين المسلمين والنƛالحسنة وال Ƙقاǚكما سجل الع .  

Ü إن لم يكف المال المƮحوب      Ǌوأذن لخد يم  "...مƛلما يستƽاد من توƮياƘ السلطان للسƽير       
Ǐ ما هو معين يƋخذه من تجار النƮارÜǎ        معـǊ للغـرƯ الذǐ يƲهر في الوقƘ زيادƖ عل         

Ü فالسلطان نƽسǊ يقر بهذه     )3(..."وأداƌه علـǏ فضل سيدناÜ نƮره اهللا في سراƟ المسلمين         
  .  العǚقاƘ بين التجار المسلمين والمسيحيين ويشجƴ عليها سƽيره

            ǐكرƽالجانب ال ƚمن حي Ƈالتوا ǚعن أهدافها ب ƠƮƽل ما تقول تǚـية من خƮوالشخ    
لعقائـدÜǐ وتتخذ موقƽا واضحا من اآلخر بǚ كراهيةÜ بل تحاول االلتزام بالموضوعية             وا

في ذكر ما لǔخر وما عليǊ وتƲهر انƽعالها وتƋسƽها الشديد علǏ تضييƴ الكنز المƽقودÜ بل               
 أو ترسل دموعا    - رحمهم اهللا  - في Ʈيغة  رال تملـǁ إال أن ترسـل زفراƘ حارÜƖ تتكر         

    Ɛƽالخدين لتط Ǐإال تنسـكب عل ƴالدم ǏبƋو ي ÜيةƮالشخ Ǌتكبت ǐالذ Ɲعال المتوهƽاالن ǁذل
ǖما عنها أمام المƹضحها رƽأن ي.  

   ƸǶƜǲالم ǼƽƘǾƾال  
 اآلخر في مجاالƘ    Ƙ   الشخƮـية فـي هذه الرحلة منبهرƖ بالتنƲيم وبالعمران وبƎبداعا         

ا مررنا  ولم:"...الحـياƖ فقـد تسترسل في ذكر األشياƇ ووƽƮها وƽƮا استقƮائيا ƛم تقول            
بƋزقة المدينة وشاهدنا ما شهدناه من ارتƽاƳ بنيانهاÜ وضخامة ديارها وعلو أبوابها وإحكام             
                                                 

)2( –Ǌسƽن Üƭ :184. 
(3 – Ǌسƽنƭ Ü:185.  
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    ƫرحابها وتعدد األكدا Ƴأهلها وسعتهم في المال وتنافسهم في       ... تشييدها واتسا Ɩوحضار
المǚبـƩ والمـراكبÜ كلƘ العبارƖ علǏ استيƽاƇ ما اشتملƘ عليǊ من أمور الدنيا التي ال                

 التزهيد في الدنيا واالنبهار     ن لقد تبين لنا هذا التجاذب بي      )1(."وǐ عند اهللا جناƟ بعوضة    تسا
      Ǌالسارد بقول Ǌوهو شعور كبح Ƙبعوضة     " بالمنجـزا Ɵعند اهللا جنا ǐينم   " ال يساو Ǌإال أن

Ǐمن جانب آخر عل هذا اإلعجاب المسيطر واالنبهار الغالب إلــ  

  .يƽاƇ المشموالƘ درجة أن ƮارƘ العبارƖ كالة عن است

       ǯƘـƾǱȃا ǧاņƺـǚناتجة عن التعب أو تقلب              :ال Ƙية عما ألم بها من تغيراƮتعبر الشخ  
قد أقبلوا علينا بعد العشاÜƇ معلنين بالترحيب والسƌال عن         :"...المزاج بشكل مباشر كقولها   

ل الذǐ  الحالÜ وهل استرحنا من الميد الذǐ ألم بنا من فراتن البحر إلƹ Ǐير ذلǁ من السƌا               
 ا من مباشرتهم مƴ ما نحن فيǊ من التعبÜ وبقاي         افيƛ Ǌقل علǏ النƩƽ وفي الوقƘ لم نجد بد        

وفـي هذا من المشقة ما ال يدركǊ إال الخبير بمƛل هذه             " )2("المـيد وانحـراف المـزاج       
Ƴم   .األوضا ƴالوض ƭنوقد يشخ    Ǌل محيط المدينة كقولǚة(وبها  :"... خƽطري (  Ƈمن الهوا

ـ     جن الليل   ا حللناهاÜ ولم  ة اشتكǏ بسببǊ الكƛير مناÜ ساع     ا باهللا والوخمÜ م   ذياالƽاسـدÜ والع
فالهواƇ )3(..."هـبƘ ريـاƟ بنتن ماƇ واديها ضاقƘ منها نƽوسنا وكادƘ أرواحنا أن تذهب             

مكدر واألنƽاƩ ضاقƘ و الجميƴ يشتكي من الضجر وبخاƮة في وقƘ االستكانة والراحة             
فƋيقƘƲ الخدمة واألƮحاب وألزمتهم أن     "ل ليǚ   ممـا جعـل الشخƮـية تعزم علǏ الرحي        

     )1(."يتهيƋوا للسƽر

      Ʈالحرجة ما ح Ƙلومـن هذه الساعا           Ƈفي أقبا Ƙاألموا Ƙما يعرف ببي Ǐحين هبط إل Ǌل 
   )2(..."وقد ألم بنا ألم وضيƾ في التنƩƽ حتǏ خشيƘ الƽواƘ:"الكنيسة فقال

ƹير المƋلوف الذǐ ال يوافƾ طبƴ       ƴوهـذه في معƲمها نوباƘ بعد التعب والجهد أو الوض         
  .الشخƮية في جانبها العقائدǐ أو النƽسي والبدني

                                                 
(3)  - Ǌسƽنƭ Ü:67.  

)1( – Üƾدر السابƮالم ƭ:155. 
)2( –Ǌسƽن Üƭ :59 . 
  . Üƭ :59 نƽسǊالمƮدر– )1(
)2( –   ÜǊسƽنƭ:151. 
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           Üأحاسيسها ومشاعرها ƚية وهي تبƮالتي تسم الشخ Ƙتاƽالل Ưهـذه بعـ ǐقدرتها  وتبد 
الذهنية علǏ التقƮي و قد تنƽعل في بعƯ المواقف إلǏ درجة عالية مما يتيƠ لǊ أن تعبر                 

  . تركيب سريƴ يتضمن األوƮاف والتقسيماƘعن أعماƾ نƽسها بلƲƽ عابر أو

مجال قديم بƋشيائǊ وزمانǊ وأشخاǊƮ     :     فالشخƮـية تقـدم لنا نƽسها بƋنها بين مجالين        
الـذين ينتمـي إليهم تاريخيا وعقائدياÜ ومجال آخر حديƚ يستعمل األشياƇ التاريخية التي              

قتضاه تغير الزمن   تشـكل جـزƇا من الوعي الƛقافي لديǊ ويضيف إليها خƮوƮياتǊ بما ا            
             Ǐية تشعر أنها أولƮوالشخ Üمن الطبيعة Ƙيم المسخراƲاإلنسان في حسن تن ǁوتغير إدرا

  قد تطرب حين تجد مدينة ماÜ مازالƘ كما بناهالباسـتعمال مـا ألجدادها من هƌالÜƇ ب  

أن  كلǊ يمكننا القول ا وبالمقابـل قد تتƋلم حين تجد القديم مهمǚ أو معبوƛا بÜǊ لهذ          داألجـدا 
الشخƮية تتكتم عمقها األليم وتتلهǏ عن ذلǁ الجديد باعتباره استكشافا لغائب طالما حضر             

Ưأنقا Ǌفي الذهن قبل وهاهو اآلن شب.  
  الǾǲƜة الƘǖمǾǪة لǪƭƸǪة الƺǚالǾة        

 فـي هـذه الـرحلة نجد السلطان المغربي قد أرسل رسالة أولǏ للوفد المرسل إليǊ ليقوم                 
 الطريƾ تبين   ي الوفد نحوه إال القبولÜ وف     ǁ العقد اإلجبارǐ الذǐ ال يمل     بالمهمة وهي بمƛابة  

عـدم تƋهـل الوفد ألداƇ المهمة فتقدم عضو من الممƛلين باالعتراƯ لطلب تغيير الƽاعل               
وهذا . نذلÜǁ ويغير الممƛلي  ) السلطان(ويعـرƯ نƽسـǊ بديǚ للƽاعل األولÜ فيقبل المرسل        

السارد في مهمة اإلنجاز وينجز المهمة بƮ ǚراƳ        يدخل   بمـƛابة العقـد الترخيƮـيƛ Üم      
               ÜƖاألهداف المتوخا ƾر البطل ويعود بعد أن حقƮيكاد يكون ممهدا فينت Ƈإذ كل شي Üيذكر

  . ومن معǊ أيŇما تمجيد" الغزال"ومعǊ سƽير الدولة األسبانيةÜ فيمجد السƽير 

هاÜ لذا انتدبƘ وفدا خاƮا        فالمملكـة المغربية في حالة افتقار إلǏ تƋمين حدودها وإقليم         
     ǁمن ذلƌت Ɩعن معاهد ƚوأراد أن           . يـبح ÜǊوبين رعيت Ǌفيما بين Ɩجوƽب Ʃأح ǁكما أن المل

                Ƈيمكن أن يكون في افتدا ǁأن ذل ǎفرأ Üهـا بعمل يعيد التوازن بين السلطة والرعيةǖيم
بالبحƚ فقام الوفد   . جملـة من األسرǎ المسلمين واستعادƖ عدد من المخطوطاƘ اإلسǚمية         

  .عن ذلÜǁ بناƇ علǏ قانون االنƮƽال واالتƮال المعروفين
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   فالسارد الرحال ينƮƽل عن مراكƫ قاƮدا أسبانيا وقبل بلوƷ الهدفÜ يمر بمراحل في             
كـل منها يتƮل بمكان وشخƮياƛ ÜƘم ينƮƽل عنها إلǏ مكان آخرÜ وهكذا تسير الرحلة               

Ü أو من "حاكمها"ها رئيƩ البلدية  بلديةÜ يشرف علي  Ƙمـن مديـنة إلǏ أخرǎ في مهرجانا       
 دار  Ǐيقـوم مقامـǊ فـي استقباالƘ شعبية مƮحوبة بمƲاهر فلكلوريةƛ Üم يتجǊ الوفد إل              

اإلقامـةƛ Üـم تقـبل علـيǊ المواكب مساƇ للتحياÜƘ وفي الغد تتم زيارƖ األماكن األƛرية                 
بخيط رفيÜƴ  وهكذا ترتبط وحداƘ الرحلة     . واإلنجـازاƘ الجديدƖ التي تƽتخر بها كل مدينة       

               Ǐول إلƮوهو الو ÜǏالهدف األسم Ǐباإلضافة إل Üǎأخر Ǐل في الحركة من مدينة إلƛممـ
Ü فالرابط بين المدن وما ينجز فيها من أقوال سرديةÜ هو           ةالملǁ من أجل أداƇ رسالة معين     

  . البطل المتنقل من مكان إلǏ آخرÜ حتǏ إذا أدǎ مهمتǊ عاد من حيƚ انطلƾةالشخƮي

  : الƘǖمǾǪة لƢƽȆقƟȅƘƜ الǾǲƜة -1   

                         المرسل إليǊ                    الموضوƳ                       المرسĉل
  سلطان المغرب وملǁ أسبانيا     االنتقال من مكان إلǏ آخر                   السƽير

                                                                    
       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد

   مساعدو السƽير                   وفد السƽارƖ                           األحوال الجوية -

- Ƙالعربا Üالخيل Üالضباط المرافقون.  
         Ǐباالنتقال إل Ɩارƽلقد كلف سلطان المغرب وفد الس        ƠلƮ Ɩمة أسبانيا إلبرام معاهدƮعا

فكƋن اآلمر مزدوجÜ   . بين الدولتينÜ واالنتقال في األراضي األسبانيةÜ بالمشاورƖ مƴ السƽير        
وموضـوƳ األمر هو االنتقال من مدينة إلǏ أخرǎ في مراحل مخططة أعدƘ لها عدتها               

           Ƙالجها Ǐوتتلق Üالمعنية Ƙللجها ƴلتقارير يومية ترف ƴتخض ƚبحي Üير  مسبقاƽالمرافقة للس
  .التعليماƘ الǚزمة لǘنجاز اليومي وهكذا باستمرار

              Üأو أهوال البحر ÜƖشديد Ɩمن أمطار أو حرار ÜƘعاقاǘالوفد المسافر ل Ưوقلمـا يتعر   
   Ɵأو ركـود الريا .    Ɩالبشرية فغير موجود Ƙأما اإلعاقا .      Üمدينة ما Ǐل الوفد إلƮوحينما ي

المدن والقرǎ لǚستقبال والترحيبÜ وينزل الوفد في       يمجـد تمجيدا عƲيماÜ فيخرج سكان       
           Ǌشرف Ǐعل Ɩساهر Ƙǚƽم تقام حƛ ـة إلقامـة الضيوفƮكل انتقال    . دار خا ƠبƮوهكذا ي

Ɲبالتدري ǁيقترب من مقابلة المل ǐابة اختبار ترشيحي للوفد المغربي الذƛبم:  
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  :الǾǲƜة الƘǖمǾǪة الǅƘƲة ƢƽƘƛقǧƘƜ المǼǝ ǤǪ مدǽƷد   -2  
   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                     لالمرس

  السƽير باالتƽاƾ                الدخول إلǏ الملǁ                    الملǁ األسباني(

ƾالوفد المراف ƴم         (                                   

   المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد
  السƽير المغربي المكلف                       موƘ أمŇ السلطان   )          أعوان الملÜǁاالتƽاقاÜƘالهدايا(

  من خǚل هذه البنية يتضƠ أن الوفد المغربي قد وƮل إلǏ مدريد عاƮمة أسبانيا وعزم               
برام اتƽاƾ الƮلÜƠ وقبل إنجاز     علـǏ مǚقاƖ الملǁ كارلوƩ الƛالƚ لتقديم هدايا السلطانÜ وإ         

               ÜƇجل اللقاƌوي Ʃالنواقي ƃƾيعلن الحداد وتد ǁوبذل Üǁالمل Ňأم Ɩوهو وفا Üعـل يطرأ جديدƽال
  .أǐ أن العائƾ في هذه البنية قوǐ استطاƳ أن يƌجل اللقاƇ إلǏ أمد

  :الǾǲƜة الƘǖمǾǪة لمƝƘǡȆ المƲǱƸǥȅ Ǽǝ ǤǪة      -3 
   المرسل إليǊ               وضوƳالم                    المرسĉل

  استقبال السƽير للملǁ                 السƽير المغربي)           الملǁ األسباني( 
                                  

       المعيƾ                الـــذاƘ                      المساعد
)Ƙعربا Üǁير   )              أعوان الملƽال أحد الس                           

   بعد انقضاƇ مدƖ الحدادÜ التي فاقƘ الشهرÜ أعلن الملǁ األسباني عن استعداده الستقبال             
السـƽير المغربـيÜ فيلتقي حراƩ القƮر والضباط ليÜǚ لضبط خطة االستقبالÜ ويركب             

 تليها لقاƇاƘ   الجمـيƴ فـي عرباƘ ويدخل الوفد علǏ الملǁ فتنجز زيارƖ مجاملة أوالƛ Üم             
أخـرǎ سياسية إلبرام بنود المعاهدƛ ÜƖم زيارƖ في إقامة خاƮة خارج المدينةÜ وفيها تتم               
المƽاوضاƘ المبدئية مƴ الملƛ Üǁم تƽاƮيلها مƴ الوزير المƽوÜƯ وتـقبل اقتراحاƘ السƽير            

ƴال التوديƽم يقام احتƛ Üالمغربي.  

  :الǾǲƜة الƘǖمǾǪة لǶǪدǱة  -4   
  المرسل إليǊ                  الموضوƳ                     المرسل

  ) ملǁ أسبانيا- سلطان المغرب                ƮلƠ المهادنة                     -

   سلطان المغرب   - ملǁ أسبانيا                                                      -
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       المعيƾ                  الـــذاƘ                      المساعد
  )ال أحد(أعوان سلطان المغرب                 السƽير                          (

Ǌأسبانيا وأعوان ǁومل      (  

               Üالمشتركة ƠالƮبينهما خدمة للم Ɩأسبانيا في إبرام معاهد ǁومل Üب سلطان المغربƹير
از المهمةÜ ونƲرا لكون االتƽاقاƘ كانƘ قد       فيبادر سلطان المغرب بƎرسال سƽير يقوم بƎنج      

حƮلƘ قبل حركة اإلنجازÜ فƎن السƽير ومن معǊ يجدون المساعدƖ من كل أعوان السلطة              
األسـبانيةÜ وبـذلǁ تنجر المهمة بǚ عائÜƾ أما المرسل إليǊ فهما سلطانا البلدينÜ لكوتهما               

  . المخاطبين بمضمون المعاهدƖ والمشرفين علǏ تنƽيذ ها

 :لǾǲƜة الƘǖمǾǪة لǤǞ اǹƸƽȁ   ا-5
   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل

  سلطان المغرب                 فǁ أسرǎ المسلمين                  ملǁ أسبانيا
                                                                     

       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد
  بعƯ األفراد        )                     الغزŇال(ملǁ أسبانية                 السƽير +المال(

 والرتيباƘ اإلدارية )                                                    أعوان+والطبيب

ي السƽير الغزŇال بƎنجاز عدƖ مهام منهاÜ فǁ أسرǎ المسلمينÜ وقد              يكلف السلطان المغرب  
               Ǐول إلƮير جهده المضني في الوƽويبذل الس Üي من المال باعتباره مانحاƽزوده بمـا يك
األسرǎ المتواجدين في نقاط مختلƽةÜ فيطمئن علǏ الجميÜƴ ويقدم لهم ƘǚĉƮ السلطانƛ Üم             

داƇ أو بالمعاوضةÜ فينجƠ في المهمة بعد أن بذل         يƽاوƯ األسبان في إطƾǚ سراحهم باالفت     
            Ƙاإلعاقا Ưالمهمة لبع Ƙوإن تعرض Üعليها ƾƽالمت Ƙǚالتسهي Ǌل Ƙمĉزمة وقدǚاألموال ال
                Ǌيشرف علي ǐالتحكيم الذ Ǐإل Ƌفيلج Üين والمتشددين من أعوان الدولةŇمـن قـبل المبتـز

Ƈواألطبا Ƈالحكما.  

اد الكتب واألسƽار القيمة من التراƚ اإلسǚمي في           وفـي Ʋـل هذه البنية العاملية تستع       
األنـدلÜƩ ويـربط بيـنهما حيƚ اعتبر كل منهما أسيراÝ لهذا يƲهر كل أسير في النهاية                 

  .حامǚ علǏ رأسǊ كتابا أƛناƇ حƽل التمجيد بمراكÜƫ مما أشاƳ جوا من الƽرƟ المبكي
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كل قرية ولقاƇه بحكام المدن        ويمكنـنا أن نعتبـر االستقباالƘ التي يحǏƲ بها الوفد في            
         ǁليلتقي بالمل Ǌهيلية ترشحƋت Ƙابة اختـباراƛوأعـيانها بمـ.     Ǌقاتǚلم Ƙو حين يقترب الوق

للتƋجيلÜ مما يجعل السƽير يتƋهل أكƛرÜحتǏ يحين وقƘ        ) الموƘ(تـتدخل عوامل خارجية     
 األكبر  ƛم يƋتي االختبار الترشيحي   .  الذǐ قضǏ أجǚ في حداد علǏ أمǁ       Ǌالدخول علǏ المل  

حـيƚ يـنجƠ السƽير في إبرام االتƽاقيةÜ والتƽاوƯ في مسƋلة األسرǎ والكتبÝ وهذا ما               
              ÜاتهمƽƮو ÜاتهمƇوانتما Üǎتعيين األسر ƚأقل إعاقة من حي Ƙأيضـا في اختبارا Ǌيدخلـ
                ÜƇاƽŽأما الكتب فيتم تسليمها في خ Üكل فئة ƴرف مƮالت Ƙياƽوكي Üاƛوكـونهم ذكورا أو إنا

  .عنها إال كونها كتبا إسǚمية في التراƚبحيƚ ال نعلم 
  :ƑلǸǎǾơ ǺاCadix (ǯ(الǅƘƲة ƘƛلƷǸƜǖ مƘǡ ǰلǄ  الǾǲƜة الƘǖمǾǪة-6      

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل
   الوفد المغربي-السƽير المغربي            العبور إلǏ المغرب                     (

   الوفد األسباني-)                                                  والسƽير األسباني
                                                                     

       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد
.                               عدم مناسبة الريƠ للعبور)      ربة واألسبان ومعهم األسرǎالمغا(المراكب من أحجام مختلƽة   

  قـرر السـƽير المغربـي بعد ضبط اإلجراƇاƘ واستكمال الهدايا الموجهة إلǏ السلطان              
 العبور إلǏ تطوان علƴ     ǏميالمغربـيÜ والتي كلف بتبليغها سƽيرا أسبانيا خاƮاÜ قرر الج         

Ü مƲهـر مـراكب خاƮـة بالوفدÜ ومراكب للنساƇ األسيراƘ والرجال األسرǎ وذريا ته             
          Ƙكان Ơلكن الري ƴالجمي ƾفانطل Üن التجاريةƽالس Ǐباإلضافة إل Üللجنود ǎومـراكب أخـر

  .عكسية فƋجل العبور إلǏ فرƮة أخرǎ حيƚ استطاƳ الوفد النزول بتطوان
   ƪمƢال ƷƘƜƢƱȅاǻدǾ:  

بعد إنجاز المهام الممƛلة في إبرام عقد الهدنةÜ وتƽكيǁ األسرǎ المسلمين الذين بلƸ عددهم              
                Ǐكل أسير كتابا عل ƴرف ƚالكتب حي Ɩواستعاد Üتسـعين ومائتـي أسير جلهم من الجزائر
                Ɩبهدية كبير Ƈير أسباني جاƽس Ǌير سالما ومعƽالس Ɩوبعد عود Üل التمجيدƽفـي ح Ǌرأسـ

ا عن الود والوفاÜƇ والمƮالƠ المتبادلةÜ بعد كل ذلǁ مجŇد السƽير الغزŇال            للسـلطان تعبيـر   
تمجـيد األبطالÜ حيƚ استقبل بحƽاوƖ بالغةÜ من فرسان القبائل والعشائر وأجناد السلطان             
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     Ǐوالموسيق Üالمدفعية Ƙغر       " النوبة"بالبارود والطلقاƛ ممتدا من ǁكان ذل Üةƽواأللعاب المختل
حيƛما حل يلقǏ الترحاب والضيافةÜ واالستعراضاƘ البهيجةÜ وأكبر        تطوان إلǏ مراكÜƫ و   

                Üيرين المغربي واألسبانيƽاستقبل الس ǐمن قبل السلطان الذ ƫفـي مـراك Ňتمجـيد تـم
واستضافهما أكƛر من شهر حيƚ عاد السƽير األسباني عن طريƾ مدينة الƮويرÜƖ وƮار             

  .هام أخرǎ بعد ذلǁالسƽير المغربي عضوا بارزا في القƮر وقد كلŰف بم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ƘƾمƘƱ-ةǾǱȆǾơƷǸة الǪƭƸال Ǽǝ ةǾǆƲǂال  
 ƟƘمƽ ةǽƷǸƮة المǾǆƲǂال  
الشخƮية هو الذǐ يحكي عن نƽسǊ مواقف نحاول استجماƳ بعضها واستكناه           /السـارد "   

ƛم أتينا أهل البيƘ والخدام والطلبة والجيرانÜ ومن        "عندما ابتدأƘ الرحلة قال     :بعƯ داللتها 
وعند ذلǁ رفعنا ما يحتاج الرفƴ وانƮƽلنا علǏ حسن  Ǐ يودعناÜ ودعونا لهمÜ ودعوا لناÜأت

Ü هذا هو أول نƭ في بدƇ الرحلة بعد         )1(..."االنƮƽالÜ وقƴ البكاƇ والƮراƢ من أهل البلد      
التمهـيد الطويلÜ وهو يشكل جزƇا أساسيا من إطار الرحلة يتبعǊ جزƇ الخاتمةÜالذǐ ورد              

                                                 
  .77:تيǚني Üالرحلةƭ Üالور -)1(
)2(-ƭ ÜǊسƽ705:  ن. 
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  Ǌقول Ǌم  : " فـيƛ            رƛأك Ɩا وتارƽأل Ɩتي إلينا الوفود من كل وطن تارƋت ǁبعد ذل Ǌأن  ... أن Ǐإل
   )2(..." انقطعوا في مدƖ طويلة نحو الشهرين

   فالشخƮية محورية في النƭ ومحورية في المجتمƴ إذ لها أتباÜƳ ومريدونÜ يودعون            
          Üينƽلتبيان هذه المكانة االجتماعية في الموق ǁوسـرد ذل Üد بمن يكرمها   وتشي ويسـتقبلون

كلهم راƹبون في الخيرÜ ومشتاقون إليناÜ فƎنهم وقƽوا        "...ويحتـرمها فـي أكƛر من مكان        
معنا وقوفا عƲيما وقياما الئقا جزاهم اهللا عنا أحسن الجزاÜƇ فمنهم من تكرم علينا بالشعير               

 وهذا دأبها في اإلشادƖ بƽضل      )3(."  من أتǏ برƌوƩ من الضƋن     موالطعـام واللحـمÜ ومنه    
  .وǐ الƽضل واإلحسانÜ وƹالبا ما يكون دليل الود هو الهدايا والعطاياذ

فلما حان  : "     وقـد تبلƸ المودƖ بين الشخƮية و رفاقها مبلغا عƲيما من التقدير المتبادل            
             Ƙواهللا كاد ƾقل ǊابƮƋتكدر القلب وتغير وحزن ف Üواالنتقال Ƴوتقارب الرجو ÜـالƮƽاالن

ما مسكها قƭƽ البدنÜ فلو تعطǏ الخيار لما افترقناÜ         الـروƟ أن تـزهÜƾ وهي تطير وإن       
                 ƾفلم يب ÜƟياƮوال Ƈوبدا منا البكا ÜƟاألجبا ƘلمƋت ǁفعند ذل Üالزمان ƴولكـن ال خـيار م

     ƾـراƽال ǎلـد Ƈأن تذهب          ... شـي Ƙسهم جمحƽوكذا أن Üأن تذهب مغربة Ʃوƽالن Ƙفعز
ب عنÜǊ ولكن سرعان ما     Ü لقد سرد هذا المقطƴ بضمير الغائبÜ وكƋنƹ Ǌري        )4(..."مشـرقة 

ندرǁ أنǊ المتكلمÜ فهذا الود القوǐ ربط بين األحباب علǏ خƮال الكرم والتقوǎ وأدǎ بهم                
  .إلǏ مبادلة دموƳ الƽراƾ كالعشاƾ األƹرار

         Ɩورƛالغضب وال Ƹية أحيانا مبلƮعال بالشخƽاالن Ƹالكاخية   : "... وقـد يـبل Ƈحذا Ƙوجلس
 الكاخية ذره فƎنǊ رجل وحدهÜ وأما أƮحابي فǚ         فحاولنـي مـرƛ Ɩانية للسجن أيضاÜ فقال       

                ÜǊوال عمل علي ǐر ارتشاه البدوƮمن م Ǐإنما أت ÜƇبسو ǁأراد ǐألن الذ Üأحد ǁيقدر علي
وال يعرف حالǁ أيضاÜ فلما أتǏ إلي ضربƘ بǊ الحائط وخرجƘ في حالي ولم يتبعني أحد                

  )1(..."حتǏ بلغƘ الركب

                                                 
(3)  - Ǌسƽنƭ Ü:644.  
(4)  –ƭ ÜǊسƽ645: ن.  
  .ƾƭ Ü:558 المƮدر الساب– (1)
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وبال منشرƟ تساعد الناƩ وتستشيرهم وتƋخذ         وأحـيانا تبـرز الشخƮية بƮدر رحب        
فلما حان وقƘ الƲهر ƮليناهÜ فاختلƘƽ الحجاجÜ فمنهم من يريد االرتحالÜ           :"...برأيهم قال 

ومـنهم مـن يـريد المبيÜƘ فراودناهم االتƽاƾ أنا والƽضل سيدǐ عبد اهللا بن رحابÜ فلم                 
   )2(..." بǊيساعدنا لǚرتحال سلطان فزانÜ فارتحل جميعنا فلم يبƾ إال رك

Ü وهو المشارǁ   "فراودناهم" "Ʈليناه"هو الشخƮية المندمجة مƴ الƽاعلين         فالسـارد هـنا   
  .للقوم في الرأÜǐ وهو القائد للركب

    ǨƽǸƢوالسارد  :الم  /         Ǌنها تعبر عن وجدانƋوك ÜǊأشعار أساتذت ǐية المحورية يروƮالشخ
ƖيدƮكما في هذه الق:  

  łƇ قŽـومĆ                    فŽǚŽ تŽعńجłل بĉتŽوكĉيدĉ الـوĉدłادĉلـعłمńرłǁ إنń أćخŽـذŽƘƅ إĉخŽـا

ĉادłع ĉلńبŽن قĉم ǎłرłه الوłدŊوłعŽت                    ņƴـńبŽط ĉƘمـاŎـي السĉف łرńدŽالـغ ŊنƎف  

ĉادćƌſƽالـ łارłرńسćأ ŃǊńعĉودſال تłو                    Ćمńزłع ĉƭńرĉحĉب ŽƘńبĉحłƮ ńنłم ńبĉاحłƮłو  

ŽفĉادłـوŊالس łنĉم ĈالŽخćأ Ǌſنĉاطłبłو                    ņƯاćـ   )3(ـبłعƯ النŮـاŽƲ ƩـاهĉرŃهŃ بłي

   وقـد يقـول الشعر بنƩŽƽ طويل كالقƮيدƖ التي تتجاوز مائة بيƘ في مدƟ الشيƣ أحمد                
  ...أقول في مدحǊ واالستغاƛة بǊ لتزول عنا حجب الغƽلة وكدراƘ النƩƽ: " زروÜƾ قال

ŋيćال أćأĉرŊوŽنŃالم ĉيدĉعŊالسĉي بĉبƅلŽق Ńƴĉامłجłم         ƅƘŽقƃعلŽت ŃامłمŃاله Ńبƅطſا القŃ4(ه(  

  :ومنها

ĉقرċـ łس ńـنĉم ŃƳłـرńسćأłو ņمŃا سłهſـلĉـاتŽوق     ǏŽتƽللـ ņامŽـقńسćوأ ąلŽلĉـ ـćا ع ـĈلſه   وłك

ńبŽفي الق łǁيĉذƌſوت Ǐلهــا آفـة ونقـمــة أبـدا      تنافي رضا المولſكłوĉر  

  طŽريقŽتŃǊſ تŽعńلſـو عłلŽـǏ كـل رتبة      وأنـوار سـرĉłه تـعـدŋ مـن الـجهر

  وهاأنا عبدكـم قريـƴ لبـابـكم       ليحǏƲ بعـزكم ويƮـحو مـن السكر

  وقد أسكرتني المعاƮي من الشقا       وخلƽنـي ذنـبي عـن الƽـوز بـالƽƲر

  في Ʈـرف مـن الـعمروإني ذو لƌم سƽيǊ بيـن الـورǎ      وإني محجوب 

                                                 
(2) –ƭ ÜǊسƽ548: ن.    
(3) –Ǌسƽن ƭ Ü:252.  
(4) –ƭ ÜǊسƽ209-202: ن.  
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ƛ Üم أتبعها بالتذلل والتضرƾ      Ƴ مزايا الشيƣ أحمد زر و     اوهـي قƮـيدƖ توسليةÜ ذكر فيه      
معترفا بذنوبǊ مستغƽرا ربƛ ÜǊم سƋل التوفيƾ والرضاÜ وختمها بالدعاƇ والƖǚƮ علǏ النبي             

ǊحبƮو Ǌمحمد وآل.  

               Ƙتجل Üتقارب األربعين بيتا ǎأخر ƖيدƮفيها المعارف    وفـي مكـة المكـرمة قـال ق
الƮوفيةÜ ورƮد فيها العلوم الخاƮة بƋعمال الحÜƝ مƴ إيقاƳ عذب زينتǊ القافية ذاƘ ألف              

 المتبوعة بوƮل ممدودÜ ولعل مدŇ األلف والهاƇ الموƮولة         ةالتƋسـيÜƩ والهـاƇ المضموم    
  :)1(ومنها في جبل الرحمةÜ وفي يوم عرفاƘ الخير. بالواو مما حسنها

Ńالد łǁلĉت ǎćأłما رŽخضعنا هول ĆƳضوŽخ ƴم ĆƳوſخش ćولſطłو        Ƙłرłي جĉالت łƳمو  

ŃــاهŽنƽقłو łينĉح łǁǚـńمćا األŽـنĉب Ǐłاهćـ   تŽجłلǏ عłلينŽا بĉالمłتŽابĉ وبالرضي         وłب

ŃـاهŽنƅلĉـا نحن نłم ćالŽن ńقد ǐذا الذ ńنłـنا        ومĉقامłا في مŽنſلƅƛĉم ńنłي مĉبĉاحłƮ ياŽف  

   وłقŽـƅƽنŽا بĉمłـوقĉفĆ        بǊ الذŽنƅبŃ مغƅـſƽور وłفĉـيǊ مłـحłوńنŽـاهŃعłلǏ عłرفŽاŽƘ قد

               ǎالشعرية لد Ɩالمقدر Ǐيدل عل ƭالتجسيم والتشخي Ǐـوير الجـيد القائم علƮفهـذا الت 
مƛل " أنا"الشخƮـيةÜ والمǚحـƲ أن القƮـيدƖ التوسلية يبرز فيها ضمير المتكلم المƽرد              

ن يبرز ضمير الجمƴ في ƹيرهاÜ فهذا الضمير تندرج فيǊ      في حي ". وقد أسكرتني " "وهاأنـا "
وملحقاتهاÜ فهو ضمير الجماعة ال يقƮي أحدا عند التدقيƾ إال من           " أناÜ أنÜƘ هو  "ضمائر  

  .ولذا كانƘ القƮيدƖ األخيرƖ بخاƮةÜ كƋنها لسان حال الحجيƝ. لم يحضر الموقف

  ƬǪǆفي ال/السارد :الم ǐمما يجرÜǊية يهتم بما حولƮالسكنية التي يمر بها الشخ Ƙتجمعا  

  سواƇ تعلƾ األمر بالجانب السياسي أو االجتماعيÜ ومن ذلǁ إيقاف ƖǚƮ الجمعة من قبل 

       Ʃفي طرابل ǁأننا دخلنا المدينة       : " رجـال الدولـة األتـرا Ƙǚمن جملة الدواهي المعض
           Ʈال ت Ƈذا برجال من الدولتلي أرسلهم بالنداƎر اإلمام فƲفقام   للجمعة فجلسنا ننت Üالجمعة Ǐل
  )1(..." لهم Ʈاحبنا الƽقيǊ سيدǐ أحمد بن محمد الهشتوكيÜ فقال لهم هذا واهللا حرام

ƹير أني أعرف أهل مƮر وƹشهمÜ      :"...    وفي مƮر سجل المǚحƲة االجتماعية التالية     
 ومƛل هذه )2(..." فتـرǎ الـرجل يƲهـر لـǁ حسن الƮنيÜƴ ويبطن لǁ الخديعة والمكر      

                                                 
)1(  –  Üƾدر السابƮالمƭ:390.  
 .153:السابƭ Üƾ رƮد الم– )1(
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 تƮور المجتمعاƘ وبعƯ العاداƘ السيئة والجيدƖ كƛيرƖ في رحلتǊ لكون           المǚحƲاƘ التي 
            ǁومن ذل Üدقيقا ǚمƋوت Üما حولها معاملة ومدارسة Ǐـتحة علƽـية متƮوبالجملة : " الشخ

              Üاألبواب ƾلƹ نهم معهمƋوإنما ش Üيرا عند أبواب الديارƛموتا ك Ƴهل برقة يموتون بالجوƋف
اب بالطعام إلǏ أن يموƘ علǏ عتبة الدارÜ فهلǁ من          فتـرǎ السائل الكƛير يƮيƠ علǏ الب      

من ماƘ منهم فƛƎمǊ عليكم لوجوب : أجلـǊ كƛيـر مـن الـناÜƩ وقد خاƮمتهم وقلƘ لهم        
  )3(..."مواساتهم بما عندكم

            Ǐوتدعوهم ليحسنوا إل Üنب أهل المدينةƌفت ƠحيƮ يرƹ ƴوض ƟǚƮية إلƮتتدخل الشخ  
الشريعة عƲيمÜ بهذا البعد اإلنساني تتجلǏ      إخـوانهم بمـا يملكـون ألن أمـر النƩƽ في            

               ƾقول الح Ǐعل Ɩهم واالستنباط والجرأƽالرحب في ال ƾاألفـ Ƙـية المحـورية ذاƮالشخ
               Ưضب بعƹإن أ Ǐويحاول تغييرها بما أمكن حت ÜƳد البدƮير ǁولذل Üمـةǖل ƠـƮوالن

ينÜ وقد  أƮـحابÜǊ وقـد يستعين علǏ ذلǁ بالدعاƇ علǏ الƽاعلين مما يƛير حƽيƲة المبتدع             
     ǁيرا ما كان            :"يـرهبهم بسـبب ذلـƛإذ ك Ɩالحاج الطيب بن بونشاد Ƙالرحلة ما ǁوفي تل

              ǁبذل Ưفلم ير Ƴأهل البد Ǐنعم"يعارضني في األمور لما رآه مني من النكيرعل " ǊابتƮأ
                ǎرأ ǊنƋم بنا فكƇفتشا Ưالمر Ǌل بƮات Ǌير أنƹ Üأهل عامر Üأهل بلده Ǐرحمية عل Ɩيرƹ

ƋتǏ إليŇ مرارا يطلبني في الحلÜ وقد جعلتǊ في حل ƹير أنǊ فاƘ مني              ذلـǁ منا كرامةÜ ف    
  )4(..." الدعاƇ علǏ األعداÜƇ في الحطيم والملتزم وعرفة وƹيرها

   فالشخƮية تمارƩ ما يشبǊ القوǎ السحريةÜ مما يجعل الناƩ يرهبون جانبهاÜ ويجتنبون

         ǐير عادƹ ƴوهـذا وض Üضـبها أو إزعاجهـاƹ .   وهي في مميزاتها ال   Ǌتوج Ƙسية ذاƽن
كل شريعة ليƩ فيها حقيقة فهي زندقةÜ وكل حقيقة ال          "Ʈـوفي معتدل تƌمن بقول القائل       

والشخƮية تتخذ الطريقة الشاذلية أسلوبا للوƮولÜ وهو يكبر        " شـريعة فيها فهي هرطقة      
وهو من أهل القدوƖ إذ     : " شـيوخǊ إكبارا عƲيماÜ قال في حƾ شيخǊ عبد الوهاب العƽيƽي          

وقد أخذنا عنǊ   ... الحقـيقة والشريعةÜ جمعا متواطئاÜ فǚ نƲير لǊ في زمانǊ         جمـƴ بـين     

                                                                                                                                      
)2( –Ǌسƽن ƭ Ü:557. 
 .ƭ ÜǊ:612 نƽس– )3(
)4( –ƭ ÜǊسƽ605: ن. 
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الطـريƾ ورسـم الحقـيقةÜ وأنـǊ لقŮننا األذكارÜ وجددنا عليǊ العهد في الطرƾ الشاذلية                
Ü وتتجلǏ تƋمƘǚ   )1(..."المحضـةÜ وأجازني إجازƖ مطلقة في سائر العلوم العقلية والنقلية         

نعم شطحǊ علǏ قدر ƹيبتǊ عن األكوانÜ       : "...  كالتالي الشخƮـية ومذهـبها في التƮور     
             ÜƘوالملكو Üǁعي عالم المل Ǌوسريان Ǌبقدر تمكن Ɵألن عالم األروا Üبالمكون ǊالƮات Ɩوقو

 أنواره فتتدلǏ لǊ العلوم اإللهيةǏ      Üوكذا ما دونǊ من عالم الجبروÜƘ تتقوǎ بƮيرتÜǊ وتتجل        
تضمحل نƽسǊ وتتǚشǏ أحوالÜǊ فيغلب عليǊ      والمـواهب الـربانيةÜ والوارداƘ الجسمانية ف      

             Ơالهيبة ولوائ ƾوسراد Üمن زواجر الخوف ƾواعƮالرعود وال Ǌوتتـراكم علي Üالشـهود
                 Ǌقدم Ċزل Ǌعن Ƙƽن التƎف ÜǊمحبوب ǎسو Ǌفي حضرت ǎير ǚف Ǌبكل Ǌفـيكون كل Üلǚالجـ

حيدÜ وسـقط حƲـÜǊ فيترامـǏ جذباÜ ويمتلƐ عشقاÜ ويكتسي معرفةÜ فيتغذǎ بتجريد التو             
" أćالŽ لŃǊŽ الخſلſƾƅ وłاألćمńرÜŃ فŽتŽبłارłǁł اهللا ربŋ العłالŽمĉينł       : " وتجـريد التƽـريد فينادǐ بلسان الحقيقة      

وحينـئذ تكـون عنده مƽاتƠ الغيب فيعرف مسالǁ البر عن الشريعةÜ وطرƾ البحر أعني               
 القلب  الحقـيقة ƛـم يƛمـر بƛمراƘ التجلي بƋوƮافÜǊ ويتخلƾ بمعاني أسمائǊ ليكون Ʋاهر             

   )2(..." بالتعريف وجميل الƲاهر بالتكليف

 الشخƮية لكيƽية السير و أهداف الطريÜƾ والƛمار المجنية         ر  هـذا النƭ يوجز لنا تƮو     
Ƙلة المجاهداƮبموا.  

     ǰǾǲƮالǷ ǟǸـǂوقد يشتد ب   :ال Ǌ  فيقول ƾبل       : "  الشو Ʃفمن هذا المعطن تشم رائحة طرابل
   )1(..." منهمر طيب سائƸ شرابǊرائحة الوطنÜ فماƌه ƹزير عذب كƛير

  وكƋن عودƖ السارد إلǏ طرابلƩ نهاية للمشاƾ واألتعاب وبذلǁ شم رائحة الوطن واألمر             
كـذلǁ إذ مـا إن وƮل المƌلف طرابلƩ حتǏ قلƘ أتعابǊ أو قل الحديƚ عنهاÜ وفي هذه                  

  . المنطقة تسمو روحانية الورتيǚنيÜ ويشتد تعلقǊ باألولياƇ وكراماتهم

ال يتحرج الورتيǚني من االجتماƳ برجال الدولةÜ وحضور جلساتÜǊ           :لǼƽƘǾƾ المǐƭȆ ا    
ن يلتقون بǊ يكمـا حـدƚ فـي طرابلÜƩ إذ اجتمƴ مƴ سلطانها بحضور معƲم العلماƇ الذ             

                                                 
  .289:ر السابƮƭ Üƾد الم– )1(

(2) –ƭ ÜǊسƽ500: ن.  
(1)  – Üƾدر السابƮالمƭ :617.  
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وقد حضرƘ لهم مرƖ واحدƖ من ƹير       : "...دوريـا لبحƚ النوازل التي تعرƯ عليهمÜ قال       
 السلطان رƹبة فينا ومحبة في اجتماعناÜ فقدر اهللا         إذ بعƚ لي  ... قƮـد منـيÜ وال منهم     

باالجـتماƳ بعد الƲهر إلƖǚƮ Ǐ العƮرÜ فافترقناÜ ومرƖ أخرǎ بعƚ ليÜ وسيدǐ محمد              
الشـريف حـين رجوعـنا من الحÜƝ فجلƩ معناÜ وأوƮيناه بتقوǎ اهللا تعالÜǏ واإلعانة               

   )2(..." واالجتهاد في أمور المسلمين

Ɵ في طرابلÜƩ ومستƋنƩ جدا بƋهلهاÜ ولماحان الخروج منها         الشخƮية مرتا /   فالسـارد 
أقمنا بها نحو السوقين في إكرام من أهلهاÜ وتعƲيم لنا وللحجاجÜ فƲعنا علǏ خيرÜ              :" قـال 

               Ʃوƌر Ưوبع Üوأهل النسبة ÜƇقراƽوال Üوالطلبة Ƈـر أهلها من العلماƛوخـرج معـنا أك
المدينةÜ وخرج الركب Ʈبيحة ونحن     الدولـةÜ واألكƛـر من العامةÜ وأعيان البلد من باب           

ننتƲـر بعـƯ الحـوائƝ واألشياƢ الذين يƮلون للتوديƴ من أهل المحبة واالعتقادÜ ليتم               
  )3(..." سعيناÜ وتغتنم بركاتهم علǏ اهللا أن يزيل الحجاب عن قلوبنا بجاههم عند اهللا

ن أن نتƮور      فمـن كان هذا حالǊ وقƘ التوديƴ يحƾ لǊ أن يƽرƟ بالمكانÜ وبƋهلÜǊ ويمك             
  .الشخƮية التي يودعها هذا الجمƴ الغƽير من الناƩ في هذه المهابة والقدر العƲيم

  :   في تونƩ أيضاÜ فقد ودعǊ علماƇ تونƩ حين أراد الخروج منها قال   م  ويلقـǏ االحتـرا   

  فما ... ولما خرجƘ من تونـÜƩ ودعني أكƛر علمائهاÜ وجم فضǚئهاÜ وعامة طلبتها "

Üƾمن فرا ǊعبƮأǎالشكو ƚولم أب Üǎالسلو Ƙفقد فقد Üƾ1(..."  وأضره من احترا(  

  : الشخƮـية ألف المكوƚ في تونƩ واستƋنƩ بƋهلهاÜ ولذا ترǁ أهلǊ هناǁ           /    فالسـارد 

نعـم تـركƘ أهلـي هناÜǁ أخذا بخاطر من فيها من العلماƇ والƮالحين ممن بالغوا في     " 
 Üإليها Ƴواشتياقا في إقامتي ناويا الرجو Üبة في نشر العلمنوالتوطمحبتيƹ2(..."  فيها ر(   

 تƮور علماƇ اإلسǚم انƽتاƟ علǏ األوطان كلهاÜ واعتبارها وطنا واحدا ممتداÜ            و  هـذا ه  
Ǌالتي تحدد حرية المسلم وتدعي أنها تحمي ƴالقواق Ƌقبل أن تنش ǁوذل .  

                                                 
(2)  - Ǌسƽنƭ Ü:635.  
(3)  –Ǌسƽن ƭ Ü :636.  
(1)  - Üƾدر السابƮالمƭ :678- 679.  

(2)  – ÜǊسƽنƭ :677- 678.  
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مام  بـبعƯ مـن معǊ لذا نود تقديم بعƯ هذه األشخاƭ ذاƘ االهت      الورتيǚنـي   يهـتم   
Ʈاحب الوالية  : "... طرابلƩ الذǐ قال فيǊ    رالخـاƭ من قبل الشخƮية المحوريةÜ كƋمي      

Ü الذǐ قدم لǊ خدمة     )3(..."محبـنا في اهللا ومعتقدنا األجل محب الƮالحين سيدǐ علي باشا          
              ƚاƛينة التي تحمل أƽن يستقبلوا السƋب ǁاإلسكندرية يدعو المسئولين هنا Ǐن كتب كتابا إلƋب

  .خƮيةÜ وعلǏ متنها عدد من الحجاجالش/ السارد

   ومƲهره الخارجية   فشخƮية علي باشا تحب الخير وتسعǏ إليÜǊ أما أوƮافǊ البد ني

  . فهي في Ʈف المعينين للشخƮية المحورية بالسعي إلǏ الخير.  فǚ نعرف عنها شيئا

ـ        علماƇ المعƲم األجل محب الƮالحين وال    "...   وممن أشاد بÜǊ وذكر فضلÜǊ مłن وǊƽƮ ب
العاملـين وزيـر السلطانÜ يوسف الكاخيةÜ فƎنǊ يعƲم جانبناÜ ويقضي حوائجناÜ فǚ يعز              

 Ü فهذه الشخƮية ال نعرف إال       )4(..."جعل اهللا البركة في ذريتǊ    . علـيǊ شـيƇ من أمورنا     
وعǚقتǊ بالشخƮية المركزية في    " يوسف الكاخية "واسمǊ  " وزير السلطان "اسمها ومنزلتها   

وأمƛال هذه اإلشاراƘ للشخƮياƘ المساعدƖ والمƌيدƖ      . البها بǚ عجز  كـونها تقضـي مط    
وأما ƹير هƌالƇ من األشراف     : " كƛيـرƖ جـدا فـي متن الرحلةÜ ولذا قال في مكان آخر            

والمريدين والمحبين وطلبة العلمÜ فǚ أحƮي عددهم وال أƌدǐ حقهم ومعدهمÜ كان اهللا لنا              
   )5(. " ولهم بالعطف والعناية آمين

مـن الشخƮـياƘ الƛابتة في معƲم الرحÜƘǚ العلماÜƇ فƽي الرحلة الورتيǚنية يلتزم              و -
مـنهجا يبدأ بالتعريفÜ مƴ نعوƘ اإلطراƛ ÜƇم يتبعها ببعƯ اإلشاراƘ التي تحدد المكانة              
             ƘاƽƮال Ưفي بع Ưيƽوقد ي ÜةƽيƲمن و Ǌوما تشغل Üǐكرƽواتجاهها ال ÜيةƮالعلمية للشخ

عها أو متلقي دروسهاÜ وفي كل األحوال ال يƽسƠ المجال          السـلوكية وآƛارهـا فـي أتـبا       
للشخƮـية بـƋن تتكلمÜ بل يقدمها عن طريƾ السردÜ ال تƽعل وال تقولÜ وإنما توƮف أو                 

  .تسرد أخبارهاÜ وهذه ميزاƘ الشخƮياƘ المساعدƖ أو المتعاطƽة

                                                 
)3( - Ǌسƽنƭ Ü:169.  

(4)  –ƭ ÜǊسƽ633: ن.  
(5)  -ÜǊسƽن ƭ  :633.  
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   وقـد يهـتم بـنوƳ من الشخƮياƘ لمزية خاƮة كاهتمامǊ بخطيب البقاƳ المقدسة يوم              
إنـي نزلƘ علǏ بغلتي ونويƘ رƌية الخطيب الذǐ يخطب بها لتعلƾ همتي بǊ              :"...عـرفة 

            Ǌعلي Ʃالزدحام النا Ǌيتƌوهو ال تمكن ر ÜǊمǚك Ƴسي أيضا لسماƽن Ƙوتاقـ ... Ƙفتوجه
إلـǏ موضـعǊ ورأيـتÜǊ ودخلƘ الƮف الذǐ يليǊ والناƩ حولǊ باألعمدƖ يضربون من               

Ü فƋتǏ إلي واحد منهم فƋخذ بيدǐ إلǏ أن بلƸ بي           وƮلƘ إلǏ الضاربين باألعمدƖ   ... يـريده 
إلـيÜǊ وسـلƃمƘ علǏ ركبتǊ وسمعƘ كǚمÜǊ أعني خطبتÜǊ وتبسم في وجهي وانبسط ولم               
ينقـبÜƯ وهـو رجـل شريف كبير السنÜ وكǚمǊ عليǊ حǚوƖ وطǚوƖ يعلوه نورÜ وهو            

              Üأل نوراǖيت ÜǊالوج ƴوسي ÜƖمشرب بحمر Ǌبياض Üاهللا قدا وخدا ƾقد شاب فلم   أجمـل خل
    Ƈسودا Ɩشعر Ǌفي ƾتـب...   ÜǊر فيƲم الناƋوطهر سريرت       ال يس ǊيرتƮأن اهللا نور ب ƘفعلمǊ Ü

Ǌهمت Ǐ1(...".وأعل(  

والشخƮياƘ في .    فƽـي مـƛل هذه النماذج يرسم المǚمƠ بدقةÜ ويستقƮي في الوƮف      
ƛم  عياالـرحلة حقيقـية وليسƘ متخيلة يقدمها السارد لتƌدǐ دورا معينا معرفياÜ أو اجتما             

 من الشخƮياÜƘ وإنما يقدمها ةتختƽـيÜوال نعـتقد أن السارد في الرحلة يدرǁ الغاية الƽني      
Ƴير من المكان أو الزمان أو الموضوƛƋالمقام بت Ǌحسب ما يقتضي Ǐعل .  

 في عǚقتها مƴ األشخاÜƭ     ا هذه بعƯ سماƘ الشخƮية المحوريةÜ وسننتقل إلǏ دراسته       
  .    "J.Greimas.Å"ة وفƾ نƲرية ƹريماƩ وهي تعمل في مجاالتها العاملي

 فعلǏ مستوǎ الواقÜ ƴمزدوج ǐ تسعǏ الشخƮية إلǏ تحقيقǊذالالهدف إن  :الǾǲƜة الƘǖمǾǪة  
تسـعǏ فـي الوƮول إلǏ البقاƳ المقدسة ألداƇ مناسǁ الحƝ والعودƖ إلǏ المنطلÜƾ وهذا               

كن تقسيم المسرود إلǏ     يم نوفي كلتا الحالي  . الهدف تكتنƹ Ǌƽاية أخرǎ هي الرقي الروحي      
وأما ذكر طريƾ   : "  وما يعيقها لتحقيƾ الهدف المزدوج وبذلǁ قال       ةمـا يسـاعدا لشخƮي    

                                                       )1(...". ذكر الطريƾ الموƮولة إلǏ اهللا تعالǏ كالحƝ فهو
يساعد الشخƮية ركب الحƝ الذǐ ينتقل إلǏ البقاƳ المقدسة مرƖ كل           ول  المستوǎ األ   فƽي  

سـنةÜ وعلǏ هذا المستوǎ يذكر عددا من الشخƮياƘ المساعدƖ علǏ مدǎ المسافةÜ منها              

                                                 
  .Ʈƭ :413در السابÜƾ الم–  (1)
  .Ʈƭ:141در السابÜƾ  الم-  (1)
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الدائمةÜ ومنها التي تƌدǎ دورا ما في نقطة ما ƛم تختƽيÜ والمساعدƖ المادية عموما تتمƛل               
لتي تقدم االحتياجاƘ للبيƴ والشراÜƇ ورفاƾ الطريÜ       ƾ واألسواƾ ا  Ɩفي االستضافاƘ المتعدد  

               Ǐإل Ƴأو تقوم باالستما ÜƘبينهم المناقشا ǐفتجر ÜيةƮـل بهم الشخƮالـذين تت Ƈوالعلمـا
بعضـهمƛ Üـم تعلƾ عن المسموÜƳ ولعل أكبر مساعد في الرحلة هو الشيƣ مسعود أمير                

باإلضافة إلǏ سلطان   ركـب الحƝ الجزائرǐ ومحمد الشريف الطرابلسي ورفاقǊ الدائمون          
  . الشخƮية في رعايتÜǊ وأفراد الركب عموما/فزان الذǐ سافر السارد

 بالزياراƘ المتعددƖ   ن يساعد ه علماƇ الحقيقة كما يسميهمÜ ويستعي       المستوǎ الƛاني    وفـي   
لǖحـياƇ واألمـواÜƘ واالعتـبار بƋحـوالهم وذكر مƛƉرهمÜ والمطالعة في كتبهم أو كتب               

Ǌ التقوǐ بƎفشاƇ آرائهم والدعوƖ إليهاÜ وهكذا تقف الشخƮية عند بعƯ           أمƛالهمÜ ويحƮل ل  
 ƛقف مƴ العلماƇ األحياƇ وقƽاƘ األخذ       ااألولـياƇ األمـواƘ وقƽـاƘ طويلة لǚستلهامÜ كم        

  .والتلقيÜ وبهذا يحدƚ نوƳ من التƉزر بين الجانبين لتحقيƾ الغاية

ألول أǐ طريƾ الوƮول إلǏ       أمـا اإلعاقة فتحƮل علǏ مستويين أيضاÜ فƽي المستوǎ ا         
الحجاز وأداƇ المناسÜǁ نجد اإلعاقة متنوعةÜ منها الطبيعية وتتمƛل في مشاƾ الطريƾ من             

  .Ü ووعورƖ المسالǁ في بعƯ األودية والشعابدحرارƖ شديدÜƖ وبرد شدي

كما نجد نوعا آخر من     .   وتلعب قلة الطعام وندرƖ الماƇ دور المعيƾ األساسي علǏ السير         
Ü ممƛلة في قطاƳ الطرƾ الممتدين من مرحلة خنقة سيدǐ ناجǏ إلǏ البقاƳ المقدسةÜ              اإلعاقة
 مـن يهجم علǏ الركب لينهب بالقوÜƖ ومنهم من يختل ليخطف بعƯ الممتلكاÜƘ              مفمـنه 

ومنهم من يحتال علǏ الحجيƝ ليستغل حاجتهم الشديدƖ لǖشياÜƇ فيرفƴ في األسعار ويƮل             
     ǁحين تقوم معار Ǌأوج Ǐاألمر إل        Ƙبالمشادا ƾالطر Ƴقطا ƘاباƮحقيقية بين األركاب وع 

  .عن طريƾ األيدǐ أو الرƮاƭ أو العƮي

Ǐإل ƴأفراد الركب مما يدف ǎلد Ƴلة في قلة الورƛفاإلعاقة ما Üانيƛال ǎالمستو Ǐأما عل   

 واالعتداƇ علǏ األمÜǁǚ والزحام     م لمقاƮد الحÜƝ فالشجار والخƮا    ب سـلوƹ ǁير مناس   
  .ÜƇ كلها أمور معكرƖ لقدسية الرحلة الحجازيةعلǏ مƮادر الما

               ÜلƮƋتنم عن جهل مت Ƙوحماقا Ƴمن بد Ɲالحجي Ǌاها فيما يبديƮاإلعاقـة أق Ƹوتـبل   
              ÜƇالمخلة بالحيا ƘعاراŇالد Ưهر بعƲبل قد ت ÜƠƮيحة ناƮـة أنهم ال يقبلون نƮوبخا
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      ƴم ǁذل Ơأهل عامر  "كمـا يتض Ƈالد     "نسا ƠالƮجانب االرتباط بالم Ǐإل Ü   من أهل Üنيوية
وولـدÜ  كـل ذلǁ يعمل عائقا أمام تجرد الشخƮية الكاملÜ للمجاورƖ في الحرمينÜ مما       

  .اقتضǏ بعودƖ الشخƮية مƴ الركب

    Ʈر   وقـد تبـرز عنا           Üر معيقةƮعنا Ǐم تتحول إلƛ Üة األساسية لهاƽيƲفي الو Ɩمساعد 
          Üعليها ƾƽمقابل أجر مت Ɩكترون أساسا للمساعدŃولكن بعضهم قد مرد     كالجمالـين الـذين ي 

             Ǐوحت Üاألسعار ƴويقوم باالبتزاز في رف Üروف الحاجƲ فيستغل Üالمكر والمخادعة Ǐعلـ
  .االختƽاƇ تماماÜ كما وقƴ للشخƮية المحوريةÜ مƴ أكƛر من جمال

مكة ( تـتحقƾ الغايـة فـي الرحلة الورتيǚنية بالوƮول إلǏ األماكن المقدسة              :الǽƘǚـة    
 بعد النƮبÜ وتحقƾ الغاية الروحية بالتجرد الكامل في مكة وفي           فتحƮل الراحة ) والمدينة

  .شعائر الحƝ جميعها وبخاƮة في الوقƽة المتذللة الخاشعة علƲ Ǐهر جبل الرحمة

            Üةƽول أمام الروضة الشريƛل الغاية بمخاطبة رسول المحبة والمƮوأما في المدينة فتح   
  .لعروج في درجاƘ الرقي الروحيوفي هاتين المحطتين يحيا الحجيƝ جميعا لحƲاƘ ا

  أما علǏ المستوǎ األول فتتجلǏ الغاية في هذه السلوكاƘ الشرعية التي يلتزم بها الحاج              
باعتـباره أنجـز ركـنا ال يستطيƴ كل الناƩ إنجازهÜ ومن هنا تدعم المكانة االجتماعية                

  .باإلضافة إلǏ المكانة العلمية

اƳ األولي للشوƾ الروحي في مكة والمدينةÜ يزداد   وأمـا علǏ المستوǎ الƛاني فبعد اإلشب     
              Ǐعل Ɩية عن تدعيم هذه المحبة وإدامتها لتكون مساعدƮالشخ ƚلذا تبح Üالقلب ولها وحبا
              Ƈي أخبار األولياƮبالماضين وتق Ʋاالتعا ƠبƮفي Üالـرحمانية Ɩول أمـام الحضـرƛالمـ

لǁ خادما لهدف   والƮـالحينÜ ومطالعـة آƛـارهم وتسجيل بعƯ كراماتهمÜ يƮبƠ كل ذ           
  .الشوƾ والوƮال

  :   وبالتƮƽيل يمكن تقديم البنياƘ العاملية للرحلة في متغيراتها كالتالي
  ):الƖǾǶƢة لƨƮǪ( الǾǲƜة الƘǖمǾǪة -1   

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                      المرسل
 Ƴالبقا Ǐإل Ɲالح                     Ǌني–المقدسة            المسلمون كافة اهللا سبحانǚالورتي  .  

  
       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد
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Ƈعلما Üني.                      أترابǚاألقارب.                        الورتي Ưبع.  

            ƾلمناط Ɩني في زيارǚالورتي Ǌكان في ǐالذ Ƙوزو والجزائر       فـي الـوق ǐبجاية وتيز
        ƽفقرروا الس ÜƝأمور الح Ǌأتراب Ưبع ƴتذاكر م ÜمةƮرالعا       ǁأن هنا Ǐعل Üالعام ǁفي ذل 

من أقاربǊ من حاول تƛبيط عزائمÜǊ لكنǊ حزم أمره بمعاقدƖ بينǊ وبين بعƯ العلماÜƇ فعزم               
     Ǌوزوج Ǌوابن ÜǊبـزوجتي Ɲك       . الحـ Ǌبطونƛبطين الذين ال يƛالم Ǐر علƮينت ǁوبذل  Ǌرها في

      Ǌقة عليƽوإنمـا حـبا وشـ .         Ǌال عن موطنƮƽن "و يبدأ التحول األول في االنǚبني ورتي "
 ويƲهر الورتيǚني كقائد لجماعة تتƾƽ كلها       لفـزمورÜƖ فقƮـر الطيرÜ فبريكةÜ فƋمد وكا       

حول مقƮد الحÜƝ وهو المقƮد األسمǏ وتختلف فيما بين ذلÜǁ وتتوالǏ الحركة والسكون             
ـ    Ʈƽـال واالنƮـي أمـد وكـا      واالتƽف Üيهتم        لال Ǌال لكنƮالركب في حالة االت ƠبƮي 

باالنƮƽالÜ فتتحرǁ الƽواعل كلها متحولة إلǏ ذاƘ اإلنجاز قƮد البلوƷ إلǏ بسكرÜƖ فحين             
ǁوهكذا دوالي ǎد مرحلية أخرƮمقا Ɲتنت Ɩبسكر Ǐواعل إلƽل الƮت.  

2 -ƙƘǵƶة الǪƭƸمƛ ةǅƘƲة الǾǪمƘǖة الǾǲƜال :  
   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل

  . اهللا سبحانǊ                 الحƝ إلǏ البقاƳ المقدسة               الورتيǚنيÜ والركب
                                                                     

       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد
ƾالطر Ƴقطا Üروف الطبيعيةƲني              الǚالركب                              الورتي                                  .

لǏ البقاƳ المقدسةÜ وهذه الرƹبة هي المحرǁ والدافƴ            إن الورتيǚني راƹب في الحƝ إ     
إلǏ تحمل المشاÜƾ والمǚحƲ أن الموضوƳ هنا أمر تكليƽي يقوم بǊ المسلمونÜ وتجسد في              

  .أفعال وأقوالÜ ال تمتلǁ امتǚكا مادياÜ وإنما يتƮف بها فاعلهاÜ فيƮبƠ حاجŌا

 آخر يحمل قيمة ذاتية        ورƹـم أن الموضـوƳ ذا القـيمة بهـذه الƽƮةÜ فƎنǊ من جانب             
وموضـوعيةÜ فالقيمة الذاتية بكونǊ متعلقا بالذاƘ الƽاعلة نƽسها وبنيتهاÜ ومقاƮدهاÜ وأما            

 فǚشتمالǊ علǏ أفعال وأقوال بعينهاÜ إن لم يقم بها الƽاعل ال يتƮف             ةالقـيمة الموضـوعي   
Ʈƽال ولكون الطريƾ طويلةÜ فƎن ان    .بمدلـول الموضوÜƳ وهذا ما يخضƴ لǊ الناƩ جميعا        

يƲل قائماÜ ولكنها في اقتراب مستمر نحو االتƮال بالبقاƳ         " الحƝ"الذواƘ عن موضوعها    
وبمعنǏ آخر فتحوالƘ الƽاعلين مستمرƖ في الوƮول إلǏ الغاية وفي كل مرحلة            . المقدسة
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مـن مراحل الطريƾ يحدƚ اتƮال بهدف جزئيÜ وانƮƽال عن نقطة أخرǎ مما يمكن أن               
 ترشيحية لكل من يحÜƝ فمنهم من يواƮل الطريÜƾ ومنهم من           نعتبـره اختـباراƘ تƋهيلية    
Ƙومنهم من يمو ÜƯيمر...  

   و تسـتمر االختـباراƘ والـتحوالÜƘ علǏ أن الموضوƳ ذا القيمة الممƛل في الحƝ ال                
يتـنازƳ عليǊ هنا من أجل االمتÜǁǚ فهو ال يمتلÜǁ وإنما يتƮف بÜǊ ولكون الذاƘ الƽاعلة                

تي ستتƮف بالحÜƝ يمكن أن يسمǏ هذا الƽعل انعكاسيا مكتسباÜ          أو المنجـزƖ هي الذاƘ ال     
ƚǚƛ مراحل Ǐعل ǐالحاج تجر ǎلد Ƙهبة فاالختبارا Ʃ1(: ولي(  

ويتمƛل في االستعداداƘ األولية وتهيئة الوسائل المعينة علǏ السƽر         :  اختـبار ترشيحي   -  
  .من زاد وراحلة

تهاÜ ومخاطرها الطبيعية والبشريةÜ    وهو مواجهة الطريƾ بƮعوبا   :  االختيار الرئيسي  -   
 :فƎن وفـقƘ الذاƘ دخلƘ في

 االختـبار التمجيدÜǐ وما دامƘ الغاية ليسƘ ماديةÜ وال تمتلǁ وإنما يتƮف بهاÜ فƎن               -   
التمجـيد مـن جنƩ العملÜ فƎن قام الƽاعل بالنية الخالƮة واألفعال المشروطة واألقوال              

أǐ شخƭ من   (والمƋمور المكلƃف   ) اهللا سبحانǊ (المخƮوƮـة وفƾ العقد المبرم بين اآلمر        
علǏ أن هذا التمجيد مƌجلÜ     . كما ولدتǊ أمǊ وجزاƌه الجنة     ƴمحيƘ ذنوبÜǊ ويرج  ) المƌمنين

أو ƹير ذلǁ مما ال يجزم بÜǊ ومن        . وقـد تبرز بعƯ مǚمحǊ ككراماƘ أو توفيƾ وتيسير        
. مستقبلي ال ريب فيǊ   هـنا يتجلǏ االختبار التمجيدǐ علǏ مستوǎ الباطن مƌجǚ إلǏ يوم            

 ƾينجز مهمة وف ǐالذ Ǌل بين المرسل والمرسل إليƮيح ǐأن االختبار التمجيد ǁذل  

 .العقدÜ أما علǏ المستوǎ الƲاهرǐ فيطلƾ علǏ الذاƘ المنجزƖ اسم الحاج

              Ǌويشعر بوجوب Üبة ملحةƹر Ɲب في الحƹاعل يرƽالعمل نجد ال Ƙاƽمكي ǎمستو Ǐوعلـ  
جب طاعتǊ إن توفرƘ شروط االستطاعةÜ ولكون الشخƮية في         لكونƮ Ǌادرا من مرسĉل ت    

Ɲللح Ǌطحب أهلƮبل من الهمة أن ي ÜƝوجب عليها الح Ɩالقدر ǁوتمل Ɩحة جيدƮ .  

              Ǐما يبلغها إل Ɩولها من القدر Üبة والشعور بالواجبƹالر ǁنـي تمتلǚـية الورتيƮفشخ  
طǊ لكونǊ عالما فقيهاÜ    الحـÜƝ وزيادƖ علǏ ذلǁ فهي تمتلǁ المعرفة بوجوب الحÜƝ وشرو          

                                                 
)1( –ƭ Üǐفي الخطاب السرد Üر العجيميƮ53: محمد النا. 
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                   Ǐالمقدسة عل Ƴالبقا Ǐفعلي للرحلة إل ǁدراƎب ƴأنها تتمت ǐأ Üقـبل Ɲأن حـ Ǌلـ ƾوسـب
مسـتوياƘ مـتعددÜƖ وهـذا ما يولد نشاط الƽاعلين في شكل إيجابيÜ أما إذا انعدمƘ هذه                 
                 Ǌلدي ƚمما يحد Üبالرسالة أو يكسل عن إنجازها ǚƮاعـل ال يبالي أƽن الƎفـ ÜـرƮالعنا

  . د والƽتور والمواقف السلبية من الحƝالترد

  3- ÜǊموضوع ƴم Ǌقتǚاعل في عƽداقية الƮم Ɵم نطرƛ ةǾلƘƢمة الǾƽƸƢال Ǽǝ ǨƦالمم:   
                                                  ƾدƮ          

       
                                    Ʋاهـر             باطـن

                   كذب                                        سر      
  

                                     ال باطن           ال Ʋاهر 
  

                                               باطل                             

          ÜƝالح Ƴاعلين بموضوƽقة الǚع Ʃبين       وفـي كوننا ندر ƾقة تتسم بالتوافǚننا نجد العƎف 
فالخطاب لم يƮرƟ بغير ذلÜǁ وأن القرائن       . الƲاهـر والباطنÜ مما يƌدǐ إلǏ المƮداقية      

ƾيغادرون ديارهم ويحتملون المشا Ɲالحجي Ƙوهي التي جعل ÜƘداقية النياƮكد مƌت.  

يا ما قد     ونعـتقد أن هـذه المƮداقية تنسحب علǏ كل المراحلÜ ذلǁ أن مشروعا سرد      
                Ǌاعل المنجز يحيا قناعتƽكما أن ال ÜǊمن Ƈجز Ǐأو عل ǚالخطاب كام Ǐعل ǊتƇاƽتنسـحب ك
              ÜǚمƋرا وتƛويتغناها شعرا ون ÜƳالبقا Ǐول إلƮالو ƾأشوا Ǌعلي Ƙفقد سيطر Üكاملة Ɩحـيا

  .ǺǪǅ اƛǬǪƽǷ ǴǾǪǕ Żم ركزها في قƮيدƖ مدƟ بها الرسول 

ǐ أدوارا ريادية تتسم بالشجاعة والحزم والرأفة علǏ           الورتيǚني كƽاعل قائم بالعمل يƌد    
               ƴلهذا نجده يتمت Üمن المتمردين Ǌمن مع Ǐعل Ɩوبالقسو ÜǊمن المطيعين لتوجيهات Ǌمـن مع
بهاتين الƽƮتين المتضادتينÜ كما أنǊ يحسن المعاشرƖ مƴ رئيƩ الركب ومن معǊ من علية              

         Ƙذا ƟǚƮواإلرشاد ويتدخل في إ Ʋويحسن الوع Üالقوم      ǎمد Ǐده بجاية وعلǚالبين في ب
  .الطريƾ إلǏ الحجاز ذهابا وإيابا

  ): المدǲǽة-مǦة ( الǾǲƜة الƘǖمǾǪة الǅƘƲة ƛـ -4
   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل

  الورتيǚني                 زيارƖ الروضة الشريƽة                     الورتيǚني 
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       المعيƾ                الـــذاƘ                      المساعد

ƾالطر ƳقطاÜاألركاب Ʃتناف Üالجمل Ƴضيا         Ǌني ومن معǚالركب                       الورتي                         .
    فـي هـذه الـوحدƖ يكون الورتيǚني في حال اتƮال مƴ البيƘ الحرامÜ ويرƹب في                
             ÜارعةƮفيجد األركاب كلها متنافسة ومت Üǐـال بالحرم النبوƮاالت Ưـال بغـرƮƽاالن

نة ويخرج معهاÜ لكن الجمŊال الذǐ اكتراه يƽر بعد أن قبƯ           وتخـرج مـن مكة إلǏ المدي      
               Üالمدينة Ǐول إلƮفي الو Ɩالمساعد Ǌوتقدم ل Üر في الرحيلƛفيتع Üمالĉج ǚب Ǐفيبق Ɩاألجـر

Ǌفي مدح ƖيدƮل بقبر الحبيب ويلقي قƮويت.  
  5-ƝƷǷƘƪلمƘƛ ةǅƘƲة الǾǪمƘǖة الǾǲƜال :  

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل
  . الورتيǚني                     مجاورƖ الحرمين                       الورتيǚني

                                                                     
       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد

 Ƈأبناǐني                     أهل الركب الجزائرǚاحب قديم                  الورتيƮ.  

Ƈال بالمدينة والبقاƮب في استمرار االتƹفير Üنيǚفي هذه المرحلة يشتد توتر الورتي     

 فـيهاÜ فيبحƚ عمن يعينǊ علǏ ذلǁ فيقƮد أبناƮ Ƈاحب قديم لÜǊ فيعينونǊ بمنزل لǘقامة               
  أعيان الركب وكل من فيǊ يلحون عليǊ بالعودƖ إلǏ الجزائر برفقة الركبÜمƴ أهلÜǊ إال أن 

ويمكن أن نتساƇل عن مƮداقية هذه الرƹبةÜ إذ        .  فيتنازل عن رƹبتÜǊ ويستجيب لمطلبهم    
لذلǁ حينما أƮرŇ عليǊ األتباƳ واألتراب بالعودƖ       . أنهـا وليدƖ فقدان جĉمłالǊĉ وهروب الجłمŊال      

وب والمحمولÜ استجاب لدعوتهم بشرط أن يكون كل ذلǁ إعارƖ          علـǏ أن يهيئوا لǊ المرك     
ǚضƽت Ʃولي.  

  لقـد تخلـƘ الشخƮـية عن مشروعها الذǐ تحول فيǊ المساعدون إلǏ معارضين لهذه               
الرƹبة الجديدÜƖ وفشل الƽاعل في تحقيƾ مشروعǊ الممƛل في المجاورƖ بعد وقوƳ االختبار             

   Ɩــاور ــي المج ــرƹب ف ــية ت Ʈألن الشخ Üــيحي ــوبهاÜ                   الترش ــرǎ وج  وال ت
ومـن هـنا نƮـل إلǏ أن الƽعل الذǐ يمكن أن ينجƠ هو الƮادر عن الرƹبة والشعور                  

Ǌل عليƮيح Ƈب في الشيƹكل من ير Ʃفلي Üالقوية Ɩتوفر اإلراد ƴبالواجب م.  
  :)الƑ ƝƳǸǖلǺ مƸǆ( الǾǲƜة الƘǖمǾǪة الǅƘƲة ƛـ -6   
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المدينة ينوǐ الجوارƛ Üم حول رƹبتǊ إلǏ االنƮƽالÜ والعودƖ إلǏ            الورتيǚنـي كـان في      
  .الوطنÜ مƴ الركب علǏ مراحل أولها العودƖ إلǏ مƮر

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل
  الورتيǚني                    العودƖ إلǏ مƮر                       الورتيǚني 

                                                                   
       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد

  .الورتيǚني             اللƮوƭ وقطاƳ الطرÜƾ النساƇ العامرياƘ(الركب                         

رتيǚني ومعǊ ابنǊ ونساƌهما مƴ الركبÜ وفي الطريƾ يعƛر             فـي هـذه البنية يسير الو      
ƖǚƮال Ƙال وقŊر الجمƽم يƛ ويقيده Üألمير الركب Ǌفيشتكي ÜǊمن Ŋفر ǐال الذŊالجم Ǐعل.  

               ƭوƮمن قبل الل Ɩشديد Ƙلمضايقا Ǌني ومن معǚالورتي Ưوفـي هـذه البنـية يتعر  
ساƇ العامرياƘ الǚئي يحاولن    وقطـاƳ الطـرÜƾ إلǏ جانب مضايقاƘ أخǚقية من قبل الن          

                ǎوأجر ǁمعار Ưخا Ǌأن Ǐحت ÜƘباƛبشجاعة و ƴاعـل الجميƽال Ǌإفسـاد القـوم فـيواج
 Ǐعل Ƙالعامريا Ƈالنسا Ǐفي حين تبق ÜƭوƮالل Ǐر علƮفانت Ɩالنسو Ƈالƌه ƴم Ƙǚمقاب  

  .سلوكهن السيÜƐ بل يتهمن الورتيǚنيÜ ويƮل الجميƴ إلǏ مƮر

  ورتيǚني مكانة مرموقة أهلتǊ لها االختباراƘ الترشيحية    ومن خǚل ذلǁ يكتسب ال

 فيها عن مبادئǊ األخǚقيةÜ وال عن أقوالÜǊ فهو مƮمم عازم علǏ ما يقول            لالتـي ال يتناز   
و يـرƹب فـي السـلوǁ السوŇǐ ويشعر بوجوبǊ علǏ الجميÜƴ كما يشعر بوجوب األمر                

Ƴ الƮادرƖ علǏ أفراد الركب   بالمعـروف والنهـي عن المنكرÜ لهذا تƮدǎ لكƛير من البد          
  .ذكورا وإناƛاÜ فƋقوالǊ وأفعالǊ تتمتƴ بمƮداقية عالية إذ يتوافƲ ƾاهرها مƴ باطنها

 أو  ƭ   والشخƮية الورتيǚنية تƌدǐ دور المدافƴ عن الركب ضد قطاƳ الطرƾ واللƮو          
فهو قائم  . مالنƮب واالحتيال من قبل الجمŇالين والشƃيالينÜ وكل من يحاول التعدǐ علǏ القي           

             Üالمرشد Ʋوالواع Üطنƽوالمحامي ال ÜƳالشجا ƴفهو المداف ÜƖأدوارا متعدد ǐدƌعـل يـƽبال
  .وفي هذا اإلطار يتجلǏ الدور العاملي الواحد والتمƛيل المتعدد. والقاضي العادل

  ):الدǰǕ ǓƘǝ المƛƷƘǚة(  الǾǲƜة الƘǖمǾǪة الǅƘƲة ƛـ –7   
   المرسل إليǊ                 وƳالموض                        المرسل

  الورتيǚني                         الدفاƳ عن الحƾ                       الورتيǚني
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       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد
   عنف المƮريين واحتيالهم-لورتيǚني                       القاضي                             ا

  . سوƇ تƮرف المغاربة-                                                                      

                 ÜǊالذين هم في Ɛالسي ƴوالوض Üاحتقار المغاربة ƖاهرƲني لǚالورتي ǎدƮر يتƮفـي م
 معهم يرشون القائمين باألعمالÜ فƎن كƛيرا من المغاربة         ولكون أعوان األمن التركيÜ ومن    

أدخلوا السجن ƲلماÜ وتطورƘ المƲالم إلǏ االعتداƇ علǏ الورتيǚني نƽسÜǊ إال أنǊ ضرب             
                ÜلمƲ ر لما فيها منƮفخرج المغاربة من م ÜƇبسو Ǌل Ưلم يتعر Ƙالوق ǁومن ذل Üأحدهم

اعÜǊ وامتǚكÜǊ لكن ƹيرهم يسعǏ في      الورتيǚني والمغاربة فقدوا حقهمÜ ويسعون السترج     
             Ƙالمحاكما Ǐهم إلƋمما ألج Üرف المغاربة واحتيالهمƮت Ƈسو ǁفي ذل ǁوشار Üسلبهم إياه

 إلǏ القوÜƖ وبذلǁ    يفكانوا الضحيةÜ فƮارعوا بالكلمة الطيبةÜ التي لم تƛمرÜ فلجƋ الورتيǚن         
  .نجا من السجنÜ فسارƳ الجميƴ إلǏ اإلسكندرية

Ư الوفد لمواقف متشابهة جرƘ فيما بين المغاربة والشيƣ أمنƮيرÜ          وفـي الطـريƾ يتعر    
وهـذا ما يجعل الركب كلǊ يسارƳ في الخروج من مƮر الستحال اإلقامة فيهاÜ مما جعل                

Ü أǐ  "رائحة الوطن "الشخƮية تتنƩƽ الƮعداƇ حين تƲهر معالم طرابلƩ من بعيدÜ وتقول           
  .                         طرابلƩأن الشعور بالغربة يزول عند بلوƷ الركب مدينة

  فالƮـراƳ بـين المغاربة والمƮريين إما أن يكون لسوƇ الƛقةÜ أو للتنافƩ في الجانب               
السـلبيÜ وتبـين أن الحقوƾ ال تƌخذ بالكلمةÜ وإنما بالقوÜƖ فقد تضافر استعمال القوƖ في                

  .نƮيرالقاهرÜƖ وفي الطريƾ حيƚ استعمل السƟǚ مƴ أفراد الركبÜ والشيƣ آم
  ):اƘǡȃمة ƸǍ ǼǝاƼǪƛ(  الǾǲƜة الƘǖمǾǪة الǅƘƲة ƛـ-8 

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل
  الحƝ               ركب الحــƝ ة من ركبكأهل طرابلƩ            التماƩ البر

                                                                    
       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد

  . اإلطعام والحƽاوƖ                   أهل ليبيا                       الƽقرÜ قلة ذاƘ اليد

               Üواألرياف ǎجميعا في المدن والقر Ʃفالنا ÜرƮإنـنا أمـام موقف مغاير لما كان بم   
ماعاƘ يحتƽلون بالركبÜ ويلتمسون الدعاƇ المستجاب و البركاÜƘ كما يسارƳ          يخرجون ج 
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Ü من لبن وتمر وكعǁ وملبÜƩ علǏ أن المساعداƘ         بالـناƩ فـي تقـديم المساعدƖ للرك       
واإلطعـام يخـتلف مـن جماعـة إلǏ أخرǎ حسب يسر الحالÜ أو عسرهÜ ذلǁ أن أهل                  

   Ʃم       " ليبـيا " طـرابل Ǐلون علƮال يح ÜƖف     في حال نكد وشدǚبخ Üƾعاشهم إال بعمل شا
ƹيـرهم من األمƮارÜ لكن الجميƴ ال يبخل باللقاƇ الحسنÜ والكلمة الطيبة وجميل االعتقاد              
فـي وفـد اهللا العائـدÜ وفـي شخƮية الورتيǚني بخاƮةÜ فالرضا متبادل بين المرسل                

           ÜƘل بهذا الرضا فتنزل الرحماƮأن تح Ƙولعل البركا Üاعلةƽال Ƙوالذا Ǌوتعم  والمرسل إلي 
Ƙية تقول    . الخيراƮوفرج عليها بعد       : " وهذا ما جعل الشخ Üقلوبنا بعد اضطرابها Ƙفسكن

 وكƋنـǊ يقابل بين النكد الذǐ لقيǊ الوفد بمƮرÜ والبهجة التي استقبل بها في               )1("اكتـرابها   
علي "ليبيا من برقة إلǏ آخر البǚد الطرابلسيةÜ وهذا الرضا يشارǁ فيǊ السياسيون فالسيد              

 أما أهل   )2("محب الƮالحين والعلماƇ العاملين     "الـذǐ قدم في الوالية علǏ أقرأنǊ        " شـا با
ليƋخذوا "...مƮـر فلـم يجـد أذل للغريب منهم وقد يƲهرون المسكنة أو يرشون الحكام                

 أما العلم فمندرƩ في طرابلÜƩ الندراƩ االشتغال بƲ ")1(         ÜǊلما وعدونا   ...أموال المغاربة 
  .هم فليذهب إلǏ مƮر أو إلǏ تونƩومن أراد العلم من

  ): اƘǡȃمة ƼǱǸơ Ǽǝ( الǾǲƜة الƘǖمǾǪة الǅƘƲة ƛـ  - 9  
                 Ƙكان ÜƩل عن طرابلƮƽفلما ان ÜƩتون Ǐر إلƮالبحر من م ƾعـن طري Ǌأرسـل أهلـ 

  :رƹبتǊ أن يتجǊ إلǏ تونƩ للقاƇ أهلÜǊ ومقابلة العلماƇ والƽقهاÜƇ فكانƘ البنية كالتالي

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل
  . الورتيǚني                   لقاƇ العلماƇ واألهل                    الورتيǚني

                                   
       المعيƾ                  الـــذاƘ                      المساعد

Ƈǚضƽال ÜƇالعلما Üني                        الحـاسدونالركبǚالورتي            .  

                                                 
)1( -ƭ Üالرحلة Üنيǚ625: الورتي. 

(2) -ƭ ÜǊسƽ628:  ن.  
(1) – Üƾدر السابƮالمƭ :560.  
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   ومـا دامƘ العǚقة منعدمة فقد وƮل الورتيǚني إلǏ تونÜƩ وأكرم فيها وبجلÜ وƮار              
مدرسـا بجامـƴ الزيتونةÜ فلما اتƮل بƋهلǊ تولدƘ محبة لتونÜƩ وألƽها مƴ فضǚئها من               

 األنوارÜ مƽتحة األزهارÜ تعين علǏ      العلمـاƇ والƽقهـاƇ واألولياÜƇ فƮارƘ تونƩ مشرقة       
 قدرƖ الواحد القهارÜ فطاب المقامÜ وزالƘ األسقامÜ وحقƾ الورتيǚني المرامÜ بتبوئǊ            هاستكنا

منـزلة التدريƩ في جامƴ الزيتونةÜ ويمكƚ خمسة أشهر يستƽيد ويƽيدÜ يجيز ويجازÜ لكن              
تهƽوÜ ولكون تونƩ   حسـد ذوǐ الـنƽوƩ الضعيƽة يطƽوÜ فتتƋجƝ األعماƾ وإلǏ الجزائر            

            Üن المساعدين يقدمون كل العونƎف ÜƩقا Ǐالبران Ǐوحكمها عل ÜيƮروضة للطاعة والمعا
  .اإلƟǚƮ والتعليم ولكن الحاسدين ينجحونÜ وهكذا يرحل الورتيǚني إلǏ الجزائر بهدف

   ):الوƮول إلǏ نقطة االنطƾǚ( البنية العاملية الخاƮة بـ –  10 

   المرسل إليǊ                    الموضوƳ                    المرسل
  . الورتيǚني             العودƖ لغرƯ اإلƟǚƮ والتعليم             الورتيǚني

                                     
       المعيƾ                     الـــذاƘ                      المساعد

           ƾالطري ƾرفا ƘاƇراƹني                        إǚالورتي            .  

   كـان الورتيǚنـي في تونƩ متǚƮ بƋهلÜǊ وأهليها ƛم تحركƘ في أعماقǊ مشاعر حب               
الوطنÜ فقرر االنƮƽال عن تونƩ دون أن تنقطƴ الƮلة مƴ علمائها وفضǚئهاÜولعلة عدم             

يǊ هو بلدهÜ فيدخل في اختبار العودƖ  رأǎ أن أفضل مكان يمكن أن يمجد ف       " البرانǏ"احترام  
دون أن يذكـر المساعدين والمعيقينÜ حتǏ وƮل إلǏ قسنطينة ويمر علǏ القرǎ فيستقبل              
اسـتقباال تمجـيديا حيـƛما حلÜ فينتزƳ االحترام انتزاعا بسبب ما بدا منǊ من علم وعمل                 

وهكذا " رافاألش"وإرشاد Ü وما يƮدر منǊ من أفعال كريمةÜ تنم عن أƮل كريمÜ فهو من             
  .تدوم احتƽاالƘ التمجيد والتقديم أكƛر من شهرين في بǚده

                  ǐبلده وعن شعور قو Ǐإل Ɩبة حقيقية في العودƹدر عن رƮوهـو فـي هـذه البنية ي   
بالـواجب الـذǐ ينبغـي أن يƌديǊ نحو مواطنيÜǊ فقد رأǎ ما يقوم بǊ علماƇ األقطار من                  

 في تحقيƾ المجد لوطنǊ بعد أن حقƾ المجد          تولدƘ لديǊ رƹبة   اواجـباƘ نحو مواطنيهمÜ لذ    
Ǌسƽلن . Ƈونتسا Üل              Ƈأم جا Þموقف اآلخرين Ǐكرد فعل عل Ƈعن حقيقة هذا الموقف هل جا 

Þ حقيقية Ɩنتيجة إراد  



 214

   فـي الواقƴ يمكن لمƛل هذا السƌال أن يشككنا في الرƹبةÜ ولكنا نعلم أن السمو الروحي                
        ƴمان ǚف Üمداه Ƹني قد بلǚالورتي ǎوهو         لد Üالهدف Ǐل هذه التضحية التي تعين علƛمن م

               Ǐوما دام قادرا عل Üفالرجل عارف تمام المعرفة بدرجة العالم عند اهللا ÜǊالتجرد هللا سبحان
Þ الواجب Ƈب فيها استجابة لنداƹفلم ال ير ÜةƽيƲهذه الو ƾتحقي  

ضية لربÜǊ     مـن هـنا قطƴ العǚئƾ األسرية وتركها خلǊƽ طلبا في ترقية أهل بلده وتر              
وهـذه المشاعر كلها أوجدƘ فيǊ حيوية ونشاطÜ رƹم إƹراƇاƘ المكوƚ في تونÜƩ ومن              
هنا تتƋسƩ مƮداقية الورتيǚني الستواƇ الƲاهر مƴ الباطنÜ لكون ما يƮرƟ بǊ من بداية              
             ƣوتاري Üأهل بلده Ǐيور علƹ Ƈفهو من البد Üب في هذه الخانةƮنهايـتها ي Ǐالـرحلة إلـ

ل سكان بجاية وما حولها ويذكر فتنهم وأنهم في حاجة مستمرƖ إلǏ من             وطنÜǊ ويبرز فضائ  
يƮلƠ بينهم وأن ذلǁ من مهمة العلماƇ الربانيين والƽقهاƇ الƮالحينÜ وسلوكاتǊ تقوم بالƽعل             
اإلقناعي لما قررهÜ كما أن للشخƮية معرفة واسعة بالمنطقة وأسرارها وطرƾ التƛƋير في             

الرضاÜ فƋقوالǊ أحكام فاƮلة مسموعةÜ ويبدو أن هذا هو         فكان الورتيǚني محل    . سـكانها 
  .التبجيل والتمجيد الǚئƾ بمƛل هذا الرحال

 الشخƮية بين التƋمƘǚ الذهنية والعملياƘ العقلية بالممارسة العملية فيƮبƠ          ط   وهكذا ترب 
             ÜƟǚƮة السلطة في مقام اإلƽيƲو ƴم ǁقف المهذب بالسلوƛة المƽيƲو Ʃنـي يمارǚالورتي

األمر بالمعروف والنهي عن المنكرÜ وهذه وƲيƽة كان يمارسها الشيوƢ في القرن الƛامن             و
Ʃفي تون Ǌل ǏتƋوال تت Üعشر وما بعده.  

             ǐأ ÜƖالمنجز Ƙوالذا Ǌبين المرسل والمرسل إلي ƴيجم Ɩني في البنية األخيرǚإن الورتي   
 يعيقها معيƾ لهذا لم يƲهر       بطرقÜǊ يتمتƴ بƎرادƖ قوية ذاتية ال      فأنǊ قادر علǏ اإلنجاز عار    

               Ƙأن الذا ǁذل ÜǊتƽيƲيذه وفي وƽرد في قراره وفي تنƽفهو مت Üالمسـاعدون وال المعيقون
 إليهاÜ والذاƘ نƽسها    Ǐالتي تقضي عمرها في طلب المعرفة ليƩ مƛل الذواƘ التي ال تسع           

الناضجة إنها ذاƘ هذبƘ واكتسبƘ الحكمة      . بعـد اكتسابها للمعرفة ليƩ هي بعد اكتسابها       
  . التي تستطيƴ أن تƛƌر في المجتمƴ وتغير ما يمكن تغييره
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ƸــǾـǍƎـơ  
   يـتحدƚ الدارسـون عـن المكان في األدبÜ وهم يعنون بذلǁ تحويل المكان الواقعي               

      Ǌما يمكن إدراك Ǐإل Üالمكانية والزما ني      المـتعدد األبعاد Ƙقاǚل العǚة من خ   Ǐالقائمة عل 
  )1(.والحدƚ الموƮوف) أو المƌلف(اللغة بين الذاƘ الواƽƮة 

                  Ǌوأجزائ Ƈالشي Ǐر إلƲبالن Ɩين لمكان واحد أحدهما يتم مباشرƽƮوإذا قدر لنا أن نقرأ و
            Ɩبعد مضي فتر Ɩالذاكر Ǐباالعتماد عل Ǌسƽن Ƈف الشيƮانيهما يƛو ÜǊاتƽƮقد   و Üزمانية ما

Ü وهذا ما يتجلǏ في وƮف      واسعة اقوين سنجد فر  Ʈƽوتطول أو تقƮرÜ إذا قرأنا هذين ال      
              ǐالذ Ƙفي الوق Ƙاف أنجزƮاألو Ưإذ نشعر أن بع Üالمغربية Ƙǚاألمـاكن داخل الرح

            Ƈنجدها باهتة األجزا ǎاف األخرƮاألو Ưوبع ÜƇالسارد قرب الشي Ǌويوجد في Üاأللوان
  .Ɩ يمكن أن تكون قد خانƘ السارد في بعƯ الƽƮاƘ والمǚمƠفندرǁ أن الذاكر

   Ƙوإذا كان   "       Ǐر اقتدارا علƛالبا ما تبدو بطبيعتها أكƹ ضائية من   " ترجمة"اللغةƽال Ƙقاǚالع
   Ƙقاǚمن الع Ƴنو ǐوال           )2(..."أ Üƴاإليهام بالواق Ǐاللغوية قائمة أساسا عل Ƙقاǚن هذه العƎف 

  .رية دورا في تجسيد المكان وتقريبǊ لǖفهامشǁ أن لخƮائƭ الكلمة التƮوي

               ÜƏخيال القار ǁمن أجل تحري ƾǚوإذا كـان المكان في السرد التخييلي هو نقطة انط   
                ÜǊليتخيل Üمن لم يشاهده Ǐبواسطة اللغة إل Ǌفي الرحلة مكان حقيقي يود السارد أن ينقل ǊنƎف

 أو تزيينية كما في السرود      ولهـذا ال يƮـبƠ الوƮف المرتبط بالمكان ذا خاƮة زخرفية          

                                                 
سعيد الغانمي وناƮر حǚوÜǐ    :  نماط الشكل التƋليƽيÜ تر    بوريƩ أوسبنسكيÜ شعرية التƋليفÜ بنية النƭ الƽني وأ         –   (1)

  .1999ƭÜ:69المجلƩ األعلǏ للƛقافةÜ سنة
  المغربÜ لبنانÜ طÜÞ   /  مجموعة من المƌلƽينÜ تر عبد الرحيم حزلÜ إفريقيا الشرƾ         /   جيرار جنيÜƘ الƽضاƇ الروائي    –   (2)

  .13-12م2002ƭ Üسنة
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التخيلـيةÜ وإنما يƮبƠ هدف الوƮف توƛيƾ الشيƇ كما هو موجودÜ واالحتƽاƲ بǊ كمشهد              
  .سيƮبƠ أƛريا بعد حين

   إن المشـار إليǊ في الرحƘǚ هو عالم الواقÜƴ لذا سنجد القوانين المتحكمة في الوƮف               
  .ǁ في العالم المحسوƩهي قوانين الواقÜƴ ويمكن للقراƇ أن يتحققوا من وجود ذل

                ƚية الطبيعية ألحداƽيشكل الخل ǐالذ Üƴإال المرج Ƙǚمن المكان في الرح ƴال نتوق ǁلـذل
فعـل السـƽرÜ عبر الطريƾ الممتد من نقطة االنطƾǚ إلǏ نقطة الوƮول ƛم العودÜƖ وهذا         

رمال الخط األفقي تتعدد مناƲرهÜ فهناǁ منƲر للƮحراƇ القاحلةÜ والواحاƘ الخضراÜƇ وال          
             Üǎالمدن والقر ǁوهنا ÜƖوالسهول الممتد Üواألودية العميقة Üوالجـبال الشـاهقة Üالذهبـية

 ونـاƩ عاديون وعلماÜƇ وخيرون طيبون وأشرارÜ وقطاƳ الطرÜƾ          .والخـيم المتـرامية   
وهـناǁ مسـاجد وقبورÜ وأسواƾ وجسور وهذا العالم الƽسيƠ يشكل الƽضاƇ الرحب لكل              

ل الذǐ يقسم األشياƇ إلǏ عوالم منƮƽلةÜ وعوالم متƮلةÜ          أساسا للعق  ƴرحلـةÜ وهو خاض   
              Ɩطرƌالرحلة هي الم ƠبƮوفي هذا اإلطار ت Üة المتحكمة فيهاƮولكـل منها قوانينها الخا
للمكـان الروائيÜ لكون االنتقال من مكان إلǏ آخر يƮحبǊ تحول في الشخƮيةÜ وهذا ما               

ƫ في أماكن مغلقة معزولةÜ قد تعيƫ       يجعلها قادرƖ علǏ التعامل مƴ اآلخرينÜ أما حين تعي        
فـي عـالم مـن الوهم أشبǊ ما يكون بالشرنقةÜ ذاƘ الخيوط الوهمية التي تسقط مƴ أول                  

  .تجربة في التواƮل مƴ اآلخرين

فالمكـان فـي الرحلة شبيǊ بالبناÜƇ يتم بالتدريƝ مرحلة فمرحلةÜ وكلما وضƴ البناƇ حجرا               
          Üارƛساكنا في اآل Ưيـره ويعـرƹ Ǐوالقبور      انـتقل إلـ Üالمعمارية الجميلة ƘاƇو البنا 

        Ƙوالطرقا Üǎمتحركا كما في المدن والقر Ưويعر Üوالسارد يتخذ موقعا   ... واألضـرحة
      Ǌفي ǐيجر ǐي      قـريبا من المكان الذƽƮ الو Ƙتتعدد التقنيا ǁوبذل Üƚةالحد   Ƙإدراكا ƾوف 

  .الرحالين واهتماماتهم

كانÜ فمنهم من يراه سطحاÜ ومنهم من يراه            وعبر التاريƣ تغيرƘ نƲرƖ الناƩ إلǏ الم      
 ذلǁ أن التƽاعل اإلنساني مƴ المكان نجد ه من          )1(.كـرÜƖ ومنهم من يراه اسطوانة مجوفة      

خـǚل السير عليÜǊ والشعور بƎحاطتÜǊ وإدراكǊ اليقيني من أنǊ هو الذǐ يƮنƴ مƋواه من               

                                                 
  Ü1997ƭÜ12سن1Ǌفي األدب المعاƮرÜدار شرقياƘ للنشروالتوزيÜƴدمشÜƾطƮ ƟǚƮالÜƠقضايا المكان الروائي أنƲر – (1)
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 ولكون األحداƚ تقƴ    .هـنا كانƘ إشكالية السطƠ والجوفÜ واإلدراǁ الشمولي أو الجزئي         
علـǏ المكان أو فيǊ فƎنǊ ال بد من تعاقبها أو تشابكهاÜ وبالتالي يƮعب الƮƽل بين الزمان                 

Ü وإذا كان )انالزمك( والمكـانÜ مما دفƴ بالبعƯ إلǏ دراستهما متƽاعلين كما فعل باختين 
كان في ذلـǁ فـي الـرواية المتخيلةÜ فƎن الرحلة الواقعية أولǏ بهذا التƮورÜ ذلǁ أن الم              

الـرحلة يشكل الƽضاƇ الواسƴ الذǐ ينشئǊ الرحالةÜ بدƇا من نقطة االنطƾǚ إلǏ نقطة حط               
الرحالÜ حتǏ أن المكان هو األكƛر جاذبية واألقوǎ إƛارƖ للتطلƴ نحو الجديدÜ وهو المشكل              
لهيكل الرحلةÜ ومن خǚلǊ نكتشف المƋلوف والغريب قياسا علǏ بنية الزمن التي تحتاج في              

ها إلƛ Ǐقافة خاƮةÜ وإذا كانƘ الƽنون مقسمة عموما إلǏ فنون مكانية وأخرǎ زمنية              إدراك
بمـوجب التغلـيبÜ فƎن األدب عموما فن زمنيÜ والسرد قائم علǏ األحداƚ المنتƲمة في               

  .زمان وقد جرƘ علǏ مكان أو فيÜǊ وهو الذǐ يجسدها وينزƳ عنها ƽƮحة التجريد

اÜ يتجلي في البقاƳ المقدسة ƹالباÜ فƎنها بذلǁ تربط            ولكون الرحƘǚ حددƘ اتجاها معين    
  .  وبعدهإليهاالمشاعر واألفكار بعشƾ المكان فتلهƝ األلسنة بذكرها قبل الوƮول 

   )1(:  ويستعمل الدارسون للمكان أنواعا من المƮطلحاƘ منها

 ذلǁ أن   Ü الƽضاƇ الواقعيÜ ورƹم اختǚفها فƎنها متداخلة      ] الƽضاƇ الحكائيÜ القضاƇ النƮي   
              ÜيƮالن Ƈضاƽهما منضو في الǚية ما وكƽالواقعي بكي Ƈضاƽال Ǐالحكائي يقوم عل Ƈضـاƽال
ولكـون الƽضاƇ والمكان ال يوجدان في العمل المسرود إال من خǚل اللغةÜ فƎننا سنكتƽي               
              Üير من المكانƛبك ƴأوس Ƈضاƽم إدراكنا أن الƹر ÜƘǚفي الرح Ǐبدراسة المكان كما يتجل

ولكون الرحلة هي استكشاف للƽضاƇ وما      . كـان عنƮـر من عناƮر الƽضاƇ      بـل إن الم   
               Üوهو المعتمد في تحديد اتجاه سيرها ÜǊعن Ƈر ال يمكن االستغناƮن المكان عنƎف ÜǊيحـوي

وهو الذǐ يƮوƷ   ) حركية الحدƚ (وبالتالـي فهـو الـرابط لشـتاتهاÜ والمنشƐ لعǚقاتها           
لمادية واالجتماعية والƛقافيةÜ وتبرز    األحـداƚ التـي يعبـر عـنها الخطاب بمƲاهرها ا          

الخƮائƭ واأللوان مرتبطة بالمكان مما ينشƐ عǚقاƘ مƴ السارد يتولǏ سردها في شكل             

                                                 
(1)   –    ÜƇضاƽشعرية ال Üقافي العربي       المت   حسن نجميƛالمركز ال Üخيل والهوية في الرواية العربية/Ƙبيرو/ ÜƇ1ط  الدار البيضاÜ 
  .2000Ü ƭ:65سنة
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تƮـريحاƘ ذاتية تنبƐ عن األلƽة أو النƽورÜ وعن اإلكبار واالستƮغارÜ وما إلǏ ذلǁ من               
  ...حا أو ذماذبذباƘ وجدانية تحرǁ سلوكاƘ الرحالÜ فتدفعǊ ألن يƠƮƽ عن أحاسيسǊ مد

   فالمكـان إذا هـو المحƽز للشخƮيةÜ وهو الذǐ يتيƠ للرŊحال بƋن يطلƴ علǏ ما فيǊ من                 
كـنوز وخƽايا وقيم فكرية ƛقافية واجتماعيةÜ وشخƮياƘ علميةÜ وبقايا األولين فتنشƋ أهمية        

نيهاÜ األمكـنة الƛرية الخƮبة واألمكنة الƽقيرƖ و المقƽرÜƖ وتبرز العǚقة بين األماكن وساك            
فحيƛما وƘƽƮ األماكن بكونها مريحة وجميلة أو مقƽرƖ ال خير منهاÜ فƎنǊ تنشƋ أحكام حول               
               Üوإما أن تكون في تنافر ÜƟف المادƮفيشملها الو ƾما أن تكون األماكن في توافƎاإلنسان ف

    ƖƇوالسكان بالردا Ɩـف بالجودƮفتو .Ʃبشكل       ... أوالعك Ƙǚنايا الرحƛ في Ǐوهذا ما يتجل
 ÜƩملمـو              ǎفي حين تبدو قضايا أخر Üالمكان وتغير السكان Ƙباƛاألخذ في االعتبار ب ƴم 

ƚاƛواأل ÜƇكل والمشرب واألشياƋباهتة كعدم االهتمام بالم.  

   والسـارد يهـتم باألمكـنة كخلƽـية لǖحـداƚ ومجرياتهاÜ و كمƛƌراƘ علǏ األفعال               
اƩ الوƮول إليهاÜ أو باعتبارها     والسلوكاƘ البشريةÜ وباعتبارها أهدافا استراتيجية ينشد الن      
  .أماكن تساعد علǏ الƽعل الرحلي أو تعيقǊ كالƽيافي والقƽار

   ومـن الƽضـاƇاƘ الواسـعة ذلǁ التناƹم بين أركاب الحجيÜƝ حيƚ تتوارǎ كƛير من               
مطالـب الجسـدÜ وتبـرز سـبحاƘ الروƟ في الƽضاƇ الجغرافي الممتد من عتبة منازل                

ة والمقƮدÜ وإنجاز تلǁ األفعال الرمزية المطهرƖ للبدنÜ        الـوافدين إلـǏ مكـة حيƚ الغاي       
والشاحنة للروƟ فتتǖأل أنوارها القدسيةÜ وفي هذا اإلطار يسجل السارد بعƯ الشذوذ في             
               ǁوبذل Üعلون أو يقولونƽوعي بما ي Ǐوليسوا عل Üكل الحجاج متنورين Ʃإذ لي Üالمواقـف

  .تƮعد بعƯ األنغام الناشزÜƖ والحركاƘ الناتئة

             Üمرئي بعيداǚفي ال Ơفيسب Ǌفضائ ƴاعل الزائر مƽيت ÜدƮية والمقƌالر Ơوبقدر ما تتض   
             Ǐوعل Üمزوية ƘارƮ ذا األمكنةƎف Üالربانية Ɩل أمام الحضرƛأجنحة المخيلة فيم Ǐب علƛلي

           ƖيرƮللحدقة والب ƾمرئي هو المستغرǚال ƠبƮمكان ويǚال Ǌامـتداداتها الجغـرافية تشب  .  

فيƮبƠ  الƽضاƇ هو المادƖ     . األكوان في عيون بعƯ الخواƭ من البشرية       وبهـذا تمتزج    
  .الحيوية لǖفعال كلها في اليقƲة والمنامÜ وفي االنتماƇ للمنهƝ والتلقي الكشƽي
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             Üǎفي نقل ما ير Ʃالحوا Ǐحقيقة   "  ينتقل الرحال من مكان آلخر معتمدا عل Ʃوالمكان لي
               Ƈوأسلوب تقديم األشيا Üأو الحيز Ʒراƽالتي تشغل ال Ƈل األشياǚهر من خƲوإنما ي Ɩمجـرد

    )1(" وهو الوƮف 

               Ǐعل Ɩن دراسة المكان المعتمدƎف Ɩال تكتمل إال بتتابعها مسرود ƚاألحـدا Ƙوإذا كانـ    
بيعة خاƮة من   الوƮـف لهـا خاƮية أخرǎ إذ يمكن عزلها كمقطوعاƘ وƽƮية ذاƘ ط            

          Ƙالتقديم وما استعمل فيها من تقنيا ƾة وطرƹـياƮال ƚل التنقل والحركة    . حـيǚومن خ
               Ʃومن الطبيعي أن يعك Ǌكما يراه الرحال أو كما يجسده في رحلت Ʃيتشكل العالم المحسو

 نحو األشياƇ والناƩ ألن االهتماماƘ الشخƮية للرحال والغاياƘ المتوخاǊ          Ɩذلǁ منƲورا ت  
ـ     أخرǎ مما يشارǁ بƽاعلية في تجديد أماكن الرحلة         نوف عـند أماكن ماÜ دو     مـن الوق

Ƈضاƽف المنهجي بين استعمال المكان والǚاالخت ǁيتها وتقرأ أخيرا بذلƮوƮوخ.  

  Ƈضاƽم            "فالƛ كرƽفي ذهن الم Ɩوقاعد ǚيلسوف وامتداده المعرفي يتخذ شكƽال Ƈالحقيقي فضا
    )1(..." لمادǐ نƽسǊ اليلقي بƲلǊ علǏ الواقƴ االجتماعيÜ ب

             Üضائية حين نجدها مناسبةƽاهيم الƽالم Ưننا نستعين ببعƎف ƾروƽـم إدراكنا لهذه الƹور  
كمـا نسـتعين بالتقاطباƘ الƛنائية لما لها من طابƴ إجرائيÜ حين يكون ذلǁ أنسبÜ  وقد                 

ǎأجد ǁحين يكون ذل Üالسطحي ǐالسرد Ǌيف المكان في شكلƮي بتوƽنكت.  

Ǘرحلة العبدريةال في -  أو:   
    فـي الرحلة العبدرية يتجلǏ االحتƽاƇ بالمكانÜ لكون السارد يهتم بالوƮف كƛيرا فمنذ             
              ƚنا عن تعاقب األحداƛوسرعان ما يحد ÜǊف بلد آنسا حين انتقل إليƮي Ǐاألول ƘحاƽƮال

حتƮ ǏارƘ رƌيتها قذǎ في المقلتينÜ وعادƘ       : "... التي أجراها الزمن علǏ المكانÜ قال     
  )2(." عادياƘ الزمان أƛرا بعد عين فليƩ بها إال رسوم حائلة وطلول مائلةب

                                                 
(1)  –  Üالرواية Ƈبنا Üسيزا قاسم ÜƲوƽية نجيب محƛǚƛ Üدراسة مقارنةƩ Þط Üالهيئة العامة للكتاب Üأدبية Ƙ1984سلسلة درسا

 Üƭ:76. 
(1)   -            Ƙبيرو Üقافي العربيƛالمركز ال ÜيةƮالشخ Üالزمن ÜƇضاƽال Üبنية الشكل الروائي Üǐط  / حسن بحراو ÜƇ1الدار البيضا Ü
  .1990Ü ƭ31سنة
(2) - ƭ Üالرحلة Üǐ8: العبدر.  
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              ǁفي تل Ʃذا الناƎف Ǌساكني Ǐر المكان علƛالمغرب الشرقية يسجل أ ƇحراƮ ƴوحين يقط   
من أضرŇ بقاƳ األرƯ علǏ المسافرينÜ ألن المجاورين لها من أوضƴ خلƾ اهللا             " المƽاوز  

  )3(..." وأشدهم إذية

لمكان تستقطب اهتمام السارد حيƛما حلÜ وهو يمزج في ذلǁ بين السرد والوƮف               فبنية ا 
                 Ǌا ما آل إليƽƮوقد يقف وا Üƚمن أحدا Ǌفي ǎواإلخبار بما جر ÜǊلتجسـيد المكان في ذات

كƮيغة دافعة لǚنتقالÜ وكلما    ] فعل  + ƛم  [ وهو ينقلنا من مكان إلǏ آخر بواسطة        . المكان
  :ر والمناƲرÜ وسنتعرƯ للمكان في هذه الرحلة كالتاليتجدد المكان تجددƘ األخبا

 -  ǎف         المدنتعتبر   :المدن والقرƮدره الوƮيت Üللسرد ƴباب واس Ơتƽبدخولها ين ÜƘعتبا 
                ÜǊالمكان وأهل ƴالسارد م Ɲسرود داخلية وحين يندم Ǐـم االنتقال إلƛ Üالشـامل للمديـنة

جسد اإلحساƩ بكون البǚد    يطمـئنÜ فيشـعر بتǚشـي الƽـروƾ بينǊ وبين ƹيرهÜ مما ي            
               ǁوبذل Üور وعدم الرضاƽاعد مشاعر النƮفتت Ɲأما حين ال يندم ÜƖمية كلهـا واحدǚاإلسـ

فتونƩ مكان األنƩ والراحةÜ جديرƖ باإلعجاب      . ينشـƋ الخطـاب الهجائـي نحـو المكان        
مدينة تونƩ مطمƴ اآلمالÜ    : "...والمحـبةÜ ويضـƽي علـيها ƽƮاƘ المدƟ واإلطراƇ قال         

ـ    ل برÜƾ ومحط الرحال من الغرب والشرÜƾ ملتقǏ الركاب والƽلÜǁ وناƲمة           ومƮـاب ك
     Üǁلها إكليل    ... فضـائل البـرين في سل Ưواألربا ǁنها ملƋل المكان    )1(..." كǚومن خ Ü

وما رأيƘ ألهلها نƲيرا شرقا وƹرباÜ شيما فاضلة        "...ينـتقل السارد إلǏ من يعمر المكان        
كان األخلƾ بمن شاهد أخǚقهم أن يطنب في        وخـǚال حمـيدÜƖ ومعاشـرƖ جمـيلةÜ وقد          

   )2(..." وƽƮهمÜ ويضرب عمن لم يمحضهم الوداد فيƽƮهم

مدينة قابƩ ذاƘ المنƲر الخبيÜƚ     : "...   وأمـا قـابƩ فمحـل اسـتهجان هي وساكنوها         
مغانيهم إلǏ  ...والمحيا العابÜƩ هواƇ وخيمÜ ولوم طبƴ وخيمÜ وتضييƴ المƮلياƘ والمساجد         

  Üوتنحو           الـنجوم عالية ÜƠابيƮتخبو لقربها الم Ƙوناƽع Ǐإل Üل التخوم هاويةƽومعانيهم أس 

                                                 
(3) -ƭ ÜǊسƽ9: ن.  
  .39:ر السابƮƭ Üƾد الم- (1)
(2)  –ƭ Üالرحلة ÜǊسƽ41:ن.  
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بالحـول كـل وجـƮ ǊبيÜƠ تƽسد األذهان واأللوانÜ وتضرم للمزاج المعتدل نار الحرب               
    )3(..."العوان

  يضـƽي السـارد علǏ المكان ƽƮاƘ اإلعجابÜ والتقريÜƲ حين يبهره المكانÜ أما حين              
لوكاƘ الناƩ وبخاƮة ما يتعلƾ بالشريعةÜ فƎنǊ يوجǊ الشتائم         يستهجنǊ أو يستهجن بعƯ س    

مدينة طرابلÜƩ وهي   :"...والسبابÜ بما يبعده عن االعتدالÜ وهذا ما فعلǊ في طرابلƩ قال          
               Üوذمها الخبير بها سائرا وقاطنا Üاهرا وباطناƲ Ƙرƽأق ÜƩوما للعلم بها عر ÜتمƋللجهـل م

ƽها البحر والقƽرÜ واستولǏ عليها من عربان البر        اكتن...تلمƴ لقاƮدها لمعان البرƾ الخلب    
              ǎال تر Üرƽيوم الن Ɲالحجي ƾرƽضائل تƽعنها ال Ƙرقƽوت Üرƽوالك ƾاƽالن Üالبحر ǎـارƮون
                ǐوال تجتلي روضا يحو Üفي أرجائها حوضا وال نهرا Ưوال تخو Üمراƛ بهـا شجرا وال

    )1(..." ن الحمارنورا وال زهراÜ بل هي أقƽر من جوف حمار وأهلها سواسية كƋسنا

    لـم يندمƝ السارد مƴ جو طرابلƩ وأهلهاÜ ولم يشعر بما شعر بǊ في تونƩ فتƽنن في                 
ذمهـاÜ تƽنـنا واسـعا حتǏ نǏƽ عن طرابلƩ كل فضيلةÜ ويǚحƲ امتزاج وƮف المدينة                
وأهالـيها فـي لحمـة متماسكةÜ مƴ إدراج بعƯ الخطاباƘ السردية كاإلخبار عن إفساد               

     Üمما جعل           األعـراب بـرا Ʃئتين من الناƽبهاتين ال Ʃوإحاطة طرابل Üبحرا ǎـارƮوالن
  .       الـنƽاƾ والكƽـر سـائدينÜ وهمـا مـن الƽƮاƘ المذمومةÜ كلما فشتا في مكان أفسدتاه                

                 ÜƩمن أهل تون Ǌƽموق Ǌفي ƭلخ ǐهذا التعجب الذ Ǐإلـ ǐـل العـبدرƮوهكـذا ي    
   ǚقـائ Ʃفي     : " وطـرابل Ʃفسبحان من جعلهم وأهل تون     Üفي األوج ǁأولئ Ưطرفي نقي   

Ưفي الحضي Ƈ2( ..." وأوال(  

               Ƙم يتجاوز هذه العتباƛ Üسـارد العبدرية عن المدن مدحا واستهجانا ƚهكـذا يـتحد    
ƘاƽƮ من Ǌوكل ما يتهمم ب ÜƘد المزاراƮويق ÜƇعن العلم والعلما ƚمار البحƹ Ưليخو.  

بة وƘǚƮ أو استراحة بعد عناƇ       فǚ يقف عندها طويÜǚ وإنما يراها بمƛا       القـرǎ     أمـا 
           ƾلة الطريƮخذه السير في مواƋم يƛ إليها Ƙƽيلت Üولم      " شـديد Üقرية خوالن Ǐم مررنا علƛ

                                                 
(3)  -ƭ ÜǊسƽ74: ن.  
(1)  - ƾدر السابƮالمƭ Ü:76-77.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ77: ن.  
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يعـرج علـيها من Ʈحبنا إنسانÜ ولم أر بها ما يتعرƯ لǊ ببيانÜ وال يعمل فيǊ قلم وال                   
ǐ لسـانÜ سـوǎ أن فـناƇها رحب المسرÜƟ وبسيطها أبسط من ƹيره وأشرÜƟ ولكن أيد        

             ǐالرو Ƈفي الما Ƴوهم شر Üأهلها ƘƋمƲوأ ǎفانزو Ǌقـد زوتـ Üف  )3(." الخطـوبƮو Ü
القرǎ ال يƽتƠ األبواب للسرود التاريخية واألدبية والƽقهيةÜ وإنما أوƮاف إخبارية وتكسير            

ǐالبسيطة الممزوجة بالسرد اإلخبار Ƙاƽالوق Ǐلرتابة السرد بالعدول إل.  

 العبدرǐ الوقوف عند آƛار األقدمينÜ مما يجسد لنا         ومن اهتماماƘ :  اآلƛـار والقƮـور     
نـوعا آخر من المكان بعد رحيل أهلǊ وتعاقب األحداƚ عليǊ وتغير معالمÜǊ مƛل قولǊ في                

مبني من Ʈخور منحوتةÜ موضوƳ علǏ االستدارƖ كƋنǊ        : "... قƮـر المـنار بالقيروان    
 طوƾ ناتƐ من تلǁ     مخـروط من عودÜ وهو من فرط إتقانǊ كƋنǊ حجر واحدÜ وفي أعǚه            

 قد نحƘ ورتـقƘ أطرافǊ حتǏ حددƘ وعرƯ من األƮل          )1(الƮـخور علǏ هيئة طنف    
فƋتـƘ لـذلǁ جمـيلة المنƲرÜ وفي أعلǏ القƮر من كل جهة Ʈخور بارزƖ من البنيان                 
               Üميازيب ƘارƮف Ơمن السط Ƈفيها مجار للما Ƙرƽوح ÜƖمستدير Ƙوقـد نحـت ÜـيمةƲع

      Üاية اإلحكامƹ في ǐضخامة         متسعة المجار Ǐالبلدان عل ǁار تلƛآ Ƙوقد دل ÜرƲوجمال المن
                Ɩير سديدƹ Üاإلهمال Ɩنها شديدƎف Üاآلن Ǌضد ما هي علي Ǐعل Üابر الزمانƹ مملكـتها في

   )2(..."طامسة المسالÜǁ دامسة كالليل الحالÜǁ عمرانها خراب. األحوال

           Ʈينقل ب ÜƝه بالتدريƇف أجزاƮر وأخذ يƮلقـد اقترب السارد من الق       Ǐل إلƽره من أس
  .أعلǏ ويبرز األجزاƇ التي تضƽي الحسن علǏ القƮرÜ وتدل علǏ إتقان الƮنعة وإحكامها

   والوƮف ساكن ال حراǁ فيǊ عمرانǊ خرابÜ مسالكǊ دامسة وليلǊ حالÜǁ ولكون اآلƛار             
             ǊتƋمة الدول التي أنشƲر عƮهذا الق ƾبـناتها فقد استحضر السارد عن طري Ǐتـدل علـ

طريƾ المقابلة بين تلǁ العƲمةÜ نقل المنƲر الذǐ آل إليǊ األمر اآلنÜ وهذا             ومـƛلÜǊ وعن    
  .ما يتناسبÜ وسارد الرحلة العبدرية الذǐ يستنطƾ اآلƛار ويقف أمامها الستخƭǚ العبر

                                                 
(3)  –ƭ ÜǊسƽ37: ن.  
  . ما أشرف خارجا عن البناÜƇ ج أطناف وطنوف        ...السقيƽة تبنǏ فوƾ باب الدار للوقاية من المطر        :الطنف: طنف –   (1)

  ]م الوسيط[         
  .82:رحلةƭ Ü العبدرÜǐ ال–  (2)



 224

ورأيƘ ما بين   : "     ومن هذه اآلƛار ما كان يجده علǏ الساحل الليبي في بǚد برقة منها            
Ʋة دائرƖ بديار منحوتةÜ منها في حجر Ʈلد من أبدƳ العمل           جرسـون ومـراوƖ آكاما ƹلي     

             Ƙنع Ǐفوجدتها عل ƾالطري ƇزاƎب Ɩمنها واحد Ƙودخل ÜاŅرب اإلتقان عجيبة محكمة جدƹوأ
             Ưللرح ǎأخر Ɩوعن يساره حجر ƣعجيبة للطب Ɩوعن يمين مدخلها حجر Ü3(دار متقـنة (

       ƫمنقو Üجدا Ơكبير ملي Ƙفـي مقابلة الداخل بي Üة تكون عليها والتطهيـرƽƮ أحسن Ǐعل
   )4(." البيوƘ المبنيةÜ وتلǁ اآلكام كلها منحوتة ديار علǏ تلǁ الƽƮة

              ǁومن مسافة قريبة يتحر Üالعين Ǐالمنزل عل Ƈف ألجزاƮاعـتمد السارد في هذا الو   
من نقطة إلǏ أخرÜǎ لينقل لنا بواسطة اللغة هذا القƮر المنحوÜƘ المكون من عدƹ Ɩرف               

Ɩ يبين وƲائف الغرف فذكر الطبƣ والتطهيرÜ كما يضƽي علǏ المكان ƽƮاƘ            ولعلǊ أول مر  
علǏ أحسن ƽƮةÜ وهذا التقييم التمجيدÜǐ ينم عن االنبهارÜ وهكذا          " مليحة"Ü  "عجيبة"تقييمية  

أبـدƳ السـارد منƲرا هندسيا استدرج فيǊ الوƮف استدراجا في حركة بطيئةÜ ولم يخف               
الكلي إلǏ الجزئيÜ ومن الوƮف الموضوعي إلǏ       اإلحسـاƩ باإلعجـابÜ فهو انتقال من        

بالمنƲر العام ليقول كل اآلكام علǏ تلǁ الƽƮة من         ) البيƛ)Ƙـم ربـط الـوحدƖ       . الذاتـي 
  .التخطيط والتزيين واإلحكام

   فالسارد في الرحلة العبدرية يهتم بƛƉار األولينÜ ويولƴ بها وبتƽاƮيلها المعمارية ونشعر            
يخلو وƮف من اإلعجاب والغرابةÜ  إذ يƮور الشكل المعمارǐ          باندهاشǊ أمامها لذلǁ ال     

بدقـةÜ فيƮـبƠ ذلـǁ األƛـر المنتمـي إلǏ الواقƴ مجسدا في الخطاب ويƋخذنا اإلعجاب                
  .المƌلف علǏ زمانǊ/واالندهاƫ كما اندهƫ السارد

وعلǏ : "    ولعـل أكبـر أƛر أعجب بǊ العبدرǐ ما سماه قƮر الجمÜ قƮر الكاهنةÜ قال              
لتـي سلكناها قƮر لجم وهو قƮر الكاهنةÜ وما وقƴ بƮرǐ في كل ما رأيƘ               الطـريƾ ا  

علـǏ بنـية أعجـب وال أƹرب منÜǊ وهو مما ال يمكن تƮوره بالوƮفÜ وال ƹنǏ في                  
        Ǌأن ǊƽƮر وƮومخت ÜǊلغرابت Ɩـوره عـن المشاهدƮعال جدا من      " ت ƴر مستدير متسƮق

د وقد فتحƘ في أعǚه     Ʈخور منحوتة كبار محكمة الوضƴ والرƮف حتǏ كƋنǊ حجر واح         

                                                 
(3) - Ưوب رحضا:الرحƛال Ưرح:Ưرحي ÜƯمرحو ÜƯفهو راح ÜǊسلƹ)..م الوسيط.( 
(4)  –ƭ Üالرحلة Üǐ235: العبدر.  
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              Üر أيضاƮبالق Ɩلها دائرƛم ǎاألبواب أبواب أخر ǁتل Ǐوعل ÜǊوفة محيطة بƽƮأبـواب م
          ǎر واقف في الهوƮق ǊنƋاألبواب من بعد ك ƾهر ما فوƲاألبواب لمكان ] كذا[وي ǁن تلƲوأ

ǁر من عاديتها إلفراط علوه ويمكن أن تكون لغير ذلƮالق Ǐاحتياطا عل Ɵالريا ƾاخترا.  

بناƇ داخل القƮر أعجب فƎنǊ لو جعل دورا وحدا لم يكن فيǊ كبير منتÜƴƽ وإن اتسƴ في                  و
السـاحة علـǏ وضـƴ واحدÜ ضاقƘ وحجبƘ عنها الشمÜƩ فجعل البناƇ فيǊ مدرجا كلما        
                ÜƯبع Ǐعل Ʃالشم Ǌبعض Ǌحد ال يحجب في Ǐإل Ƈالبنا ƴƽارت Ǐدور حت Ǌمن ƭنق Ƙطلع

        ƘارƮل عليها وƲيضر بها دوام ال Ǐبها إذ        حت ƾƽالسقوف المدرجة من جملة الساحة يرت
  .)1(..."لم يبƾ من الساحة ƹير مبني إال دائرƖ ضيقة

 Ƙباإلعجاب والغرابة مازج Ʃف إال أن اإلحساƮر في الوƮالب Ǐلقد اعتمد عل     

               Üالذاتية ƴالموضوعية م ƖرƲالن ƘدمجƋف Üǎتي التعليل لما يرƋم يƛ Üـف مـنذ البدايةƮالو
اƳ ليجلب اهتمام القارÜƏ ويƛير فيǊ االندهاƫ من هذا البناÜƇ ولكنǊ يشعر            بـبذل مـا استط    

  "وال ƹنǏ في تƮوره عن المشاهدƖ لغرابتǊ : " بالتقƮـير فـي التعبير عن الغرابة فيقول      

  فالوƲـيƽة هـي أسرŃ القارƏ وجعلǊ يحتار كما احتار العبدرÜǐ زيادƖ علǏ رƮف هذه               
         Ǐحت Ƙاللبنا ǁتل ƘƽƮكمـا ر Ƙر الكلمـاƮالق Ƈجا- ǚف ال     - مكتمƮوهذا الو Üǚجمي 

يهتم كƛيرا بالتƽاƮيل الجزئيةÜ وإنما يريد أن يقرب الƮورƖ المعمارية لقƮر الجم كمنƲر             
ǎأخر Ǐولم ينتقل من نقطة إل ÜرƮنحو الق Ɩية من مكان ما ممتدƌوالر Üعام.  

Ƙ معنǏ معقوال      فالرƌية البƮرية قد رسمƮ Ƙورƹ Ɩريبة أيقƘƲ الرƌية القلبية فالتمس         
وتƽسـيرا مقبوالÜ ويبدو أن السارد ال يريد أن يزيƠ الغرابة عن المعانيÜ وأراد أن يبقيها                

Ü )1( أن أدرǁ خارج الموضوƳ أراد أن يدرǁ عمقǊ        وبعد.ƹريبة كما اآلƛار البƮرية ƹريبة    
ǁذل Ǐإل Ǌالسر المكنون نب ƖƇقرا ƴولما لم يستط.  

  :األمـاكـن الـمـقـدسـة   

 ذكر السارد المسجد كعنƮر في كل مدينة وƽƮهاÜ وزيادƖ علǏ ذلǁ فƎنǊ             :مسـاجد ال     
            Ǌقال عنÜ الزيتونة ƴيضة كجامƽاف مستƮوƋب Ɩالشـهر Ƙالمسـاجد ذا ƭـƮوهذا : " خ

                                                 
(1)  –ƭ Üالرحلة Üǐ238-237: العبدر.  
  . Ü1996ƭ Ü399-400 سنةƟǚƮ1 فضلÜ بƹǚة الخطاب وعلم النÜƭ الشركة المƮرية العالمية للنشر لونجمانÜ ط–  (1)
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الجامـƴ مـن أحسـن الجوامƴ وأتقنها وأكƛرها إشراقا ودائره مسقفÜ ووسطǊ فضاƇ قد               
        Üالجدر Ƴاƽقدر ارت Ǐمن خشب عل Ɩأعمد Ǌفي ƘبƮمن      ن ƾفي حل Üإليها حبال متينة Ƙوشد 

حديد مƛبتة فيهاÜ وفي السقوف  شدا محكماÜ فƎذا كان يوم الجمعة نشرƘ عليها شقƾ الكتان                
المطـبقة الموƮـولة حتـǏ تƲلـل جميƴ الƽضاÜƇ وذلǁ أدبهم فيها حتǏ ينƮرف فƮل                

  )2(." الƮيف

باهǊ أكƛر هي المƘǚƲ    المƌلف اهتم بالجانب الهندسيÜ وكƋن ما لƘƽ انت       /     إن السـارد  
الكتانـية التـي يƲللـون بهـا فضاƇ ساحة الجامÜƴ فƋفاƯ في وƽƮهاÜ ولم يتحدƚ عن                 
المƮلينÜ ألن سارد الرحلة العبدرية حين يƮف العلم يلتزم بالموضوعية من جهةÜ ومن             
جهـة أخرǎ فƎن تونƩ في هذه الرحلة نموذج العلم والعلماƇ والمعاملة الحسنةÜ ونموذج              

لدنياÜ وما تƽننهم بالمƘǚƲ الƮيƽية إال دليل عنايتهم بƋمر المساجد علǏ خǚف ما             الدين وا 
 من قلة تحƲƽهم وكƛرƖ     -طهره اهللا -ورأيƘ بمسجد الخيف  : " رآه فـي الحجـاز إذ قـال       

                Ƙوأنواعها من الكناسا Ɩالعذر Ǌفي داخل Ƙورأي Üمنƌقلب كل م Ǌمـا يتغير ل Üتهـاونهم
ÜƖ أنتن بها المسجدÜ وهم يوقدون فيǊ النار حتǏ         واألقـذارÜ ورƌوسـا مطـروحة وجزار      

  )1(." اسودƘ حيطانÜǊ وƮار كالمطبخة فسبحان من قضǏ بما شاÜƇ وهو الƽاعل لما يريد            
...   فالسـارد يƮـف المƲاهر الحسنةÜ ويشيد بهاÜ ويقف عند المƲاهر المشينة فيستهجنها            

Ü هذه القبة   )2(عجاب شديد  وأمام  الƮخرƖ في المسجد األقǏƮ بƎ       نولقـد وقف عند الحرمي    
 .   المƌلف فƋنشƋ فقرƖ وƽƮية بديعة/ التي حركƘ ملكة السارد

 ويهتم السارد بقبور المشهورين من الناƩ في حياتهم فيزور هاÜ ومن ذلǁ              :القـبور      
وهي أشهر من أن تخÜǏƽ وأƲهر من أن تغƽل أو          : "... تربة اإلمام الشافعي بالقرافةÜ قال    

اط كبيرÜ ومحل أƛيرÜ وفيها جراية تزيدها اشتهاراÜ وعناية تلحƽها مبرƖ           تنسـÜǏ عليها رب   
             Ƴرطة االتساƽم ÜƖفي المباني المتقنة مذكور Ɩمعدود Ɩوعليها قبة عجيبة مشهور Üاراƛوإيـ

                                                 
(2)  - ƭ Üالرحلة Üǐ40:العبدر .  
(1)  - ƾدر السابƮالمƭ Ü:177 .  
  .Ü:230 المسجد األق204ƭ ǏƮ:المسجد النبوƭ ǐ... 174:المسجد الحرام:  الرحلة علǏ التوالي–  (2)
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واالرتƽـاƹ ÜƳـريبة اإلحكام واإلبداÜƳ ذرعتها من داخلها فوجدƘ سعتها أزيد من ƛǚƛين              
 )3(..."واآلالƘ ما يعجز عن الوƮفذرعا وفيها من العدد واألسباب 

    والسـارد يقف علǏ ما أقامǊ الناƩ من بنيان علǏ قبرهÜ و تƽننوا فيǊ تƽننا فاƾ تƽننهم                 
فـي منازل األحياÜƇ إال أن الواƮف اكتǏƽ بالنعوƘ العامة ƛم ذكر األبعاد الهندسية ليقرب               

 .لنا المكانÜ ومƛل هذا المشهد كƛير وبخاƮة في القرافة بمƮر

    ولمـا زار الشـام وقـف عند كل المزاراƘ التي بلغهاÜ ومن ذلǁ قبور مسجد الخليل              
وفي داخل المسجد قبر الخليل وإسحاƾ ويعقوب عليهم السǚمÜ وتقابلها من ناحية            :"... قال

               Ǌربي المسجد قبر يوسف عليƹ وكان في Üوهي قبور أزواجهم Üǎأخر ƚǚƛ يسـار القبلة
قل من مƮر بوƮيتÜǊ واآلن قد زيد في المسجد حتǏ رجƴ قبره            السǚمÜ دفن هنالǁ حين ن    

في داخلÜǊ وعلǏ يمين المنبر الƮقا بجدار القبلة نƾƽ يهبط منǊ علǏ درج من رخام متقنة                
العمـل إلǏ مسلǁ ضيÜƾ هو ممر إنسان واحد ويƽضي إلǏ فسحة ليسƘ بكبيرƖ مƽروشة               

  )1(."بالرخامÜ وفيها Ʈور ƛǚƛة قبور

م بقبور األولياƇ ومقبرƖ القرافةÜ وبقبور الحجاز والشامÜ يشكل نسبة عالية             هـذا االهتما  
مـن سـرد الرحلة بالقياƩ إلǏ بعƯ الرŎحƘǚ األخرÜǎ بل إن السارد قد يذهب مذهب                
التحقـيƾ ليƌكد Ʈحة انتساب هذه القبور إلǏ ذويهاÜ كما فعل مƴ قبر إبراهيم عليǊ السǚم                

   Ɩسـار Ǌاهر   . )2(وزوجـƲ مما يعني أن          إنـنا أمام Üالشام Ǐبالقبور من حاحة إل Ƈاƽاالحت Ɩ
Ƈر من األحياƛأك Ƙاروا يهتمون باألمواƮ المسلمين.  

      Ƙالمـزارا:             Ƙعن األموا ƚويبح Üمنهم ƴفيسم Ƈاألحيا Ƈالسارد عن العلما ƚيـبح 
فيستحضـر أعمالهم الجليلة فيكبرهمÜ ومن خǚل ذلǁ يحدƚ نوƳ من التواƮل الǚمرئي             

 .زمن الممتدÜ فƎذا األحياƇ واألمواƘ في مجلƩ روحاني عطرعبر ال

روضة السيدƖ الشريƽة الطاهرƖ ذاƘ     "...  فƽـي مƮـر يقـف عند مزاراƘ كƛيرƖ منها           
 فيتحرǁ لدǎ   )3( ..."الƽضائل الƲاهرƖ والكراماƘ المتƲاهرƖ نƽيسة بنƘ علǏ بن أبي طالب         

                                                 
(3)  -ƭ Üالرحلة Üǐ152: العبدر .  
  .222:ر السابƮƭ Üƾد الم-  (1)
(2)  -ƭ ÜǊسƽ223: ن.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ152: ن .  
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ل في حب آل البيÜƘ وحب مƛƉرهمÜ       المƌلف الشعور الخƽي الكامن في النƽوƩ الممƛ      /السارد
فيـتخذ هـذا االهـتمام بمزارƖ السيدƖ نƽيسة وأمƛالها دليǚ علǏ أن الدولة التركية الحاكمة         
لمƮـر آنئذ تجل آل البيƘ فيتوافƾ ذلǁ مƴ عمƾ العبدرǐ فيبدǐ استحسانا ويشيد بمواقف               

ƽةÜ ونقف معǊ قليǚ    األتراǁ في خدمة اإلسǚم ولعلǊ من األفضل أن نتجاوز زياراتǊ المختل          
 .ƮلǏ اهللا عليǊ وسلمعند روضة سيدنا محمد 

    Üلة       –وأما الروضة المقدسة    : "  قال الروضـة المقدسةǚفهي في   – زادها اهللا شرفا و ج 
داخـل المسجد عند الجدار الشرقي قريبا من الركن الذǐ علǏ يسار المحراب وبينها وبين              

وهي شرŊفها اهللا معمولة    ... لشرقي ممر ضيƾ  الـركن الƮف األولÜ وبينها وبين الجدار ا       
بالرخام األبيƯ من األساƩ إلǏ سقف المسجدÜ بƋتقن ما يكون من الƮنعةÜ وأعجبǊ وهي              
موضـوعة علـǏ شـكل التربيƴ ولكن ربعها الشمالي ينحو نحو االستدارÜƖ وفيǊ أركان               

 والجنوبي  وبعـƯ انخـراط إلǏ الجهة الشرقيةÜ وفي ركنها الواƮل بين الجدار الغربي            
Ü وعلƮ  ǏلǏ اهللا عليǊ وسلم   Ʈـندوƾ مليƠ من خشب مبني في الحائط بƎزاƇ رأƩ النبي            

 اهللا عنƛ ÜǊم آخر بƎزاƇ      ييميـنǁ وأنƘ مستقبل لǊ علم بƎزاƇ رأƩ أبي بكر الƮديƾ رض           
    Ǌاهللا عن Ǐعمر رض Ʃرافي قريب من الرسم الهندسي يحدد         )1(...." رأƹف فوتوƮو Ǌإن Ü

ال يستنطقهاÜ ورƹم عƲمة الموقف لدǎ المسلمين فƎن السارد يقدم هذه           المعالم واألشكالÜ و  
الوƮـف بحياد تامÜ ليƩ فيǊ تƋمل وال استشعار بحزن أو اضطراب وجدÜ وال تواجد أو                

 .تحازنÜ ولعل ذلǁ جاƇ نتيجة للوضƴ الذǐ كان عليǊ العبدرǐ من العجلة واالضطراب

  : الرحلة التـجانيـةفي-   ƛانيا

الرحلة التجانية ونقف عند مكان ما حسب ما يحدƛنا عنǊ الساردÜ نجد أنƽسنا               حـين نقرأ    
              Ɵتوƽنا السارد عن زمن الرومان والƛيحد Üأزمنتها ƴاألمكنة م Ǌتتراكم في ƴواس Ƈأمام فضا
اإلسـǚميةÜ والوقائƴ التاريخية المتتابعةÜ ويحدƛنا عن األحياƇ واألمواƘ مما يجعل الوقƽة            

وليƩ يوقف لوقƘ بناƇ    " مني بعيدÜ حتǏ إنǊ ال يدرǁ لها بدƇ وال نهاية           المكانية ذاƘ بعد ز   

                                                 
  .205:جانيÜ الرحلة ƭ Üالت -  (1)
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توزر علǏ تحقيƾ لقدم العهد في ذلÜǁ وبعƯ المƌرخين يقول إن بناƇها كان بƛƎر طوفان               
 )2(..." نوƟ عليǊ السǚم

    فالمكـان مـوƹل فـي القدم وهو يتغير عبر األزمان بما يملƌه من عامريǊ من بشر                 
 .Ü وهذا المسكوƘ عنǊ يمكن للقارƏ تخيلǊ أو استحضار بعضǊوحيوان وعمران

   والـرحلة التجانـية مكانهـا ممتد من تونƩ إلǏ نقطة ما في طريƾ برقةÜ حيƚ توقف      
               Üالسرد في هذه األماكن وحدها Ʃولكن هذا ال يعني انحبا ÜƩتون Ǐإل Ǌالسارد وعاد أدراج

وبالمغرب واألندلƩ وبƮقليةÜ وهذا ما     فقد سرد لنا ما لǊ عǚقة ببغداد وبالحجاز وبمƮر          
يجعلنا نشير إلǏ أن األماكن في الرحلة منها ما هو مرئي بالƽعل من قبل الساردÜ ومنها ما                 

ƘاƇالقرا ƾالخارجي عن طري ƭأو التنا ÜƳبالسما Ǌفي Ǐƽاكت . 

                ƾالطر Ǐعل Üالسهل والجبل Ǐعل Üالبحر والبر Ǐوجغـرافية الرحلة التجانية تشتمل عل
 ادƖ مƛل ـواسعة والضيقةÜ وعلǏ البستان والقƽرÜ وعلǏ األعالي واألسافل وأماكن العبال

 .المساجد والكنائÜƩ والقƮور والحاراƘ واألسواÜƾ والقبور واألضرحة

 ويخـتلف المكـان باختǚف طرائƾ الوƮف التي يعتمدها الساردÜ فقد يكون الوƮف               

سكونيا أو متنقǚ بحسب ƛباƘ نƲرƖ الشخƮية       بانورامـيا أفقيا أو عمودياÜ وقد يكون         "...
ن الوƮف يتخذ جميƴ الƮيƸ     أوخƮǚة القول   ... أو حـركيتها مستكشـƽة مـا يحيط بها        

Ǌوف نغميتƮالمو Ƈضاƽال Ơيمية التي تمنƲ1(..." التن(  

    والمكـان فـي الـرحلة يـبدو نقطـة استراحة أو عبورÜ أو كما سماه أحد الباحƛين                  

ƮبƠ المكان أمكنة ليƩ فقط للعبورÜ وإنما للتزود بالزاد والمعلوماƘ         المكـان الجسرÜ في    " 
وكلما كانƘ نقط   ... والحكايـاƘ والتجاربÜ مما يجعل العبور أخƮب مرحلة في الرحلة         

  )2(..." العبور كƛيرƖ حققƘ للنƛ ƭراƇ في الحكاياƘ والƮور

 :ن خǚل الرƮد التاليتحدƚ عن األماكن وتنوعها في الرحلة التجانيةÜ من:أنواƳ المكان  

                                                 
(2)  -ƭ ÜǊسƽ161: ن .  
  .32:م2002ƭ ÜلبنانÜ طÜÞ سنة / عبد الرحيم حزلÜ إفريقيا الشرÜƾ المغرب: مجموعة المƌلƽينÜ الƽضاƇ الروائيÜ تر–  (1)
(2)  -ƭ Üالرحلة في األدب العربي Üيƽ221: شعيب حلي.  
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  ǯا مباشرا             :المـدƽƮف المدينة وƮفالسارد ي Üابتاƛ يكاد يكون ǚف المدن شكƮيتخذ و 
 أوالƛ Üم استقƮائيا في بعƯ    اكمـا يـراها فـي حيـنÜǊ وƹالبا ما يƋتي وǊƽƮ بانو رامي             

 عن طريƾ الخبر أو     ةاألجـزاƛ ÜƇـم يسـتدعي التاريƛ ƣانيا الستكمال الƮورƖ الو ƽƮي           
   Üباستمرار          الشـعر Ƴير مراƹ إال أن هذا الترتيب Üǁيـر ذلƹ أو .    Ǐل االرحال إلƮلما و

 وعليها سور منيƴ من  الƮخر       Üوسوسة مدينة كبيرƖ علǏ سƠƽ جبل عال      : " سوسـةÜ قال  
   )3( ..."ينتهي البحر إليÜ ÜǊ وبها آƛار األولÜ وإليها تنتسب الƛياب الرفيعة السوسية

منƲر العام الذǐ يƮور من بعد أو من علÜ لوال أنǊ           فهـذا الوƮـف أشبǊ ما يكون بال         
ƛم يستعين  ..." الƛياب الرفيعة السوسية  " يضيف إليǊ هذه العǚمة التجارية المميزƖ لسوسة        

Əالواضحة في ذهن القار ƖورƮفي تكوين ال Ɩالمساعد Ƈاألجزا Ưف ببعƮالوا.  

زماƘ المدنƛ Üم يتخلǏ    وكƋن هذا العنƮر من مستل    ..." وبها جامƴ للخطبة حسن   : " قـال  
 وبƮحن جامعها المذكور بيƘ قد    :"السـارد عن الرƌية الشاملةÜ فيدخل إلǏ المسجد ويقول        

  وكتب ذلǁ في عمد" القرآن كǚم اهللا ليƩ بمخلوƾ"كتب فيǊ بخط قديم نقشا في الحجر

 ƴوقد             )1("الجامـ Üاألفكار بين المعتزلة وأهل السنة ƳراƮ ƣمن تاري Ɩوهذا ما يجسد فتر Ü 
ƛم أراد أن يجسد لنا خƮائƭ      " خلƾ القرآن "ذهب ضحيتها ناƩ كƛيرونÜ وتعرف بقضية       

 :Ƙأهل سوسة وتمنعهم علǏ العتاƖ المتمردين عبر األزمانÜفيحكي أخبارهم ƛم يدعمها بƋبيا

 مدينة سوسة بالغرب ƛغر       تدين لǊ المدائن والƛغـور

  والنƲـيرالذين بغوا عليها        كما لعنƘ قريƲة لقد لعن

 )2(أتاها الخارجون ليملكوها       فكان من اإللǊ لها نƮـيـر  

 يستعين بمن تعرƯ للمكان الذǐ يقف       ووالسـارد ال يـرتد في تقديم مرجعيتǊ النƮية فه         
عندهÜ وهكذا يƮبƠ المكان الرحلي مشيدا فوƾ أماكن أخرÜǎ كانƘ قد شيدƘ قبل شعرا أو               

 ... مقيمين فيÜǊ أو عابرين معجبيننƛرا من قبل رحالينÜ أو ممن كانوا

                                                 
(3)  -ƭ Üالرحلة Ü26-25: التجاني.  
  .ƭ Ü ƾ:26ر السابƮدالم  -  (1)
(2)  -ƭ ÜǊسƽ28: ن.  



 231

   إن الخطـاب بهـذا يتحول إلǏ ملتقǏ الخطاباÜƘ والسارد يبدƳ العǚقاƘ بينها فƎذا هي               
Ü إن كان   ةمـتƉزرƖ لخدمـة قƮدية السارد في تجسيد المكان واإلشادƖ بخƮائǊƮ المد حي            

Ǌورا منƽالمستهجنة إن كان من ǊƮائƮأو خ ÜǊنوسا بƋم. 

  ƭوƮي   إن تعاقب النƽƮالمغربية وفي عامة          ة الو Ƙǚشائعة في الرح ƖاهرƲ Üلمكان ما 
النƮوƭ السردية التي تسلǁ سبيǚ واحداÜ وقد تتحاور هذه األمكنة فيما بينهاÜ وقد يكتƽي              
               Ɩلجزير ǊƽƮو ǁومن ذل ÜǊسƽن Ưالغر ǐدƌلي Ǌفي رحلت ǊƽƲيره فيوƹ السـارد بما شيده

وجزيرƖ جربة من   "  القياساƘ المختلƽةÜقال  جربة حيƚ اعتمد علǏ الوƮف الجغرافي بذكر      
              Ǐوطولها من المغرب إل Üوذكرا Ɩـم الجزائر خطرا وأشهرها في سالف الزمن عمارƲأع

  ǚستون مي ƾالمشر ...         Üǚالغربي منها عشرون مي Ʃالرأ Ưفعر Üوأما عرضها فمختلف
              ǚقرقرنة في البحر ستون مي Ɩجزير Ǐإل ƴومن هذا الموض Üƴوهو الطرف الواس Ưوعر

     )3(..." الرأƩ الشرقي منها خمسة عشر ميÜǚ وهو أضيƾ مكان بها

   فهـذا تعـريف بالمكان جغرافيا وتحديد ألبعاده من حيƚ الطول والعرÜƯ مما يضƽي              
             ǚجربة وخيراتها قائ Ưف أرƮم وƛ Üهندسـيا مـا ǚشـك Ǌكريمة   : "علـي Ưوهي أر

زيتونÜ والعنب والتينÜ وبها أƮناف     المـزارÜƳ عذبة المشاعرÜ وأكƛر شجرها النخيل وال       
    Ǌواكƽمـن ال Ɩيـرƛك ...      Ưاألر Ƴبقا ƴاحها ال يوجد في جميƽوطيب   ... وت Üافاƽوج ƇاƽƮ

Ɩواألميال العديد Ɩتوجد من المسافة المديد Ǌورائحت Üƾاستنشا Ɩوعطار ƾ1(..." مذا( 

واسǊ المختلƽة      والواƮـف هنا سرد أنواƳ الƽاكهة سرداÜ وميŇز التƽاƟ تمييزا مستعينا بح           
وهكذا ...) عطارƖ استنشاƾ = طيب مذاÜƾ الشم  = جƽافاÜ الذوƮ = ƾـƽاÜƇ اللمƩ  = نƲـر (

وأكƛر مساكن أهلها أخƮاƛ" :    ƭم يƮف مساكن األهالي قائǚ    . نجـده يƮƽل بعد اإلجمال    
                 ÜǊبعيال Ǌم يسكنƛ ǁر من ذلƛنين أو أكƛواحدا أو ا Ǌبالنخيل يجعل كل واحد منهم في أرض

  )2(..." اƇ قائم إال دور قليلةوليƩ بها بن

                                                 
)3( - ÜǊسƽن ƭ:121-122.  
)1(-ƭ ÜǊسƽ122: ن.  
)2(-ƭ ÜǊسƽ123-122: ن.  
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 أو تجسيماÜ ذلǁ أن الوƮف في الرحلة قد         ا   وهـذا وƮـف إخبارǐ أكƛر منǊ تجسيد         
 ƠبƮحكائية موازية للمسرود" ي ƖاهرƲ ."...)3( 

يƌديان وƲيƽة أدبية بما يستشهد بǊ السارد من        " المباشرÜ والتاريخي   "    فالوƮف بشكلية   
Ʈف أو تدعم القول وتƌكدهÜ إضافة إلǏ جعل الوƮف في          أشـعار تستكمل النقƭ في الو     

             Üر األدبية المشوقة لهاƮوتوفير العنا Üايتهاƹ الرحلة نحو ƴيمتزجان لدف ƚخدمة السرد حي
وقد يطعم السارد وǊƽƮ باألبعاد الهندسيةÜ وقد يكتƽي بƎيراد أوƮاف ذاƘ دالالƘ تحƽيزية             

 ...من أخبارÜ وتوƛيÜƾ وترƮيÜƴ وترميم وƹيرها

   ǎوقد               :القر Üالتي يمر بها الموكب ǎير من القرƛوفي مقابل المدينة يقف السارد عند ك 
       Ɩرſا قرية طƽƮوا Ǌكقول ƖرŰƽمن Ƙيشير إليها إشارا " :       ÜǏمعن ǚوقرية ب Üاسم ǚبلدا ب Ƙفرأي

               Ǐعل Ǌر إليƲفيها ما ين Ʃولي Üدǚالب ƴجمي Ǐضل علƽوبها التمر الم Üوفة بالنخيلƽوهي مح
 )4(..." ة ƹير العين المعروفة بعين طرهالجمل

   إن السـارد لـم يـنجذب نحو هذه القرية ولم يعجب بها رƹم توفرها علǏ عنƮرين                 
أǐ " بǚ اسمÜ بǚ معنǏ   " الماƇ والنخيلÜ والمǚحƲ أنǊ اعتمد في التنƽير علǏ النƽي          : هامين

قرǎ المتمƛل في النشاط    أنـǊ يƛبƘ أنها قرية ƛم ينƽي عنها ما يتƮوره القارƏ من معاني ال             
 . والحركةÜ وليƩ فيها ما ينƲر إليǊ من عمران ونشاط

      Ǌكقول ǎالقر Ưمبان       : "...  وبالمقابـل قد يشيد ببع Ƙوهي قرية ضخمة ذا ÜƩقرية أجا
كƛيـرÜƖ ولهـا ƹابـة متسـعةÜ وبها عين حرارƹ Ɩير أنها مستوبÜƖƋ وأخبرني أهلها أنهم                 

ماƇ سالمة من الوباÜƇ فهم اآلن يشربون منهاÜ ويسقون         احتƽروا في هذا الوقƘ بئرا عذبة ال      
 )1(..."  ورأيƘ بها مسجداممن تلǁ العين بهائمهم وزر وعه

وهذا الذǐ جعلها   "   ذاƘ مبان كƛيرƖ    "    فالسـارد يقدم لنا هذه القرية بشيƇ من الرضا          
 .ضخمةÜ إذ القرǎ األخرǎ حقيرƖ لكونها ال تشتمل علǏ المباني الضخمة

                                                 
)3( -ƭ Üأدبية الرحلة Ü45: عبد الرحيم مودن.  
)4(-ƭ Üالرحلة Ü142: التجاني.  
)1(- Üƾدر السابƮالمƭ :181.  
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سارد يƮف األشياƇ المجزأƖ واحدƖ تلو األخرǎ بشكل تتابعي منƮƽل رƹم اتƮالها             وال  
 .فاإلشاراƘ متشذرƹ Ɩير متǚحمةÜ فكƋنǊ وƮف تجميعي

 ومعناها القرǎ الحƮينة التي يمكن أن تشتمل علǏ برج أو أبراج للحراسةÜ             :القƮـور    
د يƮف السارد بعƯ    واالختـباƇ أƛـناƇ الغـاراÜƘ ويعني التجمƴ السكاني المتجانÜƩ وق          

     Ǌا سريعا كقولƽـƮـور وƮر        : "القƮر المعروف بقƮالق Üبعد ساحل البحر Ǐوحاذانا عل
زيـادÜ وهـو قƮر حƮينÜ وفي أهلǊ نجدƖ موƮوفة وشجاعة معروفةÜ قال اللبيدǐ في               

       Ǌاهللا ب ƴƽالجبنياني ن ƾأبي إسحا ƣمن        : أخبار الشي Ɩرƛلك ǁدار مال Ǐر زياد يسمƮوكان ق
 )2(." لم في ذلǁ الزمانبǊ من أهل الع

  فالسـارد كما نرǎ لم يƮف القƮر بقدر ما وƮف أهلÜǊ ليدل من خǚلهم علǏ عƲمة                
             ÜƇعلما Ǌقافة لكون أهلƛالتحضر وال ƚومن حي Üلكونهم شجعانا ÜانةƮالح ƚر من حيƮالق

وحتǏ القƮور  " اللبيدǐ"ولمـا رأǎ أن وǊƽƮ فيǊ نقƭ دعمǊ بشهادƖ من راو آخر وهو              
   Ɩور العبيد يي         الشـهيرƮفهو يقول عن ق ÜهاƽƮوأخذ عبيد  : "  بالمهدية نال يسترسل في و

 ر المعروف بǊ الذǐ كانƘ بǊ طيقان الذهبÜـيـاهللا في بناƇ قƮوره بها فبنǏ قƮره الكب
  

                                       )1(..." وبنǏ أبو القاسم بƎزائǊ قƮره المعروف بǊ أيضاÜ وبينهما فسحة
                Ɩا لها إال ما كان من هذه اإلشارƽƮو Ʃولي ÜورƮعن وجود ق ǐف إخبارƮفهـذا الو  

 خبره أهو الرƌية أم  ر إلǏ مƮد  دولم يشر السار  " كانـƘ لǊ طيقان من ذهب       " المـنقطعة   
              Ƈرياƛاأل Ưوبع ÜƇوالوزرا ǁاإلقامة الضخمة للملو Ǐر بمعنƮونحـن أمـام ق ÞƳالسـما

 .متداولÜ والمستعمل إلǏ اآلن في الجنوب الجزائرǐبخǚف المƽهوم ال

      Ƴǚـون والقـƮها السارد     :الحƽƮون التي وƮن تليل    / من الحƮح Üوهو "... الرحال
               ÜƖمعمور Ɩيرƛر في سند التل دور كƮوتحف بالق Üالبحر Ǐتل مشرف عل Ʃن في رأƮح

في سكناهم  ومـا تحـƘ التل سوانيÜ ومزارÜƳ وليƩ هناǁ شجرƖ واحدÜƖ وإنما معتمدهم              
 بتلǁ السوانيÜ وبها آبار معينةÜ إال أن ماƇها شريب          Ǌبـذلǁ القƮـر علǏ ما يزدر عون       

                                                 
)2(-ƭ ÜǊسƽ67: ن.  

  . ƭ :323ر السابƮÜƾد الم -  (1)
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        )2(".وليƩ العذب منها إال ما بين التل والبحرÜ وأهلǊ برابر نكارÜƖ موƮوفون بخبƚ وشر             

    هاهـو السـارد يقف بعيدا ليرسم لنا المنƲر الشاملƛ Üم يغير موقعǊ ليدخل إلǏ المكان                
فيخبرنا عن اآلبارƛ Üم يذوقها فيخبرنا أنها ƹير عذبة إال بعضا منهاƛ Üم يغير موقعǊ ليخبر                
عن األهالي بكونهم موƮوفين بخبƚ وشرÜ وال ندرǐ أهذا الحكم عن دراية أم عن موقف               

Þ وعلǏ كل حال ال تتضƮ ƠورƖ المكان        " الخارجي"سماعي تراكم نتيجة كراهية المذهب      
ال أن مƲاهر االندماج مƴ السكان منعدمةÜ فكƋنǊ ومن معǊ محجوبون           إال بƮـورƖ أهلÜǊ إ    

 ).أخبرنيÜ وقال(عن الناƩ فǚ يخبرنا عنهم إال بƮيƸ األخبار المتداولة 

        Ǌكقول Ɩالمتعدد Ƴǚالسارد ذكر الق Ƙومـن اهـتماما     " :    Ǐعل ǎمراسن تحتوƹ ومسافة
ÜƇ وقلعة حمدونÜ وكان منزلنا في      قـƳǚ كƛيرƖ أشهرها قلعة نƽيƾ بكسر النون وتشديد الƽا         

فضاƇ متسƴ بين هاتين القلعتينÜ وقلعة نƽيƾ أحƮنهماÜ وإليها يلجƋ جميƴ أهل البلد إذا حل               
بهم عدوا أو وƮل إليهم جيÜƫ وهو جبل مرتƴƽ في السماƇ قد سهلƘ فيǊ طرƾ ضيقة ال                 

يها تنازǐ  يسـلكها السـالǁ إال علـƹ ǏررÜ وقد تدرب أهلها علǏ سلوكها فهم يتنازون ف               
العƮـمÜ وكـذلƹ ǁنمهم وإبلهمÜ فيسلǁ البعير منها مسالǁ ال يستطيƴ اآلدمي سلوكها إال               
بالحـيلةÜ وتƌدǐ تلǁ الطرقاƘ إلǏ بيوƘ منحوتة في الجبل بعضها فوƾ بعƯ من وسط               

والنسور كƛيرا ما تƋوǐ إليǊ     ... وأكƛر جهاتǊ عامرƖ  " الغيران"الجـبل إلǏ أعǚهÜ يسمونها      
ف عليÜǊ وتحف بهذا الجبل مزارƳ فيها نخل كƛير ال يرǎ أحسن من رطبÜǊ              وتجتمƴ فتƮا 

وبهـا أبـيار ليسƘ بالكƛيرƖ يستقون منها بالغراƹيزÜ وأكƛر مزارعهم الذرƖ التي يسمونها              
  )1(..." القƮب

   وهـذا مـن أتم األوƮاف في الرحلة التجانية الشتمالǊ علǏ الجانب المعجمي المحدد               
Ʈف الموقƴ والجبل والطرقاƘ والبيوƘ المنحوتةƛ Üم حركة السكان         للمـنطوƾ بدقةƛ Üم و    

فـي الجهـاƘ كلهـاÜ والتƘƽ إلǏ وجود النسور بكƛرƖ في المنطقةÜ وال نعتقد أن وجودها                 
كما ذكر بعدد المزارÜƳ والمياهÜ وأنواƳ المزروعاƘ وبخاƮة الذرƛ ÜƖم سجل اللغة            . رامز

ومجسد للموƮوف ƹاية التجسيدÜ فƎذا أضƽنا      فالنƛ ƭرǐ جدا    . المتداولة لها وهي القƮب   

                                                 
(2)  -ƭ ÜǊسƽ211: ن.  
  .186 -185:ر السابƮƭ Üƾدالم -  (1)
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   Ǌقـول Ǌإلـي..." :              ǁما ينحدر من سيول تل Ǐإنما هو عل Ưاألر ǐاعتمادهم في ر Ɩوقـو
                Ƈوتربة بيضا Üمتناسبة ƇباƮح ǐذ Ơفي أبط ƴنها تجتمƎاألمطار ف Ƙفـي وقـ Üالجـبال

يها منÜǊ   متسربة إل  بكافـورية تحدƾ بمزارعهم أحداƾ السور أو السوارÜ وتخترقها مذ ان          
          Ơهذا األبط ǎالخاطر سو Ǌإلي Ɵما يرتا Ƴالبقا ǁفي تل Ʃر     )2(..." وليƲلقد اكتمل هذا المن 

            Üم هذه القطعة الجميلةƹور Üواالجتماعي Üǐوالبشر Üوالجيولوجي Üفـي بعـده الجغرافي
 فليƩ في تلǁ البقاƳ ما يرتاƟ إليǊ      " الƛريةÜ األƛرية فƎن السارد يختمها بما ينƽر من المكان          

وال ندرǐ أ لكون السارد قد ألف المدن ويƽضلها علǏ القرǎ واألريافÜ أم أنǊ              ..." الخاطر
فالوƮف هنا موسوم باالستقƮاƇ وإدماج     . اتخـذ موقƽا من السكان لكونهم بربرا وخوارج       

وفي األخير ختم   . الطبـيعة بمحتوياتها مƴ ساكنيها في حيوية ونشاط دائب وحركة ƹريبة          
 .اتية قد تمحو الƮورƖ الجميلة المرتسمة في ذهن القارƏالمشهد بانطباعية ذ

 . الذاتيةة وهذه التعليقاƘ الذاتية تضيƇ من جانبها شخƮية السارد في مواقƽها اإليديولوجي

 Ü وقد أحسن تقديمها والتعريف بهاÜ     "الزوايا" مـن األماكن التي ذكرها السارد        :الـزوايا    
يحف بها   وهي رابطة حصينة     ...ية أوالد سهيل  ƛم اجتزنا علǏ زاوية تعرف بزاو     : " قـال 

وأوالد ... ولها أرƯ متسعة تعرف بالسابرية    ... كƛير من التين والرمان والخوƢ     شـجر 
وسهيل Ʈاحب هذه الزاوية    : "... ƛم عرف بمنشئها قائǚ    )1(..." سـهيل قـوم من العمور     

...  عليǊ رجـل كـان يعرف بƋبي عيسÜǏ يذكر عنƟǚƮ Ǌ واعتناƇ بƎضافة من كان يرد              
سكنوا تلǁ الزاوية رحمة للمجتازين بهمÜ فƎنهم يرفدونهم بما يحتاجون إليǊ من            ... أبـناƌه 

  )2(..." زاد وƹيرهÜ ويرجعون إليهم ما استلبتهم العرب

ولما نزلنا بمقربة من هذه الزاوية      : "     ƛـم تحـدƚ عن استقبالهم من قبل سكان الزاوية         
ل إلǏ موضعهم والتحرم بطعامهم فسرنا مƴ مخدومنا        وƮل إلينا أهلها راƹبين في الوƮو     

 علǏ نحو التحبيƩ عليهاÜ     ةإلـيهم فƮƋـعدونا إلـيهم فوجدناهم قد شحنوها بالعدد المنمنم          

                                                 
(2)  -ƭ ÜǊسƽ186 -185: ن .  
  .212:ر السابƮƭ Üƾد الم-  (1)
(2)  -ƭ ÜǊسƽ213: ن.  
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ورأيـƘ هناǁ كتبا كƛيرƖ محبسةÜ وزرنا بداخلها قبر الشيƣ أبي عيسǏ رحمǊ اهللاƛ Üم أتوا                
  )3(..." بطعام محتƽل فطعمنا وانتشرنا

وبما " المجتازين"لمكان شبǊ مقدÜƩ بما يقدمǊ من خدماƘ ألبناƇ السبيل             هـنا يƮـبƠ ا    
ǎأدوارا تنويرية أخر ǐدƌلت Ƙولعلها قد تطور Üكالكتب Ƈمن أشيا Ǌعلي Ʃيحب. 

   فـي هذا التقديم للمكان ال يعتمد الوƮف وحدهÜ وإنما السرد أيضا لكونǊ يضيƇ جانبا               
ف لتجسيد المكان وƹاياتÜǊ ووƲيƽتÜǊ     مـن الموƮـوف وهكـذا تتعانƾ النشƖƋ مƴ الوƲائ         

 .االجتماعيةÜ والدينية

... وهي راجعة إلǏ حكم عبد اهللا بن دبŇاب       ...     ومن الزوايا المذكورƖ زاوية أوالد سنان     
بـن جاريـةÜ الشـديد القسـوƖ المشهور هو وبنوه بربط البربر وتعذيبهم بالنار وƹيرها                

  )4(..." الستخراج أموالهم منهم

مختلƽان في الوƲائف فمƌسƩ الزاوية     " الزاوية"ب أن المكانين مشتركان في اسم          والغري
ومƌسƩ هذه الزاوية شديد القسوÜƖ ومن وƲائف       ... األولـÜǏ يذكـر عنǊ الƟǚƮ والكرم      

الـزاوية األولـÜǏ إعانة المجتازين وحƲƽ الكتب وإƹاƛة المحتاج ورد األموال لذويهاÜ أما       
 ار الƹتƮاب أموال الناƩ وأخذها قوƖ أو قهرا وكلتاهما ـنهذه الزاوية فمكان تعذيب بال

 .زاويةÜ إحداهما مجمƴŇ الرحمة واألخرǎ مجمƴŇ التعذيب

 المسـجد مـن العناƮر األساسية في تكوين المدن والقرÜǎ بل وفي تمييز              :المسـاجد    
ساجد ولم يهتم السارد بعمران الم    . السـكان أيضـاÜ لذلǁ يشير إليها الرحالون أينما حلوا         

وأشهر من تعبد فيهاÜ    . وهندسـتها في هذه الرحلةÜ وإنما اهتم بالجانب التاريخي لتƋسيسها         
وقد رأينا أن نذكر بناƇ هذا المسجد       : "... وبعـƯ كراماتهمÜ من ذلǁ مسجد الشعاب قال       

   ǐالبكر Ǌأشار إلي ǐالذ ...          Ƈǚضƽال ƇلحاƮوهو منسوب ألبي محمد عبد اهللا الشعاب أحد ال
بلƩ وكان نجارا ونسب المسجد المذكور إليǊ ألنǊ هو الذǐ أتم بناƇهÜ ولزم             مـن أهل طرا   

  Ǌب Ǐوأنهما            )1(..." السـكن Ǌƛم كان يزور الشعاب هذا ويحادǚالس Ǌويذكر أن الخضر علي 

                                                 
(3)  -ƭ ÜǊسƽ213: ن.  
(4)  -ƭ ÜǊسƽ214: ن.  
  .247:ر السابÜƾ الرحلةƮƭ Üد الم-  (1)
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رئـيا مجتمعـين في المسجد المذكورÜ ويسمƴ الشعاب يوما بكاƇ امرأƖ عند باب المسجد               
 لها ولدا أسره عدو الدينÜ وسƋلتǊ الدعاƇ بخǊƮǚ فدعا          فسƋلها عن سبب بكائها فƋخبرتǊ أن     

لـǊ وأمنƘ المرأƖ علǏ دعائƛ ÜǊم انƮرفƘ المرأƖ إلǏ بيتها فƮƋبƠ ولدها في السكǁ يسƋل         
فتوجهƘ المرأƖ إلǏ الشيƣ تشكره وتعرفǊ      ... عـن دار أمǊ فسئل فƋخبر بƽراره في البحر        

          Ƌفهن ÜǊإنما كان ببركة دعائ ǁـول ولـدها وأن ذلƮوقال لها إنما نجاه اهللا       بو ÜǊمتǚها بس
 )2(.بدعائǁ لما علم اضطرارǁ وكانƘ وفاتǊ سنة ƚǚƛ وأربعين ومائتين

ال يعرف بخƮائƭ العمرانÜ وإنما بخƮائƭ اإلنسان من حيƚ اإلنشاÜƇ          "    إن المسجد   
والـتقوÜǎ وبعƯ الكراماƘ التي تجرǐ علǏ يد الƮالحين األتقياÜƇ وفي هذا المƛال نجد              

تماƳ متمم المسجد بالخضرÜ وهي قضية تجد رواجا واسعا لدǎ المتƮوفةÜ وهو عنوان             اج
 .للعبد الƮالƠ الذǐ لǊ من العلم اللƃدني الكƛيرÜ وال يلتقي إال بالƮالحين

               Üباكية ǊتƇم التي جاǖل Ǌالخضر في دعائ ƴم ƴيجتم ǐالذ ƭبركة الشخ ƘهرƲ ǁولـذل 
مÜǊ وتخبر األم الشيƣ علǏ أن لدعائǊ أƛرا لكن تقواه          ولتتميم الحكاية يƽر الولد ويƮل إلǏ أ      

 ال تجعل منǊ دعياÜ إذ أرجƴ السبب إلǏ األم المضطرƖ بناƇ علǏ النƮوƭ المقدسة لمكانة 

  )3(" أمŊنń يŋجĉيبŃ المŃضńطŽرŊ إĉذŽا دعłاه ويłكشĉفſ السŋوƇ " األمÜ وللدعاƇ المستجاب 

 ر الذǐ ـن تكون مƛاال لǖسلوب ƹير المباشر مƴ كل مسجد قƮة تƮلƠ أـ   وهكذا يذك

 يعتمده الراوǐ في سرد أخبارهÜ ويƽرƾ بين المسجد والجامƴ بالتمييز الشرعيÜ فالجامƴ ما 

تقـام فـيƖǚƮ Ǌ الجمعةÜ وقد ال يوافƾ علǏ اسم المكان كما ذكر في سياƾ األخبار عن                  
ال طرƮ ƾوتǊ لنا آذاناÜ وإن  وأقمنا ما أقمنا معهم فلم نسمƴ عندهم أذاناÜ و        "... ƹمراسـن   

                Üريبƹ إال رجل Ǌلي فيƮي Ʃولي Üقلعتهم موضعا سموه مسجدا Ǐفي أعل Ƙقد رأي Ƙكـن
ووƲائف المسجد معروفة ومحددÜƖ ولكون هذه      . )1(..." مـن أهـل زوارƖ سـكن عندهم       

               Ǐوعل ÜǊالساكنين قرب Ǐمة علǚالمسجد حينئذ ع ƠبƮرط فيها يƽائـف مـنعدمة أو مƲالو
 . في تقييمهم من حيƚ عǚقتهم بالدين والƟǚƮ والتقوǎذلǁ يعتمد

                                                 
(2)  -ƭ ÜǊسƽ248: ن.  

  .62:  سورƖ النملÜ من اآلية- )3(
  .187:لرحلةƭ Ü التجانيÜ ا-)1(
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     ƴإال أربعة منها:الجام ƴلم يذكر من الجوام : 

  Ʃقاب ƴجامـ:   ǚقائ ǊƽƮقد مال وخرج عن          : "... وقد و Üƴƽمنار مرت Ǌل ƴوهو مسجد متس
Ǌمن وقوع Ǐال يخش Ǌحة موضعƮل Ǌ2(..." الوزن إال أن(  

ودار ابن مكي هذه مجاورƖ     : "  الساحة العامة للمدينة      ويذكر في موضƴ آخر أنǊ يقƴ في      
Ʃقاب Ɩهي سر Ƈالبطحا ǁوتل Üمتسعة Ƈم ببطحاƲاألع Ʃقاب ƴ3("لجام(   

   وبذلǁ يجتمƴ للمكان وƮف من خƮائǊƮ االتساƳ من الداخلÜ وارتƽاƳ المنارƖ وكونها            
  .المدينةمائلةƛ Üم التƮاقǊ بساحة عامةÜ وبجوار دور كبار القومÜ وأنǊ في مركز 

             Üǐال الجنين بالحبل السرƮبها المسجد كات ƴلة بهذه الساحة التي يقƮالمدينة مت ƇجزاƋف  
والوƮـف هنا لم يƘƋ متÜǚƮ وإنما جمƴ بين أكƛر من فقرÜƖ وهذه من خƮائƭ وƮف                
                Əوالقار Üǁهنا وهنا Ɩتي مجزأƋوإنما ت ÜƖاف كلها دفعة واحدƮتي األوƋالمكـان فقـد ال ت

  .الشامل من المشاهد المنƮƽلةيستجمƴ الوƮف 

عبيدÜ وهو جامƴ متسƴ علǏ أعمدƖ مرتƽعةÜ        الذǐ بناه بنو  " : جامƴ طرابلƩ األعƲم    أما  
               ǊƽƮفلما تم ن Ɩمستدير Ɩأعمد Ǐعل Ưقائم من األر ƴƽمنار مرت Ǌوب Üالتجديد ƚحدي Ǌƽوسق

     )4(..."إسحاƾكـذلǁ سـدÜƩ وكان بناƌه في العام المكمل للمائة الƛالƛة علǏ يد خليل ابن                

  فالسـارد يƮف الجامƴ األعƲم من الداخل أوالƛ Üم يهتم بالجانب التاريخي ƛ Üم يƮف               
 إلǏ  حداƛـة السـقفÜ والمـنار القـائم علǏ أعمدƖ بشكل ما إلǏ النƮف ƛم يتغير الشكل                

ندرǁ أن السارد لم    و. وما وقƴ لǊ    بانيǊ المسـدƛ Ʃم يخبر بزمن بنائƛ ÜǊم يوالي السرد عن         
   .ƛيرا بوƮف أماكن العبادÜƖ وإن كان يذكرهايهتم ك

      ǏـلƮال    هـو    و :الم Ɩي كان تمـن أماكن العبادƘ      ƖǚƮ Ƈالمدينة ألدا Ƙمن مستلزما 
Ƈو االستسقا Üالعيدين.  

                                                 
)2(-ƭ ÜǊسƽ94: ن.  
)3(-ƭ ÜǊسƽ178: ن.  
)4(-  ÜǊسƽنƭ:253.  
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وزرƘ بمقربة من هذا    ... هو مƮلǏ كبير يحدƾ بǊ حائط مرتƴƽ      : " فمƮـلǏ تـوزر      
Ü وهي بدار أعدƘ لهم هناǁ لدفن من        المƮلǏ مقبرƖ للƽقيǊ أبي محمد بن يعقوب رحمǊ اهللا        

  )1(..." يموƘ من الغرباƇ ذوǐ األخطارÜ ومعǊ فيها جماعة سواه

    ƴƽوأحيط بحائط مرت ƴواس ǏلƮعنها      ...    فالم Ƙالمسكو ǏلƮائف المƲو Ǐباإلضافة إل
     ƴيق ƭخا Ƙن يدفنون في بيƋالش ǐذو Ƈوهي أن الغربا Üǎة أخرƽيƲيضيف و ǊنـƎهـنا ف

ـ      أما إحدǎ  . د زاره السارد وتعرŇف علǏ قبور عدد من المشهورين        داخـل المƮـلÜǏ وق
فƮƋبحنا يوم عيد الƽطر فغدونا     ..." الوƲائـف األساسية للمƮلǏ فيحددها في مكان آخر         

  ) 2(..." إلǏ المƮلÜǏ ووƮل خطيب البلدÜ فƮلƛ ÜǏم أخذ في الخطبة

     ǏلƮالم Ǐيشير إل Ʃوفـي طرابل    " :    Ǌالبلد بجانب ǏلƮوم)Ǐالمرس(    ƾبين جنوب وشر 
يعرف ... مـنÜǊ وهـو محدƚ الوضƴ هنالÜǁ وإنما كان المƮلǏ القديم في الجهة الغربية             

 Ɩمن شجر Ɩواحد Ɩبها شجر Ƙاآلن بئر قد نبت ǏلƮوبمقربة من هذا الم Üاآلن بالعيون  

ƾالمشر ƯرƋب Ǌنبات ƭوƮ3( ..."الجميز المخ(   

عبيńد اهللا المهدÜǐ حين هجوم Ʈاحب      Ü فمرتبط بحكاية استشرافية ل    مƮلǏ المهدية    أمـا   
وهو حاضر أمر ناشبا كلن بين يديǊ أن        ) السور(وعندما وضƴ أول حجر منǊ      " الحمـار   

               Ǐالسهم إل Ǐفانته ǁعل الرامي ذلƽف ÜǊويرمي سهم Üالحجر ǁذل Ǐويقف عل ÜǊيوتـر قوس
Ü المƮـلÜǏ ووقـƴ قائما علǏ نƮلǊ فقال المهدǐ إلǏ ذلǁ الموضƴ ينتهي Ʈاحب الحمار              

  )4(." يعني أبا يزيد فقدر أن وƮل أبو يزيد إلǏ ذلǁ الموضƴ ولم يتجاوزه

   ƛـم تƋتي اإلشاراƘ الموالية للمƮلǏ لتدعيم الحكاية كما توقعها المهدǐ فالمƮلǏ بهذا             
           ǎائف أخرƲو Ǌـة وقد تضاف إليƮأدوارا تعـبدية خال ǐدƌيـ .     Ʃطرابل ƭفهو في ن "

لمهدية نهاية الغرباƇ المعتدين علǏ المهدية فكƋنǊ       وفي نƭ ا  " يـوارǐ الغرباƇ ذوǐ الشƋن      
            Ƈوحماية األهالي من الغربا Ƈالغربا Ƙحماية األموا Üيقـوم بطلسـم الحمايـة المـزدوجة

                                                 
)1(-  Üƾدر السابƮالمƭ:163.   
)2(–Ǌسƽن ƭ Ü:154. 
)3(-ƭ Ǌسƽ246: ن.  
)4(- ÜǊسƽن ƭ:321.  
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Üوقد  ƛم إن المƮلǏ مƮدر الخƮوبة والخيراƘ باعتبار الماƇ مƮدر كل خير           Üالمعـتدين 
  .لمهامƹاب عن المدن المعاƮرƖ واستعيƯ بالمǚعب وتغيرƘ الوƲائف وا

  :الميــاهمصادر 
فسارد التجانية  .  بالماƇ ومƮادره رƹم اختǚف الدوافƘ     ƴ اهتم سارد الرحǚ   : العـيون  -  

في حين يحدƛنا اآلخرون    . يحدƛـنا عن المياه باعتبارها نقاط التمركز السكاني ونشاطاتهم        
 .Ǐ المخاطر عن المياه باعتبارها مسعƽة للرحالينÜ وعدم معرفة أماكنها ونوعها قد يƌدǐ إل           

 التي حƘƽ بها جنة قابƩ ما هومن المكار:" قال "ماƇ قابƩ" ومـن المياه التي حدƛنا عنها  
      Ưوينتاب ساكنها من األمرا Ƈيتعاهدها من الوبا .       Ɩشجر Ɩرƛفيما ذكر أهلها ك ǁوبسبب ذل

              ǁولذل Üيراƛبدان ساكنيها كƋتضر ب Ɩسمية ومرار Ǌجري ǎمنها لد Ƈبها فيكتسب الما Ǐالدفل
وليƩ في جميƴ مياهها ما يسلم من ذلǁ إال      ...  تجـد وجـوه كƛير من أهلها إال مƽƮرƖ         ال

العين المعروفة بعين األميرÜ والعين األخرǎ فالسارد المعروفة بعين سǚمÜ فƎن ماƇ هاتين             
Ǐالدفل Ǐساد لعدم مروره علƽ1(..." يسلم من ال(.  

لǊ السكان ويستƛني عينين ماƌهما ليƩ        فالسارد يƽسر ƲاهرƖ وبائية بنوƳ الماƇ الذǐ يتناو       
              Üجنة بمزروعاتها وبساتينها وخيراتها Ʃأن قاب Ǐيشير إل Ǌسƽن Ƙفي الوق Ǌولكن Üكغيـره

  .وهي كجنة اآلخرƖ حƘƽ بالمكاره

فنزلنا بالعين  : " قال" عين تŽامĉيدĉنƅƘƅ   "    ومن العيون التي ذكرها دون اإلشارƖ إلǏ سكانها         
     ÜƘالمعـروفة بعـين تامـيدن         Üوبكسر الميم وكسر الدال المهملة ÜƖناƛحيحة المƮال Ƈبالتا 

                Ƙاباƹ Ǐيشتمل عل ƴيتضمنها واد متس Ƈوهـي عين متسعة عذبة الما Üوسـكون الـنون
  ) 2(..." مشتبكة من األبا والقƮبÜ وإلǏ جانبها أحساƇ ما تشابهها في العذوبة

ـ        حƲ حرǊƮ علǏ سǚمة     نوƳ الماƇ والمحيط الذǐ يكتنÜǊƽ والمǏ      ǚيركـز السـارد عل
 ƾها هو السبب في أفضلية وفالعي .المكانباسم النطƌمالن تسقي البساتين وماƛاÜر  

ونزلنا يومنا ذلǁ بالعين المعروفة     : "  كقولǊ ب هو منƲر خǚ   اوقد يƮف حركة الماƇ فƎذ      
بعـين فارÜƖ وهذه العين أعذب من األولÜǏ وهي بواد حسن المنƲر شارƟ للنÜƩƽ وقبلها               

                                                 
)1( - ƾدر السابƮالمƭ Ü:89.  
)2(-ƭ ÜǊسƽ312: ن.  
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خـرǎ جاريـة إال أنها أضعف جريا منهاÜ يجرǐ ماƌها فينتهي إلǏ هذه العينÜ               عـين أ  
              Ƴابة مشتبكة من شجر العرعر والضرو والخروƹ للتهاƲ متسعة قد Ƈبركة ما Ǌمن ƴوتجتم

       Ƈالما ǐـم يجرƛ ǁيـر ذلـƹالبحر    ... و Ǐ1(..." جريا قويا ينتهي إل(    ÜرƲوهي حسنة المن
 الماƇ في ركوده     حركة ƚ عن أƛرهÜ ويتتبƴ   إنـǊ يـتذوƾ الجمال ويحد      لـنÜƩƽ لشـارحة   

 Ƙمن نباتا Ǌوفيما يحيط ب ÜǊوجريانǊوسكون ÜƇب لحركة الماǚر طبيعي خƲمن Ǌإن.  

تلعـب اآلبار دورا كبيرا في استقرار السكان في المناطƾ التي ال تتوفر فيها               : اآلبـار  -
دǎ المناطƾ العـيونÜ وقـد يـبذل السكان جهودا كبيرƖ في حƽرها كما ذكر عن سكان إح             

وسـبب قلة آبارهم ما يعانونǊ في حƽرها من شدƖ األرƯ وǚƮبتهاÜ حتǏ أن الرجل               "...
 فالسكان يعانون   )2(..." لـيمكƚ فـي حƽر البئر العام والعامين بحسب كبر البئر وƮغرها           

               ƴولم يهتم السارد باآلبار كما اهتم بالينابي Üللشرب والزراعة Ƈعن الما ƚيـرا في البحƛك
فبتنا علƹ Ǐير ماƛ Ƈم أƮبحنا يوم االƛنين فنزلنا         "... كرها يشير إلǏ نوƳ مائها      وحـين يذ  

        Ɩرƽق Ưتتضمنها أر ÜƖوهي بئر مر Ü3(..."ببئر تعرف بالعقلة(    ÜوبةƮدر الخƮفالعذوبة م 
Ɩ ال تنبƘ شيئا فمن الطبيعي إال يحيط بها إال القƽرÜ ولكن للƮحراƇ أحكامها لذلǁ               اروالمر

  :د وجدوا هذه البئر قد أوردها آخرونÜ فكƋنǊ يتƋسف علǏ ذلǁ قالروǎ السارد أنهم ق

   )4(..."ووجدنا بعƯ المحاميد قد أوردها ذلǁ اليوم إبǚ كƛيرƖ فزادها إلǏ المرارƖ تغيرا              " 

بئر ينوب بضم الياƇ المعتلة وبالنون والتاƇ الƮحيحة المƛناƖ وهǏ بئر معينة            "    ومـƛلها   
يشكل االهتمام بالنطƾ السليم ƲاهرƖ في الرحلة التجانية فهوال          )5(..."عذبة بسƠƽ جبل حال   

يكتƽـي بضبط منطوƾ أسماƇ المدن والمواضƴ وتقديمها مشكولة فقطÜ وإنما قد يوازن بين              
      Üǐمنطوقـين سـائدين عربـي وبربر     Ǌبعين ... فنزلنا:" ويربط بين الدال والمدلول كقول

راƇ وهكذا تنطƾ العرب بها والبربر      ودرƩ بكسـر الـواو وسكون الدال المهملة وكسر ال         

                                                 
)1(-  Üƾدر السابƮالمƭ:315- 316.  
)2(–ƭ ÜǊسƽ186: ن.  
)3( -ƭ ÜǊسƽ205:  ن.  
)4(-ƭ ÜǊسƽ205:  ن.  
)5(-  ÜǊسƽنƭ:317.  
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وقد يƮبƠ الماƇ   . )1(." كǚمهم يلحقـون هـذه اللƲƽة تاƇ ساكنة علǏ ما هو معروف من             
معلما من معالم الطريƾ تعرف بǊ المراحل وتنزل عنده األركاب فيكون مƮدر راحة بعد              

 Ƈعـنا.             Ǐعل Ɲكما تنس Ƙوخرافا Üحولها أساطير Ɲالعيون   ولكـون اآلبار عميقة فقد تنس 
        Ʃبئر الكنود الكائنة بطرابل ǁمن ذل Ƙواألكما..." ǐبئرا    ...ذكر البكر Ʃأن بمدينة طرابل

تعرف ببئر الكنودÜ من شرب منها فقد عقلÜǊ وأنهم يعيرون الشارب منهاÜ ومن أتǏ منهم               
     Ǌقيل ل Ǌم عليǚمن بئر أبي الكنود          : بمـا ي Ƙفقد سرب ǁوهذه البئر قد   (....) ال عتب علي

ا بداخل المدينة وعليها يوردون بهائمهمÜ وكƛير من أهل البلد يشرب من مائها وال              رأيـته 
  )2(." يتحرج من ذلǁ مƴ علمǊ بما يسند عنها

   فحكاية فقدان العقل مروية قديما وأسندها السارد إلǏ البكرÜǐ أما سارد الرحلة فقد زار              
  .بالون بǊ إذ يشربون بǚ حرجالبئرÜ وسƋل عن الخبر فوجد الناƩ يتداولونÜǊ ولكنهم ال ي

.                        التي يتجمƴ فيها ماƇ العيون كبركة عين طرهÜ وƹيرهاالبرƿ ويلحƾ بالعيون واآلبار 
ا ووƽƮها   ذكر السارد في رحلتǊ أكƛر من أربعة عشر وادياÜ والتي وقف عنده            : الوديان -

باعتـبارها تشكل حيزا من الرحلة أو تجسد ميزƖ ما ال يتجاوز الخمسةÜ والسارد قد يذكر                
              Ʃفي قاب Ǌكقول Üوالبساتين Ƴمن المزار Ǌب ƴƽوما ينتـ ÜǊويحدد منابع ǊƽـƮوي ǐالـواد :  

ولهـا واد يسـقي بسـاتينها ومزارعها ويخترƾ في كƛير من مواضƴ الغابة دورها               "... 
 )3( " هـذا الوادǐ من عين خرارƖ في جبل بين القبلة والمغرب منها              وشـوارعهاÜ أƮـل   

              ƾة التي تحترƽالمختل Ƙاالنعراجا Ǐالمدينة من الجبل إل Ƈفي تشكيل فضا ǁيشار ǐفالـواد
البسـاتين والدور والشوارÜƳ فينشƋ عنǊ شكل هندسي لم يستمر السارد في تجسيدهÜ وكما              

 إلǏ ضياعǊ بǚ انتƽاƳ كوادǐ زرود الذǐ حددهÜ         يركز علǏ استƛمار ماƇ الوادÜǐ قد يشير      
ووادǐ زرود في قبلة القيروان     : " وذكـر الجهـاƘ التي تنتƴƽ بÜǊ والتي ال تنتƴƽ بÜǊ قال           

بينها وبينǊ أميال يسيرÜƖ وأƮلǊ من موضƴ يعرف بƽران بضم الƽاƇ وتخƽيف الراÜƇ وهذا              

                                                 
)1( -ƭ ÜǊسƽ316: نƘفيقولون تودرس ÜƖبالزياد ƣالنس Ưوفي بع Üƾقال المحق Ü " ƫ1هام.   
)2( -ƭ ÜǊسƽ259:  ن.  
)3( –ÜǊسƽن ƭ :87 – 88.  
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اÜ فƎذا انتهǏ إلǏ األƮنام وهو      الوادǐ يمر في طريقǊ علǏ مزارƳ تسقǏ منǊ وينتƴƽ بǊ فيه          
 Ǌب ƴƽه فلم ينتƌما Ƴضا Üمتسعة ǁفي جوف القيروان انتشر في سبخة هنال ƴ1( ..."موض(   

      Ƙتحديد الجها Ǐجوف"وشمال  " قبلة"جنوب  :    فالسـارد هـنا عل "  Ƙم " أميال"والمسافاƛ
             Ǐيبق ǚف Ǌسبخة تستوعب Ǐم تنتهي إلƛ Ǌيد منƽتست Ɩيرƛك Ƴمزار Ǐر   المـرور علƛأ ǐللواد 

  .  وهذا الوƮف يكاد يكون رمزيا من حيƚ البدƇ واالنتهاƇ. وال منƽعة

              ƴبها كما فعل م Ƙالتاريخية التي جر ƚا جغرافيا مذكرا باألحداƽƮف األودية وƮوقد ي  
وهـذا الـوادǐ أƮل مائǊ من الجبل المتƮل من المغرب إلǏ المشرÜƾ              " وادي مجسـر  

       Ʃغير يعرف برأƮ عـند جبل ƴأبو محمد بالميورقي      ...  تاجرا فيجـتم ƣالشي ƴأوق ƚحي
Ǌوقعت ...          ǐأحدهما هذا الواد Üالبحر Ǐمن تاجرا واديان ينتهيان إل ƾترƽم يƛ ...واآلخر ...

     Ƈجاƽال ǐمن        . )2(..." هـو المعـروف بواد Ǌمن منبع Ƈابتدا ǐفالسارد يرسم خريطة الواد
 وكǚهما يƮب في البحرÜ وقد      الجـبلƛ Üـم تجمعǊ عند رأƩ تاجراƛ Üم تƽرقǊ إلǏ واديين           

وروǎ من  : " ذكر ما جرǎ علǏ هذا الوادǐ من أحداƚ دموية تقابل جريان الماƇ إذ قال               
  )3(. " دمائهم المراقة ƲماƇ جواده

   وكـƋن منƲـر الوادǐ وماƇه الجارǐ أبǏ إال أن يولد ƮورƖ جريان الدماƇ التي أراقها        
  ".ورقيالمي"المنتƮر الذǐ أشبƲ ƴمƋه من المنهزم 

ووادǐ مجسر منها   :"   ولقـد أوجـد في هذا الوادǐ من المقابƘǚ ما يƛير العجب إذ قال             
معروف بكƛرƖ األسودÜ وهي موƮوفة بشدƖ األسر وقوƖ القسرÜ وقد كانƘ تبنǏ في الوسط              
من هذا الوادǐ مشارÜƳ فƋجلƘ األسود ناسهاÜ وأكƛرƘ فيهم افتراسهاÜ فƽارقوا مغناهاÜ ولم             

جل ذلǁ سكناهاÜ وهذا الوادǐ ما كان من أرضǊ منخƽضا كان الماƇ بǊ دائما              يسـتطيعوا أل  
ألنـǊ يعود بطبƴ األرƯ ملحا أجاجاÜ وال سيما ما قرب من البحرÜ وتوجد بǊ أنواƳ من                 
                  Ǌب Ƙوتنب Üعند نزول األمطار Ǌإال حين حمل Ƈما Ǌعا لم يكن بƽمرت Ǌوما كان من ÜƘالحـو

Ƈل والطرفاƛابة مشتبكة من األƹ". )1(   
                                                 

  .118:ر السابƮƭ Üƾد الم-  (1)
(2)  –ƭ ÜǊسƽ120: ن.  
(3)  -Ǌسƽن Üƭ :120.   
(1) – ƾدر السابƮالمƭ Ü:120-121.  
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  نجـد أن الوادǐ في هذا الوƮف يƽترƾ إلǏ واديينÜ والناƩ ينقسمون إلǏ قسمين منهزم           
ومنتƮـرÜ الـوادǐ يجرǐ بالماƇ وضواحيǊ جرƘ بالدماÜƇ المنتƮر وتقابلǊ األسود التي             
فعلـƘ فعلـتها فـي السكان فارتحلوا كما ارتحل الميورقي المنهزمƛ Üم نجد هذه األسود                

واƳ الحوƘ المستطابة المƋكولةÜ وهذا الماƇ العذب في أولÜǊ والمالƠ          الضـارية اآلكلةÜ وأن   
األجاج في آخرهÜ واألماكن الجافة من الوادÜǐ والماƇ الجارǐ بتƌدÜƖ والجارǐ بقوƖ السيل             
الجـارفÜ هذا وذاǁ يغطǏ باإلƛل والطرفاÜƇ إنǊ منƲر متكامل ممتد علǏ مساحة واسعة              

  .سماǁ الطرية والماƇ العذب والممجوجتتجلǏ فيها الحيواناƘ الضاريةÜ واأل

          Üومنها ما هو دائم الجريان Üهƌما ƴوهذه األودية منها ما ينقط     Ʃالرمال بطرابل ǐفواد :
واد متسـƴ عذب الماƇ ال ينقطƴ ماƌه في شتاƇ وال في ƮيفÜ ومبدƌه من الجبل قاطعا                 " 

ة قريبة من الجبلÜ    وأƮل مائǊ من عيون تنبƴ في أƛنائÜǊ تبتدƏ من مساف         ... إلـǏ البحـر   
             Üالبحر Ǐها إلƌفينتهي ما Üǎبعدها عيون أخر Əم تبتدƛ Üƴم تنقطƛ ǚقلي ǐوال يعم   فتجـر

  )2(..."الماƇ جميƴ الوادǐ إال في وقƘ األمطار عند نزول السيول من الجبل

   إنـǊ وƮـف دقيƾ تتبƴ فيǊ السارد أوضاƳ الماƇ علǏ مسافة بعيدÜƖ من حيƚ الƲهور                
ـ       المبدأيƚ الجرǐ والركودÜ ومن حيƚ االمتƇǚ والخواÜƇ ومن حيƚ          والخƽـاÜƇ ومـن ح

 Ǐاآلبار         . والمنتهـ ƴن مƋكما هو الش Üف السارد للوديان بالرحلة في ذاتهاƮو ƾوال يـتعل
والعـيونÜ وإنما يتعلƾ األمر بمدǎ االستƽادƖ من مياه الوديان وما ينشƋ حولها من زراعة               

الجغرافي للوادÜ ǐ ولعل ربط مƮادر المياه       وعمـرانÜ إلـǏ جانـب االهتمام بالتشكيل         
            ÜاديةƮاالقت ƴمن كون التجاني من مسئولي الدولة المهتمين بالمناف ƴبالسكان ونشاطهم ناب

 كبيرÜ  لمسئولوهذا ما يتناسب مƴ وƲيƽة شخƭ مƮاحب        . واآلƛـار األمنية واالجتماعية   
تعددƖ ممن يسكنون في    كان خروجǊ أساسا لضبط الجانب األمنيÜ واستخƭǚ الجباياƘ الم        

المـدن والقـرǎ ورƌوƩ الجبال وحواف الوديانÜ ونعتقد أن كƛيرا من هذا الوƮف كان               
مباشرا آنيا ضبطǊ السارد حين كان ماǚƛ بالمكانÜ لكون الذاكرƖ يƮعب عليها أن تستعيد              

  .هذه األوƮاف الدقيقة كما تتجلǏ في الواقƴ الطبيعي

                                                 
(2)  –ƭ ÜǊسƽ310: ن.  
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 -  Ƙب     : السـبخا Ƈادر الماƮبم ƾمجاال         ويلحـ ǎالتي تشكل هي األخر Ơالمال Ƈالما Ƙركا
التي ذكر السارد   " سبخة تاكمرƘ "فضـائيا مائـيا لكنǊ خطير خطورƖ بالغةÜ ونكتƽي بذكر           

       ǚا ليƇا منها نهارا وجزƇالليل األخير ارتحلنا وأخذنا في        :" أنهـم قطعوا جز ƚلƛ فلما كان
ووجدنا فيها معالم   ... لزوال من الغد  اجتياز هذه السبخة فلم نزل نقطعها سŃرǎŅ وسيرا إلǏ ا         

ألن ما علǏ يمينها وشمالها     ...قائمة من جذوƳ النخل تمنƴ السالǁ من الخروج عن طريقها         
  )1(." من األرƯ مغائƯ ال تƛبƘ عليها قدم وال يسلكها أحد جاهل بها إال ƹاƭ فيها

ادÜ ولما أراد     وقـد اشـتهر أمر هذه السبخةÜ وأودƘ بحياƖ قوافل كƛيرƖ فضǚ عن األفر             
           ǁفي المسال ǐأسند الخبر للبكر ÜǊالسـارد أن يـدعم ما يقول " :    Ƙفيها الجماعا Ƙوقد هلك

وإذا ƹاƭ فيها أحد التƋمƘ األرƯ في الحين        . " والعسـاكر ممـن دخلها ولم يدر أمرها       
    Ƙكمـا كان Ƙ2("وعـاد(      Ǌم أسند الخبر لمخدومƛ Ü "اده أن      " اللحيانيƽخبرا م Ǌل ǎرو ǐالذ

فيها ألف جمل قد ƹاƘƮ في هذه السبخةƛ Üم عادƘ األرƯ كما كانƘ وكƋن لم يكن                قافلة  
وهي من ƹرائب الدنيا التي أƽƹلها      : "...ƛـم وƮف السبخةÜ قائǚ    ) 3( .لـتلǁ اإلبـل أƛـر     

Ü فƎنها أميال في أميال سطحا واحدا كاللجين        نالمƌرخـون وأهمـل وƮـƽها اإلخبار يو       
نƽذه البƮر لƽƮائÜǊ وكƋنما هو ƹدير جمد بمائÜǊ        المسـبوÜǁ أو المرمـر المحكوǁ يكاد ي       

وآن وقƖǚƮ Ƙ الƮبƠ والناƩ يمشون فيها فƮلوا منها علǏ بساط من الكافور أو              : قـال 
ولما تمادǎ المشي في هذه السبخة إلǏ وسط النهارÜ وتوالǏ عليها           : سـطƠ من البلور قال    

  رÜ فكل ما تخلف من تخرƾ منها نحو مائة ذراƳ فيما يقرب من الب... تكرار الحافر

  )4(..."الحمولة واألƛقال ابتلعتǊ وساخƘ الجمال بƋحمالها فما أخرجƘ إال أشƇǚ بعد نحرها

  هـذا الوƮـف لسـطƠ السبخة ليƩ من إبداƳ سارد الرحلة وإنما هو مƋخوذ عن سارد     
         Ʋورا لمنƮيت Əمما يجعل القار Üسلوب مباشرƋب Ǌعن Ǌينقل Üرآخر     Ʃالنا Ǌعلƽويشاهد ما ي 

ـ  ن حـركة وƮـƛ ÜƖǚـم انكسـار جزƇ من سطƠ السبخةƛ Üم ƹوƭ الجمال بƛƋقالهاÜ                م
والغرƯ من هذا الوƮف هو التحذير من المكان الذǐ أهلǁ          . وإخـراجها بعـد نحـرها     

                                                 
  .155 -154:ر السابƮƭ Üƾد الم–  (1)
(2)  –Ǌسƽن ƭ Ü:155.  
(3)  –ƭ ÜǊسƽ155: ن.  
(4)  – ÜǊسƽنƭ:155.  
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 عميقة األƹوارÜ مجهولة المقدارÜ تقضي علǏ األعمارÜ لذا يهابها كل           الكƛيـرÜ فالسـبخة   
يƾ للسائرين  معالوقوƳ في النارÜ إنǊ المكان ال     مارÜ ويحذر من الوقوƳ فيهاÜ كما يحذر من         

  .في الليل والنهار

Ʈائر األشخاƭ  ملقد أورد السارد أسماƇ جبال كƛيرÜƖ تبعا لتذكر األحداƚ أو            : الجبال - 
الƽـارين والمعارضينÜ ولم يƮƽل القول إال علǏ جبل درن ضمن حديǊƛ عن ƹمراسن إذ               

Ʈل الذǐ أƮلǊ جبل درن بالمغرب وهو       وƹمراسـن اسـم لناحية من الجبل المت       : " قـال 
الجبل األعƲم الذǐ قل علǏ وجǊ األرƯ ما يدانيǊ سموŅا وامتدادا وكƛرƖ خƮبÜ واتƮال              
عمارÜƖ ومبدƌه من البحر المحيط في أقǏƮ السوƩ مارŅا مƴ الشرƾ مستقيما إلǏ أن يƮل             

اذǎ طرابلƩ  إلǏ هذا الموضƴ فيسمǏ دمرƛ Üم يمتد فتسمǏ مسافة منǊ جبل نƽوسةÜ فƎذا ح             
  )1(."رقيقا إلǏ أن يƮل إلǏ طرف أوƛان من أرƯ برقة فينقطƴ هناǁ... رƾ وخƽي وامتد

       Ǌتسميات Ưوبع Ǌهنا ينتهي تحديد المكان وامتدادات Ǐللزينة      .  إل Ʃالبا ما يذكر ليƹ فالمكان
           ǚأردف قائ ǁلذل ƚاألحدا Ǌلǚوإنمـا باعتـباره مسرحا تقدم من خ " :    Ǐإل Ǌوهو من مبدئ

هاه مخƮوƭ بسكنǏ البربرÜ وبǊ كل طريƽة من الƛمار وƹرائب األشجارÜ والماƇ ينبƴ             منت
 فالمكان علǏ سعتǊ ورحابتǊ مخƮوƭ بجنƩ من الناÜ         ÜƩ)2(..."منǊ في مواضƴ معروفة   

ولـيƩ لغيرهمÜ وهو جبل متƽرد في الخƮوبة بل هو مƮدر كل الخيراƘ لذا فهو محبب                
ƩوƽللنÝ لوم و لذاƲنا لكل مƮوالتمرد نجده ح Ƙوراƛدر الƮمغلوب وم.  

     هكذا يƮبƠ المكان معńبرا يقف عنده السارد ليراه ويتƋملƛ ÜǊم يƽتحǊ فƎذا بǊ أمام خشبة 

             Üيبنون أو يهدمون ƭاألشخا ǎالمتراكمة عبر الزمن فنر ƚاألحدا Ǌلǚتقدم من خ Ɵالمسر
يƮلبونÜ يبنون المساجد   ونراهم يقتلون ويŃقتلونÜ ويسلبون أو يŃسلبونÜ يموتون فيدفنون أو          

  . ƛم يغلƾ المكان لǚنتقال إلǏ مسرƟ آخرÜفيعبدون أو يتنزهون ويتمتعون

  -  Ʃالسرد            :  المـدار ǎمستو Ǐعل Ʃطرابل Ǌب Ƙردƽالسارد وت Ǌوممـا أشار إلي " Ɩرƛك
 Ʃرية  " المـدارƮأبي محمد عبد         : " وأحسنها المدرسة المنت Ǌقيƽيد ال Ǐها علƌالتي كان بنا

وهذه المدرسة من أحسن المدارƩ وضعا      ... بـي البـركاƘ بن أبي الدنيا      الحمـيد بـن أ    

                                                 
(1)  –ƭ Üƾدر السابƮ185: الم.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ185: ن.  
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وأƲـرفها ƮـنعاÜƃ ونقلƘ من حƲ أبي الحسن علي بن موسǏ بن سعيد في بعƯ تقاييده                 
حللـƘ في بعƯ سƽراتي بطرابلÜƩ فبكرƘ يوما إلǏ المدرسة التي أنشƋتها بها             : " قـال 

 روضة حبƾ حبسƘ حاستي البƮر      فدخلƘ إليها وقعدƘ مسرحا طرفي في     ... الهمة العلية 
Ƙم قلƛ والشم عليها:  

  ƹبŊ الكŽرǎ سحłرŅا من روضة الحłبĉƾł ا    ــياحبذا نسمة هبƘ لناشĉقه

ĉƾــĉشŽتƅمن łƟا روłاهłدŽمن ن ĆةŮببل        ƅƘĉوقد نعش ƅƘŊتها عندما هبńبĉسłح  

 Ćنشر Ǐين علĉƲمحاف      Ǌب Ńالتجار ǏŽافłقد و Üĉدƅنĉل الهſƽƅنłرŽقĉƾــĉبłع Ǌل  

ĉƾĉنćلي أ Ŋمر Ćƫńيłع łيبĉط ĉǊĉيبĉطĉني          بĉرŮذك ŋǐالداو ŃǊŊفعندما ما فض  

ĉƾĉـدŽالغ ĉƯĉارłا بالعŅدłبćأ ƅƘłيĉقŃا           وسłهŽاحتłن سłمńحŊالر łƩŮنćأ łƩſونſ1(بت(  

لذǐ يروǐ   والمǚحـƲ أن السارد لم يƽƮهاÜ وإنما أسند السرد لراو من المستوǎ الƛاني ا         
حكاية متضمنة ذاƘ عǚقة موضوعية تدعم ما رأǎ السارد وأراد أن يبلغǊ فلم يجد أفضل               
                Ǌتاحا لتقديم أوجƽأن السارد اتخذ المكان م Ǐمما يدل عل Üف البن سعيدƮمن إيراد هذا الو

          Ɩيرƛالعلمية الك Ƙالمتعلقة بالمجاال Ƙومن المعلوما Üاألدبية والتاريخية Ǌمن مطالعات Ɩيرƛك Ü
ومـن خǚلها نتبين شخƮية السارد الƛقافية والمعرفية ذاƘ التكوين الموسوعي الǚئƾ بمن         

  .يتولǏ مƛل وƲائǊƽ في بǚطاƘ الدولة

-  Ƙباإلخبار عن        :المنتـزها Ǐƽامها وإنما اكتƲولكون السارد لم يقدم لنا مهام المدرسة ون 
Ü وهو  "باب المنشر "بالمدن منها   حديقـتها فƎننا نتخذها تمهيدا لتقديم المنتزهاƘ التي توجد          

من أحسن المتƽرجاƘ ألن مجتمƴ الماƇ هنالÜǁ ويجتمƴ بǊ القƮارون فينشرون هنالǁ من             
                Ƙتحƽت Ưرو Ǌر أنƲكبره فيخيل للنا Ǐعل Ǌـياب الملـونة واألمـتعة الموشية ما يعمƛال
               Üابتهاƹ وهو خارج عن ƴبنور أحسن من هذا الموض Ʃأنهاره ولي Ƙواطـرد Üأزهـاره

يقدم السارد وƽƮا استقƮائيا جزئيا للمكانÜ في       . )1(..." لغابـة مƮǚـقة لسور المدينة     وا
 ابتدأ من نقطة    Ǌأنأǐ  . حين كان من المƋلوف أن يقدم المنƲر الشامل ƛم ينتقل إلǏ المƮƽل           

                                                 
  .252 -251:السابƭ Üƾ رƮدالم –  (1)
(1)  – ƾدر السابƮالمƭ :158.  
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وهذه تقنية مستعملة اآلن في التƮوير      . ضـيقة ƛم اتسƴ المشهد حتǏ عمŊ المدينة وبساتينها        
  .ألفǚم خƮوƮاعموما وفي ا

وبخارج باب البحر منها منƲر     : "  ومما أشار إليǊ من المنازه الجميلة مرسǏ طرابلƩ قال        
                ƴحسن متس Ǐوهو مرس Üالمدينة Ǐمرس ƚالساحل حي Ǐـر مشرف علƲمـن أنـزه المنا

 هنا يتعانƾ   )2(." تقـرب المراكب فيǊ من البر وتƮطف هنالǁ اƮطƽاف الجياد في أوارها           
     Üالبحر ƴالبـر م           Ưف بعƮر من بعيد فيƲوالسارد ين Üوالعمال في نشاط Üن راسيةƽوالس

شرف من  أÜ والسارد   "أنزه المناƲر : "األشياƇ ويسكƘ عن أخرÜǎ مما أوحǏ لǊ بƋن يقول          
  )3(. أعلǏ فƋبدƳ لنا هذا المشهد الذǐ يعرف عند النقاد بعين الطائر

 األزمان أكƛر من اهتمامǊ     يهتم بƋخبار المكان عبر   التجاني     وهكـذا يمكـن القـول أن        
بوƮـف المنزه والبستانÜ وقد رأيناه يضمن أوƮاف اآلخرين ليشخƭ المكانÜ من ƹير             

تشخيƮا يƋتي  مسرحا لتقديم األحداÜƚ وقد     يƋتي  وƮف المكان قد    وÜ  قƮـور وال نقƮان   
جسد مƛƉر العمران وما يلحƾ ذلǁ من خراب وتدميرÜ وفتƠ          يودفعـا للسير واالنتقالÜ وقد      

  .مواهب الرحمنجزيل ƛار Ʈناعة اإلنسان و آنÜ ووبنيا

  :الرحلة العياشيةفي -ƛالƛا
   الƮـورƖ المكانـية تشـكيل يجمـƴ مƲاهر المحسوساƘ من أƮواƘ وروائƠ وألوان        

 بالموضوعية ونقل الƮورƖ كما     ةوأشكال وحركاÜƘ و يتسم الحديƚ عن المكان في الرحل        
         Üباهـتة أحيانا Ƙوإن كانـ Üƴوجدانا ته     ة ومتلون فـي الواقـ Ƴمزجة الساردين وتنوƋم ب     .  

  والوƮـف مكـوŇن أساسي يتناوب مƴ السرد في دفƴ الرحلة إلǏ مƮيرهاÜ وقد يمتزج               
 الوƮـف مـƴ السـرد إلـǏ درجة يƮعب الƮƽل بينهماÜ لكون السƽر في المكان يتجدد       

  Ɲ ـندمباستمرارÜ والسارد يƽرƟ بهذا التجدد وبخاƮة إن كان نحو األفضلÜ مما يجعلǊ وي

               Ƴبقا Ǐو إلƽيه ǊنƎف Üوإذ يرحل السارد في األماكن باستمرار Üالجديد ƴالموق ƴوجدانـيا م
معيـنة تƛير االطمئنان وراحة البال علǏ المستوǎ الباطنيÜ مما يهون المشاƾ والƮعاب             
               ƚمن حي Ǌسƽالمكان ن ƴم ƳراƮال ǁبل يهون ذل Üالتي يعانيها المسافر في اجتياز األمكنة

                                                 
(2)  –ƭ ÜǊسƽ246: ن.  
  .75:سعيد الغانمي وناƮر حǚوÜ :ƭ ǐ تر... بوريƩ أوسبنسكيÜ شعرية التƋليف–  (3)
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  ƴهـو مواق           ǁالرحال المهال Ʃفيتوج Üالحركة والراحة ƾمخاطر طبيعية تعي Ǐتشتمل عل 
  .وبخاƮة حين تتضاƇل عناƮر الحياƖ من ماƇ وطعام

وسـنقف عند األمكنة الǚفتة لǚنتباه والتي نعتقد أنها تشكل العناƮر األساسية والƽعالة               
  :في فضاƇ الرحلة العياشية ونبدأ بـ

   ǎالمدن والقر :  

ƛم ارتحلنا  : " مر السارد بقرية أو مدينة إال ويشير إليهاÜ فحين قرب من القليعة قال            ما إن ي  
وال تƽتƠ العين إال ملئƘ رماالÜ      ...من هناǁ في يوم عاƮف لم نر مƛلǊ فيما تقدم من سƽر           

فالـركبان بƋرديتهم مترفلون والمشاƖ بجوانب اإلبل قهرا يرملونÜ ونزلنا بالقليعة تƮغير            
ة حƮينة علǏ حجر Ʈلد في سƠƽ جبل منقطƴ عنÜǊ وبها آبار كƛيرƖ طيبة              قلعةÜ وهي قري  

         ǚير وهي من طاعة سلطان واركƛبك Ʃونخـيل لي ÜƇف والمشقة )1(..."المـاƮفالسارد و 
" لطريƾ من جراƇ الرياƟ الشديدÜƖ واعتبر ذلǁ إطارا يحدد محيط            في ا  التي عاناها الركب  

ي ما إن تهب الرياƟ حتǏ تسد اآلفاƛ Üƾم ذكر          إذ هـي تقƴ وسط هذه الرمال الت       " القـرية   
وهذا دأب القƹ Ƴǚالبا ولكون الماƇ هو الهم        " علǏ حجر Ʈلد   "هاالقـرية مـن حيƚ موقع     

األول فـي مƛل هذه األماكن وهو الذǐ يجذب الناƩ لǘقامة واالستقرارÜ ويجذب السابلة              
ا بƋهم ما في الƮحراƇ حينئد      ƛ Üم أردفه  ..."وبها آبار كƛيرƖ طيبة الماƇ    : " لǚستراحةÜ قال 

وبذلǁ تم وƮف المكانÜ وهو وƮف شامل متحرǁ في األولÜ ساكن في اآلخرÜ             " النخيل"
: ر إلǏ كونها مسكونة عامرÜƖ قال     اشأيتهم بالدور السكنية وبالشوارƳ واألزقةÜ ولكنǊ       ولم  
لرجل وبهـا عاملÜǊ وهمتǊ علǏ قدر همة مستعملÜǊ وقد أخبرني من رآه أسود حافي ا              "...

 )2(..." عـارǐ الرأÜƩ في مƖƇǚŃ وسخةÜ ومƴ ذلǁ يتحاكم إليǊ أهل قريتǊ ويذعنون ألمره             
   Üويذعنون ألمره ÜǊأهلها فيتحاكمون إلي ǊتيƋوي Üفي هذه القرية ǁيتحر ƭوهـذا رسم لشخ

فـي خدمة شخƮية حاكم القليعة الموƮوف بƽƮاƘ متتالية ملƽوفة في مƖƇǚ             فالوƮـف 
  .Ǌ وسط الرياƟ العاتية وسكانǊ يجسد درجة كبيرƖ من البƩƌالمكان بƋجوائف Üوسخة

                                                 
  .1ƭ Ü:43 أبو سالم العياشيÜ الرحلةÜ ج-  (1)
(2)  -  ÜǊسƽ1جنƭ Ü:43.  
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سفÜ وهي خط من النخيل مستعرƯ في       : "...قائǚ) سوف(  وهاهـو يƮف بǚد سف      
               Ǌزير قريب من وجƹ ها طيبƌوما ÜƖد عديدǚب Ǌوفي Üرهƛأك Ǐلب علƹ وقد Üوسط الرمل

 األرƯ قليǚ حتǏ    األرÜƯ أخبرنـي أهـل البلد أنهم إذا أرادوا ƹرƩ النخيل بحƛوا في            
               ǚف Üم يردون عليها الرملƛ Ƈولها في الماƮتكون أ ƚفيغرسونها بحي ÜƇالما Ǐـلوا إلƮي

  ...   تحتاج إلǏ السقي أبداÜ ويعالجونها بعد ذلǁ بƋبعار اإلبل وƹيرها فيضعونها في أƮولها            

ǚب  وكـذلǁ يƽعلـون بƋنواƳ الخضر والبقولÜ وسائر ما يغرسونÜǊ وكƛيرا ما يقتنون الك             
وسكنǏ هذه البǚد   ... للƮـيدÜ فƎن بǚدهم ذاƮ Ƙيد كƛيرÜ وجل معيشتهم منǊ ومن التمر           

  )1(..." في زرائب من جريد النخلÜ فƎليها يƋوون وبها يخزنون

..." خط من النخيل مستعرƯ   "   فـي هذا المنƲر اعتمد علǏ الوƮف الشامل الخارجي          
يƚ يƮور عمل الǚƽحين في     ووƮف شامل داخليÜ ح   ..." زرائـب مـن جريد النخل     "و

حقـولهم وبسـاتينهم وما يƽعلون مƴ شيƇ من االستقƮاƇ في الحƽر والتغطيةÜ والمعالجة              
Üبالبعر              Ǐعل Ǌا منƮوحر Üوالتخزين Ƈواإليوا ÜƩفي الغر Ʃالسارد حركة النا  Ʃولم ين

لǏ وتبعنا كƛير من أهل البلد يلتقطون البعر من منزل الركب للنخل ع     : "ذكـر نشاطهم قال   
  )2(."حسب ما ذكرنا

باإلضافة ...  فالمكان هنا عامر بنشاط الغرÜƩ والحƽرÜ والتغطيةÜ والتخزين وجمƴ البعر         
      Üفي المكان Ɩالحيا Ƴويزر Üمما يوفر الحركة والنشاط Üيد الوافرƮب والǚذكـر الك Ǐإلـ

       Ǌور الخالية كقولƮوالق ǎـف القرƮوقـد ي..." :      Ǌووجدنا في Üر مخيفƮهرا لقƲ وجئنا
ن بالحجارƖ المرƮوƮة   ي متƮǚقتين مبنيت  )3(ياها كƛيرƖ في مƉجلÜ ووجدنا فيǊ جابيتين        م

بـناƇ متقـناÜ وكل واحدƖ طولها نحو المائة ذراƳ في مƛلهاÜ وقد تعرضتا ألفواه الشعاب                
وجمعـتا من الماƇ ما تبحرÜ وكاد أن ينƽجرÜ وأخذ الناƩ حاجتهم وتوضƋواÜ وهذا القƮر               

ية التي بقيƘ رسومها في تلǁ البǚدÜ وفيǊ أƛر مسجد مئذنتǊ باقية            من أعƲم القƮور الخال   
  )1(..." إلǏ اآلن

                                                 
  .52:ر السابƮƭ Üƾدالم -  (1)
(2)  –Ǌسƽجن Ü1ƭ Ü:52.  
  )وسيطمÜ ال(الحوƯ الذǐ يجبǏ فيǊ الماÜƇ ج جواب : جابية:  جابيتين–  (3)
  .1ƭ Ü:108ر السابÜ ƾ جƮد  الم–  (1)
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 علǏ الماƇ أوال لكونǊ العنƮر المƽقود في الƮحراÜƇ ومن عƛر           Ǌلسارد رƌيت ا  لقـد ركز  
ر إلǏ القƮر الخالي من أهلǊ      اشأعلـيǊ فقد عƛر علǏ خير كƛيرÜ وأمن من شر كبيرƛ Üم             

... بين الحركة الركب الذǐ نشط لملƇ القرب وإسباƷ الوضوƇ         ةÜ و ولم يبƾ منǊ إال المئذن    
عتمد أوال علǏ الوƮف الهندسي فبيŇن األبعاد       افقـد أعاد الحيوية في المكان بعد خوائÜǊ ف        

والموقـƴ وكيƽـية البناƇ وموادهƛ Üم انتقل إلǏ منƲر الناƩ وهم مقبلون علǏ حاجاتهم من                
  .الياÜ فوǊƽƮ وأحسن وǊƽƮالماƛ Ƈم نقل بƮره إلǏ القƮر فوجده خ

  وقـد يمر سريعا علǏ المكان فيومƐ إليǊ إماƇاƘ ويهتم بعناƮر الحياƖ من ماƇ وحيوان               
  .وسكانÜ وقد يذكر أنواƳ النشاط من بيƴ وشراÜƇ وما إلǏ ذلǁ مما يولد حركة دائبة

        ǚقائ Ʃـف مديـنة السـويƮومساجد      : "...   فهاهـو ي ƾأسوا Ƙذا ƖغيرƮ هي مدينة
   Ƙيقف بين جبال             ووكـاال ǁوهنا Üتي من الهندƋي ǐالذ Ơالبحر المال Ɛشاط Ǐمستطيلة عل

               Üنƽالس Ǐوفي هذه المدينة ترس Üوبين البحر الرومي نحوا من مرحلتين Ǌوبيـن Üشـامخة
               ÜǏƮالتي ال تستق ƴوالبضائ ÜǏƮالتي ال تح ƴفيها السل Üومكة واليمن Ɩتي من جدƋالتي ت

  )2(." ..ومن هناǁ تحمل إلǏ مƮر في البر

   فالسارد يرسل نƲره إلǏ مدينة السويÜƩ ويƽƮها من الخارج مركŰزا علǏ مرساهاÜ أو             
فهي مدينة تجمƴ بين    . حـركة السـƽن وسكونهاÜ مذكرا بالبضائƴ المتعددƖ ومقاƮد أهليها         
حتǏ يكاد اإلنسان أن    " البحـر والبرÜ والجبال الشامخة والحركة الدائبةÜ ويراها من بعد           

وبǚد : "...  وقد يرسم األفƾ الممتد وما فيǊ من عمران كقولÜ         Ǌ)3( ."خارجهايتبـين مـا ب    
                Ưنشز من األر Ǐوحدها عل Ɩردƽكل قرية من Üتقرب من األلف Ɩيرƛك ǎهذه قر Ɩـزاوƽن

وقراه شبيهة بقرǎ ريف مƮرÜ إال أن األرƹ Ưير         ... بنخل مجتمƴ بƎزائهاÜ وماƌها فيها    
   )4(..." األرÜƯ وماƌها حلو

 جاهدا لينقل المنƲر للقارƏ بواسطة اللƲƽ المƽرد والوƮف المƮƽلÜ أو           السـارد Ă   يسع
  .      الموجزÜ أو بواسطة التشبيǊ التقريبيÜ أو ما إلǏ ذلǁ من تقنياƘ التعبير

                                                 
  .1ƭ Ü :162نƽسÜǊ ج  -  (2)
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إلǏ أن نزلنا عاشر يوم علǏ قرية يقال   : "... كقولǊلة بائسة   معزو      وقـد يƮف قرية     
ماال كƛيرƖ يحار النƲر في كƛرتها وƮعوبتهاÜ وقاسينا منها         لها والƃي بعدما قطعنا قربها ر     

Û اللهم صل علǍ شـدÜƖ ولقيƘ اإلبل أضعاف ما لقيناÜ وعلمنا عند ذلǁ حسن مبالغة القائل   
Ü ولوال أن هذه القرية في مƛل هذه المƽازƖ ما حسن تسميتها            سـيدنا محمـد عـدد الرمال      

ƛرها وبقيƘ جدńراƘ تسǏƽ عليها الرياÜƟ      قريةÜ إذ ليƩ فيها إال نخƘǚ معدودƖ قد يبƩ أك         
              ƩيبŃمقدار القامة ي Ưمن الجريد مرفوعة من األر ƫوعر Üمن جريد النخل Ƙوحجـرا

... فـيها تمر تلǁ النخلÜ إذ ال يقدرون علǏ وضعǊ علǏ األرƯ ليǚł يغلب عليها الرمل               
و من ذرية   ولـم نجد في هذه القرية إال رجǚ واحداÜ ومعǊ نساƇ من قرابتÜǊ يعولهنÜ وه              

   )1( ..."رجل من الƮالحينÜ اسمǊ سيدǐ محمد بن موسǏ مدفون في تلǁ القرية

    فهذا تƮوير للمكان من عدƖ جوانبÜ من حيƚ المƲهر الطبيعي في كونǊ وسط رمال              
                 Ǐأدن Ǐوهي تشمل عل Üوير لهاƮم تƛ Üالقرية Ǐالسالكين أن يبلغوا إل Ǐة يعسـر علƽـيƛك

نخƘǚ قليلةÜ ال شǁ أنها تسقǏ لقولǊ بعد ذلǁ أن هذا الرجل            شـروط الحـياÜƖ الممƛلة في       
     )2(..." أول من بنǏ تلǁ القرية وأحياهاÜ وفجر ماƇها وƹرƩ نخيلها" الƮالƠ هو 

     ƫيعي ǐالرجل الوحيد الذ ǁوذل Üمن جريد النخل Ƙالحجرا ǁر تلƲواألهـم في هذا المن  
   ÜƇمن النسا ƴر لقرية بائسة و     وسط جمƲمن Ǌف  إنƮو     Ɩالحيا Ɩلساكنيها الذين يقاومون قساو

  Ɩيرƛبعادهـا الكƋب .           Ưتقرأ من هذا العر ǎأخر Ƙسياقا Ǐنية إلƽال Ƙيتجاوز الدالال ƭفالن
الجـيدÜ وقد ركز فيǊ علǏ حركة سكان القرية وأعمالهم ولم يذكر ما فعلǊ الركب في هذا                 

  .المكان إن كان قد فعل شيئا

وهي مدينة مساحتها ƮغيرƖ    : "... لǁ طرابلƩ وقـد يƮـف المدن الكبرǎ فيجيدÜ ومن ذ        
  وخيراتها كƛيرÜƖ ونكايتها للعدو شهيرÜƖ ومƛƉرها جليلةÜ ومعايبها قليلةÜ أنيقة البناÜƇ فسيحة 

الƽناÜƇ عالية األسوارÜ متناسبة األدوارÜ واسعة طرقهاÜ سهل طروقهاÜ إلǏ ما جمƴ ألهلها             
 المعتاد زائدÜƖ وعلǏ المتعافين     كـاƇ األوƮافÜ وجميل اإلنƮافÜ وسماحة علǏ      ذ  مـن   

ولهذه المدينة بابانÜ باب    ... بƋنـواƳ المبـرƖ عائدƖ ال تكاد تسمƴ من أهلها لغوا إال سǚما            

                                                 
  .1ƭ Ü:40ر السابÜƾ جƮد الم-)1(
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إلǏ البرÜ وباب إلǏ البحرÜ ألن البحر يحيط بكƛير من جهاتهاÜ والحƮن الذǐ فيǊ األمير               
لسارد يهتم بالوƮف الشامل    Ü فا )1(..." متƮل بالمدينة من ناحية باب البر بينǊ وبين البحر        

للمديـنة من مساحتهاÜ وسورهاÜ وساحتها الداخلية وطرقهاÜ وأبوابها نحو البر والبحرƛ Üم             
يـتحدƚ بƎطـراƇ شـديد عن أهليها وأميرهاÜ وال ينسǏ بعد ذلǁ أن يتحدƚ عن الحركة                 

  .التجارية فيهاÜ وميزاتها

ƷƳƘǆمǳƘǾوأم  ت :الم ÜادرالمياهƮاتعدد م    Ǐكن تواجدها علĂمما يشك امستوÜƘǚللرح  
ǁمن ذل Üمائيا متعددا Ƈفضا         :  

 طريƾ السارد ƮحراويةÜ ولكنǊ اقترب من البحر في أماكن وركبǊ في   نأ رƹم: البحـر   
وعلǏ سƽحǊ الشمالي   ) ليبيا(أمـاكن أخرÜǎ وسجل المǚحƲاƘ حولÜǊ فƽي الجبل األخضر        

Ƙ في العƮور األوائلÜ وبقيƘ آƛارها      قد خل : " قائǚ" مدينة لبدƖ   "الموالـي للبحـر يƮف      
ورسومها قد أكل البحر كƛيرا منهاÜ وفيها مباني عƲيمةÜ وهياكل جسيمةÜ وأبراج خارجها             
مبنية بالحجر المنحوƘ في ƹاية اإلتقانÜ قدهرم الدهر وما هرمƘ وتعاقبƘ عليها األزمان             

رÜ بحيƚ يقضي   لة متقابلةÜ علǏ رƌوƩ الجبال مد البƛ      Ʈومـا ƛلمـÜƘ فتـرǎ األبنية ما       
الحـدƩ أن كـل ما كان داخلها كان مدينة واحدƖ إلǏ البحرÜ وترǎ أعمدƖ الرخام وƹيره                 
                  Üيرا منهاƛال يرتاب أن البحر قد أكل ك ƚبحي ÜƇقد أحاط بها الما Üـة في وسط البحرƽواق

فالبحر )2(..." ومن هذه المدينة ينقل كƛيرا من أعمدƖ الرخام إلǏ طرابلƩ ومƮر وƹيرهما           
إنǊ يشكل  . نƲـر إليǊ كمƮدر الماÜƇ وإنما كقوƹ ƖامرƖ للمدن التي كانƘ قائمة عامرƖ            ال ي 

 Ƈاجـز              ǎمد Ǐوعل ÜǏف من أعلƮوهو و ÜرƮالب Ǐوف المعتمد علƮر الموƲمـن المن 
               Üلة أمامناƛذا اللوحة ماƎف ÜوفƮره من نقطة ما نحو الموƮب Ǌـف يوجƮوالوا Üƴواسـ

  ناÜǁ ـلƮاعدƖ إلǏ أعلÜǏ وهياكل ضخمة هنا وهبƋعمدتها الغارقة في البحرÜ وأبراجها ا

  : فالƮورƖ ممتدƖ كالتالي

 الواƮف       الموƮوف       المتلقيÜ والمǚحƲ أنǊ وƮف شامل يƽتقر إلǏ التƽاƮيل                      
                Ǐعل Ɩارها شاهدƛآ Ƙبقي Üمرها البحرƹ را عاما لمدينة ساحليةƲويقـدم لـنا من Üوالدقـة
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   النƽي واإلƛباƘ الدهر  وعلƖ  Ǐ المتلقي علǏ الƽƮاƘ     وقد اعتمد السارد في إƛار    . وجـودها 
   .البƮريةوعلǏ الرƌية

       ǚالمراكب اكترينا      : "...   ومـن مشاهد ركوب البحر ما سرده قائ Ǐفلما رأينا الزحام عل
فركبنا من بوالƾ ضحÜǏ وكانƘ معنا في المركب ناقة         ... مـركبا خاƮا ألنƽسنا بقرشين    

كادƘ تغرƾ بنا المركب مرارا كƛيرÜƖ كلما بدا لنا موج          لـبعƯ أƮحابنا لم تƋلف البحرÜ ف      
البحـر اضـطربÜƘ والمركب Ʈغير فيميل بنا ولن نخرج من ذلǁ المركب حتǏ عاينا               

  )1(." بعƯ ما يعاينǊ البحرية عند هيجان البحر

 والǚفـƘ لǚنتباه هو هذه الناقة التي تضطرب من رƌية األمواجÜ فيضطرب المركب             
ابÜ وهو وƮف متحرǁ نشيط وحيوÜǐ والعنƮر المشوƾ فيǊ         حتـǏ كـاد يهلـǁ الرك      

Ü إنǊ منƲر رائƴ ال أدرǐ      جمتما و هو الناقة الشرود علǏ متن مركب في بحر          والطريف
Þ الرسامون أم ال Ǌطن إليƽما إذا ت.  

وكان جلوسنا  :"...   ومـن ذلـǁ ركـوبǊ من مدينة تسمǏ منية عمرو إلǏ القاهرÜƖ قال             
   ƴبموضـƇزاƎفي ا   ب ǎارƮن            Ǐلهم منا إل ƘلƮوال ح Üل لنا منهم إذايةƮولم تح Üلمركب

أن افتـرقنا بخيرÜ وكان المركب جيداÜ ركبنا فيǊ قرب االƽƮرارÜ وسرنا إلǏ قريب من               
الـƛلƚ األول مـن الليلÜ ونزلنا وخرجنا إلǏ البرÜ ونمنا نوما قليǚ إلǏ قريب من نƮف                 

        Ƈوطاب الهوا Üليلتنا Ƙوسرنا بقي ÜقلعواƋف Üوسائر اليوم   الليل Üآخر الليل...  ƴومررنا بموض
         Ɩالبقـر ƫكـر Ǌيقـال لـ...         ǁهنا Ƙإن مر ƭوƮمن الل Ǌالمراكب تخاف في ƘارƮف

 قـد يسر اهللا علينا بطيب الهواÜƇ فكان الخروج منǊ نهاراÜ ولم يƘƋ وقƘ المغرب   ...بلـيل 
ƾاليوم إال وقد أرسينا ببوال ǁ2(..."آخر ذل (  

 ƛسرد أك ƚار فالحديƽƮو Ǌمن  ÜرارƽƮاال Ƙالحركة الزمنية من وق Ǐوهو يشتمل عل Ü  

والليلÜ والنهارÜ ولعل العنƮر الدرامي هو خوف المراكب من اللƮوƭ وعدم موافقة            
  .الرياƟ للحركةÜ ولم يحدƚ ذلǁ فيما سرده السارد
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     Üنة بحراƮالمراكب للقر Ưتتعر Üبرا ƾالطر Ƴالقوافل لخطر قطا Ưلما تتعـرƛفمـ  
  .Ɩ تسجل انعدام األمن في البǚد آنئذ برا وبحراومƛل هذه الƲاهر

   كمـا يسجل السارد موقƽا نƽسيا اجتماعيا حضاريا حين نǏƽ األذǎ المتبادل بين السارد              
              Üǎمن اآلخر هو األذ ƴاالعتقاد أن الموقف الشائ Ǐمما يحملنا عل Üالراكبين ǎـارƮوالن

من جهة أخرǎ نعلم أن السارد      بسـبب اآلƛار المترتبة عن الحروب الƮليبية من جانبÜ و         
يعـيƫ فـي بيئة موحدƖ النمط الƛقافي والعقائدÜǐ والغريب أن اللقاƇ بين هƌالƇ المسلمين               
والنƮارǎ تم في البحر علƲ Ǐهر السƽينةÜ ولم يحƮل أǐ مكروهÜ ولعل هذا المشهد أن                

أن الواƮل والƽاƮل بيننا وبين ƹيرناÜ و     " البحر" يكـون رامـزا إلـǏ المƮƽل الحركي         
االتƮـال والمƮالƠ المشتركة قائمة رƹما عناÜ وتتضƮ ƠورƖ البحر في المرسǏ أكƛر             

         ƾبوال Ǐا عن مرسƛإذ قال متحد Üƾمـنها في العم ..." :     Ǐوهي مرس ƾوقد أرسينا ببوال
 الكبيـر التي تجتمƴ فيها مراكب دمياطÜ ورشيدÜ والƮعيدÜ وهممنا أن نبيƘ في              Ɩالقاهـر 

Ƙ اهللا تعالÜǏ فقوǎ عزمي علǏ الخروج وتجشمنا مشقة         المـركب إلـǏ الƮباÜƟ فاستخر     
الخـروج من السƽينة بين العشاƇين من الزحام الكƛيرÜ من كƛرƖ المراكب بحيƚ لم يتمكن               
             Üويشتموننا Üحابها يمنعونناƮوأ Üآخر Ǐهر المراكب من مركب إلƲ Ǐعل Ǐلنا الخروج إل

  )1(..." فلما خرجنا تعرضنا المكاسون

وضمير جمƴ المتكلمين   " استخرƘ" حدƚ لǊ في المرسǏ بضمير المتكلم         فالسارد يحكي ما  
وهو مƴ من كان معǊ ينتقلون من مركب إلǏ آخرÜ وأƮحاب المراكب            " تجشمنا"Ü  "هممنا"

    Üأحيانا ƾدرجة الشتم     ويدفعونهم برف Ǐأحيانا إل Ɩة وقسوƲمكان واسطة بين     .بغل Ǐفالمرس 
  .رƖ المرƮوƮة باألشياƇ والناƩالبحر والبرÜ وفيها كƛير من خƮائƭ القاه

ومن األودية التي وقف عندها السارد طويÜǚ واد بالمدينة إذ حدد مƮادره            : األوديـة    
سيل قناƖ إذا استجمعÜƘ يƋتي من الطائف وهو أحد         : "... وتاريخـÜǊ وما شاهده منÜǊ قال     

             Ɩنار الحر Ǌتƛأحد ǐل السد الذƮي Ǐحت ƾتي من المشرƋفي Üفحـول أودية العرب  ƴوانقط Ü
هـذا الـوادǐ بسـببƛ ÜǊـم انخرƾ سنة تسعين وستمائةÜ فجرǎ الوادǐ سنة علǏ ما بين              
               ƾم انخرƛ Üسنة أو أزيد ǎفجر Üبعد السبعمائة ƾم انخرƛ Üǁدون ذل ǎوسنة أخر Üالجبلين
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سـنة أربƴ وƛǚƛين وسبعمائة بعد تواتر األمطارÜ فحƽر واديا آخر ƹيŇر مجراهÜ الذǐ هو               
حمزƖ قبليǊ وقبلي جبل عينينÜ وبقي المشهد وعينين في وسط السيلÜ           علـǏ مشهد سيدنا     

نحـو أربعـة أشهر ال يقدر أحد علǏ الوƮول إليهما إال بمشقةÜ وكان أهل المدينة يقƽون                 
علـǏ التلÜ الذǐ خارج باب البقيÜƴ فيشاهدونÜǊ ولو زاد مقدار ذرƳ في االرتƽاÜƳ وƮل               

قلƘ وقد سال   . لقبلي والشماليÜ قريبا من سنة    إلـǏ المديـنةƛ Üم استقر في الوادÜǐ بين ا         
                 ƴم Üلبعده Ǌلي الخروج إلي ƾƽإال أني لم يتـ Ü ǐيجر Ɩيما بقي مدƲع ǚونحن بالمدينة سي
عائـƾ المرÜƯ إال لما خرجنا لزيارƖ سيدنا حمزƖ في الرجبية أدركنا فيǊ بقية ماÜƇ وهذا                

         ǚالس Ǌعلي Ǌفي استسقائ ƠحيƮورد في ال ǐهو الذ ǐسال شهرا وأهل المدينة      الواد Ǌأن Üم
  )1(."يخرجون إلǏ موضƴ أعǚه من ناحية المشرƾ وراƇ الحرƖ فيقيمون األسبوƳ أو األكƛر

   هـذا الـنƭ علǏ طولǊ يبين لنا طريقة السرد المعتمدƖ في مƛل هذه األخبار إذ يمتزج    
             ǎوما جر ÜǊمحǚفتحدد م Üتماما ƭف ويعامل المكان كالشخƮمن  فـيها السرد والو Ǌل

ƚالمكان     . أحدا ƣفالسارد يسرد تاري"ǐالواد "         Ǌƛوما أحد ÜǊوانخراق ÜǊبني علي ǐوالسد الذ
              Üباستمرار ǐن الوادǚسي Ɩالسد يذكر لنا مد ƾوحين ينخر Üفي مجراه من تغيير ƾاالنخرا
ƛـم يقـدم شهادتǊ علǏ أنǊ رآه أو رأǎ بقية الماƇ فيǊ بعد سيǚنǊ مدƛ ÜƖم يذكر لنا احتƽال                    

هـل المديـنة بǊ حيƚ يقيمون األسبوƳ أو أكƛر من ذلǁ علǏ ضƽافƛ ÜǊم يربط هذا كلǊ                  أ
   Ɩبـزمان النـبو .           Üالتاريخي والعمراني Ǌفي جانب ǐة بالوادƮفالسارد قد قدم لنا بطاقة خا

ƠحيƮال ƚوهو الحدي Üƴادر التشريƮحد مƋب ǁوربط ذل Üواالجتماعي Üوالطبيعي.  

وهو واد كبير ذو رملÜ وفيǊ      "... السارد وادǐ الرهبان       ومـن األودية التي احتǏƽ بها       
               Ǐردنا الذهاب إلƋف Üبعيدا منا Ƈوكان الما Üولما نزلنا واشتد الحر Üيرƛه كƌوما Üن نخلǚفس
الماƛ ÜƇم إنا بحƛنا في الرمل بƎزاƇ خبائنا فوجدناه ƛرياƛ Üم تابعنا البحƚ نحو ذراÜƳ فبلغنا                

Ü فƎذا الوادǐ كلǊ علǏ ذلǁ الوƮف يحƽر كل واحد          إلـǏ مـاƇ حلو طيب جدا كماƇ النيل        
   خبائǊ ما أراده للشرب والوضوÜƇ ولم يذهب إلǏ الموارد إال من شاƇ سقي اإلبلÜ باـبب

ǁسقوها هنا Ʃالب الناƹ1(." و(  

                                                 
  .1ƭ Ü:273ر السابÜƾجƮد الم-  (1)
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  فالوادǐ كبير مغطǏ بالرمال وفسائل النخيلÜ والسارد يسرد لنا فعل الحƽر والبحƚ عن             
لƽرحة التي يشعر بها الناƩ حين وجدوا الماƇ عذبا بǚ مشقة           المـاƇ ويعبـر ضمنيا عن ا      

 .فƮار لكل ذوǐ خيمة ماƇ وهذه النعمة قلما تحƮل للقوافل العابرƖ للƽيافي

       Ƈالما Ǐون علƛيبح ǁفي حركة هنا وهنا Ʃفهاهم النا ÜƇفي كل شي Ɩالحيا ƚيبع Ƈفالمـا  
ون حامدين اهللاÜ فيتسابقون    ويستبشرون بالعƛور عليǊ بعد مسافة قƮيرƖ فيضحكون ويƽرح       

  .إلǏ الشرب والوضوƇ وإمƇǚ األوعية

       Ƈاآلبـار واألحسـا:            ÜƝالح Ǐيشـكل هاجسا حقيقيا للرحالين المتوجهين إل Ƈإن المـا 
               Ǐإل Ʃومن طرابل Üǚوارك Ǐالممتد من سجلماسة إل ƇحراƮال ƾـة عـن طـريƮوبخا

           Ʈعب فيها الحƮإذ ي Üالحجاز Ǐإل Ƈومـن سـينا Üة    اإلسـكندريةƮوبخا ÜƇالما Ǐول عل
              ǁولذل Üوقد يتقاتلون Üونهارا ǚلي Ƈورود الما Ǐوالمسـافرون في أركاب قد يتنافسون عل
                Ƈوعن األحسا ÜǊوعن مائها ونوع Üƾفي الطري Ɩعـن اآلبـار المتواجد ƚـر الحـديƛك

إنǊ العنƮر الƽعال في زاد الرحلةÜ ومن افتقده أو          .والمواجل التي يتجمƴ فيها ماƇ المطر     
  .   ل عن مƮادره فقد حياتǊ وتعرƯ للهǁǚض

   فالحـديƚ عـن اآلبار ومحيطهاÜ وعمقها وحǚوتها وƹزارتها وسهولة أخذ مائها من             
              ÜƯيذكر النقي Üالعذب الحلو Ƈالما ƘاƽƮوكما يهتم ب ÜǊƛالسارد في كل أحادي Ƙاهـتماما

 ǁل ف          : "...ومن ذلƛالم Ǌيضرب ب Ʒأجاج ال يكاد يسا Ơالهايشة مل Ƈفي    وما Ʃولي ÜƠي القب
                  Ǌأن هذا أيضا ال يسقي من ƴم Üقليلة ال يعتمرها الحجاج ƴإال مواض ÜǊمن Ơمـياه برقة أقب
      Ǌوبعض ÜبƮيحيط بها الق Ɩيرƛك ƴفي مواض Üراكد Ƈوهو ما Üƫإال مـن اضـطره العط

Ưمن بع Ü2(..." أشد قبحا(     

كل العناƮر الƛابتة في    يش...    فالتركيز كما مر علǏ ذوƾ الماƇ ومحيطÜǊ وسهولة أخذه        
السرد أو الوƮفÜ وكƋن السارد يضƴ معالم لمن سيƋتي إرشادا وتحذيرا مƴ تبيان عذوبة              

  ط ـسلǏ ساحل البحر أحساƇ كƛيرÜƖ في ووتحتǊ ع: " الماƇ وملوحتÜǊ وتعيين مواقعÜǊ قال

  )1(..." حدائƾ نخلÜ وماƇ ذلǁ المكان كلǊ عذب

                                                 
  .1ƭ Ü:101 نƽسÜǊ ج-  (2)
(1)  - ƾدر السابƮجالم Ü1ƭ Ü:169.  
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   Ƙا  :السـبخا Ƙل قبل  يهتم السارد بالسبخاǚسبخة أبي ه ǁومن ذل Üƾفي الطري Ɩلمتواجد
Ʃحد السبخة   : "... طرابل Ǐل        ... وبتنا علǚأبو ه ǐن أنها آخر سبخة سيدƲالتي ] كذا[وأ

             Ơمل Ɩرƛوك Üكلها طوال وعرضا Ưاألر Ƣلها في سباƛلـم يـر مـ ...   Ƈر سماƛودخلناها إ
كƘ اإلبل فيها علƮ Ǐراط وسل... فقاسǏ الناƩ فيها شدƖ ولم يهتدوا فيها للطريƾ ) مطـر (

ال يمشǏ فيǊ إال بعير واحد إƛر بعيرƹ ...        Üيـر مستقيمÜ أرƾ من الشعرÜ وأحد من السيف        
Ưه في األرǚرج ƣيمينا أو شماال ربما تسي Ɵوأشا Ǌعن Ư2 (..."ومن أعر(  

    Ǌأيضا قول Ƙجوانبها       : "...    ومـن السبخا Ǐومررنا بالهايشة وهي سبحة مستطيلة وعل
 وفيها نخيل متƽرƾ كƋنǊ رƌوƩ الشياطين ال ترǎ أوحƫ منÜǊ وال أƛقل طلعة              قƮور خالية 

 ƫعلـǏ الحاج في ذهابǊ سيما المعاودÜ لما سيشعر بعده من المƽاوز والمهامÜǊ والمعا ط              
                 Ƈانقضا Ǐعل Ǌر اآليب لداللتƲفي من Ǌمن Ǐوأبه Ǌمن Ʃكما ال آن Üالتـي يحار فيها الدليل

Ɩوقرب العمار Ɩازƽالم .Ǌ3 (." آخر نخل يراه الذاهب وأول نخل يراه اآليبونخيل(  

  فاالهتمام بالطول والعرƯ والنباƘ المحيطÜ مما يعتني بذكره الساردÜ فهو يرسم المكان            
رسـما جغرافيا يقربǊ لذهن القارÜƏ ولعل هذا النƭ من النƮوƭ النادرƖ التي ربط فيها               

والسباƢ توحي بالملƠ لهذا لم     . ادالسـارد بـين الجانب النƽسي والبيئةÜ وقد فسر ذلǁ وأج          
 واد من الملƠ يجرǎ الماƇ      ةوبƉخر بالهايش : "  فقال ةيغƽـل السارد الحديƚ عن ملƠ بالهايش      

            Ƈيذوب ما Ơوال المل Üيجمد ملحا Ƈالما ǚف Ơمن المل Ưأر Ǐالمكان   ... علـ ǁذل ƴولم نقط
   ǐوأل Üǐالتي وقف عندها السارد طو       )4(..." إال بعد أل Ƙومن السبخا    ÜƘسبخة الكبري Üǚي

في سبخة مقطƴ الكبريƘ وسمي هذا المحل مقطƴ الكبريƘ ألن في أعلǏ            ... وبتنا: " قـال 
               ÜƩطرابل Ǐيحمل إل ǁومن هنا Üيحمل منها كالطين Ɩيرƛفي آبار ك Ƙمعدن الكبري ƣالسـب
وكـذلǁ إلـǏ مƮر واإلسكندريةÜ ويذهب منها مƴ الركب إلǏ مƮرÜ في كل سنة أحمال             

 Ɩيـرƛيرا           وقد...كƛك Ƙقوية جدا أسقط Ƈة حمراƽƮعا Ơابتنا يوم نزولنا بهذه السبخة ريƮأ 

                                                 
(2)  - ÜǊسƽ1ج نƭ :53.  
(3)  -ÜǊسƽ1ج نƭ :101  .  
  .  1ƭ Ü:101 نƽسÜǊ ج-  (4)



 259

مـن األخبـية دامƘ إلǏ الƮباÜƟ ولم نوقد نحنÜ وال كƛير من أهل الركب في تلǁ الليلية                  
ǁذل Ǐنƹفما أ Üمنا األخبية بالحبالƮوع ÜƠالري Ɩمن قو Ƈعشا Ǌفي Ƙوال طبخ Ü1(." نارا(  

يƽية قل أن تحدƚ في مƛل هذه الرŎحÜƘǚ إذ ربط فيها بين                ال شǁ أنǊ وƮف للمكان بك     
   Ƙابƛسيرهم          ) السبخة(الـ Ƙوعطل ÜƩبالنا ƘƽƮالتي ع Ɵالريا Ɩل في شدƛالمم Əوالطار

  .العادǐ بقوتهاÜ وما تحملǊ من أتربة ومخاطر

 اهتم السارد كƛيرا بالمواجل التي تجمƴ مياه المطرÜ والتي تسعف الحجيƝ            :المـواجـل  
ومررنا الغد بحسبانÜ وهو ماجل منقور في حجر يجتمƴ فيǊ          " اضƴ كƛيرƖ من ذلǁ     في مو 

Ǌن فمƉمƲم في قعره يبل الƛقليل يج Ƈبما Ơيرش Ǌبقي محل ƴالمجتم Ʒذا فرƎف Ü2(." المطر(  

  مـن هنا ندرǁ المعاناƖ التي يجدها الحاجÜ وهو يبحƚ عن الماÜƇ فقد تضطره الƲروف               
فيسعد كل السعادƖ ألنǊ إن لم يجد ذلǁ السƌر         . اƇ قديم العهد  إلـǏ أن يـبلل فمǊ من بقايا م        
  . اليسيرÜ يبƩ ريقÜǊ وانتهǏ أمره

   إن المـاƇ فـي مƮـادره المختلƽة وتشكيǚتǊ المتباينة قد يكون مƮدر فرحة وابتهاج               
               Üعائقا حقيقيا أمام استمرار السير ƠبƮوقد ي Üالرحلة ƭوقد يكون سببا في تنغي Üللسـارد

كƛر ويعذب ينشطÜ وحين يقبƠ مذاقǊ يمƝ ويتعبÜ كما أن الماƇ قد يكون في              وهـو حين ي   
بئـرÜ أو عينÜ أو يسيل في وادÜ أو يجتمƴ في ماجل أو سبخةÜ فيعيƾ الركبÜ فالماƇ هو                  
الزاد الذǐ ال ينبغي أن ينƽد في الطريÜƾ وبخاƮة في الƽيافي المقƽرƖ لذلǁ يرƮده السارد               

ناÜƩ وبما يحدƛونǊ من وسائل في تجميعǊ وحÜǊƲƽ وما         ويسـمÜǊ والحديƚ عنǊ مرتبط بال     
    Ǌول عليƮمن جهد للح Ǌار واألودية        .يبذلونƽبالجبال والسهول والق Ǌقتǚع Ƙو من هنا كان .

  .ومن هنا تختلف قيمتǊ في حاالƘ الندرƖ واالبتذال

   ƾعوبة والسهول        :الطـريƮال ƚاألمن والخوف    ة يعتنـي بها السارد من حي ƚومن حي ÜÜ 
 Ɩا الوسـائل المعينة أو قلتها وانعدامه      ووفـر .  Ǌقول ǁنها    : "... ومن ذلƋك Ưوسلكنا في أر

المحشـرÜ ومحل المنشرÜ إال أنها ليسƘ بيضاƇ وال نقية بل سوداƇ شقيةÜ ال تسمƴ فيها إال   
               Ɩنها سائرƋك ÜƯاألر Ǐوسها إلƌاإلبل ور ƴلم نض Üالدليل فيها إال حدسا ǁوال يسل Üهمسا

                                                 
  .1ƭ Ü:104سابÜƾ جر الƮد الم-  (1)
(2)  -ƭ ÜǊسƽ102-101: ن  .  
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 النعالÜ وآلمƘ أخƽاف اإلبل وحوافر      اƯ مزقƘ من حر وشته    لـيوم العـرÜƯ فـي أر      
 في  جالـبغالÜ فلƽƽـنا علǏ األرجل الخرƾ والرقاÜƳ كƋننا في ƹزوƖ ذاƘ والرقاƳ نتعا ر              

  Ƴف قاƮƽƮ Ưأر .            Üالطعام والشراب Ʃمن عند النا Ʒوقد فر ÜƳهي في رأينا شر البقا
 )1(..." وتعوŊضوا منها الرمل والسŊراب

ورقلة في أرƯ الجزائرÜ علǏ هضبة       ƾ الƮحراوية الواƮلة بين القليعة و     إنهـا الطري     
الحمـادÜ وقـد أجاد السارد في تƮوير معاناƖ الناƩ واإلبل والبغالÜ حتǏ أيƩ الكل من                

 للعـذابÜ وقـد قـدŊم خطابǊ في بنية إيقاعية سجعية موزونة تنسي              االحـياÜƖ واسـتكانو   
  تجسيد للمكان ال تسمƴ فيǊ إال األƮواƘ المارƖ و         إنǊ. مضـمونهاÜ فكƋن األلم يوŇلد الجمال     

  .أخƽاف اإلبل

   ومما أشار إليǊ السارد أن الطريƾ في أرƯ الحجاز قد اهتم بها األمراÜƇ وأزالوا كƛيرا               
ومـررنا بموقƴ يقال لǊ عرقوب البغلةÜ وهي عقبة فيها بعƯ            :"...مـن عقـباتهاÜ قـال     

Ǐ جانب الطريƾ مسجد Ʈغير ƹير مسقفƮ       Üـعوبة إال أنها قد سويƘ وبنيÜƘ واتخذ عل        
  )2(..." وذلǁ عمل األمير رضوان

وأخذنا في نزول العقبة بعد طلوƳ الشمÜƩ وهي عقبة كƌودƮ Üعبة الهبوط            : "...كقولǊ أو
والƮـعودÜ ولم الÜ وهي عقبة أيلة المشهورÜƖ إال أن الطريƾ بها منحوتةÜ قد سويƘ في                

   )3(..." ناƇ متقنأكƛر األماكن الƮعبة وبنيƘ حافتها بب

         ǁومن ذل Üحينما يجد الوسائل المعينة ƫويب ƫفالسـارد يه    Ǌننا في    : "... قولƋكما هو ش
كـل دار وهي أحساƇ كƛيرƖ في مضيƾ بين جبلينÜ فيها نخيل وماƇ طيب جدا حلو خƽيف                 
نافـÜƴ وتسـوقنا بها أعراب مدين بƋحمال كƛيرƖ من العنب الجيد األسودÜ وهي في ƹاية                

Ɩ وجاƇوا برمان كƛيرÜ واشترǎ الناƩ العنب أوال بدرهمين ƛم Ʈار بعد ذلÜǁ رطل              الحǚو
   )4(..." ونƮف بدرهم

  " طيبÜ حلوÜ خƽيفÜ نافƴ" ارد يجد بغيتǊ فينعƘ الماƇ بƋربƴ نعوƘ متتالية ـ   هاهو الس
                                                 

(1)  - Üƾدر السابƮ1 جالمƭ Ü:45.  
  .1ƭ Ü:166 نƽسÜǊ ج-  (2)
(3)  -ƭ ÜǊسƽ166: ن.  

)4( –Ǌسƽج ن Ü1ƭ Ü:169.  
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Ü فالسارد لǊ عناية     ..."في ƹاية الحǚوƖ  ...الجيدÜ األسودÜ   " وكـذلǁ فعـل مـƴ العـنب         
طـريƾ ومـا فيÜǊوحـين يخرج الركب من مضائƾ الطرƾ وƮعوباتها يجدون القرǎ              بال

: فيƽرحون كƛيرا فيعبر السارد عن ذلǁ بƎيجاز أحيانا وتƮƽيل أخرÜǎ كقولǊ بعد أيام شاقة             
 ..."                 Üوفده Ǐر اهللا إلƲفن Ƙوقطعنا ما بقي من الوعرا Üجرƽقبيل ال ǁـم ارتحلـنا من هناƛ

اÜ وخرجنا إلǏ متسƴ من األرƯ جالƘ في أرجائǊ أرواƟ          نƲر رحمة فانقلب الهواƇ بحري    
معـتدلةÜ فانطƘƽ جمرƖ الحرŎ بعƯ انطƽاÜƇ ولوال ذلǁ لهلǁ الناÜƩ فقد قل ماƌهمÜ وتƋخر        
              Ʃالنا ƠايƮفت Ƴبعد ما قربنا الينبو ƭوƮفخرج عليهم الل Üƫالعط Ɩاإلبل من شد Ưبع

    )1(..." لجبلورجعوا إليهمÜ فلما أعجلوهم نحروا الجمل وفروا إلǏ ا

   وقـد يعبـر السارد عن فرحتǊ بما يتناسب ومشاعرهÜ فيزرƳ األمل في النƽوƩ بعد ما                
           Ǌضئيلة كقول ƾاوز الطريƽفي م ƭوƮل هذه النƛم Ƙوإن كان ÜƩƋتي Ƙوهو واد  :"... كاد

كبير فيǊ قرǎ ومتعددƖ ذاƘ نخيل وبساتينÜ وعيون تجرÜǐ وأعƲمها القرية التي ينزل بها              
Üر             الحجاجƲفالقلوب بالن ÜƖمار بها مزهوƛوبساتين مونقة وجدنا ال Ɩوعين كبير ƾوفيها سو 

                Ɩومشاهد Üمرها من السرور بقرب الديارƹ ما ƴم ÜƖنضـارتها مـن األحزان مجلو Ǐإلـ
Ʃل اإليناƮوح Ʃالنا ǎوتغذ Üاإلبل Ƙما روƛري Üهنيهة ǁنا هناƽفوق Üارƛ2(... " اآل(   

كـان تتجلǏ بشكل واضƠ في وƮف الطريƾ والقرǎ           فالبنـية الوƮـƽية الخاƮـة بالم      
 وفيها تتبادل المƮالƠ والمنافƴ     ابÜوالمدنÜ واألسواƾ التي تقام في نقاط التǚقي مƴ األعر        
  . بين الناƩ حتǏ وإن كانوا أعرابا يتربƮون بالركب

ƾاألسـوا:  

 علǏ   إن األسـواƾ تسـاعد كƛيـرا علǏ رسم المكان الذǐ تقƴ فيǊ األحداÜƚ وتعيننا                  
 . النقطةفالسارد في الرحلة العياشية ال يغƽل هذه . تƮور الƽضاƇ الكلي للرحلة

وتسوقنا طائƽة من أهلǊ بما     : "...   ومن ذلǁ تسوƾ الركب من أهل الجبل األخضر بليبيا        
قضـينا مـنǊ العجب من السمن والغنم واإلبلÜ ولم نعهد مƛل ذلǁ في بلد من البǚدÜ وال                  

ا وال أقل معرفة بالبيƴ والشراƇ من أهلÜǊ يƌخذ منهم زهاƇ           رأيـنا أرخـƭ مـنǊ سـعر       

                                                 
  .1ƭ Ü:178 نƽسÜǊ ج المƮدر-  (1)
  .1ƭ Ü:187 نƽسÜǊ ج-  (2)
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القناطير من السمن بالƛمن التافǊ من بز أو عروƯ أو ƹير ذلǁ من الحوائÜƝ وال يعرفون                
ǚƽƹ كنعمهم ǁ1(..." للدرهم قدرا وكانوا إذ ذا(   

كون      فالسـوƾ تـدل علǏ اإلنتاج المحليÜ وعلǏ المنتجين واهتماماƘ الحجاجÜ لذلǁ ي            
التوقف عندهاÜ مما يساعد علǏ تقريب ƮورƖ المكان الذǐ تجرǐ فيǊ األحداÜƚ ويƮور              
المكان بواسطة ما يعرƯ فيǊ من سمن وƹنم وإبلÜ ويشير إلǏ استغراƾ أهل المكان في               

  . البداوÜƖ حتǏ أنهم ال يعرفون للدرهم قدراÜ وهذا لƽائدƖ الحجاج

ر الذين يحمون المنطقة من قطاƳ الطرƾ          وفـي طـريƾ الحجاز تكƛر الحƮون للعساك       
     ǁومن ذل Üأيضا ƾر األسواƛوتك Üالهمƛه      : "... وأمƌوما ÜرƮونزلناه بعد الع ÜƠبندر المويل

كبير فيǊ آبار كƛيرƖ وبساتين حسنة ونخلÜ وهناǁ حƮن كبير فيǊ عسكر وأميرÜ ويخزن              
فيها ƹالب المحتاجÜ وفيǊ    يوجد  ] كذا[وعلǏ بابǊ سوƾ كبير     ] كذا[فيǊ الميرهÜ والƽول كƛيرا     

 وفي الطريƾ ما بين برقة والقاهرƖ       )2(..." مغاƛي كƛيرƖ من دالƳ وبطيƣ وƹير ذلǁ      ] كـذا [
وقدمƘ معنا ƹنم كƛيرƖ من الجبل :" يƮـحب التجار وفد الحÜƝ فيحƮل التبادل معهمÜ قال       

                  Ǐأنعم اهللا عل ƫوال تعط Ƴنمهم تجوƹ Ƙفما كان ÜرƮم Ǐاألخضـر جلـبها الـتجار إلـ
لحجاج بمرافقتهمÜال تخلو لهم ليلة من شراƇ لحم بƋرخƛ ƭمن سيما التي أƮابها  الحƽاÜƇ               ا

Ʃمن بخƛب ǁذل ǎفيشتر Üعن المشي لسمنها Ƙ3(..." أو كل(  

  هذه المǚحƲاƘ تساعد كƛيرا علǏ رسم الطريƾ وما يجرǎ فيÜǊ كما تساعد علǏ تƮور              
نعامÜ ومن يسايرهم من المودعين     الـركب الذǐ يشغل حيزا واسعا بما فيǊ من الناƩ واأل          
وكل ذلǁ يجسد لنا طريƾ الحƝ      ... والـتجارÜ ومن يعترƯ سبيلهم من اللƮوƭ والباعة       
 . وما فيǊ من حركة وسكون وأƮواÜƘ وحيواناƘ وبشر

          Ǌكقول Ʃدها كل الناƮالعامة التي يق ƾعن األسوا Üالسارد ƚالب أهل  :"...    وقد يتحدƹو
ية التي ينزل بها الحاج للتسوÜƾ وتعمر هناǁ سوƾ كبيرƖ يوجد           القرǎ يƋتون إلǏ هذه القر    
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فـيها ƹالـب المحتاج وتجلب إليها البضائƴ والسلƴ ذواƘ األƛمان ويجلب إليها من الƛمار               
  )1(" والƽواكǊ والحبوب والƽول شيƇ كƛير

ƛم في الغد   "...   هـذه األسواƾ تقام خارج المدن أما أسواƾ المدن والمواسم فشيƇ آخر             
مـرƘ األسـواƾ وكƛـر اإلنƽاÜƾ وخرجƘ البضائƴ ذواƘ األƛمانÜ وƮنوف التجاراƘ             ع

               ǎر التجار يقولون إن من اشترƛوأك Üالمكان ǁبركة ذل Ƈرجا Ƈالشرا Ǐعل Ʃوتـزاحم النا
Ǌوجد بركت Ǌوجعلها في تجارت ÜǏ2(." شيئا من من(  

ويساعد ... اÜƘ والتقاليدÜ والمعروض  Ƙ   والحـديƚ عـن األسواƾ والتسوƾ يبرزا لعادا       
  .علǏ تكوين ƮورƖ للعƮرÜ وما يجرǐ فيǊ من بيƴ وشراƇ في المدن واألرياف

  :األماكن المقدسة 

 التي خƘƮ بالتقديƩ شرعاƖ     Ü    إن الحـديƚ عـن األمـاكن المقدسة يشمل دور العباد          
 التـي خƘƮ باالحترامƛ Üم الزوايا واألضرحة التي استحدƘƛ وبالƸ الناƩ في             روالقـبو 
إلǏ ما يƽوƾ الƮنƽين األولين أحياناÜ ولكون الرحلة العياشية حجازية فمما الشǁ            تقديسها  

 علǏ المƌلفÜ لذلǁ سنجده يحيا في عالم خاƭ قد ال           نفـيǊ أن الدافƴ الروحي هو المهيم      
    Ʈعنا Ưال يمنعنا من محاولة استحضار بع ǁوذلـ ÜـورهƮرنتÜفي  ه Ǌبرنامج Ǐو يتجل

واÜƘ وبالمساجد واألضرحة ويستمد من الكل ما يزوده        الـبداية حيƚ يهتم باألحياƇ واألم     
 .  بالطاقة الروحية التي يبحƚ عنهاÜ ولنبدأ بذكر الزوايا

 في الزاوية ƹالبا ما يكون هناǁ عالم لǊ دراية باألمور الشرعيةÜ والسارد يبحƚ             :الزوايا  
Ǐ األنƮارǐ الخزرج ...عمروكـنا نزلنا بقرب زاوية سيدǐ       "... عـن ذلـǁ ويتحـراه       

  الشاميÜ ولقيƘ بها رجǚ ممن ينتحل الƽقÜǊ اسمǊ سيدǐ محمد بن محمد بن علي بن أبي 

Ǌقƽال Ƴروƽب Ɩالخبر Ưبع Ǌول Üن من أهل الخيرƲالب الƹ 3(..." بكر وهو في(  

 وجـرƘ بيـنهما مسـاƇالƘ علǏ مدǎ أكƛر من ƽƮحتينÜ في نوازل فقهيةÜ ف الزاوية        
  .ين يجد من هو أهل لذلǁتƮبƠ مƛيرا الستعراƯ قضايا معرفيةÜ ح
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                Ƙوقد تسند أمور بعضها في فترا ÜƩالزوايا في إطعام النا Ưبعـ ƭـƮوقـد تتخ   
           ƾزرو ƣفي زاوية الشي ƚكما حد Üهلينƌير المƹ Ǐالضعف إل Ǌبمسرات ":  Ǌونزلنا بزاويت

               Üمن أدب ووقار وذل وانكسار Ƙبما اقتضاه الوق ƣـبيحة يوم الجمعة وزرنا قبر الشيƮ
جمعة بالمسجد الجامÜƴ وهو الذǐ كان الشيƣ يƮلي فيÜǊ وخطب إمام المسجد            وƮـلينا ال  

                ÜيمƲمن القرآن الع Ƙفي آيا Ǐكان يتوقف حت ǊنƎف Üمنها ƖƇأحسن القرا Ǌوليت Üمـن ورقة
         ƣبجوار الشي Ǌشرف ƴالمكـان م ǁلـذل Ƙƽوأسـ ...       ÜǊير أهلƹ Ǐإل Ǌكيف يسند األمر في

  )1(..."  ومن بعدويوضƴ في ƹير محلÜǊ فللǊ األمر من قبل

 بهذا المƽهومÜ ويƋسف حين تقƮر      د فالـزوايا مناراƘ بالمغرب العربيÜ و يبرزها السار       
  .عما ينبغي أن تكون عليÜǊ وحين يƮبƠ القائمون عليها ال يتمكنون من قراƖƇ المكتوب

   :األضـرحـة 

Ƈ منها ما   بǊ زيارƖ األضرحةÜ فهي من األماكن التي يتعاهدها سوا             ممـا اهتم السارد   
Ü )2(يعـرف بƋضـرحة شـيوƢ الزوايا أو المشاهد المنتشرƖ علĂعهده في البقاƳ المقدسة             

وتحويل المكان إلǏ فضاƇ ذǐ وƲيƽة قدسيةÜ نشƋ بالتدريƝ في العالم اإلسǚمي حتƮ Ǐار              
   )3(يخضƴ لخƮائƭ ينبغي مراعاتها من خǚل تعاليم الشريعة وجوبا وندبا 

وزرنا : " لتي كان يدرƩ بها أبو الحسن الشاذلي باإلسكندرية         ومـن ذلǁ زيارتǊ للقلعة ا     
قلعـة أبي الحسن الشاذليÜ التي كان يƋوǐ إليها هو وأƮحابÜǊ وهي قلعة كبيرƖ في سور                
الـبلد الشـرقي فيها بيوƘ متعددÜƖ والطائƽة الشاذلية رضي اهللا عنهم إلǏ اآلن يƋتونها في       

  مونÜ ويذكرون اهللا تعالÜǏ ويقرƌون ƛم يƽترقونليلة معلومة في السنةÜ ويبيتون بهاÜ ويطع

ǎفي السنة األخر Ƙالوق ǁل ذلƛم Ǐإل ǁ4(."    من هنال(      

.    إنـǊ احـتƽال سـنوǐ يجتمƴ فيǊ المريدون ألحياƇ الذكرÜǎ باإلطعام والذكر والتعارف             
Ɩ فالسارد في الرحƘǚ المغربية وبخاƮة الرحƘǚ الحجازية يلƠ إلحاحا شديدا علǏ زيار           

                                                 
(1)  -ƾدر السابƮج  الم Ü1ƭ Ü:96.  
(2)  -Ǌكما سجل Ǌفيستحضرالزائر : "  ورأي Ǌإلي Ƙƽفتـزار لحسن النية رعاية لقدر من أضي Ʃبين النا Ƙأن هذه أماكن اشتهر

 Ǌهافي قلبƽحة النسبة وضعƮب Ǌالنسبة وال يشغل قلب ǁمة تلƮوع Üاألمكنة Ǌإلي Ƙمة من نسبƲ1ج[  ... "عƭ Ü:226[.  
(3)  -ƭ Üعشر ƴل القرن التاسǚالسرد في الرحلة المغربية خ Ƙمستويا Ü275 عبد الرحيم مودنƫ3 هام.  
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 والسلوكيةÜ وما   ةاألولـياƇ األحـياƇ واألمواÜƘ وال يتردد في ذكر فضائل المزار العلمي           
   Üƚمما يجعل المكان المزار سببا في ذكر أسانيد الحدي ÜƘعنهم من كراما ǎوالكتب  يـرو

  . الƽقهيةÜ أو القواعد السلوكية و المجاهداƘ الƮوفية

 وأداƇ  ن واالطمئنا ةفيها السارد بالراح     وهذه الزياراƘ تƌدǐ وƲائف تطهيريةÜ إذ يشعر        
جزƇ من الواجب الذǐ التزم بǊ ويبلƸ االندماج الروحي مƴ المكان مبلغا عالياÜÝ وكƛيرا ما               

سبب لǊ خيبة أمل    ) مقدƩ(يƮـرƟ السـارد بƋن عدم تمكنǊ من الموƮول إلǏ مكان ما             
                ƾسف عن ضيƋلذا نجده ي Üة الستدراكهاƮرƽال Ǌل Ɵلـو تتا Ǐيتمنـ Ɩالزمان حين  كبيـر

               Ƴاه قد يبدƮعال الوجداني أقƽل االنƮوحين ي Üرتحـال قـبل إتمام األوطارǚيضـطر ل
لما دخلƘ مشهد الشيƣ أبي     : " المƌلف قƮائد ينشدهاÜ أو يƛبƘ قƮيدƖ قالها قبل       / السـارد 

العـباƩ المرسي رضي اهللا عنÜǊ وجدƘ القƮيدƖ التي بعƛتها عند ذهابنا ملƮقة بالجدار              
  ƇزاƎب Üزائها     القبلـيƎوب Üوستين ƴسنة أرب ǁكتبتها هنا ǎلي أخر ƖيدƮالمحراب وحولها ق 
ƣالشي ƖيدƮأبي جمال الدين المقدسي... ق Ʋمحمد الحاف ...ǐائدƮق ƴ1(..."م(   

زاوية أبي محمد ƮالƠ ينزلها المغاربة ولهم فيها        "     ومـن المـزاراƘ باإلسـكندرية       
أنǊ من سƟǚ الƮحابة الذين فتحوا      أوقـاف وفـيها سـƟǚ معلƾ يتبركون بÜǊ يزعمون           

             Ǌيزعمون أن Üحف كبير بجامعها الكبيرƮأيضا م Ƙومن المزارا Üǁل لذلƮوال أ Üالمدينة
إلǏ اآلفاÜƾ وال يƠƮ نسبتǊ إليÜǊ ومن مبانيها        ... مـن المƮاحف التي بعƛها سيدنا عƛمان      

طباÜƇ وذكر المƌرخون   العجيبة التي ال شبيǊ لǊ في الدنيا حمامها الكبيرÜ فقد أƛنǏ عليǊ األ            
           Ƙيره من حماماƹ عن Ǌوفخامة بنائ Ǌوحسن شكل Ǌرد في سعتƽان Ǌفالسارد يسرد   )2(..." أن 

Ǌب ƴبما يقتن ǁذل Ǐعل ƾويعل Üǎف ما يرƮوي Üما يقال.  

    فالمكـان مناسبة لتسجيل عادƖ أو سلوÜǁ وهو بذلǁ يغوƭ في عمƾ المجتمƴ ليسجل              
والسارد . برÜƖ وما فيها من محدƛاƘ علǏ أƮعدƖ مختلƽة       التقالـيد التي ميزƘ العƮور الغا     

               ÜƩبالنا ƭاƹ ف المكان وهوƮوي Üفيها من أفعال وأقوال ǐيقـدم هذه المشاهد وما يجر
Ǐلين حتƮوالم Üالمتداخلة من قبل الحضور الذاكرين والتالين للقرآن ƘواƮويسجل األ  
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  المنورƖ ومكة المكرمةÜوخƽƮ ƭƮحاƘ لما ينبغي أن يزار في المدينة  .ر آذان الƽج

  . كل مكان يحل بǊيو يشير إلǏ المقاماƘ والمساجد واألضرحة ف

مشهد سيدنا إبراهيم بن النبي     : "  ومـن المشـاهد التي زارها السارد وحدƛنا عنها ما يلي          
أن أول من   Ü فيǊ قبرهÜ وقبر عƛمان بن مƲعونÜ فقد جاƇ في الحديƮ            ƚلǏ اهللا عليǊ وسلم   
 بالبقيƴ عƛمان بن مƲعونÜ فلما توفي ابنǊ إبراهيم         Ǐ اهللا عليǊ وسلم   ƮلدفـنǊ رسـول اهللا      

قالوا يا رسول اهللا أين نحƽر لÞ Ǌ قال عند فرطنا عƛمان بن مƲعونÜ وفي الحديƚ ما يدل                  
  )1(" . هناƮǁلǏ اهللا عليǊ وسلمعلǏ أن بناƘ النبي 

             Üفهو يقف عند نقطة في مكان ما Üر في المكانƽابة حƛويذكر حالها كما      فهـذا السرد بم 
                 Ǌفي ǁوما يش ÜǊوما نسي ǊƲƽيتكلم بما ح ƣذا التاريƎالمكان ف ƾم يستنطƛ Üعهده Ǐهـي عل

 .وقد يلجƋ إلǏ مناقشة حجاجية ذاƘ براهين منقولة عن Ʈحة خبر ما
  إن سرد المشاهد في كل نقطة هي رحلة في الماضيÜ حتǏ أن السارد Ʈار شغوفا بهذه                

    Ǐاالرتدادية إل Ƙǚا         الرحƇلكونها تشكل جز Üد زمنهاŃوإن بع Üأخبارها Ưواستعرا ÜƇالورا
 .من ƛقافتÜǊ يتباهǏ بتحقيقاتǊ المنقولة والمسموعةÜ وقد يرفƯ األخبار واآلراÜƇأو يرجحها

                Ɵهذه المشاهد نجده يتسم برو Ǐل هذه األخبار وحين يقف علƛوالسـارد حـين يسرد م  
إال ما ƛبƘ من أكƛر من طريÜƾ وبخاƮة في         العـالم المحقـƾ الذǐ ال يقبل من األخبار          

             ǐزارƽمحمد ال ƣالشي Ǐمقيم يعرف المشاهد يدع ƭمشـاهد مكة والمدينة مسترشدا بشخ
 ǐالمدينة " وبكتاب السيد السمهود ƣتاري." 

               Ǐعل ƾيرا ما يعلƛفك ǁهنا Ƙويسرد أخبار المزارا ÜƩل القدƮحين ي Ǌعلƽوهـذا ما ي    
   Ǌف          وأمـا   ... ": المـزاعم كقـولƮنحو من ن Ʃوبين القد Ǌبين Üمǚالس Ǌعلي Ǐقبر موس

                Ǐعدنا إلƮ من األمكنة عندما Ǌوقد أروني ما يحاذي ƾناحية المشر Ǐأو أزيد إل Üمـرحلة
الطورÜ وأخبروني أن المسافة بيننا وبينǊ مخوفة ƹايةÜ وال يوƮل إليǊ إال في قوÜƖ ومنعة               

ناǁ من العجائبÜ وإن لم يرد أƛر       وكـنƘ كƛيـر االشـتياƾ لرƌيتÜǊ ولمشاهدƖ ما يقال ه          
           Üمǚدر اإلسƮ وال في Üالمكان في العهد القديم ǁولم يشتهر ذل Üقبره ǁفي أن ذل ƠـحيƮ

 ة أو ــة السادســوإنما بناه وأƲهره المتƋخرون من الملوÜǁ وأƲن ذلǁ كان في المائ
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   )1(" ...السابعة
لƾ مبديا رأيÜǊ وهو في مƛل هذه        ينقلƛ Ǌم يع   لكن   فالسـارد ال يـƾƛ فيما يسرد عليÜǊ و        

األخبار ليƩ حياديا بمعنǏ أنǊ ليƩ وسيطا ينقل المسرود فقطÜ وإنما هو سارد للخبر ناقد               
لـÜǊ ويرفضـǊ حين ال يرǎ لǊ وجها من الƮحةÜ وإن كان يميل في عمقǊ للتƮديƾ أو                  

ƴر من موضƛالنية كما يقول في أك Ǐعل Ƈالبركة بنا Ʃالتما. 
فزرنا قبر  ...":تي زارها في فلسطين قبر الخليل إبراهيم عليǊ السǚم           ومـن المشاهد ال   

خلـيل اهللا سـيدنا إبراهيم عليǊ السǚم وقبور بنيǊ الكرام سيدنا إسحاƾ ويعقوب ويوسف               
   Ɩوفي المغار Üالمسجد Ưأر Ƙتح Ɩوالقبور كلها في مغار Üم وقبور أزواجهمǚعلـيهم الس

Ü قد علقƘ فيها مƮابيƠ توقد ليǚ ونهاراÜ وفي         طاقـة مƽتوحة في وسط المسجد مƛل البير       
               Ƈبستور من ديباج في مقابلة قبور األنبيا Ɩشكل القبور مغطا Ǐعل ǁالمسـجد شبابي Ưأر
التي في المغارÜƖ إال قبر يوسف عليǊ السǚمÜ فƎنǊ في آخر المسجد في ركنǊ الغربيÜ في                

   )2( " ...محل يغلƾ عليǊ وال يƽتƠ إال في أوقاƘ مخƮوƮة
              ÜƖيرƛك ƾمشا ǁذل Ǌƽوقد يكل Üعنها بكل جهده ƚويبح Ƙهذه المزارا ǎفالسـارد يتحر   
وكـƋن في عمقǊ لذƖ أو متعة تدفعǊ إلǏ حب االستكشاف و االطÜƳǚ و يزورها من باب                 

 .حسن االعتقاد في التواƮل بين األمواƘ واألحياƇ التماسا للبركة
 :المــƩƘƾد   

م بالمساجد اهتماما خاƮاÜ فهو ينزل بها أو بقربها أينما           إن الـرحال المغربـي يهت           
حلŮ باعتبار المسجد مكان العبادÜƖ ومكان التǚقي والتعارفÜ وباعتباره مكان العلم واألمن            

لذلǁ نجد السارد يسرد أخبار     . فـيǊ تدرƩ مختلف العلومÜ وتجرǐ فيǊ الحلقاƘ المتنوعة        
 ها أينما حلÜŮ فهو من األماكن المساجد وأحوالها باستمرارÜ وال يغƽل عن

فƽي مسجد  . الƛابـتة فـي الرحÜƘǚ كما يهتم بالمƉذن وارتƽاعها ودرجاتها وتقنياƘ بنائها           
     ǚف المدينة قائƮعد المئذنة ووƮ طلعنا للمئذنة وهي مشرفة       ...  ":ورقلة ƖǚƮم بعد الƛ

Üǁ فƎذا هي مدينة لها     علǏ المدينة كلهاÜ فنƲرنا إلǏ أطرافها ووسطها وكنا نستقلها قبل ذل          
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سـبعة أبـواب وهي في وسط خط من النخيلÜ ومساحة المدينة بالتخمين نحو من نƮف                
 )1 ("...فرسƣ في مƛلǊ محيط بها خندƾ مملوƇ ماƇ من كل جهاتها

   فهـذا الوƮـف الشـامل تم بواسطة تقنية رƌية مشرفة من أعلǏ وفرتها المئذنة التي                
وتƮويرهÜ وهذه التقنية قليلة في األوƮاف القديمةƛ Üم        أسعƘƽ السارد علǏ إدراǁ المكان      

لƖǚƮ المغربÜ وهو مسجد    ] اإلمام[فدخلƘ المسجد بƎزاƇ داره     ... ": قـال فـي المسجد    
             ÜƇللوضو Ɩمعد Ǌأماكن وفي جوانب Ǌباب Ǐعل Üوالحيطان Ưاألر ƭƮنعة مجƮمـتقن ال

لقد نزل من المئذنة وباشر      )2 ("...وقضاƇ الحاجة ومكان معد لتسخين الماƇ فƋعجبني ƹاية       
               Ɩجيد ƖورƮ فكون Üآخر Ǐره من مكان إلƮبنقل ب Ƈفهو يعدد األجزا Üف عن قربƮالو

 . للمكان ومرافقǊ المختلƽة التي تعين القاƮد علǏ أداƇ الƖǚƮ وشروطها
 المحلوكان نزولنا يوم دخولنا طرابلƩ في       "...   فالسـارد يقتـرب من المسجد أنǏŮ حل       

   ǐننزل كـنا الـذ      ǁقبل ذل Ǌفي ...        ǏƮقƋالحاج إبراهيم ب ƴبجام Ǐباب المسجد المسم Ǐعل
   )3 (..."المدينة قرب ضريƠ ولي اهللا تعالǏ سيدǐ سالم المشاط

              ǊنƋالسارد فك Ǌإلي Ɵمما يرتا ÜƠالمدينة قرب المسجد والضري ǏƮإن تحديد المكان في أق  
Ü ولذلǁ يتƋسف   " ننزل فيǊ قبل ذلǁ      كنا: " وهذا دأبǊ لقولǊ  . يستƋنƩ باألحياƇ واألمواƘ معا   

  Ɩل القاهرƮحين ي " :            Ɩشد ƴبقرب األزهر م Ƈولم نجد دار للكرا ÜǏضح Ɩم دخلنا القاهرƛ
رƹبتـنا فـي ذلÜǁ فطرحنا أمتعتنا بوكالة قايƘ باǐ بباب األزهر الغربيÜ وجعلنا نتطلب               

جدنا هناǁ دارا واسعة   دارا للسكنÜǏ فما وجدناها إال آخر النهار بمحل يقال لǊ البردبكيةÜ و           
فـيها عـدƖ مساكن إال أنها بعيدƖ عن األزهر بنحو من أربعمائة خطوÜƖ قريبة من مشهد                 

     Ǌ4(..."الحسـين رضـي اهللا عن(          ÜƘالمسافة بالخطوا Ŋعد ƚالبعد عن األزهر حي Ǌلقد أهم Ü
ورƹم قرب السكن من مسجد الحسينÜ واتساƳ الدارÜ فƎنǊ يƋسف علǏ ذلǁ كƛيراÜ وبخǚف         

ا يƽعلǊ العبدرǐ الذǐ يستقƮي األماكن استقƮاƇ المهندƩ الخبير بƋبعادهاÜ وفنياتهاÜفƎن           م
سارد العياشية ال يهتم بالمسجد ذاتǊ وأبعاده وسواريÜǊ إال قليÜǚ فهو يقƮد المساجد متبركا              
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                 ǚشك ƾالعتي Ƙفقد رسم للبي ÜǏƮوالمسجد األق Üƾالعتـي Ƙإال البـي ÜهاƽـƮوال ي Üبهـا
 من داخلǊ   -زاده اهللا شرفا  -ƽƮة البيƘ العتيƾ  : " دƖ عن التشكيل اللغوÜǐ قال    توضيحيا زيا 

بـيƘ مربƴ ونقƭ من الركن الذǐ عن يمين الداخل مقدار السلمÜ نحو ƛǚƛة أذرƳ يƮعد                
مـنǊ إلـǏ السـطÜƠ وأرضǊ مƽروشة بالمرمر الملون المجزÜƳ مكسو الحيطان والسقف              

ةÜ والكتابة مخالƽة لها في اللونÜ فƎن الخارجة        بكسوƖ علǏ هيئة الكسوƖ الخارجة في الƮنع      
سـوداƇ كلهـاÜ والداخلة بياƯ في حمرÜƖ وفيǊ مƮابيƠ كبيرƖ معلقة بعضها من الذهب               
وبعضها من البǚر األبيƯ الƮافيÜ المكتوب بلون أزوردÜǐ ولƛǚƛ Ǌة أعمدƖ من خشب             

يǊ ألواƟ من   مƮـطƽة فـي وسطǊ ما بين اليمين والشمالÜ وكل عمود منها قد سمرƘ عل              
 والخشب المسقف بǊ الذǐ عليǊ اللوƟ ذاهب        -ƛم يقدم الشكل  -عـود من أسƽلǊ مقدار وقƽة       

  )1(..." من ناحية الباب إلǏ الجهة المقابلة لÜǊ أحدها رأسǊ علǏ رأƩ السلم

             Ǌطاقت Ɛكان يخب ǊنƋوك Üماكن المقدسة في الرحلة العياشيةǖائي لƮاستق ƭن Ǐوهذا أوف  
م ركزها في البيƘ العتيƾ إذ هي نقطة االرتكاز في القبلةÜ ونقطة االرتكاز              كلها ƛ  ةالوƽƮي

 ÜمليةƋومنها كان يعرج في رحلة ت Üوƽوإليها كان يه Ɲفي الح.  

السارد من زيارƖ المساجد ويعتني بتاريخها وتوƛيƾ ما قيل فيها أكƛر من وƽƮها             يكƛـر      
           Ƈبالشكل والبنا Ǌولعل عدم اهتمام ÜǊمـا هـي علي Ǐألف المكان في       علـ Ǌكون Ǐإل ƴراج 

الحجـاƘ السابقةÜ ولكونǊ مجاورا Ʈار ما بالمساجد ال يشكل لديǊ أǐ جديدÜذلǁ أنǊ حين               
           Ǌومما قال ÜطنابƎب ǏƮوالمسجد األق ƖخرƮف الƮو Ɩأول مر Ʃالمقد Ƙوهذا : " زار بي

               ƛأشجار ك Ǌفي Üوسعة المقدار Ƈاهللا في فخامة البنا Ƙآية من آيا Ʃمن  المسـجد المقـد Ɩير
              ǊلƲقدر ما ت Ǐعل Ƙطبة مبنية بالحجر المنحوƮم Ɩكل شجر Ƙيمة تحƲع Üالتين والزيتون

         ƖǚƮتحتها لل Ʃالنا Ʃشكل محراب يجل Ǌفي ÜƖـان الشجرƮƹوفي وسط المسجد قبة    ... أ
الƮخرƖ ماƛلة في الهواƇ مƛمنة الشكل لها أربعة أبوابÜ دور القبة كلها نحو من خمسمائة               

 وأرضها كلها مزخرفة بƋنواƳ الƽسيƽساƇ المƮبوƹة بƮƋباƷ مختلƽة         قـدم وحـيطان القبة    
  )2(..." ونقوƫ عجيبة
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    وقـد يسجل الƲواهر االجتماعية والعلمية وحلقاƘ الذكر المقامة في المساجد بƎشراف            
وƮاحبنا هذا ممن يتولǏ اإلمامة في مسجد الخليلÜ ويقيم مجلƩ الذكر فيǊ في             : " األئمـة 

ما هو عادƖ أهل تلǁ البǚدÜ فقد استبدلوا من مجالƩ العلم مجالƩ الذكر             أدبار الƮلواÜƘ ك  
              Ƴسما ƖƋهي Ǐعل Ƙواإلنشادا Ƙوالجماعا ƘوƮال ƴذكر برف Ʃفقل ما يخلو مسجد من مجل
            Üدǚالعلم في هذه الب ǁفقل بذل Üأرباب دنيا ÜيونŇأم ǁالـب متعاطي ذلƹ إال أن ÜـوفيةƮال

ن المƌكد أن هذا وƮف لما يحدƚ في المكان ويساعدنا           وم )1(..." والسواحل الشامية كلها  
علـǏ تƮور ما يحدƚ في المساجد من حلقاƘ علم وذكرÜ وعلǏ هيƘƉ مخƮوƮةÜ وقد               

نزلنا بقرب مسجدهÜ ودخلنا للزيارƖ والÜƖǚƮ      : " يجرǐ في المساجد ما ليƩ مƽضǚ شرعا      
         ƛمن الحجاج وأك ǁعاليƮا بالƮاƹ فوجدناه Üبالمسجد Ƙاللغط فذهبنا    وأردنـا المبي Ǌروا في

  : والجوامƴ والمساجد قد تكون مƋوǎ للناƩ جميعا أو لƽئاƘ معينة          Ü)2( ..."إلǏ دار Ʈاحبنا  

 "                Ƈقراƽال ǐوƋوإليها ي Üالسانية ƴجام Ǐحملنا أمتعتنا إل ƾبوال Ǐولمـا خـرجنا من مرس
   )3( ..."فوجدنا هناǁ بعƯ من نعرفǊ من المغاربة... المغاربة ببوالÜƾ فƋدخلنا حوائجنا

               ǎوهذه إحد ÜǊسƽبالمكان ن Ǌر من اهتمامƛأك ÜǊعل فيƽالمكان وما ي Ƈفالسـارد يهتم بمل  
مـزاياه فـي الوƮفÜ إذ من خǚل ما يجرǐ من أفعال ندرǁ المكان إدراكا عاماƹ Üير                 

  .الƮورƖ للمجتمƴ وإنجازاتÜǊ هي تقديم وƮف المكان مخƭƮ ببقعة ماÜ فوƲيƽة

ومن الغرائب التي شاهدناها في هذه      : " ملة في فلسطينÜ قولǊ    وممـا اسـتغربǊ وهو بالر     
              ǊƽƮون Üمسجدا ǊƽƮار اليوم نƮو Üل كنيسةƮم كان في األƲالمديـنة أن مسجدهم األع

فاالهتمام بالƲواهر ذاƘ الداللة     )4(..."كنيسـة تسـمƴ أƮواƘ كل من المحلين في اآلخر         
شياƇ الماديةÜ وبخاƮة في    االجتماعـية والحضـارية ال تغـيب عن الواƮف حتǏ في األ           

األمـاكن المقدسـة التي تتمايز فيها األديان ومعتنقوهاÜ وقد يƮف ما يطرأ علǏ األماكن               
المقدسـة من تغييراÜƘ إƛر انقǚباƘ حضارية كبرÜǎ تستتبƴ تغيراƘ في البنياƘ األساسية             

  .للمجتمÜƴ وبخاƮة العقائدية منها
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وية التي كانƘ في يوم ما عامرÜƖ ولم يبƾ منها           نحاول أن نستكشف األماكن الخا     : اآلƛار  
              Ǌقول ǁومن ذل Üوالمدن Ƙور والمغاراƮكالق Ɩيرƛوهي ك Üالراحلين Ǐـار دالـة علƛإال آ :

وذهـب بي إلǏ مزارƖ هناǁ في مغارƖ بساحل البحرÜ يتعبد فيها الƮالحونÜ ال يكاد               "... 
Ü يغلب علǏ الجالƩ بها     يطƃلـƴ علـيها أحـد إال من عرفهاÜ ألنها ƮغيرƖ مستقبلة البحر            

الحضـورÜ إذ ال يـرǎ إال البحرÜ وال يسمƴ إال تسبيحǊ وتمجيده لربÜǊ وإن من شيƇ إال                  
              Ǌوتسبيح Üƾيم الحƲومن امتزج تع ÜǊلتكم عنƽلغ Üقهون تسبيحهمƽولكن ال ت Üبحمده Ơيسـب
 بلحمـǊ ودمÜǊ وأنƩ بذلǁ سمƴ تسبيƠ كل شيƇ إما بحالǊ أو بمقالÜǊ وقد أخبرني Ʈاحبنا               
أن مƽتـتƠ هذه المغارƖ رجل من العباد اسمǊ سيدǐ فرجÜ وهو اآلن بالجزائرÜ وكانƘ قبل                

   )1 (."ذلǁ مغلقة ال علم ألحد بها

  يتوقف السارد عند مغارƖ يختلي فيها بعƯ العبادÜ ولما تƋمل الموقÜƴ تواƮل مƴ أحوال              
وج أحوالهم معها تسبيحا    أولئǁ المختلين في المغارÜƖ لكونهم يتƋملون البحر وأمواجÜǊ وتتما        

ƛم أخبر عن أول فاتƠ لتلǁ المغارƖ فƎذا        .وتمجـيداÜ في تناƹم متحد متزنÜ تنزيها وتعƲيما       
  .  نسبƘ إليǊ الجزيرǐ Ɩهو سيدǐ فرجÜ المقيم علǏ عهده في الجزائرÜولعلها الذ

  والسـارد يقـف علـǏ آƛار األقدمين يƽƮها ويتƋملهاÜ وقد يستحضر وقƽاƹ Ƙيره من               
 تواƮلية رأسية في أزمان ƹابرÜƖ وأقوام ƹير        ةلينÜ فتƮـبƠ وقƽاتـǊ الـو ƽƮي       الـرحا 

معروفين مرورا بالمتعاقبين علǏ المكان وƮوال إلǏ السارد الذǐ يرسل رسالتǊ هو اآلخر             
              ǎوما جر Üارƛاآل ƴي السارد باإلخبار عن مواقƽوقد يكت Üير معينينƹمتوقعين و Ƈقرا Ǐإل

     Ǌوما هو جار كقول Üيقال إن فيها كان           :"...فـيها Ɩمغار ƾيسار منزلنا خارج المضي Ǐوعل 
شـعيب علـيǊ السǚم يƋوǐ بغنمÜǊ وبƎزائها بير كبيرƖ معطلةÜ وبجانبها بركةÜ ويقال إن               
                 ǁوفي ذل Üمǚالس Ǌنم شعيب عليƹ مǚالس Ǌعلي Ǐالبير التي سقي منها موس Ƙكانـ ǁهـنا

Üǐير في الوادƛك ƫنخل وعري ǊنƋك Üدوم طويل ǐقل ما يخلو منالواد Üوهو محل مخافة   

Ü لم يقف السارد علǏ المغارƖ وإنما أخبر بها وأحيا األحداƚ الغابرƖ            )2(..."لƮوƭ أعراب 
  التي جرƘ فيهاÜ وهو اآلن يخبر بما هو كائن من كƛافة األشجار في الوادǐ حتƮ Ǐار
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ƭوƮالل Ɩرƛموحشا مخوفا من ك  .  

كƛير من هذه اآلƛار    :"... قدسةÜ فقد قال عنها    في األماكن الم   موجـودƖ    وأمـا اآلƛـار ال    
الشريƽة والمشاهد المنيƽة قد تطاولƘ عليها األعƮارÜ ووجد التنƮيƭ علǏ اشتهارها في            
القـرون الماضـية من كƛير من المƌرخين المرتحلين مƴ العلم بعدم اشتهارها في القرن               

ركة من دخلها ومن تبرǁ بها من       األول والƛاني وما بقربهماÜ فتزار بالنية المتقدمةÜ وبنية ب        
  )1( ..."المسلمين

              ÜǊبقراه ومدن ÜǊوجبال ǊحرائƮب Üالمكان في الرحلة العياشية ببره وبحره Ǐهكـذا يتجلـ  
بƋسواقǊ ومساجده عامرا بالنشاط والتواƮل بين الناƩ في عǚقاتهم التجارية واالجتماعية           

وضوعيÜ وقد يمزجǊ بشيƇ من     والسـارد في كل ذلǁ قد يكتƽي بالوƮف الم        . ةوالتعـبدي 
             ƭفيستخل ǚمƋوقد يقف مت ÜƯوالرضا واالمتعا Üواألسف Ɵرƽفتبـرز مشاعر ال Ƙالـذا

 من يمǖ المكان أو يتردد عليǊ باالستنكار الشديدƘ         Üمـنها العبـرÜوقد يعلـƾ علǏ سلوكا       
ا اويـتابƴ اعـتقاداƘ الناƩ بالنقد عن طريƾ المƛƋور الƮحيƠ أو الحجƝ العقلية التي يراه              

وهـو حين يƮل إلǏ أماكن األلƽة يشيد بهاÜ وإلǏ أماكن الوحشة يتذمر ساخطا              Ü  قطعـية 
        Üمنها Ǌقيǚهـوال وما يǖا لƽـƮسية التي        وواƽعن األتعاب الجسدية والن ƚي الحديƽخŃال ي

  . يعانيهاÜ إنǊ التƽاعل مƴ المكان في جوانبǊ اإليجابية والسلبية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ƘǖƛاƷ- Ǽǝ ةǾالƺǚة الǪƭƸال:  

العنƮر الحيوǐ الدافƴ لنماƇ الرحلة وسيرها نحو االكتمالÜ و يƋتي          هو   يشـكل المكـان     
  .  الشخƮيةفضاƌها مجزƇا حسب الحركة المنجزƖ من قبل

                                                 
  .Ü1ƭ Ü :226 جنƽسǊ المƮدر-  (2)
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          Ɲفي الماضي المندم Ǐية المكان تتجلƮوƮوخ  ƴوحسب ما يشاهده السارد      م Üالحاضر
ستنتجǊ من المǚمƠ االستكشافية    مـن بقايـا الـديارÜ في حاضر المدينة أو القرية أو ما ي             

المـندƹمة مـƴ الذاكـرÜƖ فتƮبƠ األساƩ للوƮف المنجز في الرحلة الغزاليةÜ ذلǁ أن               
الوƮـف فيها ليƩ بنية مكملة وإنما هو بنية مƌسسة حتǏ أنǊ ال تكاد تخلو منǊ وحدƖ من                  

        Ǌسƽبل إن مستواه قد يتجاوز السرد ن Üالسرد Ƙعن ال     . وحدا ƚور ومن هنا يمكن الحديƲمن
قد يƮف من الخارج أو الداخلÜ      فالمكاني الذǐ يتواجد فيǊ الساردÜ وهو في مقام الوƮف          

وقـد يƮـف من بعيد أو من قريبÜ وقد يƮف الشيƇ وهو مشرف عليǊ أو يǊƽƮ وهو                  
الواƮف متحركا أو ƛابتاÜ وإذا أضƽنا إليها وجهاƘ النƲر         /ماƛـل أمامÜǊ وقد يكون السارد     

  .اتضƠ لنا ƛراƇ الوƮف وتقنياتǊاإليديولوجية والنƽسية 

مختلƽةÜ وقد يتموقƴ في موضƴ     المناƲر  ال في موضƴ واحدÜ ويƮف       السارد قـد يقـف      
يتـيƠ لـǊ أن يشاهد أفقا واسعا فيǊƽƮ مجزƇا أو متتابعاÜ فالمقاطƴ الوƽƮية البƮرية قد                

ها السارد  تكون واسعة فيترتب عنها السرد الشمولي التتابعي أو تƋتي ضيقة األفƾ فيهتم في            
  .الجزئياÜƘ أو يقتƮر علǏ التقاط المǚمƠ المكƽƛة ذاƘ الدالالƘ العميقة بالتƽاƮيل و

              Üǎوالمدن والقر Üالبحر والبر ǁفهنا Üهاƌراƛ Ơاتض Üالرحلة الغزالية ƖƇل قراǚومـن خـ
ومن حيƚ الوƲائف هناǁ    . وهناǁ المنخƯƽ والمرتÜƴƽ والواسƴ والضيÜƾ والقديم والجديد      

الكـنائƩ والقـبورÜ وأمـاكن التسـليةÜ والمنتزهاƘ والمǚعبÜ والمدارƩ           المسـاجد و  
         ƾالطر ǁوهنا ÜƘكناƛوالسجون وال ÜƘياƽوالمستش Üودور االستقبال ÜƴانƮوالم ÜƘوالمكتبا

      Ƣور واألكواƮوالق Üالواسـعة والـدروب الضيقة .      Ƈفي فضا ǁوهكذا تمتد األماكن لتشار
  .النشاطاƘ االجتماعية في أندلƩ الرحلةالرحلةÜ وتتعدد الوƲائف لتغطي جملة من 

  إن أول ما يƮادفنا من حديƚ حول البحر هو رƹبة Ʈاحب سبتة الذǐ احتال                :البحر  - 
             ǁير ذلƹ م أن الخطة تقتضيƹر Üدهǚالمراكب   "... ألن يكـون العبور من ب Ʃمر رئيƋف

خالƽة ألملÜǊ  الـواردƖ علينا من قبلǊ أن يƲهر جزعاÜ بعد ركوبنا في نƽسǊ لهبوب رياƟ م              
وقهرÜ ولم تزل بحريتǊ     وقـد ƹلـب علـيǊ البحرÜ ولم يجد بņدŅا من دخولǊ سبتة عن جبر              

 يحدƚ  يفيما بينهم يƋمر وينه    تƮعد بحبال المراكب وتهوÜǐ وتنشر قǚعها وتطوǐ وهو       
 مشƽقة ذاهلةÜ علǏ أن البحر لم اويـروÜǐ وكƋنـǊ يعاني أمورا هائلةÜ وطائƽتǊ في حركته    
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 يجزƳ منهاÜ وال تراكم أمواج ينشƋ الجزƳ منهاÜ وقد اعتمد في ستر             )1(تنتحـدƚ فيǊ فرا   
  )2(..." حالتǊ علǏ عدم معرفتنا بƋحوال البحر وأموره

 بوƲيƽتهمÜ ويمƛلون دور المحتار     ن فالبحـر هـنا مسـرƟ تمƛيليÜ ورجال البحر يقومو         
المعانـي لتǚطم األمواجÜ والسƽير ومن معǊ يتƽرجونÜ وقد تƽطنوا للحركة التمويهية التي             
                 ǐطاعة لوالي سبتة الذ ǁكل ذل Üنهم لم يدركوا شيئاƋوك Üويتغافلون Üيقـوم بهـا الـبحار

 بالتقƮير في خدمة    رƹب في استقبال السƽير في مدينتǊ مجاملة للملǁ األسبانيÜ لئǚ يتهم          
وأمر "... كمـا يتحول الساحل أو باألحرǎ الشاطƐ إلǏ معرƯ احتƽالي أيضا            . الدولـة 

Ü وشحنها بالƽسيانÜ وأعيان قومÜǊ وقƮدƘ      مبƎخـراج الǚƽئǁ المƽروشة بالقماƫ المر قو      
         Ɩا وإشارƲƽوالكل معلن بالترحيب ل Ǌنحن في ǐ3(..."المـركب الذ(     Ǐوقد يتحول البحر إل Ü

فما بعدنا عن    "... أسبانياحـدÜƾ وموƘ محقƾ كقولǊ حين العبور من سبتة إلǏ           خطـر م  
المرسـǏ بقليل إال وهبƘ ريƹ Ơير موافقة لعبورنا نشƘƋ عنها فراتن عƲيمة حتǏ يئسنا               
الحياÜƖ وتحققنا من الغرÜƾ ومكƛنا علǏ هذه الحالة التي يشيب لها الرضيƴ من تقلب الجƽن               

Ü ولعل هذا الوضƴ يكون قد      )4(..."يزيد علƛ Ǐمان ساعاƘ   ودخـول الماƇ من الجهتين ما       
مدينة (لما رسينا بمرساها    : " أزال أƛـره االستقبال الحار الذǐ وجدوه علǏ الساحل اآلخر         

 Ƙحاكم             ) الجزيـرا ƚوبع Üƴمن المداف Ɩير وأطلقوا عدƛك ƾقاتنا بشط البحر خلǚبـرز لم
البحر  ف )5(..."أركب فيها أعيان قومǊ   الـبǚد عـدƖ فǚئـǁ بعد أن زينها بƋنواƳ الديباج و           

حين يقترب الوفد من البرÜ تبرز مƲاهر       ومƮـدر أهوال لمخالƽة الرياƟ لمقƮد الحركة        
إننا ركبنا من قالÜƭ قاƮدين تطوانÜ وقد       : " الƽـرƟ مما ينسي المعاناƖ والتعب المضني      

Ǐ بريƠ طيبة عبرنا    مكƛـنا في البحر أياما لهبوب رياƟ مخالƽة لعبورناÜ ولما يسر اهللا تعال            
البوƹازÜ فما قربنا المرسǏ إال والمدافƴ تخرج علينا من البساتينÜ وبساحل البحر خلƾ ال              

                                                 
  .ج لعلها األمواج:  فراتن–  (1)
  .46:مد بن المهدǐ الغزالÜ الرحلةƭ Ü أح–  (2)
(3)  –Ǌسƽن ƭ Ü:47.  
(4)  –ƭ Ǌسƽ55: ن.  
(5)   –Ǌسƽن ƭ Ü:55.  
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Ü وكما يعتبر البحر فاǚƮ طبيعيا بين مكانينÜ يوƮل بينهما          )1(..."يƋتـي علـيǊ الحƮر    
ناƩ بالسـƽن والمراكبÜ قد يكون النهر فاǚƮ طبيعيا يقوم بدور المعيƾ للحركةÜ فينجز ال        

  .اإلعاقة وتسهيل الحركة والتواƮلللتغلب علǏ القناطر 

للسـارد اهتمام بالقناطر وأقواسهاÜ أحيانا يذكرها فقطÜ وأحيانا يستقƮيها             :القناطـر -  
 ƽـƮاواÜ              وتركيبها في الحال باشبيلية Üبحضوره Ɩقنطر ǁكيƽت Ǌفلما "... وممـا تعجـب ب

واقية ] كذا[سطها قلوƳ محمولة علƮ Ǐوارǐ      انتهيـنا إلǏ الوادÜǐ عبرنا القنطرÜƖ فƎذا بو       
فلم ...  عديدÜƖ وطلب منا الجلوƩ هناÜǁ فƽعلنا      *وشلياƘ] كذا [يلحر الشمƩ وبƲلها زرا ب    

يقلعون ألواƟ فراƫ القنطرƖ بƋقراƭ     ... والكƛيـر من البحرية   ... نشـعر إال والمعلمـون    
 Ƙلنا عم  ...وحـركاƋيريد        افسـ Ǌعل القوم فقال لنا ولد الحاكم إنƽي  Ʈوإخراج   ل ف Ɩالقنطر 

ليحƮل لنا اليقين بما هي عليǊ وتنكشف حقيقتها حتǏ نكون منها علǏ            ... إحـدǎ السـƽن   
. )2(..."بƮـيرƖ فـي الƲاهر والباطن وانƮƽال هذه القنطرƖ يشيƴ في البǚد األƮبنيولية            

      Ǌر فقيل لƛال أكƌفي الس ǎال يكون عندنا إال ألحد أمرين        : "... فـتماد Ɩل القنطرƮن فƎف: 
وإما لورود سلطاننا علǏ البلدÜ فنستعمل      ... إمـا السيل الƽادƟ الذǐ يخشǏ من تتابعǊ علينا        

 Ü وبعد الǁƽ وإخراج السƽينة   )3(..."ذلـǁ فـرجة لǊ وفرحا بÜǊ وأنتم عندنا بمنزلة سلطاننا          
أعيد المركب لموضعها وألقيƘ    "... رƹـم إلحاƟ السƽير علǏ االكتƽاƇ بالسماƛ ÜƳم العيان          

لƽرود وأƛبتƘ بمسامير قدر الذراÜƳ ورجعƘ القنطرƖ لمحلهاÜ في أقرب من ساعتين            عليها ا 
 وƹالبا ما تكون القناطر أماكن      )4( ..."وعبـرنا علـيها في الحال للمدينة المقابلة إلشبيلية        

فلما انتهينا إلǏ القنطرƖ المضروبة علǏ      : " السـتقبال الوفد الزائر كقولǊ في قنطرƖ قرطبة       
   منبها من الخلƾ ما أوجب وقوفنا دونها نحو الساعة في انتƲار فراƹهاالوادÜǐ وجدنا 

                                                 
  .222:نƽسƭ ǊالمƮدر –  (1)

 *Ƙالشاليا:sillaكرسي:  اإلسبانية).ƾالمحق(  
(2)  –ƭ Üالرحلة Üالغزال ǐ77: أحمد بن المهد.  
(3)  –ƭ Ǌسƽ77: ن.  
(4)  –ƭ Ǌسƽ78: ن.  
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              Ʃلها من األقوا Üخامةƽم القناطر في العلو والƲمن أع Ɩذا هي قنطرƎفÜالقوم الذاهبين أمامنا
  ) 1(.." ستةÜ وبطرفها من ناحية المدينة باب المدينةÜوالجامƴ األعƲم قريب منها جدا

رƖ عƲيمة هائلة عبرناها في ازدحام عƲيم مضروبة علǏ  قنط: " أمـا قنطـرƖ مدريد فهي     
              Ƈوابتدا ÜƯاية الطول والعرƹ في Ʃتسعة أقوا Ǐعل Ƙبقرب المدينة اشتمل ǐالذ ǐالـواد
               Üوبعدها بالترسيف والستائر بما يقرب من الميل ÜƩاألقوا Ʃƽقبل ن Ɩبنـيان هـذه القنطر

لمسافة التي بين القنطرƖ و     وبطرفـي القنطرƖ أقواƩ معقودƖ علǏ سوارǐ من الرخامÜ وا         
المديـنة من دون نƮف ميل بقليلÜ وبساحل الوادǐ عرائƫ من القƮب واقية للنسوƖ من               

ǐوابهن بالوادƛبين أƮحال ت Ʃ2(..."حر الشم(   

   إن السـارد يهـتم بالقناطر وأقواسها وطولها وعرضها في بعدها الهندسي والعمراني             
تماعي وحضارǐ كهذه المǚحƲة الممƛلة في      ويسـجل بعـƯ المǚحƲاƘ التي لها بعد اج        

Ƙ مسقƽة من حر    خـروج النسوƖ للغسيل علǏ أطراف الوادÜǐ وقد خƘƮƮ لهن مساحا          
  ÜƇيف وبرد الشتاƮاهر لها وجود             الƲالسارد من م ǊƽƮفيهتم بما ي Üير المتلقيƛوهذا ما ي 

  .في بيئتÜǊ ولكن من ƹير اعتناƇ وال رعاية

القناطر وƮلة بين حافتين فƎن السارد لم ينƩ اإلشارƖ إلǏ           ولما كانƘ    : مصادر المياه  -  
  .األودية الجافةÜ واألنهار الجارية

Ü وتتبƴ تقسيماتÜǊ وما أنجز عليǊ      ة لقد وقف السارد عند نهر ƹرناط      : األوديـة واألنهار   -
Ü واآلخر   "Darro" وقد شقها نهران أحدهما دارو    : "...من قناطرÜ وما فيǊ من نشاطÜ قال      

ƹ Üير أن شنيل أخذ منǊ ساقيتان من أعǚ مجراه قرب اتƮالǊ بالمدينةGenil "             Ü" شـنيل   
            ÜǊشمال ǎوالساقية األخر Üم ساقية عن يمين مجراهƛ Üالمتوسط ǐ3(..."كل ساقية قدر الواد( 

     ǚمن نشاط قائ Ǌحول Ơسƽوما يجده المت ǐر الوادƛأ Ǐبشنيل : " ويشـير إل Ǐالمسم ǐوالواد
Ü وقد حاز من الحسن ما لم يكن ƹيرهÜ لعذوبة مائǊ وطيب            ...ا  يجـد فـيǊ اإلنسان نشاط     

ÜǊير حافة وال جرف في جميعƹ من Ưاألر ƴم ǐالمستو Ǌوبسط أرجائ Ǌ(4)..."هوائ  
                                                 

  .ƭ ÜǊ:96نƽس  المƮدر–  (1)
(2)  -ƭ ÜǊسƽ113:  ن.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ196:  ن.  
(4) –ÜǊسƽن  ƭ :196. 



 277

فالسـارد ذواقة للجمالÜ دقيƾ المǚحƲة في ذكر الƽروƾ بين األشياƇ المتماƛلةÜ إذ يعطي                
لمميزÜ وال يسرد ما هو حسن وجميل فقط       المزية في عبارƖ قƮيرƖ باالعتماد علǏ الملمƠ ا       

وقد شƾ المدينة نهر ƹير جار في الوقÜƘ وبعƯ مجراه ماƇ           : "... فƽي مدينة طريƽة قال   
  Ü وفي هذا ما يجعل سرده يتسم بالموضوعية والتنوÜƳ ) 1(..."راكد منتن

نة علǏ والمدي: "    وقـد يعجبǊ استƛمار ماƇ الوادǐ فيشير إلǏ ذلǁ كقولǊ في مدينة أسيخا         
شـƽير الـوادǐ المسمǏ بشنيل عليǊ قنطرƖ في ƹاية الضخامة وإتقان البنيان أقواسها أحد               

           Ưاألر ƴمستو م ǐوجريان الواد Üاألحجار Ɩمتعدد Ƈأرحا Ɩمن ... عشر وعن يسارها عد
ƹيـر حافة وال جرفÜ وبǊ دواليب تسقي بحائر خضرÜ وبشطǊ أشجار مستوية الƽƮوف              

لوƹ Üير أنها ال ƛمار لهاÜ وإنما هي للƲل ذاهبة مƴ الوادǐ إلǏ             من األشجار العƲام في الع    
  . Ü فهذا منƲر جميل ممتد رائƴ لوادǐ شنيل عند مدينة أسيخا)2(."ما انتهǏ إليǊ البƮر

 من ذلǁ قولǊ عن     Üلومواج وعيون وآبار أنهار    من  المياه مƮادرال يغƽـل السارد ذكر       
ار وهي في ƹاية العمƾ وشرابهم من ماƇ الماجل         وال ماƇ بها إال اآلب     " : "مديـنة "مديـنة   

وقد يشير إلǏ هذه األحواƯ الطبيعية      ) 3 (..."المجتمƴ من ماƇ المطر وهواƌها طيب للغاية      
           Ǌعن مدينة لورك Ǌوتاريخها كقول Üفيها المياه ƴالتـي تتجم"Larca ..." "   رƛوبقي أيضا أ

طافي التي يجتمƴ فيها ماƇ المطر في      وكذا الم . إلǏ اآلن ) للمسلمين(الـديار التي كانƘ بها      
  Ưاية الطول والعرƹ ")4(           الحجازية في Ƙǚالرح ƴوفي هذه النقطة تلتقي رحلة الغزال م Ü

ذكـر اآلبـار والعيون والمواجلÜ لحƲƽ ماƇ المطرÜ واستعمالǊ وقƘ الحاجةÜ مما يضƽي              
  .طابعا حضاريا متشابها علǏ هذه البǚد كلها

ألنهار والمواجل والدواليبÜ يهتم بالƮهاريƝ واألحواƯ التي          وكمـا يهـتم باألودية وا     
              ǁية لبستان من بساتين الملƽƮكهذه القطعة الو ƾوسط البساتين والحدائ Ƈمنها الما ƾيـتدف

وبهذا البستان عدƮ ƖهاريƝ مدرجة ينحدر الماƇ من        " Lagraja"ة  خفـي مديـنة الكـرن     
    Ǌها لما دونǚما    " أع Ǐعل Ǌعمق Ǐاألعل ƝهريƮر    فالƛكƋف Ƙقاما Ʃومنها تمتد  ...  قيل خم

                                                 
  .58:ر السابƮƭ Üƾد الم–  (1)
(2)  –ƭ ÜǊسƽ92: ن.  
(3)  –Ǌسƽن ƭ Ü:66.  
(4)  – ƭ ÜǊسƽ192:ن.  
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          ǏعلƋمجتمعة من أودية وعيون ب Ǌومياه ÜƝالتدري Ǐعل Ǌعن Ɩالمنحدر ǎاألخر ƝـهاريƮال
وللƮـهريƝ قواديƩ من الحديد كالمدافƴ في باطن األرƯ متƮلة بالƮهريƝ           ... الجـبل 

ا أراد نƽوذها لوسط    األكبر نافذƖ للذǐ دونÜǊ فيتلقاه ما يحقنǊ ويمنعǊ النƽوذ لعدƖ أنابيبÜ فƎذ           
ناتئة من  ... الƮـهريƝ أو لǖنابيب بحاشية يمكن قطعة من الحديد بƋحد أوتاد من المعدن            

األرƯ قـدر أربعـة أƮـابÜƴ فيولƝ عن القطعة المذكورƖ بالوتد ويمر بǊ يمينا وشماال                
. فتƮـعد عدƖ أنابيب في الهواƇ من وسط الƮهريƝ قدر مائة وعشرين ذراعا ƛم ما دون               

ـ    ن حاشـية الƮهريƝ واألنابيب الƮاعدƖ من الƮهريƝ ماƮ Ƈعوده من فم أسد              وكـذا م
الكل بوسط الƮهريƝ مباين لǔخر في      ... مسـتلقÜǏ وƹيـره كالƽـرƩ والجمل واآلدمي       

فهذا وƮف هندسيÜ يهتم فيǊ السارد باألبعاد واألحجام        ) 1(."التǚعب بالمياه ومخالف لغيره   
تقان وبراعة اإلبداƳ في تسخير المياه لƮالƠ       واألشـكالÜ والغايـة مـنǊ إƲهار حسن اإل        

هناƮ ǁهاريƝ تƮنƴ داخلها    "... بل  . اإلنسانÜوهذه الƮهاريƝ ليسƘ للتسلية والترفيǊ فقط     
              ÜǊفي ƘنعƮ ǐالذ ƝهريƮوتخرج من ال Üيدخل عليها البحر Üوعند كمالها Üن الهائلةƽالسـ

فيƋخذ المعلƃم في  ... لƮهريƝكـذا إذا انƮدƳ أحد المراكبÜ وأرادوا إǚƮحÜǊ يدخل لهذا ا          
  ) 2(..."عǚج ما ƮدƳ منها

          Ǌفي البساتين كما في قول Ưأحوا ǁالضخمة هنا ƝهاريƮجانب ال Ǐوإل  ":   Ɩعد Ǌفي ƴالراب
     Üƴاألرب Ƙمن الجها Ƴحاجز بالبنيان قدر ذرا Ǌيلي ǐوالذ Ưل بين الحوƮاƽوال ÜƯأحـوا

  ) 3(..."نباتها علƽƮ Ǐة ƹير معهودƖوقد اتƮل بǊ من داخل البنيان أشجار الوردƹ Üير أن 

 فƽضاÜ  Ƈ)4(. القياساƘ التي ألبسƘ لبوƩ األشكال الهندسية المعروفة       Ǐ فالوƮف معتمد عل  
 والواسƴ كالبحارÜ والجارǐ في األماكن      لالمـاƇ فيǊ العميƾ كاآلبارÜ والمسطƠ كالموا ج       

كن المتجمƴ كاألحواƯ   الضيقة كالسواقي والقنواÜƘ واألماكن المتسعة كاألنهارÜ ومنǊ السا       
 ƝـهاريƮوال .       Ƈما Ƈيشكل قسما من المكان المملو ǁفي الرحلة     . وكل ذل Ɩولعل أول إشار

      Ǌفي الجدران قول ǐيجر Ƈجعل الما Ǐير أن هذه الدار تزي    : "... إلƹيرها بمسائل    دƹ Ǐعل 
                                                 

(1)  –ƾدر السابƮالم ƭ Ü:132.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ190: ن.  
(3)  – ƭ ÜǊسƽ83:ن.  
  .48:الروائي في األدب المعاƮرƮ ƟǚƮ ƭ ÜالÜƠ قضايا المكان –  (4)
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وذلǁ في مدينة أرنخويƩ إحدǎ إقاماƘ الملǁ       ) 1(."مستحسـنة منها جريان الماƇ بجدرانها     
وهكـذا تتسم نƲراƘ السارد بالدقة في نقل ما يتعلƾ في رƮد المياه وكيƽياƘ              . األسـباني 

Ǌوالتسلية والترفي Üحة والشربǚƽناعة والƮال ǎمستو Ǐعل Üمنها Ɩادƽاالست .  

   -  ǯلب المكان في هذه الرحلة          :المـدƮ ـف المـدن هوƮو  .     Ǐأن أشرنا إل ƾوقد سب
    Ƹوستين مدينة    "عـددها البال Ʃوا" خم       Üوالسور Üƴالموق Ǐب أساسا علƮعنها ين ƚلحدي

فبعد الخروج من طنجة يحاول السارد أن يتƇǚم مƴ اآلخرÜ فƎذا انتقل            . والقƮبةÜ واألزقة 
إلـǏ أسـبانيا عن مضيƾ جبل طارƾ أخذ في تجاوز المƽارقة بين الماضي والحاضرÜو               

دأ البحƚ عن    تحـول المكـان إلـǏ مـنطقة للحƽـر التاريخي كما الحƽر الجيولوجيÜ وب              
              ƘباƮوالق ÜƘوالعادا Ʃالمتبقية في النا Ơمǚعن الم ƚالتاريخـي المتـراكم كما يتم البح
والقناطرÜويƮبƠ كل مكان يحمل بƮمة من بƮماƘ ماضي المسلمينÜ حتǏ الحروف ما            

 القبورÜ لكن الكل أيضا يتنكر لهذا       ƘزالƘ قائمة علǏ بعƯ اللوحاÜƘ وقائمة علǏ رخا ما        
  .   إنǊ الƮراƳ الذǐ كان محتدما علناÜ واآلن Ʈار خƽيا. يدوسǊ بƋقدامǊالماضيÜ وقد 

المدينة فسيحة الشوارÜƳ متسعة المسالÜǁ مرƽƮة      : "  ومـن ذلـǁ وƮف الجزيراƘ قال      
مسقف ...األزقةÜ ديارها متقنة البنيانƹ Üير أنƹ Ǌير شاهƾ وسطوƟ الديار لم تكن منبسطة            

قة إال ديار الƽرايلة والديور الحاملة للنواقيÜƩ       جمـيعها بالقـرميد ولـم تكن بها دار شاه         
وبƎزائǊ أرجاƇ وأجنة   ...والمدينة ال سور لهاÜومن  ناحية ƹربها يجرǐ واد قريب منها جدا           

وبحائـرÜ وال مـاƇ بالمديـنة إال اآلبـارÜ وترابهم من الوادǐ لقربǊ وجودتÜǊ وعن يمين        
   )2(..."مقابلة لجبل طارƾمرساها داخل في البحر جزيرƖ شيدوها بيوتا للعسة هي 

ƛم أخذƘ  " الشوارƳ"ولكن الرƌية ابتدأƘ من داخل المدينة       " بانورامي"   فالوƮـف شامل    
                ǁم خرج بعد ذلƛ دخل المدينة أوال Üن الساردƋم المحيط بها فكƛ Üالدور والسقوف Ǐتعلو إل

ما تقدم  لـتقديم هـذا الوƮـف الجغرافيÜ فالمنƲور اتخذ نقطتينÜ داخلية وخارجية إحداه            
التي يتقاطƴ فيها الوادǐ بالبحر     " األجـزاÜƇ والƛانـية تقدم المنƲر العام بحدوده الجغرافية        

Ưƽوالعالي بالمنخ ƾوالسطحي بالعمي.  

                                                 
(1)  –ƭ Üالرحلة Üالغزال ǐ159: أحمد بن المهد.  
  .57:نƽسƭ ÜǊالمƮدر –  (2)
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ولغتǊ ال تقتƮر   .   ينتقل السارد بين مواقƴ متعددƖ ومسافاƘ مختلƽة من حيƚ الموƮوف         
ويتتبƴ مواقƴ المدن باهتمام    " العسة  "  " بحائر"  "الƽرايلة"  "القرمود:  "علـǏ الƮƽيƠ مƛل   

هي مدينة مشيدƖ علǏ قمة جبلÜ واألرجاƇ المستديرƖ        " :" مدينة"بالـƸ كقـولǊ عـن مدينة        
بالجـبل فـي ƹايـة البسط علǏ الجهاƘ األربعةÜ وقد استوعبتها أجنة وأƹراƩ مما يلي                

   )1(." وأرƯ حراƛةنالجبلÜ والخارج عنها زياتي

إذ يبرز  " واألرجاƇ في ƹاية البسط   " قمة"اهتم بالجبل العالي     فهـذا الوƮف شامل أيضا      
             Ǌتستوعب ǐالمساكن والمنبسط الذ Ǌتستوعب ǐالعالي الذ Üالعالي جدا بالمنبسط ƴتقاط Ǌفـي

وقد يتقاطƴ الحاضر مƴ .األƹـراÜƩ فعمـل اإلنسـان علǏ السطƠ بين بارز وكلǊ إيجابي       
      Ǌالماضـي فـي فعل اإلنسان كقول...":  Ǐلما زادوا عل      Üمي من خارج السورǚالبنيان اإلس 

بقي السور داخل بنيانهم المحدƚ في ƹاية التǚشيÜوما هو من البنيان داخلǊ وخارجǊ في              
  وقد تتقاطƴ المتضاداƘ في      ) 2 (..."جـدƖ وإتقانÜ وأƛر هذا السور أبقوه علǏ حالǊ شاهدا         
 والƮغرÜ  مدينة متوسطة بين الكبر   "أوƮـاف السـارد بشـكل الفـƘ فمديـنة البريخة            

  والحضارƖ والبداوÜƖ بل إن أهلها بادون محÜƯ وبنيان ديارهم ƹير شاهÜƾ وبها قƮبة 

           Üوهي من عمل المسلمين رحمهم اهللا Üبقمة الجبل Ƙاية العلو بنيƹ غير    فيƮ وهذا الجبل
فـي االسـتدارÜƖ عƲيم في الƮعودÜ واألرجاƇ المحاطة بǊ علǏ الجهاƘ األربƴ في ƹاية               

ور القƮبةÜ مشيد علǏ حافة الجبلÜ والحƽير دونǊ باƾ علǏ حالÜǊ ولم            البسـطÜ حتǏ أن س    
وقد .. يبƾ من سورها واألبراج إال ما دون القامةÜ وبها عدƖ مواجن يجتمƴ بها ماƇ المطر              

شـاهدنا من هذه القƮبة ببسط أرجاƇ المدينة ƹدرانا عديدƖ كاألوديةÜ ومنها يƲهر لمعان              
   )Ü " .)3 علǏ بعد بائن جداالوادǐ المنحدر من مدينة إشبيلية

             Ɩيرƛك Ƙشية تقاطعاǚومت Ɩبارز Üوقريبة جدا Üبعيدا Ɩممتد Üأفقية وعمودية ƖرƲهـذه ن   
بƋبعادهـا المخـتلƽة وإضاƇاتها المتباينة هي التي تجسد موقƴ المدينة بااللتƽافاƘ السريعة             

  ينƲر بعيدا فيبƮرالذكية والمتنقلةÜ فالسارد ينƲر قربǊ فيبƮر منƲر السور المتǚشيÜ و
  

                                                 
(1)  –ƾدر السابƮالم ƭ Ü:60.  
(2)  -ƭ ÜǊسƽ67: ن.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ72 -71: ن .  
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  . األضواƇ عليǊ وعلǏ ما حولƩǊ الوادǐ المنحدر وانعكا

   وإذا كانـƘ نƲـراƘ السارد تستطيƴ أن تنقل المنƲر بƋبعاد مختلƽة أيضاÜ  فƎنها أحيانا                
       ǚفهاهو يقف أمام إشبيلية قائ Üف عن       : "تقر بالعجز والكللƮوقد شاهدنا منها ما يكل الوا

يان وتعدد القبابÜ والغرف والمقاعد والمنازهÜ وقد استوعب        بعـƯ بعضǊ من فخامة البن     
جمـيعها الرقم العجب من عمل الجباƭ والنجار والتزليƝ بالتسطيرÜ والخطوط المشرقية            

       Ɩير معهودƹ في إنشائها Ʃالمهند Ƴأبد ƴنائƮ1(..."والكوفية و(     Ǐمن الكل إل Ƙانتقل ƖرƲفالن
       Ǐوتعدد القباب إل ƾمن البنيان الشاه Ƈفالسار        الجـز Üإال عن قرب ǎد الخطوط التي ال تر 

وهو حين يقف   . يƮـف بقدر ما يسرد ويسرد ما ينبغي وǊƽƮ لكونǊ كƛيرا فاكتǏƽ بتعداده            
أمام مدينة عƲيمة كƎشبيلية تخونǊ العبارÜƖ ولكن حين يقف أمام مدن أخرǎ يحسن اإليجاز              

قة وشوارعها متسعةÜ   مدينة مشيدƖ علǏ ربوƖ وديارها ƹير شاه      " والوƮـف معا فالراملة     
وهـي بـين الكبر والƮغر يليها من القرǎ العدد الكƛير وأهلها أهل فǚحةÜ وقد استوعب                

        ƴاألرب Ƙهـا أشـجار الـزيتون من الجهاƇتذكارية     ) 2(."أرجا ƖورƮ ف شامل يرسمƮو
واهتمام السارد بتشكيل األرƯ ومواقƴ المدن والقرǎ       . للمديـنة فـي منƲـرها الكلـي       

مشيدƖ في بسيط من األرƯ ولها من       "... ǚحƲاƘ الƛابتةÜ فمدينة موره     وأرباƮها من الم  
علǏ قمة كل جبل منها قƮبة من عمل المسلمين لحراسة البǚدÜ كل            ] كذا[ الجهتين جبلين   

قƮـبة مطلة علǏ ما يزيد علǏ أƛني عشر ميǚ من األرÜƯ والجهتان األخريان تحجب               
جنة العنب ما ال نهاية لÜǊ والمدينة متسعة  المديـنة فـيها حاجب لبسط األرÜƯ وبها من أ         

ƹايةƹ Üير أن بنيانها ƹير شاهƾ وال منتخبÜ وإنما هي أرضيةÜ وبنيانها باآلجرÜ وعليها              
فالجبل والسهلÜ واالتساƳ والضيÜƾ واألحواز والبساتينÜ والقديم والجديدÜ        ) 3(..."آƛار القدم 

والقائمÜ من الƛنائياƘ التي يجدها    والمـرتƴƽ والمـنخÜƯƽ والـبداوƖ والحضارÜƖ والمتهدم         
  .القارƏ في رحلة الغزŇال وعليها يعتمد في التمييز ومنها يستنبط عناƮر الجمال األدبي

                                                 
(1)  - ƾدر السابƮالمƭ Ü:75 .  
(2)  -ƭ ÜǊسƽ93: ن.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ109: ن.  
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              Ɩأما البداو Üللمسلمين أو أبراج عالية للحراسة ƘباƮف إال وعليها قƮإن الجبال ال تو   
لعمرانية والسلوكية  والحضـارƖ فهمـا سـمتان لǖهالي تنطبƴ بهما المدينة في مƲاهرها ا            

  .والقديم والجديدƮ ÜورƖ آلƛار المسلمين في أسبانيا وما فعلǊ الذين عمروها من بعدهم

  .   إن لƛǔار اإلسǚمية حضورا مكƽƛا فيما يقدم وقلما يخلو وƮف مدينة من ذكرها

  ومدن أسبانيا ليسƘ علǏ مستوǎ واحدÜ وبذلǁ يƮف السارد المعاناƖ التي يجدها الزائر             
سافرنا لمدينة اسمها الƭ كابلسƘƮ عن أربعة أميال في وحل عƲيم           : "...لمديـنة كقولǊ  ل

             ƾفي عم Ʃوالكراري ƫنواعير األكدا ǎتهو ƚبحي Üدرانƹو ƾبـين أودية وشعب وخناد
 الواحد باƛني عشر بغلة من البغال المعتبرƖ في الجودƫ          ÜƖالطينÜ ويعجز عن إخراج الكد      

وهذه إ شارƖ فريدƖ إلǏ عدد البغال       ) 1(.".دد الكƛير من الƛيران   وال يخلǊƮ من الوحل إال الع     
مما يدل علǏ درجة    . التـي تجـر العرباÜƘ وإلǏ الƛيرانÜ وفي إنقاذ الغرقǏ من األوحال           

  .تطور وسائل االتƮال واإلنقاذ

 يعتنـي السـارد بدور النزولÜ ويجهد نƽسǊ في وƮف هذه األمكنة             :ƘǡƑمـƟƘ الǊـǝƘǾة    -
عهاÜ ومنزلتها بين الدور األخرǎ في بيئتهاÜ و يشير إلǏ فخامة بنيانها            بالحـديƚ عن مواق   

 في قرارƖ نƽسǊ إفراƷ هذه الحضارƖ من رموزها      Ǐ إجمـاال وتƮƽيÜǚ ويتمن    اومشـموالته 
       Ǌكقول Üالمقال أو الحال ƾعن طري Ɩالدار المعينة لنزولنا رأينا       : " الكافـر Ǐولما انتهينا إل

البنيان وارتƽاعÜǊ وتعدد الغرف والمقاعد وتزيينها بƋنواƳ       بهـا مـا يتعجب منǊ من إتقان         
هي ƹير المقاعد المعدƖ    . الديباج والستور المرقومة بالذهب والƽرƫ المنتخبة بمقاعد للنوم       

   )2(." مما يدل علǏ رفاهية أهلها وحضارتهم... للجمƴ والمǚقاƖ بالقوم

األƛاƚ وقاعاƘ االستقبال المخالƽة      فالǚفـƘ النتـباه السارد هو التعدد والتنوƳ وبخاƮة          
         ǁلف ذلƋلم ي Ǌفي كون Ǌولعل تعجب Üالنوم Ƙمن المبالغة في التزيين       . لقاعـا Ǌأو كان تعجب

            Ǌودور الضيافة عموما يتجاذب ǁالمل Ƙعن إقاما ƚفي الحدي Ơواالنبهار الواض Üوالتجميل
   Ǌمول فيƋوالم Üمن د     : " قال. قطبان الكائن Ɩمقاعد    وقد نزلنا بدار مختار Ǐعل Ƙيارهم اشتمل

عديـدƖ وƹـرف ومنازهÜ الكل استوعبǊ ستور من الكمخة حيطانا وسقƽا ممكنة في القائم               

                                                 
   .ƭ Ü:216سابƾالمƮدرال -  (1)
(2)  –ƭ ÜǊسƽ61: ن.  
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        ǁأن السارد   ) 1(." والمبسوط بمسامير مذهبة والمبسوط في جميعها من عمل التر Ʋحǚوالم
. يسـتعمل ألƽـاƲ متداولة علǏ عهدهÜ أو هي من إنتاجÜǊ ويƮعب إدراǁ مدلولها بالضبط          

فـي هـذا النƭ أعجب بالستائر المختلƽة المسبوكة بمسامير مذهبة كما أشار إلǏ البŃسط               و
      Ưبها األر Ƙالتركية التي فرش .         Ǌب Ʃيقا ǐابة المسبر الذƛويمكن اعتبار دار النزول بم

وهي قد تكون دارا عامة مخƮƮة لمƛل هذه        .  وƹناهاÜ وتحضرها وبداوتها   ةƛـراƇ المدين  
  .م أو لبعƯ األƛرياƇ كما في قرطجنة وفي قرية بنيليǊاألƹراƯ أو تكون للحاك

: ل السارد باستقƮاƹ Ƈير معهودÜ قا     ا  وفي مدريد ينزل الوفد بدار خاƮة للملÜǁ فيƽƮه       
فƎنـنا نشـرƳ فـي الكǚم عن الدار التي نزلنا بها وذكر ما اشتملƘ عليǊ من فخامة                  "... 

            ƾمما يضي Üǁفـي الجـو وما يضاف لذل Ǌاعـƽالبنـيان وارت     Ǌويعجز عن Üالتكييف Ǌعن 
هي دار تسƴ   : " اعترف الواƮف بعجزهÜ لكون الموƮوف ضخماƛ Üم قال       )2(..."التعبيـر 

دائرتها مائتي دار من الديار الكبار المعتبرÜƖ قبابها ومقاعدها ال تحǏƮ وال تستقǏƮ كل              
يا والسƽلǏ  مقعد أو قبة تشتمل علǏ أربعة أبوابÜ وقوائم األبواب في البنيان مƴ عتبتها العل             

                 ÜƯومنها ما هو من الحجر األبي Üمنها ما هو من المرمر ÜلƮƽير منƹ مـن حجر واحد
 إنǊ وƮف شاملÜ يدل علǏ االنبهار       )3(..."ومـنها مـا هو باألƽƮر الذǐ يشاكل اللوبان        

 ودور االستقبالÜ   نالشديد فبعد أن سجل تعجبǊ أخذ في تƮƽيل وƮف الرخاماÜƘ والحيطا          
 ذلǁ  روجنب القبة Ʈناديƾ الموسيقǏ ونواعير وأكدا Üƫ وƹي       "... :قولواألبواب إلǏ أن ي   

مـن األشياƇ التي يعبر عنها وال ندرǐ ما تسمǏ بÜǊ منها فرد خشب طولǊ عشرƖ أشبار                 
وعرضƛǚƛ Ǌة أشبار علǏ االستدارÜƖ فƎذا أوقƽوه يتولد منƮ ǊوƘ هائل يشبƮ ǊوƘ السيل         

  ÜƖيم الممطر بالحجارƲم    الع ƘوƮيجعلون عالية       وال يزال ي ǊوتƮ ذا ضعفƎف ÜǊوقوف Ɩد
  ǊوتƮ رجة      ...سافلة فيشتدƽلل Ɩذا القبة معدƎف ǁلنا عن ذلƋفس...     ƴية مƹالطا Ʃهي محل جلو

 وقد اعتنǏ السارد    )4(.ةزوجـتǊ وأوالده وخواǊƮ للƽرجةÜ وهي المسماƖ عندهم بالكوميدي        
نǏ بالمكان وما يملƌه فـي وǊƽƮ لهذه الدار بالملموساƘ والمرئياƘ والمسموعاÜƘ كما اعت      

                                                 
(1)  -ƾدر االسابƮالم ƭ Ü :68.  
(2)  -ƭ Ǌسƽ114: ن.  
(3)  -ƭ Ǌسƽ115: ن.  
(4) -ƭ Ǌسƽ118: ن.  
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    Ɩمتعدد Ưراƹيل وأƛوتما Ƙمن مجسما .        Ƹمدريد التي يبل Ɩف في وحدƮالو ƾولقد استغر
          ƘحاƽƮ ر من عشرƛحة أكƽƮف الƮحة ونƽƮ Ɩعشر ƚǚƛ حجمهـا .  Ƙف إلقاماƮفالو

           ÜǚقيƮوت ƖƇوتجسيما وإضا ǚبالجوانب الهندسية تشكي Ǐويعن ÜƇاƮاالستق Ǐيقوم عل ǁالمل
ا يراه ƹريباÜ وƹير مƋلوفÜ وفي كل ذلǁ نجد السارد يغير مكانǊ فتتعدد             كمـا يعتنـي بم    

 والبساتين والƮهاريƘ   ƝفوǊƽƮ للقƮور والقاعا  .رƌاه قـربا وبعـداÜ واتسـاعا وضـيقا        
 كيف تطاوعǊ اللغة رƹم     بوƹيرها من مشموالƘ إقاماƘ الملǁ من النماذج الرائعةÜ ونعج        

  . موضƴن أكƛر ميتƮريحǊ بالعجز ف

حدƛـنا عـن أمـاكن اإلقامةÜ فƎنǊ يجد ر بنا أن نتحدƚ عن أماكن أخرǎ جذبƘ                    وإذ ت 
  .السارد ووقف عندها في استغراب ويمكن أن نطلƾ عليها اإلقامة الجماعية

 والسجون رƹم اختǚف    Ƙوتشتمل علǏ المستشƽياƘ والƛكناƘ والدا خليا      :اƘǡȃمƟƘ الƪمǾǕƘة 
 .يةÜ وتƋديبيةالوƲائف و تنوعها من ƮحيةÜ واجتماعيةÜ وأمن

 ƟƘǾǞـǂƢƾوما فيها من جديد أو          د يمـدنا السار   :  الم Üاالجتماعية Ɩور الحياƮت Ƙبمعلوما 
الذǐ تعالƝ فيǊ مرضاهمÜ فعبرناهÜ فƎذا هو بǊ عدƹ ..." :         Ɩـريب كالحديƚ عن األسبيطال    

               ÜƯاية الطول والعرƹ إذ كان في ÜƖحن أشجار عديدƮوبال ÜǊحنƮب  Ɩمسـتدير Ƙبـيو
و معمور باألدوية معاجن وأشربة وأدهانÜ وأوعية األدوية محمولة علǏ          والبـيوƘ مـا ه    

مرافƴ من األرƯ إلǏ السقفÜوبيوƘ أخرǎ مملوƖƇ باألعشابƛÜم البيوƘ يسكنها القائمون           
              Ƙوباقي البيو Üأمورهم ƴوالمباشرون لهم في جمي ƣƽوالن ƣمن الطب Ǐون المرضـƌبشـ

العياذ باهللا وبالطبقة العليا مقاعد ممتدƖ      بالطـبقة السـƽلǏ وهي خاƮة بالمرضǏ بالبلغم و        
وما يغطǏ بǊ ولباسهم    ...نافـذƖ بعضها لبعƯ علǏ الجهاƘ األربÜƴ وقد استوعبها سرائر         

ولباƩ العǚج معين من األوقاف يلبسونǊ عند       . الـذǐ كـان حال الƮحة مƌمن عنǊ القيم        
 )1("نقǏƃ ويدŇخر لغيره  وينزƳ عنƛ Ǌوب العǚجÜ في    ...فƎذا عƽي الشاكي يلبƛ ƩوبǊ    ... دخولهم

 .هذه الدقة في الوƮف تجعلنا نشاهد البناية ونطلƴ علǏ نƲامها اإلدارǐ والƮحي
وقد اشتكǏ من   "... ƛم أخبر أن العǚج بالمستشǏƽ للجميƴ بما في ذلǁ األسرǎ المسلمون             

أسـارǎ المسـلمين أربـƴ وعشرون في الزمن الذǐ حللنا فيǊ مدريدÜ ولما أخبرنا أنهم                

                                                 
(1)  -ƭ Üالرحلة Üالغزال ǐ54 -53: أحمد بن المهد.  
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يطال بعƛـنا لهم في الحالÜ بعƯ أƮحابنا لǘعادÜƖ و أƮحبناهم Ʈلة ووعدناهم             األسـب 
  )1(..." بخير

فƎذا بالطريƾ المعبورƖ نافذƖ    :"...ولـم ينƩ السارد أن يخبرنا بƋن للنساƇ مستشƽياƘ خاƮة         
ƮحنǊ أشجار النارنƝ    ب ومقاعد طويلة و   فƎذا فيǊ بيوƘ عديدƖ   ..األسـبيطال في ƹاية الكبر    

Ƈ العـذب وقد استقل بالنسوƖ المرضÜǏ والقيم عليهن مƛلهن من النسوƖ            وخƮـƭ بالمـا   
والمǚحƲ أن الحديƚ عن المكان ال يكون وƽƮا         Ü)2(..."اللواتـي ال أهـل لهـن وال مال        

باسـتمرارÜ فقد يƋتي بالسرد عن طريƾ اإلخبار عن األجزاƇ والمحتوياƘ   وهكذا يتƉزر               
      Ƙف والسرد في تجسيد األماكن التي ذاƮمما        الو Üنية أو االجتماعية أو العمرانيةƽالقيمة ال 

 . يساعد في استƛارƖ مخيلة المتلقي لتƮور أسبانيا وأهم أماكنها الدالة علǏ رقيها
وممـا أشار إليǊ السارد من األماكن المغلقة السجونÜ وإن كان لم يƮƽل             : السـجون -   

ǊƽƮ ا فهم مقيمون في     القـول فـيهاÜ ولكن القارƏ يمكن أن يتƮور المواقƴ من خǚل و            
وبقنة الجبل قƮبة من عمل الروم في ƹاية        :"...أعلـǏ قمـة جـبل داخل قƮبة شغوبية          

وهناǁ مدينة  . )3(... "وداخل هذه القƮبة إخواننا األسارǎ المذكورون     ...الضخامة والعلو 
وهي عندهم بمƛابة السجن ألهل الجناياÜƘ وبقي بها من أسارǎ المسلمين في            "...الكراكة  

  . وقد سرƟ منهم العديد)4(..."وقƘ سبعة عشرال

   - Ƙكـناƛة بالجنود يقال لها   : الƮمدينة خا ǁالخطاف ذكـر السارد أن هنا "Getaf  "
يسـكنها الشلƲاƲ وعليها أƛر القدمÜ والطريƾ الموƮل لمدريد في وسطهاÜ وكانƘ تتردد             

           ƹم من طاǚية منذ خرجنا من قرطبة بالترحيب والسƹم يعودون   علـيها رسل الطاƛ Üيتهم
  )5(..." إليǊ مخبرين بمحل مبيتنا كل ليلة

  فهـذه المديـنة بمـƛابة القيادƖ العامة للجيƫ وهي تابعة للسلطانÜ إليها تنتهي التقارير               
  .اليويمة لما يحƮل في البǚد كلهاÜ فاإلقامة الخاƮة بالعسكر ذاƘ وƲيƽة أمنية

                                                 
(1)  -ƾدر السابƮالم ƭ Ü:124.  
(2)  -ƭ ÜǊسƽ86: ن.  
(3)  - ÜǊسƽ145 -144 ن.  
(4)  -ƭ ÜǊسƽ221: ن.  
(5)  -ƭ ÜǊسƽ111: ن.  
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  - Ʃالمدار :       Ƙاياƹ ƾلتحقي Ǐهذه األماكن تسع       Ǌبما يحتاج ƴقافية وعلمية تزود المجتمƛ
                ƴطاب Ǌومنها ما ل ÜريةƲبالعلوم الن ƭمنها ما يخت ÜƘاƮƮالتخ Ɩمـتعدد Ƙمـن إطـارا
التطبـيƾ العملـي في الƮناعاƘ أو التدريباƘ المختلƽةÜ وكلها تشير إلǏ المستوǎ العلمي              

       Ǌعلي Ƙكان ǐأسبانيا  " التقنـي الـذ"Ü و  Ǌقول ǁم عبرنا دار  : " من ذلƛذا     اƎف Üقريبة من هذه 
كل مقعد بǊ عدƖ من     ) قاعاƘ(هـي قدر قرية في ƹاية الطول والعرÜƯ وبها عدƖ مقاعد            

                 Ǌفوق ǐم الذƛ ÜǊمن فوق Ǐممن يتعلم الحروف إل Üفي التعلم Ƙقدر الطبقا Ǐـبيان علـƮال
وهكـذاÜ وعدد هƌالƇ الƮبيان الحاضرين في الوقƘ مائة وخمسونÜ وهذا العدد عندهم ال              

   Üƭيـنق                 Ǌƽيخل Üر في البحرƽمن الس Ǌإلي Ƌوذهب لما هو مهي Ǌوكـل مـن اسـتكمل علم
Ü والمǚحـƲ أن هذه المدرسة فيها شيƇ من الغرابةÜ وƹرابتǊ تشتد أكƛر من              )ƹ"...)1يـره 

والƮبيان ال يخرجون من الدار المذكورƖ قطÜ       : "...قسـمها الداخلـي المعد لǘقامةÜ قال      
وبين السرير والذǐ يليǊ قدر ما يمر بǊ اإلنسانÜ         ... وموضـƴ نـومهم لǊ شبǊ األسبيطال      

ǊاحبƮ Ɲحوائ Ǌب ƾندوƮ كل سرير Ƙ2(." وتح(   

وبƋحد المقاعد سƽينة ƮغيرƖ قدر الƽلوكة      : "   وهـذه المدرسة مزودƖ بالقسم التطبيقي قال      
مشملة علǏ جميƴ ما تحتاج إليǊ السƽن إجماال وتƮƽيǚ بحيƚ يقرأ الƮبي الكتب المشتملة              

وم البحرÜ وما يتعلƾ بƉلة المركبÜ وكل مسƋلة ترسƣ في ذهنǊ عن طريƾ القراƖƇ              علǏ عل 
Ɩاليقين علما ومباشر Ǐل علƮفيح ÜǊللمركب الحاضر مع Ǌديها مباشرتƌ3(..." ت(  

             ǐرƲيدعم التكوين الن ƚة للبحرية حيƮام التعليم في مدرسة خاƲن Ǐف ركز علƮفالو   
السارد يعتني بالƮناعاƘ التطبيقية مƛلما فعل حين       بالتطبـيƾ الميداني مباشرÜƖ ويبدو أن       

  ةبين كيƽية Ʈناعة أنواƳ البلورÜ والزجاج في دقة متناهي

  ǰǥƘمȁة  اƽندرج ضمن هذه النقطة:المقد  :ƛ ÜƩوالكنائ Üنتبعها بالقبورمالمساجد .  

كان عبورنا  : "  ومـن ذلǁ مساجد ƹرناطة التي وقف السارد عندها كƛيرا قال            :المƾـƩƘد 
                 Ƙمن كل جهة من الجها Ƙطاǚب Ʃخم Ǌول Üفـاألول منها وهو األكبر Üمسـاجد Ɩلعـد

                                                 
  .88: السابƮƭ Üƾدر الم-  (1)
(2)  -ƭ ÜǊسƽ88: ن.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ88: ن .ƭ رƲ145 -144:وأن .  
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      ņƟاłرłب Ǌوبوسـط Üƴوبين كل          * األربـ Üمانيةƛ ǐسوار Ǐمحمولة عل Üمنةƛقبة م Ǌفي Ƙبني
                ǐمستدير بالسوار ǁشبا Ʃاألقوا Ƙوما تح Üاية العلوƹ في Ʃسـارية والتـي تلـيها قو

    ƛمن ال Ɩوالسارية الواحد Üمانيةƛال         Üمن كل وجوهها األربعة Üمانية عرضها ستة عشر شبرا
ومـا بـين السارية التي تقابلها المنقعد عليها القوƩ المذكورƛǚƛ Üة وأربعون قوساÜ وأما               

Ƙقاما Ʃ1(..." الطول بالتقريب خم(  

الوƮف علǏ األبعاد الهندسيةÜ وهو قريب من الموƮوفÜ ينƲرإلǏ          هذا   ركز السارد في  
  .اƩ بعضهاقلǏ األعلǏ لتحديد المسافاÜƘ وال يبعد أن يكون قد اإلمام والخلفÜ وإ

  وفـي المسـاجد يقف السارد طويǚ عند المحاريب باعتبارها النقطة المركزية كما في              
ولما انتهينا إلǏ المحراب اإلسǚميÜ فƎذا هو باƾ علǏ حالǊ لم يحدƚ            : " محـراب قرطبة  

لنحاƩ بحيƚ ال يدخلǊ أحدÜ ولم ندرǁ ما        فـيǊ تغييرƹ Üير أن الكƽرƖ حجŇروه بشباǁ من ا         
    ǁشبيلية يقول     )2(..." السـر فـي ذلƎم بƲاألع ƴفعبرنا المسجد من آخر    : "...  وفي الجام

 وعشرين ساريةÜ كل سارية     ةأبـوابǊ الـذǐ هـو السابÜƴ فƎذا بالمسجد محمول علǏ مائ           
 قائمة  مشـطرƖ علǏ أربعة وعشرين سطراÜ وبزوايا المسجد قباب اشتملƘ علǏ تƮاوير           

       Ƙذخائر المنارا ƴبجم ƭومنها ما اخت Üأقدامها Ǐير... علƹلعدم       و Ǌمما ال يعبر عن ǁذل
أن رجال   ويشير إلǏ . )3(..." ما يسمǏ بÜǊ والكل من الذهب المرƴƮ باليواقيƘ       بالمعـرفة   

        Ǌمية كقولǚالـدين المسـيحي يسكنون في المساجد اإلس ..." :    Üرايلةƽيسكنها ال Ƙبيو Ǌوب
وعدد النواقيƩ التي بها اآلن خمسة وعشرين ناقوسا        ...المسجد رجـة عن  وƮـومعة خا  

4(." أنǊ يسمƮ ƴوتǊ مسيرƖ يوم لأحدها وهو األكبر وزنǊ مائة وخمسة وƛمانون قنطاراÜ قي        

المسـاجد هندسـي يتعلƾ باألطوال واألحجام وما إلǏ ذلƛ Üǁم يضمنǊ السارد               فوƮـف  )
  .علǏ ما ضاƳ أو علǏ ما آل إليǊ األمربعƯ التعليقاƘ الذاتية التي تبرز التƋسف 

 يكƛر السارد من زيارƖ مقابر المسلمينÜ مما يدل علǏ اهتمامǊ الكبير بƋمر             :المقابـر -   
وركبƘ في الحال مƴ الحاكم     : "... األنـدلƩ بخـǚف مـا يـبدو في Ʋاهر الرحلةÜ قال           

                                                 
(1)  -ƾدر السابƮالم ƭ Ü:198 .  
(2)  -ƭ ÜǊسƽ97: ن.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ84: ن.  
(4)  -ƭ ÜǊسƽ85: ن ] .ƭ ر أيضا مسجد طليطلةƲ166-163:أن[.  
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              Üللمسلمين رحمهم اهللا Ɩذا بمقبرƎف ƣالتـي أرشـدنا إليها الشي ƴوهي سارية من   للمواضـ
بسم اهللا الرحمان الرحيمÜ يا أيها الناƩ إن وعد اهللا          : " الـرخام مكتوب عليها بخط كوفي     

هذا قبر أحمد بن أحمد بن مغيÜƚ    . حـƾ فǚ تغرنكم الحياƖ الدنياÜ وال يغرنكم باهللا الغرور         
               ǎبالهد Ǌأرسل ÜǊوأن محمدا عبده ورسول Ǌل ǁإال اهللا وحده ال شري Ǌودين  كان يشهد أال إل 

  توفي رحمǊ اهللا ليلة األحد لƛمان بقين . الحƾ ليƲهره علǏ الدين كلǊ ولو كره المشركون

     )1(" من ربيƴ الƛاني سنة تسƴ وأربعين وأربعمائة 

   -   Ʃالكـنائ:           Üوزار مقابر المسلمين ÜƩكنائ Ǐف السارد المساجد المحولة إلƮوكما و 
  :لغرÜƯ ومن ذلǁ كنيسة األسكوريالÜ قال     وƮف أيضا الكنائƩ التي أنشئƘ أساسا لهذا ا       

هي مدينة مشيدƖ من : وبناƇ هذه الكنيسة هو شيƇ يتعجب منÜǊ بحسب المعبر عنÜǊ نقول         " 
               Ƙبني ǐوهذا الحجر الذ Üولم تكن بها خشبة إال األبواب Üاƽحجر واحد أرضا وحيطانا وسق

  .)2(" …بǊ كاد أن يكون من الرخام

: الدين في أقباƇ كنيسة األسكوريالÜ فوƽƮها قائǚ      ولقـد زار مقابـر الملـوǁ ورجـال          
وبعƯ الƮناديƾ مكتوب عليهاÜ وجلها     ... Ʈناديƾ مستديرƖ علǏ كراسي من الرخام       "...

من ƹير كتابةÜ فسƋلنا عن ذلǁ فƎذا هي مقبرƖ ملوكهمÜ وقبر الطاƹية الموجود اآلن مميز               
 بنا ألمņ وضيƾ في النƩƽ حتǏ       وقد ألم : " ƛ Üم علƾ قائǚ   )3 (..."عـندهم قـرب قبـر والده      

Ü وقد سرǐ   *من الهواƘ ] كذا[ خشـيƘ الƽـواƘ ولم ندر ما السببÜ فبادرƘ من الƮعود          
عنيÜ وذهب في الحال ما كنƘ أجد من األلمÜ فعلمƘ أن موجب ذلǁ العارƯ هو نزولنا                

  )4(..."وحلولنا في تلǁ الهواƘ التي هي حƽرƖ من حƽراƘ جهنم

     Ʈ وزار           وهكـذا يكون السارد قد ÜƩوعبر المساجد والكنائ ÜذنƉقنن الجبال والم Ǐعد إل
المقابر التي علǏ سطƠ األرÜƯ والتي خƘƮƮ لها أماكن في أقباƇ الكنائƩ وفي أسافلها              

وهي قياساƘ  ... ويقـدم أوƮـافÜǊ مستعمǚ قياساƘ خاƮةÜ مƛل الشبر والذراƳ والقامة          
                                                 

  .167:ر السابƮƭ Üƾد الم–  (1)
(2)  -ƭ ÜǊسƽ147: ن.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ151: ن.  

 *-Ɩالهو  : ņǐĉوهو ÜوŃوه ĄÜǎŃج هو Üالقعر Ɩالبعيد Ɩرƽا سالما) وسيـط. م( الحƛنƌجمعا م Ƙجمع.  
(4)  -ƭ ÜǊسƽ152 -151: ن.  
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بين ما كان عليǊ الحال في العهد       اإلمكانÜ وهو في ذلǁ يقارن       تقـرب إلينا الƮورƖ قدر    
ولǊ عناية خاƮة بالمساجد التي     . اإلسـǚميÜ وما آل إليǊ األمر بعد إخراجهم من أسبانيا         

                Ǐللموسيق Ƙمساكن أو قاعا Ǐإل Ƙأجنحتها التي تحول Ưوبـبع ÜƩكـنائ Ǐإلـ Ƙتحـول
بور واإلنشـادÜ ولـم يكتف بنقل ƮورƖ العمران الذǐ خǚ من أهلÜǊ وإنما ذكرنا أيضا بق               

المسـلمين والتـي مازالƘ تحمل بعƯ المعالم المشيدƖ بƋهلها الذين كانوا باألمƩ في قمة               
الهرم البشرǐ حضارƖ وعلما وتقوÜǎ وال يتردد السارد في تكرار ذلǁ التمني الذǐ يƋمل              

  ". أعادها اهللا لǘسǚم والمسلمين".فيǊ أن تعود األندلƩ إلǏ دار اإلسǚم

  :Ƌماكن الترفيǊ لدǎ األسبان إبان زيارتÜǊ ومن ذلǁبد الساردÜ أشا : ƍمǰǥƘ الǾǪƾƢة-   

البƮǚة كناية علǏ    و: " قال في تعريƽها  ) البƮǚة( التي يطلƾ عليها اسم      :الƟƘƭƘƾ الƘǖمة 
               ÜƟاłرłمحيطة بالب Ƙطبقا ƴمن أرب Ɩوالديار مشيد Üƾاأللوف من الخل ƴيس Üƴمتسـ ŅƟاłـرłب

محمولة علǏ بروز كƮقƘǚ الƮور     ) أو سلم درج  ( الديار ƮقاالƘ    بوخـارج شرا جي   
يتƮـل بعضـها بـبعÜƯ علـǏ االستدارÜƖ الستواƇ البنيان في الطبقاƘ األربÜƴ ولهذه               

في ƹاية اإلتقان حافƲة من سقوط الجالƩ       ) قوائم منتƲمة يعلوها متكƋ    ( رالƮقاالƘ درا ب  
احاƘ العامة  Ü وقد وجد اختǚفاƘ بين هذه الس      )1(."علـيها حـال الƽـرجة الزدحـام القوم        

        ǚقائ ǁفسجل ذل Ʃعليها النا Ʃالتي بهذه     : "...ومـدرجاتها التي يجل Ƙالزيادا Ưومن بع
الـديار المحيطة ببƮǚتهمÜ أن أبواب المقاعد التي يعبر عنها للƮقاالƘ المذكورƖ جعلوا             

 أن كل لون   علǏ ألوان منها ما هو من الديباج المذهب ƹير        *الكمخةعلـيها سـتورا من      
 بين  يǐ يليǊ في الطبقاƘ األربÜƴ واقية من حر الشمÜƩ كما موŇهوا الستور الت            للذ مـباين 

منها ما  . المقاعدÜ من خارج بالقماƫ من الƽƮةÜ وهذه المقاعد معينة حال الƽرجة ألربابها           
  هو بالملÜǁ ومنها ما هو بالكراÜƇ والƽاƮل بين كل مقعد والذǐ يليǊ من خارج في بسيط 

  )2(..."علوه خمسة أشبارالƮقالة لوƟ من الخشب 

ƽائƲوذكر لو ÜǊوأحجام Ǌوألوان ǊلƮاƽوم Ǌاستيعاب للمكان وأبعاده وأجزائ Ǌإن  ǊǊاياتƹو .  

  من المناƲر ما أعجب بǊ بعƯ الجƽاÜƖ فما " األندلƩ"  إن في أسبانيا : ƍمǰǥƘ الǵƺǲة- 

                                                 
(1)  -Üƾدر السابƮالم ƭ :63.  
(2)  - ƭ ÜǊسƽ68: ن.  
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بالجمال المƌلف حين يهتم    /الـǁ بمـن أوتي فضǚ من الذوÜƾ لهذا ال نعجب من السارد            ب
    ǊƽƮويغرم بو Üوالجمال الطبيعي Üالعمراني  Ü     ماكن التنزه قالƋه بƌاعتنا ǁفلم : "...ومن ذل

نشـعر إال ونحـن ببƮǚـة ذاƘ أشجار عديدƖ طويلة جدا خارجة عن المدينة قريبة من                 
               Ǌتي عليƋما ال ي ƾمن الخل ǁوهنا Üاية االمتدادƹ وف فيƽƮ شجار خمسةǖول Üسـورها

ضـƴ محل مستراحهمÜ ومن أعƲم منتزهاتهم وبǊ يجتمƴ كل أنيƩ           الحƮـرÜ فـƎذا بالمو    
               Ƈنسا ƫاألكدا Ǌمنهم من تحمل Üفي كل عشية ƚمن الذكور واإلنا Ǌوحبيب بحبيب ÜǊنيسـƋب

ǚتي راجƋومنهم من ي Ü1(..."ورجاال(  

شبǊ ساحة عامة بغرناطةÜ مما يدل علǏ تƛƋير المسلمين         ي   وهذا المنتزه في مدينة إشبيلية      
وبوسط هذه المساحة عدƖ خƭƮ استوعب المساحة المذكورƖ يƮعد         : "...ا المجال في هذ 

              Ưبطرفي عر Üأيضا Ƙقاما ƚǚƛ Ưعلوها من األر ÜƘقاما ƚǚƛ من جميعها قدر Ƈالما
             Ǐستائر الواديين من أولها إل Ǐعل Ɩمسند Üمـن الحجر يمينا وشماال Ƙالمسـاحة مسـطبا

Ü نساƇ ورجاال لǚستراحة والنزهةÜ ممن ال     آخـرهاÜ يجلـƩ عليها أهل المدينة كل عشية        
             ÜبياناƮو Ƈرجاال ونسا ƫوأما أهل الرفاهية فيركبون األكدا Üƫجعل األكدا Ǐعل Ǌل Ɩقدر

ويستمرون علǏ ذلǁ إلǏ الغروبÜ     ... يعبـرون علـيها تلǁ المساحة من إحدǎ الجهتين        
   )2(..."ويذهب حينئذ كل لسبيلƹ Ǌنيا كان أو فقيرا

متنزه والمتنزهين وطبقاتهم االجتماعيةÜ وƹرضهم من التنزه الذǐ حدده في             لقد اهتم بال  
االسـتراحة والترفيÜǊ ولم يسترسل السارد في وƮف المتنزهاƘ إال في المدن اإلسǚمية             
باألنـدلÜƩ ممـا يجعـل هذه الƲاهرƖ ذاƘ عǚقة وطيدƖ مƴ التحضر العريÜƾ أما المدن                

ǚف Üوالعمران Ƈة العهد بالبناƛل الحديƮهذه المكانة إال بعد أمد طويلإ ت Ǐل.  

    -    ǇƸـǖال ǰǥƘمـƍ :           أو Ɵدار المسر Ǌالسارد وتعجب من Ǌالكوميديا" وممـا استغرب ."  

"             ƴوالوضي ƴفيها الرفي ƴيجتم Üرجةƽعن دار هي محل جمعهم للنزهة وال Ɩوالكوميديا عبار
           ÜƖعديد Ƙوللدار طبقا ÜبيدƋالت Ǐف الليل علƮن Ǐمـن قرب المغرب إل    Ǐومقاعد مطلة عل 

Ʈـحن الدارÜ وال تجد المرأƖ وال بنية بهذا المحل إال وبيدها كراسة من الخرافة التي هي            

                                                 
(1)  - ƾدر السابƮالمƭ Ü:85.  

(2)  - Ǌسƽنƭ Ü:196.  
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Ü أǐ أن التمƛيلية الكوميدية أو ƹيرهاÜ توزƳ علǏ         ) 1(."علـƲ Ǐهر قلب هذه المحدƚ عنها      
  .   المشاهدين ليتابعوا العرƯ بƎمعان

ǐتجر   Ƙǚƽة"األلعاب في   والحƮǚأو في  "الب Ü  الساحة     التي   ة دار اإلقام Ǐتكون مطلة عل
  .أو في دور أحد األƛرياƇ.العامةÜ أو تجرǐ في دارالكوميديا

   لقد فƮلنا القول في نقاط التمركزÜ في المدنÜ وأماكنها األƛريةÜ ومƮانعهاÜ ومنتزهاتها            
يط التي تكون المح وبقـي أن نشـير إلـǏ أن السارد اهتم أيضا بƋحواز المدينة وبساتينها      

:"... التي تجسد األماكن بكل أبعادهاÜ وهذا ما يبذر الحيوية في الوƮفÜ كقولǊ           وللمـدن   
               ÜبƮاية الخƹ في Üتحة النوارƽالتربة م Ɩجيد Ƙحسنة النبا Ưشـرعنا في المسير في أر
وماشـيتهم مـنها مـا هو أسود محÜƯ ومنها ما هو مƛل ماشيتناƹ Üير أن كل نوƳ من                   

 عƛرنا علǏ عدد كƛير من الخنازير يسرƟ مƛل الغنمÜ علǏ           النوعين يسرƟ علǏ حدهÜ وقد    
ÜƖور والجرأƽمن الن Ǌير ما هو معهود من فعلƹ.." .)2(  

   هـذا الوƮـف الشامل يكون لدينا اإلطار العام المحيط بالمدن والقرǎ التي ينزل بها               
Ƌلوفة في  الوفدÜ وبǊ تكتمل Ʈور المكان في أبعاده األفقيةÜ والسارد ركز علǏ المناƲر الم            

Ü بل ذكر ما ليƩ     "عدد كƛير من الخنازير   " والمناƲر ƹير المƋلوفة    " مƛل ماشيتنا   " بـǚده   
  ."عدم النƽور"سلوǁ هذه الحيواناƘ مƋلوفا عنده من 

وقد استوعب  : " Ü كقولǊ ا وقـد يلقـي نƲـرƖ شاملة علǏ محيط المدينةÜ ويذكر مزاياه             
ور المدينة قدر ميلÜ وهذا الميل أرƯ حراƛة        أرجـاƇ المدينة زياتينÜ وفيما بينها وبين س       

Ƙبسور المدينة أشجار التو Ƙوقد استدار Üل بالمدينةƮ3(..."تت(           

   إن المكـان فـي رحلة الغزال هو المستقطب لǚهتمامÜ حتǏ إنǊ يمكن اتخاذها نموذجا               
الشرعية أو  للـرحلة المهـتمة بالمكانÜ في حين تبرز الرŇحƘǚ األخرǎ االهتمام بالعلوم             

  .التƮوف أو لقاƇ الرجال أو التاريÜƣ أو ƹير ذلÜǁ مما لǊ عǚقة بالمعارف الذهنية

                                                 
(1)  –ƾدر السابƮالم ƭ Ü:175.  
(2)  - Ǌسƽنƭ Ü:60.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ105: ن.  
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  بمجموعة من الكلماƘ التي توهمنا بƋننا نرǎ المواقƴ التي رآهاÜ فƎذا            المكان   يمǖ السارد 
المكـان حي بالحركة مليƇ بالنشاطÜ عامر بالمƽاجÜƘƉ إنƮ ǊورƖ العمران في أسبانيا بعد              

ـ  ي قـرنين وƛǚƛـة أرباƳ القرن من إخراج المسلمين منهاÜ ولم تزل آƛارهم باقيةÜ               مض
  .ودورهم عامرÜƖ ومƉذن مساجدهم عالية

               Ɩفي اإلشار ƴوتبذل الوس Üالجديد ƴاعل مƽاآلخر تت ƴإن الـرحلة الغزالية في تعاملها م  
         Ƙمعجمها أحيانا متعدد اللغا Ƈجا ǁوبذل ÜǊير من  وإلـيƛيحمل الك Ʋƽو  ا  الل Üقدلدخيل  ǎأد

Ɩيرƛك ƴاإلقرار بالعجز في مواض Ǐإل Ƌم أن السارد يلجƹر Üƭدورا في التشخي.  
ƘƾمƘƱ- Ǽǝ   ةǾǱȆǾơƷǸة الǪƭƸال  

        Üالرحلة ممتد من الجزائر ƚأحدا Ǌفي ƴتق ǐالخط الذ       ǎمكة المكرمة مرورا بمدن وقر Ǐإل
ناƩ عاديين  وأوديـة وجـبالÜ وسـهول و ƮـحارÜǐ وفي تلǁ األماكن يلتقي الرحال ب              

 يلتقي باألحياƇ واألمواÜƘ بالخيرين وقطاƳ الطرÜ       ÜƾوعلماÜƇ وبƉخرين مستقرين ومنتقلين   
واألمـاكن التـي يتحدƚ عنها السارد حقيقية فعليةÜ والرحلة حركة مƮحوبة بسرد أخبار              

  . والمعرفةƲƚراÜƘ إنها الحركة الواعية من أجل العبادƖ والبحاوقƭƮ ومناقشاƘ ومن

مكان من خǚل ما تشير إليǊ اللغة من ذكر عابرÜ أو وƮف دقيƾ مƴ ذكر               نـدرƩ ال  و   
  .العǚقاƘ الجمالية التي يمكن أن تحملها المقاطƴ الوƽƮية

     Ăيتجل ǐلنا أفقا واسعا للمكان الذ Ơتƽفالـرحلة ت   ǊيƽيلƮالوجود األ Ƙللذا  Üاآلخرين ƴم 
تشكيل Ʈور  ب تجاربنا   تغنيعـالم الـذين عاشوا قبلنا ويعيشون معناÜ ويƛرǐ معرفتنا و          و
 بها لǖماكن المختلƽة إلǏ حين الحاجة إليهاÜ كما تساهم في نقل القارƏ إلǏ عالمها               Ʋنحتƽن

رر تحƘ مراقبة انتباهيÜ إيحاƇاƘ     مهذا الكتاب الذǐ بيدÜǐ ي    " :  قال بوتور  دالخـاÜƭ ولق  
لمكان اآلخر ال   تعـرƯ نƽسها وترتاد المكان الذǐ أنا فيÜǊ وتنقلني إلǏ مكان آخرÜ وهذا ا             

يƛيـر اهتمامـيÜ وال يمكن أن يستقر إال بمقدار ما أكون ƹير راƹب في المكان الحقيقي                 
     Ǌأنـا فـي ǐاهر         .)1("...الـذƲالم Ưوبع Üبالوقوف عند األماكن ƴني كغيره مولǚوالورتي

          ǎاألخر Ǌأهداف Ǐإل ƾقبل أن ينطل ǁعل ذلƽي Üالسكان ƴوطبائ Üالمكان   . الطبيعية Ƙو محطا
  :تتجلǏ فيما يلي.لرحلة الورتيǚنيةفي ا

                                                 
  .41:فريد أنطونيوƭ ÜƩ:  ميشال بوتورÜ بحوƘ في الرواية الجديدÜƖ  تر-  (1)
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     ǹƸالقǷ ǯوالمدن التي يمر بها         :المـد ǎبعد الخروج من     يبدأ السارد في التعريف بالقر
 Ǌقال      . محل إقامت ÜƖوأول قرية عرف بها هي زمور: " Ɩزمور     Ƙوأرضها ذا Üالمياه Ɩيرƛك 

نوبة من زرƳ وضـرƳ بـǚ اشـتباهÜ طعامهـا جـيدÜ وسوقها عامر مƽيدÜ وفيها برج لل        
ǁلم...الترƲبهم ي Üوألهلها سائد Ü1("...وفيها قائد(   

غل بǊ أهلها من زرƳ وضرÜƳ   ت   فالواƮـف انتقـǏ العناƮـر الدالة عن القرية وما يش          
ǐالجانب األمني واإلدار Ʃولم ين Üƾوتسوي.  

  يكون فيها   ال بادية وهو من األحسن األوطانÜ وأكرمهاÜ قلŮ أن       .. "فـ  " قƮر الطير "   أما
الخƮبÜ وعشبǊ أخضرÜ ولو في الƮيف والخريفÜ وفيǊ مكان يقال لǊ المرجةÜ من حƽر              

Ü و بالجملة   ǊفـيǊ مقـدار ذراƳ وجد الماÜƇ عذبا سائغا شرابÜǊ وزرعǊ كƛيرÜ وكذا ضرع             
    )2( "...فخير هذا المكان منتشر مشهورÜ وأهل الخير فيǊ كذلƹ Üǁير أنهم من العامة

ركز علǏ الميزاƘ وهي العناƮر األولǏ التي ذكرها في          فالوƮـف انتقائـي أيضاÜ ي       
فƎذا تƮورنا نقيƯ هذه المميزاƘ أدركنا المجال       . ر إلǏ اهتماماƘ السارد   يزمورƖ مما يش  

           ƛوالجديد هو أ Üللمكان ǊƽƮالسارد في و Ǌسـيركز علي ǐفهم     رالـذ ÜƩالنا Ǐالمكان عل 
  .خيرون ƹير أنهم من العامة

 كل وƮف إذا     ":ي هو الذƮ ǐوƷŇ ألحد المنƲرين أن يقول         فمـƛل هذا الوƮف االنتقائ    
   )3( "...طال انحطŮ إلǏ حشو

بسكرƖ كƛيرƖ المياه بين خǚل البيوÜƘ فكل باب        ...  ":   وحيـنما يƮل إلǏ بسكرƖ يقول     
                ǐأ Üأيضا Ɩيرƛلتها كƹيم وƲونخلها ع Üحلو كالعسل Ƈمن ما ǐتجر Ƈعـنده ساقية من الما

  .خƮوƮا الزيتونÜ فƎنǊ كƛير جداكǊ زرعهاÜ وكذا الƽوا

 وهـذه المدينة كانƘ قاهرƖ عƲيمة البيانÜ والجامƴ األعƲم يدل علǏ ذلÜǁ فƎنǊ ال نƲير          
                Üدكا ƘارƮو Ƙير أن المدينة القديمة قد خربƹ ما أحسنها وما أوسعها ǊـومعتƮو ÜǊلـ

ا إلǏ  حاƮلǊ أن الناƩ قد خرجو    ... وسـبب ذلـǁ فتـنة بيـنهمÜ فƋدخلوا الترǁ فƋهلكوها          
                                                 

(1)  -ƭ Üالرحلة Üنيǚ81: الورتي.  
(2)  -  ÜǊسƽنƭ:83.  

 ÜمƩ ÜÞ1977 ط  دمشÜƾ  واإلرشاد القوميƛ   ÜقافةوزارƖ ال   ƮباƟ الجهيمÜ   ترجمة  قضايا الرواية الحديƛةÜ    ريكاردوÜ  جان-)3(
ƭ142   
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البسـاتين فبنوا هناǁ من ذلǁ العهد إلǏ اآلنƛ Üم نزل عليهم الوباÜƇ فلم يبƾ فيها إال حƛالة                  
  من الناÜƩ وفيها برجان للترǁ عامران 

   )1( "...أحدهما في البلد واآلخر خارجها

Ü فيǊ الكƛير من تƽاƮيل األشياƇ واألحداÜƚ ومتحرǁ يشمل أزمنة          يفهذا وƮف بانو رام     
بمـƛابة لوحة لمناƲر طبيعيةÜ فالمياه خǚل البيوÜƘ والنخل عƲيمÜ والƽواكǊ           وهوماضـية   

. كƛيرÜƖ وأشجار الزيتون ضخمة وافرÜƖ ومسجد كبيرƮ ÜومعتǊ واسعة ذاƘ حسن وجمال           
Üوحال خرابها من جراƇ    ة المدينة كـل ذلǁ يشكل إطارا طبيعيا بديعاƛ Üم هناǁ حال عƲم          

مما دفƴ الناƩ إلǏ هجر المدينة القديمةÜ وإنشاƇ        . الƽـتن واألوبـئةÜ وتغلب األتراǁ عليها      
 إنǊ  "برجان لǖتراǁ "المسـاكن في المزارƛ ÜƳم أبرز السارد معلما جديدا للغرباƇ عن البلد             

            ǁبين ذل Ʃوالنا Üوحركة عمرانها Üالمدينة بجمالها وأهوالها وفتنها ومعاركها Ƈيرسم فضا
  .    ولذا تمǖ بهم الƽجواƘ المسكوƘ عنها. ةوإن لم يوƽƮوا فهم الƽاعلون في كل هذه الحرك

   إنǊ وƮف متقطƴ ألجزاƇ يمتزج فيها الواقƴ بالتاريÜƣ ومخزون الذاكرƖ بما تراه العين             
  .الباƮرƖ علǏ امتداد المسافة الزمنية المدركة من قبل السارد

الليلة في   لما فرƹنا من زيارتÜǊ رجعنا إلǏ الركب وأقمنا تلǁ            ":   وفي سيدǐ عقبة يقول   
حǊƲƽ وعنايتǊ إلǏ أن تنƩƽ الƮبÜƠ قام الركب لتجهيز الرواحل من هذه القريةÜ نعم هذه               
القـرية لـيƩ لها نƲيرÜ فهي أحسن ما وجد في البǚد مزارƳ وأشجار ومياهها كما تقدم                 

   )2( "...وحسنها في المعنǏ أكƛر بالسيد عقبة

سيدǐ " فيÜǊ إذ ركز علǏ منزلة         والجديد في هذا الوƮف هو تشرف المكان بشرف قبر        
بالخƮـوÜƭ ومـا ذاǁ إال ƛمرƖ المعتقدÜ فلو مر بهذا المكان شخƭ ذو عقيدƖ                " عقـبة 

أخرÜǎ الكتǏƽ بالجمال الطبيعيÜ أما الرحال فقد باƘ في حƲƽ سيدǐ عقبة وعنايتǊ إلǏ أن               
بين  فالتواƮل   "...وحسنها في المعنǏ أكƛر بالسيد عقبة     " :تـنƩƽ الƮـباÜƟ ولـذلǁ قال      

وقد يركز  الوا Ʈف      .األجـيال يضـƽي إحساسـا جمالـيا خاƮا باألمكنة فتزداد قيمها           
Ǌقول ǁومن ذل Üر الطبيعيةƲالمنا ǏعلÜماكنǖل:  

                                                 
)1( -ƭ Üالرحلة Üنيǚ86-87. : الورتي  

(2) – ÜǊسƽنƭ :116.  
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 والخـنقة قـرية مباركة طيبة ذاƘ نخل وأشجار في وسط واد بين جبلينÜ وقد قيل إنها                   "
   )1(" ...اليتشبǊ مكة في وضعها وفي البركةƹ Üير أن التشبيǊ فيǊ بعƯ التغ

فهـذا وƮـف سريƴ شامل اكتǏƽ فيǊ بالمنƲر الخارجي الذǐ يبرزفيǊ الوادǐ بين جبلين               
               ÜƖيرƛومساكن ك Ɩمتعدد ƘاƇبنا ǐالواد Ǐالمطل عل Ơƽهذا الس Ǐوعلـ Üونخـل وأشـجار

Ǌلة عنƮƽتي منƋوإنما ست ÜفƮالو ƴهر ممتزجة مƲوالحركة البشرية هنا ال ت.  

وهي بلدƖ عƲيمة من قواعد الجريد      : "  معجباÜ توزرإذ قال     ومن المدن التي وقف عندها    
كƛيـرƖ النخل مƴ جودƖ تمرها إذ ال نƲير لǊ في سائر بلد الجريدÜ قوية المياهÜ فيها أنهار                  
وماƌهـا عـذبÜ وبـناƌها شـامƣ مستحسنÜ مرونƾ فهي أفضل من بسكرƖ ألن بناƇها                

تقان مƴ طول البنيان إلǏ العلوÜ      بالطوبÜ وهي بناƌها باآلجر والجير والجبƩ في ƹاية اإل        
وسـعة عرضـÜǊ حاƮـلǊ أنها قرية طيبة جيدÜƖ وذلǁ عام في الدور والمساجد بخǚف                

فالسارد ال يتموقƴ في مكان معين واضÜƠ إنǊ        ) 2(. "بسـكرÜƖ فƋن حسنها في مسجدها فقط      
 ومقياƩ المƽاضلة قائم  .ينƲـر إلـǏ مدينة توزرÜ ويستحضر مدينة بسكرÜƖ ويوازن بينهما          

علـǏ معطـياƘ عمـرانية من حيƚ مواد البناƇ وتشكيلها في االرتƽاƳ والعرÜƯ وإتقان               
 في كل الدور بينما في بسكرƖ       مالƮـنƴ فـيهاÜ واألهم من ذلǁ كون الجمال في توزر عا           

ولعل التركيز علǏ المياه ووفرتها وعذوبتها مما يلƘƽ االنتباهÜ         . مقتƮـر علـǏ مسجدها    
  .ياه فيهافƋساƩ عمران المدن توافر الم

            Ǌل قولƛة للمكان مƮخا Ɩكميز Ǌواكƽمن ال Ƴنو Ǐعل ǊافƮوقد يركز في أو    " : Ƈوتاجرا
هـذه قرية طيبة فيها أشجار وفيها فاكهة ونخل ورمانÜ نعم ال نƲير لǊ فيما رأيƘ إال في                  

فƎن رمانها أولǏ من هذا     " أمالو"مواضـƴ قلـيلةÜ وقـد وجد عندنا في قرية تسمǏ بقرية             
 Ǐوتوافر األشجار      )3( ..."وأحلـ Ƈطيب الهوا ƚعامة للقرية من حي ƘاƽƮ بذكر Ǐƽلقد اكت 

المƛمـرƛ ÜƖـم وقـف عند فاكهة واحدƖ وجعلها رمزا للمدينة كلهاÜ ولتقريب مذاƾ الرمان       
Ƈمما في تاجرا ÜǏرمانا أحل Ɲالتي تنت Üقرية أمالو في بلده Ǐأشار إل Ǌوتǚوح.  

                                                 
(1)  - ƾدرالسابƮالمƭ Ü:117.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ122: ن.  
(3)  – Ǌسƽنƭ Ü:172  
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نزلنا الزعƽران  : "  والجمال المنسجم العناƮر كقولǊ       وقـد يهـتم بالغطاƇ النباتي للمكان      
فوجدنا فيǊ الخƮب العƲيم ما رأيناه قطÜ وأنوار النباƘ تغشي الناƲرÜ فلما نزلنا بǊ ورأينا               
ذلـǁ اطمƋنƘ قلوب الحجاجÜ ألن رƌية الخضرƖ والبحر والوجǊ الحسنÜ تزيل الهم والغم              

Ư كاللبن لكونǊ في رمل Ʈاف ما        أبي وواألحـزانÜ ومـاƌه أطـيب المياه وأحسنهاÜ وه        
   )1(." علمƘ ماƇ في برقة كهوفي جملة آبارها

   وقد اكتǏƽ بƎشاراƘ قليلة إلǏ خƮوبة المكان وجمالÜǊ وأبرز أƛره علǏ النƽوƩ البشرية             
ونǚحƲ اإلƮرار  " الماƇ والخضرƖ والوجǊ الحسن   " وبخاƮة حين تجتمƴ العناƮر الƛǚƛة      

ئǊƮ في كل وƮفÜ و حينما تكون الطريƾ قرب البحرÜ       الشـديد علـǏ ذكر الماƇ وخƮا      
ƛر المكان علǏ النƽوÜƩ    أ وحينما يقترب من األماكن المقدسة يزداد        ÜفƎنǊ يهتم بالمياه العذبة   

   Ǌقول Üǁومـن ذل " :          Ɵوالعارف تجده فيها منشر Üوأنوارها بينة Üها طيبƌهذه المنزلة شذا
يÜǊ إال من    ف  آƛار المحبوب حاƮلة   الƮـدرÜ طـيب الوقÜƘ منبسط الƲاهر والباطنÝ ألن        

                Üالنبوية Ơوالروائ Üفهو ال يشم شيئا من هذه العواطر اإللهية Üزكـام محبة الدنيا ǊـابƮأ
        )2(" …وذلǁ معلوم في الشاهد

 فالواضƠ أن تƛƋير المكان مرتبط بوجود الحبيب فيÜǊ وهي عǚقة متعدية أƛرƘ في المكان              
ه العواطر والروائƠ يشمها من لǊ تعلƾ بساكن المكان         ƛـم أƛـرƘ فيمن حل بالمكانÜ وهذ       

  .Ü أما ƹيره فǚ يدركها لتعلقǊ باألƹيار الدنيويةƮلǏ اهللا عليǊ وسلمبالرسول 

               Ɵوالسارد قد ينشر Üƴعن الوض Ʃولي Üعن الحال Ɲنات ǊنƋبهذا المكان ك Ɵإن االنشـرا  
    Ǌكقول Üأيضا ǐوت     : "بما هو ماد Ʃƽالن Ɵوفي هذا المنزل تنشر     Ɩوǚوح Ǌلطيب مائ Ǌفي Ɵمر

  )3(..." مكانǊ وطǚوƖ منƲرهÜ وقربǊ من األماكن الشريƽةÜ والمƛƉر الطيبة

   اإلحسـاƩ بالجمـال الروحي والمادÜǐ خاƮية يتمتƴ بها ذوو األذواƾ الرفيعةÜ وحين             
         Ƹر أشد وأبلƛƋاف   و .يمتزج جمال الطبيعة وشرفها بمن فيها يكون التƮم اقتضاب األوƹر

السـارد ال يسهو أبدا عن بعƯ الƽƮاƘ التي تحدد الخƮائÜƭ وقد ال يهتم باألƛر               إال أن   

                                                 
(1)  – ƾدر السابƮالمƭ Ü:216.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ270: ن.  
(3)  – Ǌسƽنƭ Ü:373.  
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         Ǌر كقولƲالمن Ƙبقـدر مـا يهتم بمكونا " :       ǎهي بركة واسعة مد Ɩوبركة الحاج المذكور
البƮـرÜ يـتموج فـيها مـاƇ النيل العذب الƽراÜƘ تنƮب فيها األسواƾ الحافلة بشاطئها                

ونقةÜ ويخرج ƹالب أهل مƮر لوداƳ الحاج والتƽرج        القهـاوǐ المزخرفةÜ والƽساطيط الم    
علǏ شاطƐ النيل المنƮب إلǏ تلǁ البركةÜوفي جانبها         هناǁ والتنزه فƽي بساتين ومقاƮير    

 )1("…الغربي قرǎ متعددƖ في إحداها مسجد لسيدǐ إبراهيم المتبول

              Ƈواألشيا Ʃالمكان بالنا ǖم يمƛ رƲيحدد المن ǐف الشامل الذƮهـذا من الو     ǁوكل ذل
 بيƴ وشراÜƇ ومقاهي علǏ شاطƘ      Ɛ ومحǚ ر وقƮو مفي حركة دائبةÜ وألوان متعددƖ وخيا     

  . النيلÜ وبساتينÜ وماƇ يتجمƴ علǏ مدǎ البƮر

   إن السـارد واقف في المكان ويحرǁ بƮره ليستجمƴ عناƮر المنƲر الممتد اآلفاƾ و              
وقد ال يكون   . كة وما حولها  كƋنـǊ ينƲر إليǊ من نقطة عالية تمكنǊ من اإلشراف علǏ البر           

الوƮـف مـن إبداƳ الرحالÜ وإنما يورد نƮوƹ ƭيرها ويوƽƲها في متنǊ لكونها تكƽي               
   Üقبلها في            للتعبيـر عن مشاعره Ƙالتي كان Ƙǚالرح ƴريا مƛ ǚاعƽالرحلة ت ƾتحق ǁوبذل

       Üǎيف خطاباتها والتحاور معها أحيانا وتجاوزها أحيانا أخرƲنية ت    توǚكما أن الورتي ƾتعال
مـƴ نƮوƭ أخرƹ ǎير رحلية كتبƘ في أزمان بعيدƖ من زمنها أو قريبةÜ وحين تبرز                

ƭبالتحاورية أو التنا Ǌييد أو المعارضة وهذا ما يشار إليƋعليها بالت ƭين ƾروƽال.  

 ǁومن ذل Ǌسƽعل في المكان بدل المكان نƽف الƮقال" الوقوف بعرفة"   وقد ي:  

مشاهدÜƖ ومكان التضرƳ والمساعدÜƖ زاد االشتياƾ إلǏ       توجهـنا إلǏ محل الوقوف وال     "...
الجليلÜ والتعلƾ بكل حبيب وخليلÜ فƮƋاب الناƩ شدƖ الحر والوهـƝ حتǏ كاد أن يذيب              
األكـباد والمهـÜƝ فتƽـرقƘ الناƩ علǏ رفƴ أحمالهاÜ وسلكƘ مسالǁ جمالهاÜ فركب من               

انƮƽل الجميƴ بالتوجǊ   ركبÜ ومشǏ الماشي والغريبÜ وساƾ اإلبل كل أجير ونقيبÜ وقد           
واألدب إلـǏ محل االعتراف من فيƯ القربÜ وعند ذلǁ تƲهر زفراƘ المحبينÜ ولوعة              

فـد خلنا محل الوقوف بالذل والمهابة والروƳ والخوف واإلنابة    ...المخبتـين والمشـتاقين   
  )2(..."والدعاÜƇ والتضرƳ واالضطرار لتقƴ اإلجابةÜ فوقƽنا راكبين

                                                 
  .ƭ Ü:281بƾالمƮدر السا –  (1)
(2)  –ƭ ÜǊسƽ411: ن.  
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ما ألفعال الحجاج في هذا الموسم العƲيمÜ ومن خǚلها يستشعر          فالوƮـف ليƩ للمكان وإن    
   Ǌقافتƛقال        . وجـدان السارد و Ü Ǐا لمنƽƮفي أيام   :"وقريبا من هذا الموقف يستعير و Ǐومن

             ÜƖفاخر Ʃبǚوم ÜƖوجنود مجند Üحافلة ƾوأسوا Üور عاليةƮق ÜسرهاƋالموسـم هي الدنيا ب
ÜƖ ومتاجر ƛمينة إلǏ أنواƳ العباداƘ من       وأطعمة شهية ومراكب هنيةÜ وبضائƹ ƴير معدود      

تكبير وتهليل وƖǚƮ وقراÜƖƇ ونحر وذبƠ وإطعام طعام ورمي جمارÜ وما الدنيا محمودها             
ا إال ما ذكرناÜ وال تمر علǏ ذلǁ كلǊ إال ƛǚƛة أيام حتǏ ال تحƩ منهم من أحد                  هومذمـوم 

 بالية وفضƘǚ منتنة    وال تسـمƴ لهم ركزاÜ فǚ ترǎ في منازلهم إال عƲاما نخرƖ وخرقا            
  )1(..."وƛƹاƇ أحوÜǎ وقƛاما أƹبر تقيǊ الرياƟ وتذروهÜ وهذا هو المƛل الحقيقي للدنيا

وهـذه لƽتة معتبر حقا إذ استطاƳ أن يدرǁ العǚقة بين أيام منǏ التي يتحلل فيǊ الحاج من                  
Ǌ من   إلǏ المكان وما يجرǐ في     ǊإحـرامÜǊ وبـين الدنيا ومتعهاÜ وقد زالƘ بسرعةÜ فنƲرت         

          ƾمل عميƋبعد ت Ɩرامز ƖرƲوفي  .أعمال مباحة يختلط فيها المحمود والمذموم نƮال Ʃƽوالن
  .Ʋاهر هنا فǚ يقدم األوƮاف لذاتها وإنما لتƌدƹ ǐرƯ االعتبار بقƮد التزهد في الدنيا

  ǠǽƸـǎومن الذكور     :ال Üواألرياف ǎمن أهل المدن والقر Ʃخليط من النا Ɲركـب الحجي 
Ƈ والجهلةÜ ومن فئاƘ اجتماعية مختلƽةÜ وفي الطريƾ ينطلƾ الركب من           واإلنـاÜƚ والعلما  

مـرحلة إلǏ أخرǎ وينزل بمحطاƘ كبرǎ هي المدن التي ƮارƘ نتيجة  الخبرƖ الطويلة               
.   علǏ بعƯ األمكنة آماال تجارية و ƛقافية         مƋلـوفة يسـتƋنƩ إلـيها الحجاجÜ بل يعلقون        

ون لقطعها نƽسيا ومادياƋ    Üنها الحجيƝ ويتهي  وبالمقابل تƮبƠ بعƯ الطرقاƘ وحشية ينƽر م      
          ƇعداƮسوا الƽيتن Ǐومـا إن يخـرجوا مـنها سالمين حت.     ƾمشا Ưوالسارد يقف عند بع

أتǏ رجل فƋخذ   : "...ǐ يتعرƯ لǊ وفد الحÜƝ قال     ذالطريƾ ومن ذلǁ التلƭƮ والخطف ال     
اÜ فƲƋهر  مكحلـة من يد سيدǐ أحمد بن حمودÜ خطƽةÜ ولم يƋخذها منǊ ألنǊ اشتد مسكǊ له               

من حضر هنالǁ الشجاعة بحيƚ هرب الرجل إلǏ وسط القريةÜ وتبعتǊ الجماعةÜ ووجهوا             
  .)2(..."وأخذوا منهم سيƽا ممن كان معǊ...المكاحل في أƛر المذكور

   يƮف السارد هذه األحداƚ لتشارǁ في تشخيƭ فضاƇ ركب الحجيƝ والطريƾ المتسم

                                                 
  .443:سابƭ Üƾال Ʈدر الم–  (1)
(2)  – Ǌسƽنƭ Ü:106.  
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الطريƾ التي  :"د حركة الركب وضخامتǊ كقولǊ    وقد يقف السارد عن   . بالرعب وانعدام األمن  
 لم يكن أعƲم منÜǊ وما طلƴ       -والحمد هللا -تهـبط الـناƩ معها ضيقة إلǏ الوادǐ والركب        

                 Üواحدا بعد واحد Ʃذهب النا ƾالطري ƾفلما ضا ÜƖرƛفي الك ÜǊلƛركـب مـن المغـرب م
وضة Ü وقد تقدمƘ أنا وجماعة من الƽضƇǚ إلǏ أن وƮلنا ر          ل بعـد مـرحو      ومـرحو ال  

ǐقبره قرب الواد ǐحسن الكوفي الذ ǐسيد ƣ1(..." الشي(  

حرÜǁ ونقطة ارتكاز السارد هي حركة الهبوط وكيƽيتƛ ÜǊم تƮدره للركب           متفالوƮف     
     Ƈǚضƽيتوجسه       . هـو وجماعـة من ال ƘƉاجƽي باستمرار مƽيخ Ƙǚفي الرح ƾاإن الطري 

          Üتاƹة أو هجوما مباƽفقد تكون خط Üكنهها ǁأو ما       الـرحال وال يدر Ɩأو حرار Üأو عطشا 
وتوزر وقابƩ محل الخطƽةÜ بل توزر أعƲمÜ فكل من ƽƹل عن حاجة في             : " إلǏ ذلǁ قال  

   )2(..."يده إال وخطƽوهاÜ فƎياǁ والغƽلة فيهما بل وفي ƹيرهماÜ فƎن الغƽلة فيهما مƲنة التلف

Ʈل بعƯ  وفي ذلǁ اليوم ح    " : والطريƾ أيضا مسرƟ ألحداƚ المشاجرƖ والمشاحناƘ قال      
التشـاجر ألهل الركب ووقعƘ معركة عƲيمة بين أهل عامر وأهل قƮر الطير بالحجر              

وبـذلǁ حƮلƘ الƽرقة في الركب وتقوǎ الغيƲ بينهم ƛم اجتمƴ أهل الƽضل             ...والعƮـي 
        Ǌوكرم Ǌƃبمن ƴاهللا حال الجمي ƠلƮـلحنا بينهم أƮ3 (."وأ( .    Ɩيتخيل المعركة الدائر Əفالقار

ويتخيل أيضا الغيƲ بعد هذه المعركة ƛم اجتماƳ        . ن يجرǐ فيها  فـي الطـريƾ وما يمكن أ      
حركة الحجيƝ حركة جماعية ال تخلو من إشاعاƘ  هنا          و.أهل الƽضل وإƟǚƮ ذاƘ البين    

       Ǐإل ƾير من التشوƛوفيها ك ǁغريبالوهناÜ و     ǁاألركاب من هنا وهنا Ǐقǚقد تت"...  Ƙوكاد
ب الƲهر رابÜƸ وكم لها علينا من فضل        المطايا من سرعتها تحكي الطير حتǏ أوƮلتنا قر       

شائƴ سابƸ ووجدنا  بها األركاب المƮرǐ والشامي قد خيمواÜ فƎذا الشاميون علǏ الرحيل              
قـد Ʈمموا فنقضوا أخبيتهم وعانقوا أرديتهم فارتحلوا ملبين Ü ووجدنا واديǊ قريب العهد              

ام وارتحل وعن    ولمـا حان للشمƩ أفول شمر الركب المƮرǐ الذيولÜ فق         ... بالسـيǚن   
رابـƸ انـتقل  وبتـنا هنالǁ وفي ƹد تهيƋنا لǘحرام فاƹتسلنا وأزلنا ما في إزالتǊ  فضل                   

                                                 
(1)  – Üƾدر السابƮالمƭ :106.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ128: ن.  
(3)  –ƭ ÜǊسƽ128: ن.  
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فالمكان واسƴ جدا يستطيƴ أن يشمل ركب  . )1(..." ورƹـبة مـن الشعÜƚ وأخرنا اإلحرام      
                 Ü ودوابهم وأمتعتهم أنا Ʃعدد ضخم من النا Ǌـر والشـام وكل ركب فيƮوم Üالجزائـر

 بƎقامة سنن اإلحرام وكما أنهǏ ركب شعائـره ƹادر المكانÜ فاللوحة حية            والكل في شغل  
مـǎǖ بالحـركةÜ اشـترǁ فـيها الحجيƝ من مختلف البلدان ومعهم الحيواناƘ المختلف               

وعلǏ المنƲر  ..." لبيǁ" واألمـتعةÜ وهـم بـين الحـين واآلخر يرددون بƮوƘ واحد               
Ü وإضاƹ ƖƇروب الشمƲ"    ÜƩهرقرب ال " إضـاƇاƘ مخـتلƽة منها ضوƇ منتƮف النهار         

            Ɩدفعة واحد ǊƽƮأن السارد لم ي Ǐمما يعن Üـر ممتد في الزمانƲفالمن .    Ƙمن لقطا Ǌƽفقد أل
  Üمتتابعة وفي مƛل هذه المشاهد يقوم القارƏ بتجميƴ أوƮال الوƮف في ƮورƖ متماسكة

   Ǌقول Üƾالنار وهذا ا         : "...   ومن مخاطر الطري ǐأن دخلنا واد Ǐإل ǁم سرنا كذلƛ  قد ǐلواد
                 Ưومر Ƙومو ƫمن عط Ǌللحجاج في ƴتق Ɩإذ ال يخلو من شد ÜǏاالسم المسم Ǌفي ƾوافـ
                 Üالباƹ Ƈالهوا Ǌذ فيƽين ǚف Ɩالخضير Ǐن من النبط إلǚالجب Ǌعلي ƾوهـو واد كبير قد انطب

 Ƈورا Ǐإل Ơالري Ʃن فينعكǚالجب Ǌعلي ƾانطب Ɵبالريا ǁإذا تحر ÜƇألن الهـوا...  ƚوتحد
موم في الهواÜƇ فينشƋ الهǁǚ منÜǊ وال ماƇ هناǁ من النبط إلǏ الينبÜƴ فƎذا              الحـرارƖ والس  

                ÜƇخذ الرجل الماƋفي ÜƖمد Ƴلوفة في أسرƋألوف م Ʃمن النا Ƙما Ɩالحرار ƴم Ƈالهوا Ơقـب
هذه مخاطر حقيقية   )2( ."فـǚ يضـعǊ مـن يـده حتǏ يموÜƘ وقد Ʈار ذلǁ في رجوعنا              

لسيرÜ الذǐ يشبǊ مغامرƖ قلما ينجو منها أحد        يتعـرƯ لهـا الركب في هذه المرحلة من ا         
وهذا " ومـن نجـا فبمشقة Üوإرهاƾ شديدينÜ فƎذا وƮل إلǏ أرƯ واسعةÜ شعر بالراحة               

              Ƈللمنقطعين وللغربا ƠلƮت ÜǏاهللا تعال Ưوهو روضة من ريا ÜƩوƽالن Ǌفي Ǐالمحـل تزه
راÜƘ وتقضǏ فيها والمسـاكين ألنهـا مرسÜǏ وفيها أسواƾ كƛيرƖ فǚ تكاد تنعدم فيها الخي         

أعني الدالƳ وجميƴ األقواƘ    ... جمـيƴ الحاجـاÜƘ وفيها ƹالب الحبوب والƛمراÜƘ وكذا        
 Ƙم ارتحلنا      . والمشـتهياƛ اهللا Ƈقمنا فيها ما شاƋرين      .)3( ..."فƲن السارد تعمد إيراد منƋوك 

هذا بعد  ودǐ النارÜ قرية فيها كل الƛمارÜ       بعد وا و. را بعد العسر يس   إن: لـيقول    متقابلـين 

                                                 
 .358:نƽسƭ ÜǊالمƮدر  -  (1)
(2)  - Ǌسƽنƭ Ü:373. 
(3)  -ƭ ÜǊسƽ374: ن.  
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               ÜƘالمو ƖƇخوفا من فجا Ʃاƽوبعد مراقبة األن Üƫوالعي Ưالشـديد سعة في األر ƾالضـي
  .تمتد اآلمال

   إن Ʈـور الطريƾ عديدƖ يƮعب استقƮاƌهاÜ ولكنها تƌلف جانب المغامرƖ في الرحلة             
  .إذ المƽاجƖƋ كامنة في كل منعطف من منعطƽاتها

والركب المƮرǐ  "...نافƩ بين األركاب       ومما اهتم السارد بذكره في الطريƲ ƾاهرƖ الت       
نـازل هـناǁ إذ سـبƾ من المدينةÜ ونحن ركب الجزائر وراƇهÜ وإن كان عادƖ المغربي                 
السـبƾ فـي اإليابÜ وإنما سبقناه عند الينبƛ Üƴم خلƽنا تلǁ المنزلة وسبقناه وتركنا الركب                

 إن الركب   المƮـرǐ هـناǁ إلـǏ أن تجاوزنـا العشـاƇ األخيرÜƖ فنزلنا في الوادƛ Üǐم               
المƮـرÜǐ سـبقنا في الليل وأƮبƠ في الƽƮراÜƇ وقد بتنا هناǁ في عافيةƛ Üم بكرنا قبل                 
             Ǌلتعذر المرور في وسط ǐرƮالم Ƈعند الزوال ونزلنا ورا ƇراƽƮلنا الƮجر ووƽال Ƴطلو

ƾالضي Ɩ1(..."من شد(.  

تخلƾ نوعا  لحجيƝ وبخاƮة في العودÜƖ كما      بين ا  فهذه الحركة تخلƾ نوعا من المنافسة         
          Üتورƽمما يزيل ال Üǚلة السير ليƮموا Ǐالداعي إل Ƈǐالبر ǐإال أن هذه الحركة     من التبار

   .ƌدǐ إلǏ مشاجراƘ خطيرƖ ال تليƾ بمقاƮد الركبتقد 

            Üالرحلة Ƈفي فضا ǁتشار ƾور الطريƮ Ưهـذه بع      Üيرهاƹ تغني عن Ƙوهي عينا
 علها قريبة من الƮور السردية رƹم أنها      أنها تتسم بالحركة والحيوية مما يج      ومـا يميزها  

  .ƽƮيةو

  - ǧƹƘǲوق           :المـ Üنا عنهاƛيل المنازل التي يدخلها ويحدƮاƽد ال يهـتم السارد بت   ǁيكون ذل 
                Üإذ لم يجد فيها جديدا Üالتي مر بها ƾالعمران في المناط Ǐبسبب طغيان النمط الواحد عل

            ƣالركب في توزر أدخل الشي ƣشي ƴأحد المنازل وبقي السارد    فحيـنما كان يسير م Ǐإل /
إذا برجل من القرية عزم عليÜ وذهب بي إلǏ بيتǊ بعد           "...لمƌلـف فـي الخارج ينتƲر     ا

امتناعـي خـوفا من المكرÜ ولما وƮلƘ بيتǊ وجدتǊ أحسن البيوÜƘ ووجدƘ زوجتǊ من               
فƎذا تكلم أحدهما أƮابتǊ عبرƖ من انسجام الدمعة        ... أحسـن النسـاƇ دينا وحاالŹ وƮيانة      

ومـا رأيƘ مƛلهما أƛ ǚƮم قامƘ المرأƖ وجعلƘ لي خبزƛ Ɩم كسرتها في              ...وانهمارهـا 

                                                 
(1)  - Üƾدر السابƮالمƭ :533.  
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            Ǐأحل Ƙفي األكل فما وجد Ƙم أخذƛ Ɩشيئا من الزبد Ǌعلي Ƙالحليب أعني لبن الغنم ووضع
  لÜ وإذا ـلاألكةÜ فلما كنƘ في أƛناƇ ـمن ذلǁ الطعامÜ وال أذوƾ منǊ طعاما كƋنǊ من الجن

   )1(..."كل هذا طعام بلدÜǁ فقلƘ من أǐ بلدƖ أنƘ قال من ميلةبƮاحب البيƘ قال لي 

-  ƻƷإذ كلما دخل قرية              : المـدا Üالسارد Ƙإن مراكز العلم تشغل الحيز األكبر من اهتماما 
أو مديـنة بحƚ فيها عن العلم والعلماƇ ومن أهم ما أشار إليǊ في رحلتǊ هذه زاوية خنقة                  

 ǐها    سـيدƽƮإذ قـال بعد أن و Üنهم ل"...ناجـيƎف Üهار العلم فيهاƲيم سيما إƲها فضل ع
مشـتغلون بالنحو والƽقǊ والحديƚ خƮوƮا مختƮر البخارǐ البن أبي جمرÜƖ وأما علم             
الكǚم والمنطƾ فمنعدم في محلهم رأساÜ وقد سƋلتهم عن عدم االشتغال بعلم التوحيد فقالوا              

 يحتاج في معرفتǊ إلǏ دليل      إن اهللا ال  : " وهل يحتاج للشمƩ إلǏ دليلÜ في قوƖ قضية قائلة        
  ) 2 (..."وبرهان

وقدم رأيÜ  Ǌ    وقـد أفـاƯ في ذكر ما تشتهر بǊ هذه المنطقة والتخƮƮاƘ المعتنǏ بها             
غال بالمنطƾ وعلم الكǚم بƎيراد تعليƾ حول أهمية دراسة         تكالمعترƯ عليهم في عدم االش    

  .ǚلǊعلم  التوحيد لمعرفة ƽƮاƘ الكمال هللا تعالǏ وأفعالǊ جل ج

         ǚقائ Ɩقائد عمور Ɵمد Ʃطرابل Ǐـل إلƮمن العمال إذ  : "  ولمـا و Ǌفقد خرج عن أجناس
 Ǐوجعل أيضا بيتا               بنـ ÜنعتهاƮ رف منها وأحسن منƲأ Ƙيمة متقنة ما رأيƲمدرسـة ع

وحاƮل خدمتǊ إنما هي علǏ طلبة      ...للتدريƩ وƹرƩ النخل الجيد وحسبها علǏ المدرسة      
معلما للقرآنÜ ومعلما للعلم Ü وهو الƽاضل والتقǏ الكامل         القـرآن وطلـبة العلم بƋن جعل        

الذǐ هو تلميذ الشيƣ الخرشيÜ وهو نور  ... تلمـيذ الشيƣ النورانيÜ سيدǐ إبراهيم الجمŎني      
Ɩفي هذه البلد ƾالح Ʃإبراهيم شم ǐسيد ƣن الشيƎف Üالبها خوارجƹ 3(."جربة إذ(.  

قسام للدراسةÜ وتوفير   مدارƩ وتخƮيƭ األ  فهذا توƛيƾ حسن إذ بين لنا االهتمام بƎنشاƇ ال         
. ولم تستقل بنƽقاتها   عن طريƾ األوقافÜ وإنما كان ذلǁ قبل للمساجد والزواياÜ         المـداخل 

                 ǁومن ذل ÜƩوطرابل Ʃفيما بين تون Ɩمنتشر Ƙكان Ɩترƽفـي هذه ال Ʃويـبدو أن المـدار

                                                 
   .ƭ Ü:124ر السابƾ المƮد- (1)

)2(- Ǌسƽنƭ Ü:117 .  
)3(-ƭ ÜǊسƽ131: ن.  
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د باǐ في ƹاية    زائǊ مدرسة بناها محم   Ǝوب" ابي أبي لبابة    المدرسـة التـي قرب قبر الƮح      
الجودƖ واإلتقان والحسنÜ ومسجده كذلÜǁ وجعل لهذه المدرسة أحباشا ورتب فيها عشرين            
طالـبا يعطـي كل واحد منهم رياال علǏ رأƩ كل شهرÜ واستƋجر فقيها يعلمهم ويƮلي                

  )1(..." الƮلواƘ الخمƩ في المسجد

تباƘ الممنوحة لطلبة      وهكـذا تƲهـر البداياƘ النƮƽال المدارƩ ببناƇاتها وبروز المر         
  . األمروالعلمÜ باإلضافة إلǏ مجانية التدريƩ التي يتكƽل بها ذو

Ü ووقف عنده كƛيراÜ بيوƘ العبادÜƖ      مما اهتم بǊ السارد في رحلتǊ      :اȁمـǰǥƘ المقدƽـة      
Ƙوما يقام حولها من بنايا Üواألضرحة:  

   :المƩƘƾد   
       Ɩفقد قال في مسجد بسكر Üم: "...المساجد الجامعة      ƴاألكبر الواس ƴدخولنا المسجد الجام ƴ

ذǐ البنيان الشامÜƣ فلم يوجد فيما علمƘ أحسن منÜǊ أوسƴ وال أعƲم في المساجد المعلومة           
ƹيـر أنǊ كالمعدوم في زماننا ال ندارƩ العلم وأهلǊ إذ ال تجد طالبا يقرأ القرآن أو يتعلم                  

أهلǊ وممن يطلبǊ بسبب ما حلć      فمƴ علو البنيان وشموخǊ فراƷ من العلم و        Ü)2(..."مسـƋلة 
  .ببسكرƖ آنئذ

وهو مسجد ال ƛاني لǊ     "...مسجد السلطان حسن بمƮر     : ومن المساجد التي وقف عندها       
 وإحكامǊ واتساǊ   Ƴفـي مƮرÜ وال في ƹيرها من البǚد في فخامة البناƇ ونباهتÜǊ وارتƽاع            

          Üجبال منحوتة ǊنƋك Ǌالرخامية وسعة أبواب Ǌوطـول أعمدت Üفي أيام     حـناياه Ɵالريا ƾƽƮت
وفي أحد أبوابǊ سارية رخامية لطيƽة يقال        .الƮـيف بƋبوابǊ كما تƽعل في شواهƾ الجبال         
 إدماج  لǏفالوƮف شمولي يعتمد ع    Ü)3( ..."إنهـا مـن إيوان كسرÜǎ وفيها نقوƫ عجيبة        

             Əلذهن القار ƴخال من الدقة التي تقرب الواق Ǌيم ولكنƲـور الشعبي للمبالغة والتعƛƋالم  Ü 
             Ǌكما يحلو ل Əليشكلها القار Ƙجواƽال ǁويتر Ɩارƛǘل ÜƲƽالمبهم من الل Ǐيعتمد عل Ǌومما . إن

  وأما أهل مغربناÜ " يجدر تسجيلǊ مǚحƲتǊ التي وردƘ تعليقا علǏ مسجد السلطان حسن 

  فǚ تكاد ترǎ في مدائنهم مسجدا عƲيما أحدƚ وال مهدما قد جدد أو واهيا قد أƮلÜƠ بل
                                                 

   .128: ر السابƮƭ Üƾد الم-  (1)
(2)  - Ǌسƽنƭ Ü:109. 
(3)  –ƭ ÜǊسƽ265: ن . 



 304

Ƈ من أكبر مساجدهم فƋحسن أحوالهم فيǊ إن كان مبنيا برخام يعاد بƉجر           لـو سـقط شـي     
               Ǌفي Üǐمرقعة فقير هند ǊنƋتجد المسجد ك ƚا أن يعاد بطين بحيƮƮوإن كان مج Üƭوج
من كل لون رقعة وإلǏ اهللا المشتكيÜ وما أرǎ ما حل من الوهن إال بسبب أمƛال هذا من                  

Ʋيم شعائر اهللا ولو في األمور الƲعن الباطنةعدم تع ǚفض Ɩ1(..." اهر(  

   وهـذه المǚحƲة توجز لنا الƽضاƇ المغربي كلǊ في هذا الجانبÜ ولذا قل ذكر المساجد               
فـي بـǚد المغرب داخل هذه الرحلةÜ واهتم السارد بالقباب التي تبنǏ علǏ األضرحة في          

تي أبداها وهي   أكƛـر من موقÜƴ ورƹم اإلشادƖ ببنائها إال أني أراها داخلة في المǚحƲة ال             
         Ǌزمان Ǐد المغربية علǚـاب البƮأ ǐر من أربعة وسبعين      .الـوهن الـذƛم ذكره ألكƹور

       ǚف           مسـجدا وجامعـا معايـنة أو نقƮنجد توسعا في و ǚف ǁم من ذلƹبالر Üيرهƹ عن 
              Ƙفي ساحاتها من حركا ǐة وال اهتماما بما يجرƽاتها وأوضاعها المختلƇالمسـاجد وبـنا

  .هتمام أكƛر بالمشاهد واألضرحةونشاطÜ وإنما كان اال

 فمـن ذلـǁ مشاهد البقيƴ التي وقف عندها طويǚ ومزاراƘ مكة      :المǂـǵƘد ǷاǉȁـƭƸة     
 وƹالبا ما يكتƽي السارد بذكر المكان وأهم األحداƚ التي وقعƘ فيǊ والتي تميزهÜ              Üالمكرمة

   ǊƽƮمقام الشافعي رضي         ... وال يسترسل في و ƴكما فعل م Üيرهƹ وقد ينقل عن   ÜǊاهللا عن 
ويهتم بما يجرǐ في المشاهد من أفعال وأقوالÜ ويسردها         Ü) 2(حـيƚ نقـل عـن العياشي      

            ƴتقارب الواق ƖورƮ ينقل لنا ǁوبذل Üكما يهتم بالحاضرين وطبقاتهم االجتماعية ÜارƮباخت
"... فـي مـƛل هذه التجمعاƘ االحتƽالية Ü كما اهتم بهذه المشاهد والقبور في تونƩ أيضا                 

 من يعتد بزيارتǊ من األمواƘ كالشيƣ محرز بن خلفÜ وسيدǐ علي بن زياد              وقـد زرنـا   
ومغارƖ الشاذلي ومحل األربعين من     ... يوابـن عرفةÜ والبرزل   ... والشـيƣ المرجانـي   

وهنا يƽسƠ المجال   ) 3(..."أƮـحابǊ وƹيرهم من العلماƇ والƮلحاƇ ممن ال يمكن إحƮاƌه         
   وأعمالهم مما يوسƴ ممƛƉرهم ومرويا تهللتواƮل الروحي بين األمواƘ واألحياƇ في 

Ɩيرƛك ǎأخر ƘاƇليشمل أزمنة وفضا Üالرحلة خارج زمن الترحل Ƈالسارد .فضا ƭوقد ن  

                                                 
  .266:نƽسƭ ÜǊالمƮدر  –  (1)
(2)  -Ǌسƽن ƭ Ü275 Üجو Ü2العياشيƭ Ü:151 .  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ668 ن.  
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     ǚل قائƮهـذا التوا Ǐعلـ ..." :        Üوتخيل روحانية الداخل ǁالباطنة تشهد بذل Ʃن الحواƎف
لƮعود بتƋييد  روحانـية المزارÜ فƎنها تتǚقǏ بغير حجابÜ في حضرƖ الشهودÜ في مرقǏ ا            

الرب المعبودÜ فتستـƽيد النƩƽ الزيارƖ من الروƟ المزارƖ من اإلمداداƘ اإللهيةÜ واألنوار            
Ü فمن كان هذا    ) 1(..."الƮــمدانيةÜ واللطـائف الرحمانيةÜ والعلـوم اللدنية ما كتب لها        

اƘ حالـÜǊ أو بتعبيـر أدƾ فمن كان هذا اعتقادهÜ فǚ شǁ أنǊ سيجد في زيارƖ هذه المقام                 
  .واجيد خاƮة فيƽقد اإلحساƩ بواقعǊوالمشاهد راحة نƽسيةÜ وربما حرŇكتǊ م

    ƷƳƘـǆم  ǳƘǾالمـ :             ǁمسال Ǐادر المياه باعتبار الرحلة تمر علƮالسارد م Ǌوممـا اهتم ب 
               ƴمن مناب Ƈا لذكر أماكن وجود الماƽƛلهذا نجد حضورا مك ÜعوبةƮاية الƹ ـحراوية فيƮ

  . وآبار وأحساƇ وƹيرها

ـ  -     يƮـف السـارد المياه من حيƚ العذوبة والملوحة وǚƮحية الشرب أو             :ǯƘǽƳǸ ال
عدمـÜǊ ويذكر المسافة التي تƮƽل موقعا فيǊ وفرƖ ماƇ عن موقƴ آخر مƛلǊ أو أقل منǊ أو           

      Ǌة باألودية كقولƮعناية خا Ǌول Üـرƛوهو        : " أك Üالمسجد ƾفو Üالمسيد ǐإننا نزلنا في واد
في وادǐ الرملÜ وهو واد متسƴ ماƌه ال ينقطƴ في جميƴ           واد متسÜƴ والركب سبقنا ونزل      

Ü فالتركيز علǏ ما يبدو هنا علǏ عدم انقطاƳ الماƇ في الƮƽول            )2( ..."األزمـنة األربعـة   
األربعـةÜ ممـا يشيƴ الطمƋنينة لدǎ سالكي الطريÜƾ إذ أن الوƲيƽة اإلبƹǚية أساسية في               

بر نقاط تواجد الماƇ في ƹاية      الـرحÜƘǚ وبخاƮـة علǏ الطريƾ الƮحراويةÜ حيƚ تعت        
  .األهمية للقوافل المتتابعة وألركاب الحÜƝ وزوار البقاƳ المقدسة خاƮة

   ƷƘƛǿفضل              :ا Ƙوما حولها باعتبارها ذا Ɩالسارد اآلبار التي بالمدينة المنور Ǌومما اهتم ب 
بارÜ  في هذه اآل   ƮلǏ اهللا عليǊ وسلم   ومنـزلة خاƮـة تبعا ألفعال خاƮة قام بها الرسول           

كما اهتم بذكر األودية التي حول المدينةÜ أو التي ال          .فƮـارƘ مقƮـودƖ بتلǁ األوƮاف     
Ü وقد نقل معƲم ما قيل فيها       )3(تسـيل إال وقƘ األمطار الغزيرÜƖ فيخرج الناƩ للتنزه بها         

"... عـن العياشي وƹيرهÜ وقد يشير إلǏ اآلبار الخالية أو التي ال تƽي بالغرƯ المقƮود                

                                                 
(1)  - ƾدر السابƮالمƭ Ü:198.  
(2)  - Ǌسƽن Üƭ:173. 
(3)  -ƭ ÜǊسƽ528 -523: ن. 
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ـ      رية معلـومةÜ وفيها آبار ال ماƇ فيهاÜ وآƛار بنيانها ƲاهرÜƖ وأسوارها            مـررنا علـǏ ق
مـتطاولةÜ وأزقتها مشهورÜƖ وفي أسƽلها واد كبير يجرǐ السيل إليÜǊ ومن ساقية ال تƮل               
بـتلǁ القرية عƲيمة عند وجود األمطارÜ فليƩ شربهم وال استقاƌهم إال من ماƇ األمطار               

قوا إلǏ ذلǁ الوادÜǐ فوجدوا فيƹ Ǌديرا Ʈغيرا ال يƽي          المجـتمعة فيهاƛ Üم إن الحجاج تساب      
                ǁوبعد ذل ÜǊده منƮأحد ق Ƹفلم يبل Üار طيناƮ أن Ǐوخوضوه إل Ǌلـدوابهم فازدحموا علي

 في مواضƴ عديدƖ يكƽي أركاب      ابمـرحلة تƽضـل اهللا علǏ الحجاجÜ فوجدوا ماƇ مستبحر         
  . ) 1( ..."الدنيا كلها سقيا واستقاƇ ورفعا

ا يساعد علǏ تƮور ما يحدǊƛ الجƽاف في أماكن العمارÜƖ إذ يرحل الناƩ من                فالمشهد هن 
القـرǎ والمـدن فتبقǏ خاوية بعد عمرانÜ وتنعدم الحياƖ بعد الحركة واالضطرابÜ كما              

Ʈور موكب الحجيÜƝ وهم يتسابقون إلǏ أماكن يتوقعون وجود الماƇ فيهاÜ وقد يزدحمون             ي
       Ɩادƽسد عليهم االستƽدرجة ت Ǐور       امن  إلـƮوهذه ال Üƚوالغدران كما حد Üواآلبار Ƈألحسا

  .تسعƽنا بƋن نرسم فضاƇ الرحلة الواسƴ في مشاهد مختلƽة
    ǨƩاǸالمǷ ǯاƷدǚال:   
      ǚقائ Üفيها مياه األمطار ƴعن الغدران التي تتجم ǎأخر ƖورƮ فوجدنا : "... ويقـدم لنا

واÜ بل حƮل المطر بالƽعلÜ     آبـار مملوƖƇ بماƇ المطر فشرب الناÜƩ وسقوا دوابهم واستق         
وقد يستطرد في ) 2( ..." بل كل يوم أو يومين نجد ƹديرا من الماƇ نفƹƋـنانا عـن المعا ط     

     Ǌكقول Üـف هـذه الغدرانƮالمطر إذ          : " و Ƈأعني ما Üيراƛك Ƈوجدنا ما ƴوفي اليوم الراب
                ƴجمي Ǌوسقوا من Üمن كان في الركب ƴجمي Ǌمن Ǐفاستق ÜيمƲوجـدنا بئـر ماجل كبير ع 

      Ǌلكبره ووسع Ǌروا فيƛƌفلم ي Üخرنا في جماعة فرأينا       ... دوابهـمƋراف الركب تƮوبعد ان
  )3(..." كƋنǊ لم يغرƾ دلوÜ ولم يستƾ منǊ بشر

 Üهذا الركب الضخم Ǌمن Ǐاستق ƚبحي Üمائة Ɩزارƹمن سعة الماجل و ƫار أ  هذا االندهاƛ  

   ما لينقل المشهد للقارÜƏالساردÜ فاستغرب ذلÜǁ واعتمد علǏ الوƮف االستقƮائي نوعا

                                                 
(1)  - ƾدر السابƮالمƭ Ü:228. 
(2)  - Ǌسƽنƭ Ü:233.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ233: ن. 
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 وإن كـنا ال نشعر بهذا االندهاƫ الذǐ أحƩ بǊ الساردÜ ذلǁ أننا لم نزامن المخاطر التي                 
  تهدد حياƖ القوافل في الƮحراƇ من جراƇ فقدان الماÜƇ حتǏ أن اآلالف من الناƩ ودوابهم 

  . Ƙ المغربيةوذلǁ هو سر االهتمام البالƸ بهذا المƮدر الحيوǐ في الرحǚ. يموتون عطشا

  -  ƟƘƲƜـƾي             : الƽأو يكت ÜيلƮƽيذكرها بالت Üالتي تمر بها القوافي Ƙاهـتم السارد بالسبخا
      Üالمناخية والعمرانية ǊƮائƮوخ Üر العامƲويرسم المن ÜƖباإلشار     Ƙوقد يسمي هذه السبخا

    Ǌها كقولƮائƮه معدن        …: "ويسترسـل في خǚوفي أع ÜƘالكبري ƴسبخة مقط Ǐمررنا عل
 ÜƘالكبـري              Ǐإل ǁوكذل ÜƩطرابل Ǐيحمل إل ǁمن هنا Üيحمل منها كالطين Ɩيرƛفـي آبار ك 

              Ɩيرƛر في كل سنة أحمال كƮم Ǐالركب إل ƴويذهب منها م Üـر واإلسـكندريةƮ1("…م( 
              Ǌلƽالبا ما تغƹ وهو جانب Üǐناعي والتجارƮور الجانب الƮت Ǐتعين عل Ɩوهـذه اإلشار

Ƙǚالرح.  

  ƷƘـــƥǿكمـا يهتم السارد باآل     :ا   Ǌار أحيانا كقولƛ..." :     نان متقاربانƮوفي هذا المورد ح
مبنيان بƋوƾƛ بناƇ يترǁ الناƩ فيها مااستƛـقلوه من األزودƖ واألمتعة إلǏ الرجوÜƳ وكƛيرا             

                )2(..."ما تعطب المƌن من اإلبل في هاتين المرحلتين بجد السير وƛقل األحمال

وهي قرية عامرƖ   ... تاجوراƇ: " ينقل ذلǁ عن ƹيره      وقـد ال يƮف اآلƛار بنƽسǊ وإنما        
             Ƈبنا Ǌن أقدم منƮر حƮوفي وسط هذا الق ÜƖيرƛدور ك Ǐعل ƴيجتم ƴر متسƮ3(..."وبها ق( 

 Ǌمن            : "... أو كقول Ɩالمدينة المذكور Ǐإل Ƈتحمل المل Ƙار ساقية فيها قنواƛآ Ǐومررنا عل
نية ƹريبة بحجارƖ منحوتة عƲيمةÜ     عين هناǁ يقال لها عين كعامÜ وفيها Ʈنعة عجيبةÜ وأب         

                 Üفي وسطها نقرا متقنا Ɩر منقورƛكƋف Ƴمنها أحجار من أربعة أذر Üتحـار فـيها العقـول
كن القول أن الورتيǚني     موي) 4( .والحجـر فـي ƹايـة الǚƮبة قريب من حجر الƮوان          

 يحسـن تقـديم اآلƛارÜوقـد ينقل األوƮاف عن ƹيرهÜ ولكنǊ  ليƩ من المغرمين باآلƛار               
  .والتحقƾ منهاÜ كما يƽعل العبدرǐ والعياشي

                                                 
  .218:ر السابƮƭ Üƾد الم-  (1)
(2)  –ƭ ÜǊسƽ318: ن.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ173: ن.  
(4)   –ƭ ÜǊسƽ184: ن.  
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عن طريƾ وƮف أديرتهم     :    وال ينسǏ السارد أن يخبرنا عن بعƯ الشعائر النƮرانية        
ووادǐ الـرهبان واد كبير ذو رملÜ وفيǊ شجر النخل وماƌه كƛير وبǊ من أنواƳ               : " قـال 

 للرهبان ألن بǊ    وƹير ذلǁ من أنواƳ الƮيد وإنما أضيف هذا الوادǐ        ... الـوحƫ والبقـر   
           Ʃير جنسهم وليƹ ة في دير ال يدخل إليهم أحد منƽكل طائ Üويتعبدون في ديار ÜǎارƮالن
لهـم زرƳ وال ضرÜƳ وأهل الذمة من النƮارǎ بمƮر يعاملونهم ويبعƛون إليهم بالنذور              

Ɩمن الطعام والكسو ƘدقاƮ1(..." وال(   

ها وأسواقهاÜ والمساجد بعمارهاÜ       إن المكـان الممـƛل للرحƘǚ في المدن والقرǎ بƉفاق         
            ǎومياه مالحة وأخر Üواألضرحة وما بني عليها تزار لبركاتها Üبمشاقها Ɩالعسير ǁوالمسال
                Ɵوأماكن مقدسة تعمر القلوب بمن فيها فترف األروا Üمـنها Ƈستسـقاǚـد لƮعذبـة تق

الرحلة لǚتƮـال العلـوǐ للمكاشـƽة والـتلذذ بحقائقهاÜ كل ذلÜǁ يرسم لوحة للمكان في       
  .      Ǌالورتيǚنية بمتغيراتÜǊ وتناقضا ت

     ǧǷƺǲال ǰǥƘمـƍ:             مما يجعلها Üير من األفعال اليومية التي تنجزƛعن ك Ƙǚالرح Ƙتسك 
     Üما يميز مسيرتها Ǐـتقد إلƽر        تƛوحينما نع ÜروفهماƲو Üأفعال االرتحال والنزول Ƈناƛباست

) سيدǐ عقبة (فلما وƮلنا إليها قرية     . : "..ومن ذلǁ قولǊ  . علǏ بعƯ هذه األفعال نسر بها     
نـزلنا تحـتهاÜ وفرƹنا من أشغالنا المتعلقة بالنزول من بناƇ الخيام وحط الرحال ورعي               

ذهبنا إلǏ  ... هـ1179اإلبـلÜ والƖǚƮ وشروطها إذ نزلنا فيها عند الƲهر أوائل رجب            
    Ǌالمشـار إلي Ɩ2(..." زيـار(Ü  ǐت      تجر ÜƯمساحة من األر Ǐتكرر عند كل   هذه األفعال عل

            Üالرحلي Ƈضاƽلل ƴور الواسƮالت Ǐكيد تساعد علƋوبالت Üعنها السارد Ƙويسك Üالبƹ نزول
                Üالزمنية Ʋاƽبالنزول واالرتحال واألل ƾوال يكـرر السـارد مـن هذه األفعال إال ما يتعل

كما يشير أحيانا إلǏ بعƯ األفعال      .كالƮباƟ والمساÜƇ أو الƲهر والعƮرÜ وما في داللتها       
... أقمنا يومين في قابÜƩ وزرنا أبا لبابة      :... تنجز في المكان مƴ تحديد الزمان كقولǊ       التي

  (3).."وƮلحاƇ البلدواجتمعنا مƴ بعƯ فضǚئها من طلبة العلمÜ ...وزرنا جميƴ من فيها 

                                                 
  .244 -243:ر السابƮƭ Üƾد الم-  (1)
(2)  -ƭ ÜǊسƽ112:  ن.  
(3) - ǊسƽنÜ ƭ:129 
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وسرد األفعال المنجزÜƖ وهي تكرر بعد كل       " قابƩ"    فالسارد اكتǏƽ باإلشارƖ إلǏ المكان      
السارد ومن معǊ ال يمكƛون ساكنينÜ إنما يتحركون لقضاƇ الحاجاƘ وألداƇ           نـزولÜ إذ أن     

        ǁومن ذل Üفي الرحلة Ɩوحضور موائد الضيافة المنتشر ÜƘوقد قدم معنا الحجاج    : " الزيارا
                Üكرموا من كان في الركب في ديارهمƋف Üرئاستها ǐومن ذو Üومن أكابرها Üمـن تـوزر

الوسƴ الذǐ يذهل العقولÜ ومƴ ذلǁ أخرجوا موائدÜ كل         وما رأينا مƛلها في البناƇ الرائƾ و      
   )1(..."مائدƖ تكƽي الجمƴ الغƽيرÜ والعدد الكƛير كƛر اهللا خيرهم

 الستقبالهمÜ فدخل السارد فوجدها ديارا   هاأبوابƘǖ تـوزر بالحجاجÜ وفتحƘ      امـت    لقـد   
مكان كلǊ مملوƇ واسـعة وسـعا لم يƋلƛ ÜǊƽم خرج فƎذا الموائد الضخمة تقدم هنا وهناÜǁ ال      

 Üـاƛاƛخدمتهم       أ Ǐوآخرون يقومون عل ÜكلونƋي Ʃادف هذه    .والـناƮوقد تƘاƽضيقا  الضي 
فلما لقيناهم فرحنا بهم أشد الƽرƟ من أجل        : "... Ü شـديدا فـي الركبÜ فتقƴ موقعا حسنا       

                Ƈالغدا Ƙعند وق Üتوا إلينا بالخبز واللحمƋف ÜǊايتƹو Ƴالجو Ǐفـي اهللا ووجدونا عل Ɩالمـود
فلما أكلنا وأكل من الركب من مرŊ عليناÜ وعند الليل قسموا ما            ... مƴ أƮحاب الجميƴ  فاجت

حملـوه بينناÜ وبين سيدǐ محمد الشريفÜ وهو كƛير جداÜ فƽرقناه علǏ أهل الركبÜ فكل               
       )2(..." أخذ نƮيبÜǊ فقد عمŇنا خيرهمÜ جعل اهللا البركة فيهم وفي ذريتهم

اÜ Ƙ يƋكلون الطعام وما بقي منǊ يحملونǊ ليقسموه في           جماعاƘ جماع  يتخلƾ   فالـركب   
المسـاÜƇ هذه أفعال تتم في المكانÜ وتزودنا ببعƯ المعطياƘ التي تƮبƸ الرحلة بƮبغة              

   Ǌقول ǁومن ذل Üأحمد الشريف    : " اجتماعية ǐقانا إخوان سيدǚف...    Üبتمر جديد ولحم وخبز
 نزولÜǊ فنزلنا منƽردين نحن     وأƲـن معهـم كعـÜǁ وذلǁ طعام كƛيرÜ فلحقنا بالركب عند           

            ÜحابƮوناولوه عامة األ Üاألحباب ƴرقوا الطعام لجميƽف Üوإخوانـنا جماعـة الطرابلسية
فلما أƮبƠ اهللا بخير الƮباƟ تسابقƘ الناƩ للƟǚƽ ما أحسنها          ... وأكـرمونا ƹاية اإلكرام   

د فسكنƘ قلوبنا بع  ... مـن ƹـدوƖ زهـرƖ اللقـاÜƟ فاسـتوينا علƲ Ǐهور الخيل بسرور             
   )3(..."اضطرابهاÜ وفرج عليها بعد اكترابها

                                                 
(1)  -ƾدر السابƮالم ƭ Ü:123.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ619 -618: ن.  
(3)  - Ǌسƽنƭ Ü :625.  
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   فالسارد يحدƛنا عن األمور المƋلوفة اليومية ويجعلها رحلة إنسانية فيها الƽرƟ والسرور            
  .وفيها السخط والنƽور

   ƾومعروضاتها وأسعارها من           :األسوا ƾنية باألسواǚلقد اهتم السارد في الرحلة الورتي 
         ÜǏمـا ذكـره فـي أيام من ǁقال ذلـ  ..." :       Üƾاƽاألن Ƙرƛوك ƾاألسوا Ƙم في الغد عمرƛ

          Ƈرجا Ƈالشرا Ǐعل Ʃوتزاحم النا ÜƘنوف التجاراƮو Üمانƛاأل Ƙذا ƴالبضـائ Ƙوأخـرج
                  Ǐشيئا من من ǎر التجار يقولون إن من اشترƛوأك Üالزمان ǁالمكـان في ذل ǁبـركة ذلـ

Ǌوجد بركت Ǌفي تجارت Ǌ1(..."وجعل(   

ر المويلƠ المشهورÜ ورأينا بساحلǊ المراكب من السويƩ        وفـي بند  : "    وقـال أيضـا     
والطور فيالǊ من بندر فاƾ البنادرÜ يƋتي إليǊ الوارد والƮادرÜ وبǊ جملة من الكروم التي               
             ƴالبضائ Ʃائƽن ƾسوقها تسا Ǐوإل Üƴالودائ Ƴوبمخازن القلعة تود Üيتها الهمومƌتـذهب بر

   )2(..." جينÜ فƎذا قليƘ أشبهƘ الذهبمن ƛمار تجلبها العرب وزالبية عجينتها كالل

:    هذا النƭ منقول عن البكرǐ في رسالة خاƮة بالمراحلÜ أما في مرحلة الرملة فيقول             
 "               ǊوبÜ وسائر الدوابÜ اإلبل والخيل Ƴتبا Ǌخارج قلعة الجبل في Üƴواس Ƈوالـرملة فضـا

) رحǏ(موسم أراƟ   يوجد ƹالب ما يحتاجǊ الحاج من األƛاÜƚ واألمتعة وتنƮب فيǊ أيام ال           
ومن هناǁ يكيل ƹالب الحجاج     ... متعددƖ  لتدشيƫ الƽول يديرها الرجال بƋيديهم مƴ كبرها        

فسارد الورتيǚنية يسرد ما يƋنف ƹيره عنǊ       )3(..." فـولهمÜ ويعمـرونǊ هناǁ في ƹرائرهم      
لهـذا فهـي تجسـد زمانهـا ومكانها في عǚقاتهما مƴ الناÜƩ فهذه األفعال المسرودƖ أو                 

وكلها تساعد   وƮـوفة وقعـƘ في أماكن متعددÜƖ محددƖ أحيانا ومبهمة أحيانا أخرÜǎ           الم
           Ǌلعل أبرزها ما تحمل Üمتنوعة Ƙدالال Ƙوهي ذا Ƈضاƽال Ơمǚم Ưفي تجسيد بع Əالقـار

وما تجسده من   . مـن وƮـف لǖوضـاƳ في األوطان العربية علǏ طول طريƾ الرحلة            
  .سلوكاƘ الناƩ علǏ مستوǎ الƽرد والجماعة

 ƘاƽƮ Ǌي عليƽولكن اإلنسان يض Üمحايد Ǌأن المكان بطبع Ǐجديدا أن نشير إل Ʃولي   

                                                 
(1)  – ƾدر السابƮالمƭ Ü:400.  
(2)  -ƭ ÜǊسƽ343: ن.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ265: ن.  
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  .مما يعكƩ البعد النƽسي الذاتي نحو ه األلƽة أو النƽورÜ مما يولد تعاطƽا إيجابيا أو سلبيا

    وقـد يضـƽي السـارد علǏ بعƯ األماكن ƽƮاƘ قاسية نتيجة لقسوƖ الطبيعةÜ وقلة               
بة المسالǁ أو شراسة السكانÜ مما يولد النƽورÜ وقد يضƽي          مـواردهاÜ أو بسـبب Ʈـعو      

ƮـƽاƘ الرضا والطمƋنينةÜ بناƇ علǏ ما وجد من خƮوبة أو وفرƖ ماƇ وطعامÜ أو حسن                
                 Ơكما كان السارد يراه في حين تجن ƴتحاول الرحلة تقريب الواق ǁوفـي كل ذل Üمعاملـة

  .Ǌاألعمال المتخيلة إلǏ تكسير الواقÜƴ رƹم استنادها إلي

             Ǌالƛأم Ǐوعل ÜǊير عليƛوإقبال الك ÜتهمƮوخا Ʃعامة النا ƴم Ǌقاتǚع Ǐلف إلƌويشير الم   
يلتمسـون النƠƮ واإلرشاد والبركاÜƘ وقد يلقنون األذكار وأƮول الطريقة من ذلǁ إقبال             

"                Ƙأدرك Ǐوفي الحجة األول Üنجل الوالي أحمد باشا Üعلـي باشـا نجل الوالي محمد باشا
ـ      وفي الرجعة أدركتǊ هوÜ جعل اهللا عاقبتǊ        ية أدركƘ أباهÜ في الطلعةÜ    جـدهÜ وفـي الƛان

 ومـن المـƌكد أن عامـة الناƩ حين يرون مسƌوال يقبل علǏ شخƭ ماÜ                )1(..."خيـرا 
  .ويعƲمÜǊ سيقبلون هم أيضا جماعاƘ جماعاÜƘ وبخاƮة إن أتيحƘ لهم الƽرƮة

          Ʃفالنا ÜƩوجنوب تون Üني في ليبياǚل الورتيƮفي كل       وهذا ما ح ǊمونƲويع Ǌيكبرون
   Ǌد التزود أو             .مكـان يحل بƮق ƴر من موضƛالحجاج في أك Ǌنا السارد عما يحملƛكما يحد

معها نقل هذه األحمال مما يدفƴ ببعضهم أن ينقلها عن طريƾ            الـتجارƖ إلـǏ درجة يعسر     
 موانƐ مƮرÜ اتقاƇ لمƮاعب الطريƾ في الذهاب         البحـر إلǏ اإلسكندرية أو ƹيرها من      

ونحن قد تخلƽنا عن بعƯ     : " قال    بين طرابلƩ وبǚد مƮر ومن بينهم السارد نƽسÜǊ        فيما
أفاضـل أƮحابنا إلƮ Ǐبيحة يوم السبƘ مشتغلين بƋمر الزاد المبعوƚ إلǏ السƽينةÜ ومن              

إذ عادƖ  ... يركب فيها من أƮحابنا فلم ننƮƽل عنهم حتǏ خƽف الركب بوضعǊ في السƽينة            
(..."تتƋخر إلǏ آخر رمضانÜ فربما عاقهم ذلǁ عن الحƝ        ) بلƩطرا(السƽن في تلǁ المدينة     

 وهنا يدخل السارد البحر في فضاƇ رحلتǊ بسƽنǊ ومحموالتهاÜ ومراسيها ومستقليهاÜ وقد             )2
انƮƽالها "...تولـǏ السارد تحريƯ الوالي علي باشا إعطاƇ األوامر للسƽينة باالنطƾǚ و             

        Ǌبعد ذهابنا وأخذنا العهد من Ƣير تراƹ ن         مـنƋب ÜǊحابƮوقد أحسن إلينا هو وأ Üǁذل Ǐعل 

                                                 
  .144:ر السابƮƭ Üƾد الم-  (1)
(2)  -ƭ ÜǊسƽ169: ن.  
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ركبوا فيها الƽقراƇ والƮعاليÜǁ بغير عوƯ وإنما ذلǁ لوجǊ اهللاƛ Üم لوجهنا نحن الخمسين              
ÜŹǚني عشر يوما ونزلوا اإلسكندرية عند الحاج              ... رجƛوا في البحر إال اƛوالحمد هللا لم يمك

          Ǌإذ زبر ل ÜƩاحب والية طرابلƮ ǐكرمهم      أبـي القاسـم القراوƋف ǁذل Ǐاألمير كتابا عل 
Ƈ1(..."وأحسن إليهم جزاه اهللا أحسن الجزا(       

وممـا يعـين علǏ تƮور فضاƇ الرحلةÜ ذكر كƛير من عاداƘ المدن واألقطار وأهمها ما        
ومن عاداتهم في   : " قال.سـجلǊ عـن عـاداƘ الحجازيينÜ ويمكن االكتƽاƇ بعقد  الزواج           

ي المسجد الحرامÜ فيƋتي أكابر المدينة من أرباب المراتب         اإلمǚكاƘ أن يكون عقد النكاƟ ف     
والمناƮـب والخطيب فيجلسون ƽƮين من المنبر إلǏ الحجرƖ الشريƽة فيشرƳ في الخطبة             

ƛÜم يذكر المتعاقدين ƮلǏ اهللا عليǊ وسلمفيƛنـǏ علـǏ اهللا بمـا هو أهلǊ وعلǏ رسول اهللا       
احينÜ وتوضƴ بين الƽƮينÜ وأطباƾ     ويشـير إليهماÜ ويرضيان بذلƛ Üǁم يƌتǏ بƋطباƾ الري        

اللـوز والسكرÜ ويƽرƾ ذلǁ علǏ الحاضرينÜ ويقوم المنشد ينشد قƮيدƖ أو قƮيدتين في              
Ü فيƽترƾ المجلƩ ويقوم الحاضرون إلǏ المتعاقدين       ƮـلǏ اهللا علـيǊ وسلم     مـدƟ النبـي     

 في  وإلǏ هنا ليƩ  .  وهـذا مشهد رائÜƴ فيǊ كƛير من البهجة  والسرور          )2(..."ويهنـئونهما 
إال أن الدخول بالمرأƖ يƮبƠ دخوال علǏ  . المشـهد شƐ مما يستغرب وبخاƮة في زماننا         

فƎذا كان ليلة الدخول  أتǏ بالرجل ومعǊ جماعة كبيرƖ من أƮحابǊ            ."المـرأƖ فـي منزلها      
وأقاربـǊ ومعهـم الشموƳ  حتǏ يوقف بǊ علǏ باب المسجد بعد العشاƇ  األخيرƖ فيدخل                 

هللا عليǊ وسلمÜ ويدعوÜ فيخرج ƛم يذهب بǊ كذلǁ يزفونǊ إلǏ بيƘ            ويسلم علǏ النبي ƮلǏ ا    
فƎذا أƮبƠ الزوج ذهب من     ... المـرأƖ  فـي دار أهلها عكƩ المعتاد  في كƛير من البǚد             

بيƘ الزوجة إلǏ بيتǊ وأخذ في إطعام الناƩ طعام الوليمة ÜوجاƇ الناƩ لتهنئتÜǊ وفي الليلة               
إلǏ دار الزوجÜ ولكل قطر عادÜƖ ولكل قوم سادÜƖ         المقـبلة تƋتـǏ الزوجة من دار أهلها           

      Ƙالعادا Ɩساد  Ɩالسـاد Ɩم          )3(." وعـادƛ فالمشهد هنا هو هذه المواكب التي تحضر المسجد 
نƽتـرƛ ƾم تسير ليǚ بالشموƳ إلǏ المسجد ƛم إلǏ بيƘ الزوجةÜ وفي النهار تتم الوليمة في                 

                                                 
(1)  - ƾدر السايƮالم ƭ Ü :169.  
(2)  -ƭ ÜǊسƽ510 -509: ن.   
(3)  - Ǌسƽنƭ Ü:510.  
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لة الƛانية فالحركة مستمرÜƖ    دار الـزوج ƛـم يسـير مـوكب آخر إلǏ بيƘ الزوج في اللي              
  .والبهجة  شاملة والتهنئة  لكل األطراف عامة 

  Ü ورحلـة الورتيǚني خالية مما يزين فضاƇها خلوا تاما باستƛناƇ مƲاهر االستقبال هنا              
وهـناÜǁ فكـل مـا ذكـره يتعلƾ بالعناƮر المعينة لǊ من مطعوم ومشروب ومركوب                

  .داƇاƘ الخارجية كالبندقية والعƮاوملبوÜƩ وبعƯ ما يحƲƽ الذاƘ من االعت

 وإذا كـان الƽضـاƇ أرحب من المكان بل حتǏ من مجموƳ األمكنةÜ فƎن فضاƇ الرحلة       
يشير باستمرار إلǏ مرجعÜǊ ويوحي بشيƇ آخر هو المتخيل الذǐ ينشƋ عن التواƮل بين              

رحلة هو  األحياƇ واألمواÜƘ وبين الخراب والعمرانÜ وبين المقيمين والراحلينÜ وهدف ال         
       Ǌاإليهام ب Ʃكما هو ولي ƴالسعي لرسم الواق .    Ƈضاƽإننا نقرأ ال "    ƾالكامن في أعما Ʃبالحد

          ÜƠوالروائ ÜƘواƮواأل Üواألفعال Üƾئǚوالع Ƈحركة األشيا Ǐة المتجهة إلƲحǚبالم Ʃƽالن
         ƫقل المعيƛ من ƖƇهكذا يمكننا أن ننقذ القرا Üواأللوان Üالتق   . والوجوه Ɩاط هكذا تتشكل إراد

    ƣالتاري Ǐالعالم أم معن Ǐير         )1(..."معنƛƋللت Ƈضاƽال ƴة مƽالمختل Ǌتǚاعƽاإلنسان هو ت ƣفتاري
الƽضاƇ الذǐ تƋخذ   " والتƛƋر في األخذ والعطاÜƇوالسلب واإليجابÜ فالمعرفة اإلنسانية هي         

 وهذا  )2(..." فيǊ الذاƘ وضعا لكي تتكلم عن الموضوعاƘ التي لها ƹرƯ بها في خطابها            
يƽعلـǊ الرحال وهو يقدم متنÜǊ إذ أن داللة الƽضاƇ سياقية بقدر ما هي مرجعية وهو                مـا   

المƌلف الذǐ يتƽاعل ويحكي    / فضـاƇ منتƲم حول شخƮية مركزيةÜ هي شخƮية السارد        
عن الموضوعاƘ التي يهتم بها في خطاب ينسقǊ وفƾ رآهÜ ونعتقد أن الƽضاƇ الورتيǚني              

   .       ممتزج مƴ أحوالǊ النƽسية
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
(1)  -Ǌسƽن ƴالمرج ƭ Ü:41.  
(2)  -Ǌسƽن ƭ Ü :33.  
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ǯƘمـƺــة الــǾــǲــƛ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ơ ـǍƎـǾــƸ             

يهـتم دارسـو العلوم اإلنسانية بالزمن اهتماما بالغاÜ وكلąĈĈĈĈ ينƲر إليǊ من الزاوية التي                   
تسـاعده علـǏ أداƇ أهدافÜǊ وهم علǏ اختǚف رƌاهمÜ يركزون علǏ وعي اإلنسان لهذا               

فيقف بعضهم عند التƮوراƘ الميتافيزيقيةÜ ويقف آخرون       / خƽيال/الƲاهر. الكائن الموهوم 
وفي . عند تجلياتǊ الطبيعيةÜ بينما يهتم ƹيرهم بالمشاعر اإلنسانية في تƽاعǚتها مƴ الزمن           

               Üالدارسون أن األدب فن زمني ǎإذ ير ÜƖالزمنية أشكاال متعدد Ƙخـذ الدراسـاƋاألدب ت
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Ü والهتمام الدراساƘ بوعي )Ǌ)1 وسيط الحياƖ    وبخاƮـة الروايةÜ فهو وسيط الرواية كما أن       
اإلنسان لهذا الكائن اللطيف جدا برزƘ اتجاهاƘ عديدÜ Ɩ منها ما يسعǏ إلǏ ضبطǊ ضبطا               
                Üآلخر ƭيختلف من شخ ǐسي الذƽالوعي الن Ǐومـنها ما يركز عل Üعقلـيا موضـوعيا

لزمن قائمÜ فƎنǊ   ووفƾ الحاالƘ الشعورية التي ال تستقر بحالÜ ولكون اإلحساƩ البشرǐ با          
وهذه الƽƮة هي عنƮر دائمÜ وسط لحƲاƘ الزمن المتتابعة في          " السيǚن  " ƽƮة  "...يتخذ  

  )2(..."تغيرها المستمر

" السابƾ"و" المابعد" "الماقبل"   وهـذا االمـتداد هـو الذǐ يكوŇن لدينا بعƯ المƽاهيم عن             
ا الذاكرƖ والتوقƴ فالذاÜ    Ƙ وهي تقسيماƘ أساسه   "اآلن"و  "الحاضر"و"الماضي"و  " الǚحـƾ "و

Ü إال أنها   "المستقبل"وتوقƴ  " الماضي"فـي الحاضر تبني تمييزها للزمن علǏ أساƩ تذكر          
تتعـرƯ للخطـƋ والنسـيان وƹير هما من معيقاƘ جودƖ التذكر الذǐ ينتƝ عنǊ عدم دقة                 

ي الحكـي أو الكـتابةÝ لهذا تستعمل الƮيƸ اللغوية الدالة علǏ الزمنÜ وهي المƌشر الƽعل              
الذǐ يعين الدارƩ علǏ فǁ الزمن في سروده كما قدمƘ للقارƏ مروية أو مكتوبةÜ إال أن                

             Ɩجيد Ɩضل ذاكرƽب ǁعل ذلƽال ي Ǌالماضي كحاضر    " السـارد حـين يسرد حكايت ǎبل ير
 العاديةÜ ويمكن القول أن أساƩ الحديƚ عن        )3 ("بƽضـل ملكـة تƽـوƾ الملكة اإلنسانية         

Ü ليƩ مرتبطا بالƮيƸ اللغوية فقطÜ وإنما هو مرتبط         راضالماضـي أو المسـتقبل أو الح      
بالسياƾ الذǐ كتب فيǊ السرد من خǚل الخطابÜ وبخاƮة في نقطة االنطƾǚ التي تشكلها              

     Ǌاالفتتاحية أو ما يسمي"  ƘجنيG.Genette "        وبهذه النقطة يتحدد ما هو قبل Üالحكي األول
 ذلǁ يدرƩ ترتيب األحداƚ أو      ومـا هـو بعـدÜ فـي عǚقتǊ بهذا الحكي األولÜ وضمن            

 ويمكن تحديد السياقاƘ    )1(واالستباقية التي تتم علǏ مستوǎ الحكيÜ     /  اإلرجاعية Ƙالمƽارقا
علـǏ المسـتوǎ الخارجـي فـي نقطة البداية والنهاية فنتحدƚ عن االستباƾ الداخلي أو                

                                                 
 1972نيويورÜ / ǁ مƌسسة فرانكلين للطباعة والنشرÜ القاهرƾ    Ɩأسعد زر و  :  هانزمير هوفÜ الزمن في األدبÜ تر     ينƲر    –  )1(

ƭ:13. 
)2(-ƭ Ǌسƽ22: ن. 
 .114رائƾ تحليل السرد األدبيƭ ÜيÜ طرتمحمد اسوي:غانƴ كايزيرÜ من يحكي الروايةÜ ترƽ ول– )3(
Ü 3 ط Üالدار البيضاƇ /المركز الƛقافي العربيÜ بيروƘ   )  الزمنÜالسردÜالتبئير(الخطاب الروائي   تحليل  يقطينÜ  سعيد أنƲر   –  )1(

 .91م1997ƭ Üسنة
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ـ  لǏ نقطة   بالقياƩ إ  ي بالقـياƩ إلǏ النهايةÜ وعن االسترجاƳ الداخلي أو الخارج         يالخارج
ƾǚاالنط.  

               Ǐعل Ɩإذ أن القدر Üقد دالالتهاƽال ت ƸيƮن الƎف Üالسياقية للزمن ƘـياƮوƮـم الخƹور   
الترهين والتحيين الزمني الذǐ يقدمǊ السارد بناƇ علǏ نقطة االنطƾǚ والقƽزاƘ إلǏ األمام             

   Ƈالورا Ǐإل Ƙواالسـترجاعا .        Ǌي في حدوده اللغوية ولكن ال تلغيƲƽالزمن الل ǎوهذا  تتعد Ü
ما يدفعنا إلǏ أن نƛير قضية الزمن السردÜǐ والزمن الطبيعيÜ أǐ الزمن التاريخيÜ وزمن              

  .السرد أو الكتابة

      وتتƮـل مقـولة الـزمن في السرد بالعǚقة بين خطين زمنيين خط الخطاب التخيلي              

) الـذǐ يƮور لنا بواسطة التسلسل الخطي للحروف علǏ الƽƮحة والƽƮحاƘ في المجلد            (
ـ   أǐ خط األحداƚ كما وقعƘ بالƽعل أو كما         )2( " ط العـالم التخيلـي وهو أشد تعقيدا       وخ

  . ƳنتƮور وقوعها بالƽعل في الواقƴ وخط تقديمها في الخطاب المكتوب أو المسمو

كتتابƴ خطي لǖحداƚ ليƩ إال تشييدا      "   ويـرǎ الدارسون أن الزمن السردǐ المتƮور        
لǏ حد سواÜƇ فزمن النƭ إشكالي إنǊ بعد مكاني اƮـطǚحيا مǚئمـا علǏ نحو تداولي ع    

فليƩ للنƭ القƮƮي سلطة زمنية سوǎ تلǁ التي يستقيها علǏ نحو           ... وليƩ بعدا زمانيا  
كنائـي من عملية القراƖƇ في الواقƴ إذ أن ما تحيل عليǊ مناقشاƘ زمن النƭ هو التنƲيم                 

ƭلة للنƮاللسانية ضمن السلسلة المت ƴ3(" ...المكاني الخطي للقط(   

   وفـي دراستنا لزمن الرحÜƘǚ نهدف أساسا إلǏ تƽعيل الوسائل اإلجرائية المعتمدƖ في             
  تحليل السرد المتخيلÜ وتوƲيƽها في السرد القريب من الواقÜƴ وهي نƮوƭ نƛرية 

  .متكاملة من التراÜƚ كانƘ تƌدǐ دورها في التƛـقيف والتوعية والتوƛيƾ علǏ مدǎ أزمان

رسون للتشكيل الزمني أن يتناولوه إما بنƲرƖ كلية في الوحداƘ السردية              ولقـد درج الدا   
الكبـرǎ للمـتن السردǐ كالƮƽول مǚƛ أو بنƲرƖ جزئية في الوحداƘ السردية للمتن مƛل              

ǁير ذلƹ ل أوƮفي ف Ɩول أو فقرƮف Ɩل من عدƮف .  

                                                 
)2( – ƭ Üالشعرية Ü45تزفيطان طودوروف. 
)3( –ƭ ÜيƮƮالتخييل الق Üريمون كنعان ƚ71 شلومي. 
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االستƽادƖ من  Ü علǏ أن ال نغƽل      )1(   وفي النƮوƭ القديمة يƽضل النوƳ األول من التحليل       
ويŃـتناول الزمن برǎƌ مختلƽة إذ أن العمل المسرود يشتمل         . الƛانـي كلما سنحƘ الƽرƮة    

كزمن الكتابة وزمن القراÜƖƇ    ) خارج النƭ (علـǏ عـدƖ أزمـنة منها األزمنة الخارجية          
.   )2(ووضـƴ الكتاب بالنسبة للƽترƖ التي يكتب عنهاÜ والقارƏ بالنسبة للƽترƖ التي يقرأ عنها             

وهي الƽترƖ التاريخية التي يجرǎ فيها النƭ من البداية         ) داخل النƭ (ألزمـنة الداخلية    وا
             Üوتزامنها Üƚاألحدا Ƴبالنسبة لوقو ǐالراو ƴووض ƚترتيب األحدا ƚمن حي Üالنهاية Ǐإلـ

  .والزمن الداخلي هو الذǐ شغل الدارسين أكƛر من ƹيره. وتتابعها
ƍ-ǼƲǽƷƘƢالـ ǼǖǾـƜǎال ǰمƺالـ :   

  : إن الزمن الطبيعي خاƮية موضوعية ولها جانبان      

 الزمن التاريخي الذǐ يتم فيǊ إسقاط الخبرƖ البشرية علǏ خط الزمن الطبيعي وهو يمƛل               -
  .ذاكرƖ البشرية

 )3(... الزمن الكوني أو الƽلكي وهو إيقاƳ الزمن في الطبيعة ويتميز بالتكرار والǚنهائية            -
  . يƚ إدراǁ الرحالين للزمن وكيƽية التعامل معǊوالرŇحƘǚ المغربية تختلف من ح

   فالرحلة العبدرية. 1

Ü )4(" ةالخامƩ والعشرين من ذǐ القعدƖ من عام ƛمانية وƛمانين وستمائ         "      تبـتدƏ في    
                 Üالمقدسة Ƴالبقا Ǐمتجها إل ǏƮد حاحة بالمغرب األقǚالـرحال فيها من ب ƾوقـد انطلـ

 Ü وابتدأ بƋعمال الحÜƝ ووƮل إلƴ)1(       Ǐ ذǐ الحجة  ووƮـل مكة المكرمة يوم االƛنين ساب      
المديـنة في الƛامن والعشرين من الشهر نƽسƛ ÜǊم خرج من المدينة في الƛǚƛين منǊ ليƮل                
إلǏ رباط تازا بالمغرب األقǏƮ في آخر رمضان من السنة المواليةÜ ويدركǊ عيد الƽطر              

                                                 
علي   محمود.د.أ:   رسالة دكتوراهÜ إشراف   Üعبد الرزاƾ الموافيÜالسرد القƮƮي في نƛر القرن الرابƴ الهجرǐ        ناƮر  . د –  )1(

   .6659ƭ Ü141:رقم.م1994/هـ1415اللغة العربة وآدابهاÜ  ƩÜقسمبطǊ وادÜǐجامعة القاهرƖ كلية اآلدا.د.مكيÜ وأ
 Üƭ :26 سيزا قاسمÜ بناƇ الرواية– )2(

(3) –ƭ Üƾالساب ƴ48-46: المرج  
(4) -ƭ Üالرحلة Üǐ7:  العبدر.  
(1)  –ƾدر السابƮالم Ü ƭ100.  
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 Ʃـاƽمانين           )2( بƛوتنتهـي الرحلة في شوال من عام تسعة و Ü    ما Ƙوقد استغرق Üوستمائة
يقارب العامينÜ وقد تخللتها أعمال المناسÜǁ وزيارƖ القدÜƩ وبعƯ مدن فلسطين مƴ ذكر             

وهو . مراحل الطريƾ البرǐ من تلمسان إلǏ عنابة فتونÜƩ فطرابلƩ فالقاهرƖ ذهابا وإيابا           
يهتم أيضا في ذلǁ ال يهتم كƛيرا بالمƌشراƘ الزمنية من ƮباƟ ومساƇ وليل ونهارÜ كما ال               

ǚالتي يقضيها في األماكن إال قلي Ƙتراƽبال.  

فتبتدƏ عند الخروج من تونƩ يوم الƛǚƛاƇ الرابƴ عشر من          : أمـا الـرحلة التجانـية     . 2
Ü وتنتهي يوم دخول السارد تونƮ ƩباƟ يوم        )هـ706(جمادǎ األولǏ عام ستة وسبعمائة    

وقد استغرقƘ الرحلة   ) هـ709(الجمعـة السـادƩ عشر من ƽƮر عام تسعة وسبعمائة           
عامـين اƛنـين وƛمانية أشهر وأياما التي هي بحسب كمال األشهر ونقƮها تسعمائة يوم               "

         )3("وخمسة وسبعون يوما 
ولما .    ويǚحـƲ تسجيل السارد للزمن من يوم الخروج من تونƩ إلǏ يوم الدخول إليها             

          ǎلنا عن مدƇشرعنا في الدراسة الزمنية لهذه الرحلة تسا    Üاهتمام السارد بالزمن التاريخي
فلمـا استقƮينا المسƋلة تبين لنا أنǊ يسجل تاريƣ كل تنقل أو نزول مما جعل الرحلة أقرب        
إلǏ المذكراƘ اليوميةÜ وقد يغƽل تاريƣ اليوم أو يتجاوز ذكر الشهر والسنة بناƇ علǏ نباهة               

قةÜ أما أيام اإلقامة فǚ     وأيام الحركة والسير مƌرخة بد    .القـارƏ الـذǐ يدرǁ ذلǁ بالقرائن      
: " إذ يجملها السارد إجماال كƋن يقول     . تƋخـذ االهـتمام نƽسـǊ ولكنها محسوبة بدقة أيضا         

 ورƹم  )Ü"...)4 عاما كامÜǚ ونƮف عام وأياما     ...فƋقمـنا بطـرابلƩ ساكنين في قƮبتها        
             Ǌـقلƛننا ال نشعر بƎيلي فƮƽوقد  .الحضـور للـزمن التاريخي في الرحلة التجانية بشكل ت 

      Ǐالشديد عل ǊƮمضبوطة       " أورده السارد لحر Ƙمرجعيا Ƙحقيقية ذا ƴبوقائ Əإمداد القار
       )1(."ال متخيلة

   :الرحلة العياشية. 3

                                                 
(2)  –ƭ ÜǊسƽ279: ن.  
(3) -ƭ Üالرحلة Ü393 التجاني.  
(4) –ƭ ÜǊسƽ280: ن.  
(1) –ƭ Üالرحلة في األدب العربي Üيƽ227:  شعيب حلي.  
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 الكائن بمراكÜƫ وذلǁ يوم الخميƩ أول       ة    انطلقـƘ الـرحلة العياشية من منزل الرحال       
 فطرابلÜƩ  ةماسة فور قل  هـ وسلǁ الطريƾ الجنوبية مارا بسجل     1072ربيƴ األول من عام   

  من عام    )2(فالقاهـرƖ إلـǏ البقاƳ المقدسةÜ ووƮل إلǏ مكة يوم السبƘ خامƩ ذǐ الحجة             
1072           Ʃة فدخل المدينة ليلة الخميƽالروضة الشري Ɩقام بزيار Ɲالح ǁمناس Ƈهــ وبعد أدا

 هـ بنية المجاورƖ وبعد التردد بين مكة والمدينة خرج عائدا         1073الƛانـي من محرم عام      
هـ مارا بالقدƛ ÜƩم القاهرƖ فالطريƾ األولÜǏ ووƮل إلǏ         1074في الƛاني من محرم عام      

  .)3(1074بلده Ʋهر يوم األربعاƇ السابƴ عشر من شوال سنة 

            Üف الشهرƮالـرحلة عامين وسبعة أشهر ون Ƙللزمن    و   وقـد اسـتغرق Ƴالعياشي وا 
التواريƣ الطبيعية ويهتم بهاÜ    الطبيعـي وعيا جيداÜ ويهتم بǊ كƛيراÜ فهو من جانب يرƮد            

ولكـن لـيƩ بالدرجة التي تدخل رحلتǊ في المذكراÜƘ فقد أحƮيſƘ لǊ ما يقارب خمسين                
ومن جهة أخرǎ نجده يستعمل مƌشراƘ زمنية       . موضـعا يمكـن اعتـبارها معالم زمنية       

            ƴور واقƮت Ǐمما يساعد عل ÜرƮوالع ÜƘوالمبي ÜƇوالمسا ÜǏوالضح ÜƟباƮكال ǎأخـر
Ʈورا حسناÜ فكƋنǊ حين يستعمل التاريƣ المحدد يشير إلǏ معالم كبرǎ وما بين             األحداƚ ت 

كـل معلمـين يوƲف مƌشراƘ زمنية مكانية حدƛية تƮور الواقƴ وتربطنا بÜǊ كما يعتمد               
Ǌواكƽال Ɲونض Ɵالريا Ƴوأنوا ÜيفƮوال Ƈكحلول الشتا ÜواهرهƲلي وƮƽال ƣالتاري Ǐعل ...  

  .ÜƖ فليسƘ واسعة االنتشار وال ترƮد كل التغيراƘ   وهذه الƲاهرƖ وإن كانƘ متوفر

 هي رحلة قام بها أحمد بن المهدǐ الغزŇال بƽƮتǊ سƽيرا للسلطان            :الـرحلة الغـزŇالية   . 4
بين مراكƫ وأسبانيا وكان    ) م1757-هـ1171:بويƴ سنة (المغربـي محمـد بن عبد اهللا        

  :ين الجانبين سنةملكها هو كارلوƩ الƛالƚ وتمخƯ عن هذه السƽارƖ معاهدƖ عقدƘ ب

   )1(.وحرر نƮوƮها أحمد بن المهدǐ الغزال) م1767مايو 26/ هـ  1181 (

               Ǌوشهره وسنت ƾǚمة ولكننا ال نعرف يوم االنطƮالعا ƫالوفد من مراك ƾلقـد انطلـ   
 في الخامƩ   - التي كانƘ في يد األسبان     -وندركـǊ مـن خǚل دخول السƽير مدينة سبتة        

                                                 
  .1ƭ Ü:190 أبو سالم العياشيÜ الرحلةÜ ج- (2)
  .1Iƭ Ü :422 نƽسÜǊ ج– (3)
  ).مقدمة المحقƾ (11: غزالÜ الرحلةƭ Üالمهدǐ ال أحمد بن –  (1)
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مÜ ولعل ذلǁ أن يكون في أوائل ذǐ        1766مايو  /هـ1179عشـر مـن ذǐ الحجـة عام         
 أوال بƋول وفƾ خطة     أسبانياالحجة أو بعد عيد األضحǏ مباشرÜƖ وانتقل من سبتة إلǏ مدن            

مرسـومة يƮـحبهم فيها وفد خاƭ مكلف من ملǁ أسبانياÜ فلما وƮلوا إلǏ مدريد قابل                
ة وƮلها السƽيرƛ Üم عاد     الـوفد الملƛ Üǁم واƮل الرحلة إلǏ مدينة شغوبية وهي أبعد نقط           

هـ 1179إلـǏ المغـرب تاركـا مدريد في الƛامن والعشرين من جمادǎ األولǏ من عام         
وبذلǁ تكون  . هـ1180ووƮـل الوفد إلǏ مراكƫ في الƛالƚ من عيد األضحǏ من عام             

              ƘاƲحǚالم ƴاد من تتبƽنين وعشرين يوما وهذا التقدير مستƛعاما إال ا Ƙالرحلة قد استغرق
ةÜ إذ يǚحـƲ عدم االهتمام بالتƋريƣ الواضƠ حتǏ أنǊ ذكر يوم الوƮول بالعبارƖ              المتƽـرق 
وفي اليوم التالي استكملنا السير Ʈحبتهم لحضرƖ مراكÜƫ وكان رواحنا إليها           : " التالـية 

   )ƛ.")2الƚ عيد األضحǏ من عامنا 

 ذلǁ بذكر   واستغنǏ عن ..." . نتيجة االجتهاد "    فالعǚمـاƘ التاريخـية نادرƖ في رحلة        
              Ǐإل Ʃمما يزيل االلتبا Üǎر بين مرحلة وأخرƽاأليام والليالي التي يقضيها في اإلقامة والس

Ü إذ انطلقƘ   )3( بين المدن باألميالÜ وقد استغرقƘ الرحلة عاما كامƘ        ǚجانـب ذكر المسافا   
هـÜ وكان  1179الـرحلة فـي ذǐ الحجـة ووƮل إلǏ سبتة في الخامƩ عشر منǊ عام                

 Ǐول إلƮالحجة عام الو ǐاني عشر من ذƛفي ال ƫهـ1180مراك.  

نزهة األنƲار في فضل علم     " لرحلة الورتيǚنية تحمل عنوان     ا :الـرحلة الورتيǚنـية   . 5
وبخǚف ما يشير إليǊ العنوان فƎنها ال تهتم بالتƋريƣ لǖحداÜƚ وإنما           " الـتاريƣ واألخـبار   

Ʈعنها ال ƴمما يرف ÜǚƽĈſƹ ƚضل ساردها ذكر األحداƽبغة التاريخية المذكراتيةي...  

  ويحدد الخروج من ...    فهو يذكر الخروج من بلده يوم الخميÜƩ ويهمل الشهر إهماال

 Ü ومن   )1( للعشرين من شتنبر   ƾبسـكرƖ بيوم الƛǚƛاƇ الخامƩ والعشرين من رجب المواف        
 ما  بناƇ علǏ . هـ1179هـنا يمكن التوقƴ بƋن بدأ الرحلة كان أوائل رجب وسبتمبر عام             

وبالتخمين يكون الخروج يوم الخميƩ الƛامن من       . ذكـره من معطياƘ في مواضƴ متƽرقة      

                                                 
(2)  –Ǌسƽن ƭ Ü:228.  
(3)  –ƭ Üالرحلة Üفي السير بالقوم ƾالرف ƴطنجة م Ǐكان من مكناسة إل ƾǚ45: االنط.  
(1) –ƭ Üالرحلة Üنيǚ94:  الورتي.  
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                 ƾاألول من سبتمبر المواف Ʃأو يوم الخمي Üعشـر من رجب ƚالƛللـ ƾسـبتمبر الموافـ
للخـامƩ من رجبÜ واألول أقربÜ وكان وƮولǊ إلǏ داره بعد أداƇ المناسǁ والعودƖ يوم               

  .واستغرقƘ الرحلة عامين وأربعة أشهر.)2(هـ1181م الخميƩ التاسƴ من ذǐ الحجة عا

وذكر المعالم الزمانية الواضحة ال يتجاوز سبعة عشر موضعاÜمما أوجد Ʈعوبة بالغة في             
هـ تماما مما سبب    1180فهو لم يشر إلǏ سنة      . تحديـد السـير التتابعي للزمن الطبيعي      

ن ذǐ الحجة الموافƾ    الخلـطÜ بـل لم يذكر أǐ تاريƣ واضƠ وƮريƠ بعد الرابƴ عشر م             
  .باستƛناƇ تاريƣ الوƮول إلǏ منزلǊ/ ولم يشر إلǏ العام/ للƛالƚ فبراير

   و نسـتطيƴ القـول أن هذه الرحلة تنزƳ نحو التحرر من قيود الزمن الطبيعي حتǏ أن                 
  .  Ü وبالسوƾ األسبوعية كما يƽعل عامة الناƩ)3(السارد فيها يƌرƢ بجذاذ التمر

ون العǚماƘ الزمنية للداللة علǏ وقƘ معين مƛل الƲهرÜ العƮرÜ             ويسـتعمل الـرŊحال   
Ü المساÜƇ  رالعشـاÜƇ مما يتعلƾ بالƮلواƘ ومن العǚماƘ أيضا األزمان العامة الليلÜ النها           

وتستعمل معرفة أو نكرƖ وقد تسبƾ بƲرف       ... الƮباÜƟ الƽجرÜ األƮيلÜ الضحÜǏ الƲهر    
بتناÜ : تستعمل األفعال المشتقة من الزمان مƛل     Ü أوانÜ أولÜ آخرÜ أو      دقربÜ قبلÜ بع  : مƛل

وهذه ...مدÜƖ شهرÜ سنةÜ وقد تسبƾ بالعدد فتحدد      : أو تسـتعمل أسماƇ   . أمسـيناÜ أƮـبحنا   
 قياƩ هذا الزمنÜ    نو باإلمكا . الƮـيƸ تساعد علǏ إدماج زمن القراƖƇ في زمن الخطاب         

تر كاإلحساƩ بالخطر   ولكـنǊ ال يحمل دالالƘ جمالية إال إذا كان مƮحوبا بشيƇ من التو            
                Ƴأو االنقطا ƫالعط Ɩأو شد ǁعوبة المسالƮ أو Ƈشي Ǐأو اإلقدام عل ÜارƲأو طـول االنت
Ƈبالمقرو Əوربط القار Üالسرد ǁالزمنية دورا في حب Ƙماǚالع ǐدƌفحينئذ ت Üعن الركب.  

  
  
ƙ-ƳƸƾال ǰمƹ :   
   Ʋƽأن زمن التل ǁذل ÜǊعن ذات Ǌنǚعن مولد السرد وإع Ǌفي ƚزمن الكتابة "نتحد " ƠبƮي  

  أدبيا منذ اللحƲة التي يتم فيها إدخالǊ في القƮةÜ أǐ في الحالة التي يحدƛنا فيها السارد عن 

   )1(.سرده الخاƭ عن الزمن الذǐ يتوفر لديǊ لكتابة هذا السرد وحكايتǊ لنا

                                                 
(2) –ƭ ÜǊسƽ702:  ن.  
(3) –Ǌسƽن ƭ Ü:628- 636.  
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   :الǪƭƸة الƜǖدǽƷة -)1
      ǐبتقييدها في تلمسان و       : "يقـول العـبدر ſƘهـذه الرحلة بدأ    Üǁهارها هناƲي إƃلم يمكن

  )2 (."وأƲهرتها بعد خروجنا منهاÜ ووقف عليها شيوخنا بمƮر وƹيرها

ووقف علǏ ما تـقيŇد من هذه الرحلةÜ       : "  ولمـا التقـǏ فـي القاهرƖ بابن دقيƾ العيد قال          
Ƈوأفادني فيها أشيا ÜǊ3(..." واستحسن(    

يكتب رحلتǊ أƛناƇ اإلنجاز       مـن خـǚل هذين النƮين وƹيرهما ندرǁ أن العبدرǐ كان            
وقد أكملتها والحمد هللا منƲمة     : " مباشرÜƖ ورƹم هذه التƮريحاƘ فƎن العبدرǐ يقول أيضا       

                ĈſƘوأخر ſƘمستمليا لها فيما قدم Ƙننها جاريا معها حسب ما جرłنسقها مستنة في س Ǐعلـ
  )4(...". حتǏ استوفǏ الغرƯ المطلوب وحƮل المراد منǊ والمرƹوب

 أن الرحال كان يكتب رحلتǊ ويسجل ما استقام تسجيلǊ لÜǊ وكان ينسƾ بين                وهـذا يعني  
حتǏ ) سننها(أجـزائها بالتقديم والتƋخير والحذف واإلضافة علǏ ما تقتضيǊ قوانين التƋليف        

إذا بلغƘ حدا من الكمال يرتضيǊ نشرها وهذا ما يدفعنا إلǏ القول بƋن زمن الكتابة األولية                
.                             زمن الƽعلÜ أما زمن نشر الخطاب فيكون بعد اإلنجازƴ شيƇ من التعاƮر مǊفي
    : الǪƭƸة الǾǱƘƪƢة-)2

    والـرحلة التجانـية هي األخرǎ استرجاعيةÜ في معƲم أجزائهاÜ ولكنها ال تخلو من              
ƛريةÜ مشـاهد تزامنيةÜ كان التجاني ينجز رحلتÜǊ و أƛناƇها ترد عليǊ مراسƘǚ شعرية ون             

مما ورد في هذه السƽرƖ إليŇ أو Ʈدر عني استƽتاƟ خطابÜ أو رد             : "...ويـردŇ عليهاÜ قال   
           Ǌبسبب Ǐاهللا تعال Ƈإن شا Ɩل اإلفادƮوتح ÜǊب Ɩما تحسن المحاضر Üوفي آخر   )1(." جواب Ü

ورأيƘ أن أختمǊ   ... وهنا انتهǏ الغرƯ المقƮود من هذا التقييد والحمد هللا        : " الرحلة قال 
   ƖـيدƮأمد المقام         بق ǁلما طال بي هنا Ʃمتها بطرابلƲن Ƙوهذا ما يعني أن زمن      )2(" كـن 

                                                                                                                                      
 ƭ:57الƘ السرد األدبيÜ  تزفيتان تودوروفÜ مقو– )1(
)2(-ƭ Üالرحلة Üǐ6: العبدر.  
)3(  -ƭ ÜǊسƽ139: ن. 
)4( –ƭ ÜǊسƽ6: ن.  
)1( –ƭ Üالرحلة Ü3 التجاني. 
)2( –ƭ ÜǊسƽ393: ن. 
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                Ǌحسب ما يقتضي Üوالقبلي والتزامني ǐالبعد Ǌفي Üمختلط Ǌأن ǐأ ÜـاƮخال Ʃسـردها لـي
السـياÜƾ ويمكـن أن نقرر أن الرحلة المكتوبة أنجزƘ معƲم أجزائها في التاريƣ المحدد               

      Ƈولم يضف إليها بعد انتها Üر         للـرحلةƮة لتطاول زمن الرحلة والقƽيƽخ Ƙزمنها إال لمسا 
ƾديب أبي محمد التجاني للمراجعة والتنسيǖل Ʒووجود فرا Üالنسبي للمسافة.  

   : الǪƭƸة الǾǁƘǾǖة-)3
1064هـÜ والƛاني عام    1054قـام العياشي بƋسƽار ƛǚƛة إلǏ الحÝƝ السƽر األول عام              

     ƚالƛوالـ Üوهـو ما شكل هيكل ال       1072هــ Üوإن كان للرحلتين     هــ Üǐخطاب السرد
        ƴر من موضƛأو      . األوليـين حضـور استرجاعي في أك Ơالموازنة أو التوضي ƾعن طري

   ǁير ذلƹ الحكم العام في أن لسارد الرحلة سرودا تزامنية           . التداعي أو Ǌوأما الهيكل فيشمل
اإلضافة وأخـرǎ بعديـةÜ ولكن الرحلة في مجملها لم تذƳ بين القرŇاƇ إلǏ بعد التنسيƾ و               

  .والحذف علǏ ما تقتضيƮ Ǌنعة التƋليف
  :  الǪƭƸة الņƺǚالǾة-)4

             Ƙر ذاƲويسجل المنا Üفيقيد المشاهد Üرƽفعل الس Ʃوهو يمار ÜǊمادت ƴالغزال كان يجم   
الخƮوƮـيةƛ Üم قام بƽعل التنسيƾ بين المراحلÜ وما تقتضيǊ كل مرحلةÜ وهو مدرǁ لما               

أو " وقد مرŇ معنا هذا األمر    : " علǏ ذلǁ كقولǊ  يقـدم ويƌخـر إذ يسـتعمل مƌشراƘ دالة          
Ǌتي: "كقولƋكما سي."  

   و لم يتمكن الدارƩ من تحديد الزمن الƽاƮل بين فعل السƽر وفعل التنسيÜƾ رƹم التƋكد               
                 Ǌنجاز خطاب مكتوب يقيد فيƎلكون السلطان كلف الرحال ب Ýمتـراخيا Ʃلـي Ǌأنـ Ǐعلـ

Ǌالسلطان بعد عودت Ǐعل Ǌويعرض ÜǊمشاهداتƾوقتا للمراجعة والتنسي ǁخذ ذلƋوقد ي Ü.  
  
جمعƘ مادƖ الرحلة الورتيǚنية من أزمان متباعدƛ Ɩم رتبƘ علǏ ما         :الǪƭƸة الǾǱȆǾơƷǸة  -)5

           ǊمƲفي مع ǐد السرد بعدǚفزمن مي Üاآلن Ƈفي خطابها المقرو Ǌتبدو علي .  ƚولكن األحدا
لة إلǏ البقاƳ المقدسة فينتƲمها     مـنها ما هو ƹير واضƠ األزمان كما في التمهيدÜ أما الرح           

هـÜ واألخير هو المدوŇن    1179هـÜ وƛانيهما سنة    1153زمـنان متـباعدان أحدهما سنة       
والمشكل لهيكل الرحلةÜ أما األول فيدمƝ بين الحين واآلخر عن طريƾ التذكر أو ƹيره من         

داخلي هذه األزمان الخارجية تحولƘ إلǏ زمن       . مƛيـراƘ موضـوعية أو ذاتية أو مكانية       
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                Üال تخلو من مشاهد تزامنية أو قبلية Ƙوإن كان Üالرحلة Ƈم أجزاƲاسترجاعيا في مع Ƈجـا
  .كما سيتضƠ ذلǁ أƛناƇ التحليل

  لهذا يمكن القول أن األزمان في الرحƘǚ واضحة البداية والنهايةÜ والرحالون ينجزون            
وا المادƖ التي تستحƾ    أفعالهم داخلها وهم علǏ دراية بمشروعهم مما يƽرƯ عليهم أن يهيئ          

         ǁذل Ǌويقومون بما يقتضي Üأن تسـرد أو تكـتب .      Üƚوتسجيل األحدا Üف األماكنƮمن و
               ƇاŇيرهم ملتمسين من القرƹ Ǐفيعرضونها عل Üمن الرحلة Ƈاألجزا Ưوقـد يكتـبون بعـ

  .التشجيƴ أو التوجيÜǊ حتǏ إذ انتهǏ فعل الرحلةÜ تولǏ الرحال عملǊ بالتنسيƾ والمراجعة

ينشر العمل المسرود بين القرŇاÜƇ وبعدها قد يحǏƲ العمل بالتوجيǊ أو التقريÜƲ كما                ƛـم   
Ƈالقرا Ƈير من آراƛبك Ƙل للرحلة العياشية التي ذيلƮ1(. ح(  

Ƨ-Ǽǲمƺال ǨǾǦǂƢال :   
فـي دراسة التشكيل الزمني يشدد الدارسون علǏ نقطتين أساسيتين هما زمن األحداƚ كما              

أو روايتهاÜ وهل الزمنان متزامنان أم منǚƮƽنÜ فƽي حالة         جـرƘ بالƽعل وزمن حكايتها      
االنƮƽال يتƋخر زمن الحكي عن زمن وقوƳ األحداƚ في السرد البعدÜǐ ويتقدم في السرد              
القبلـيÜ إال أن الƽƮاƇ النوعي ال ينسحب علǏ جميƴ العمل السردÜǐ و قد يقƴ الخلط بين                 

  . ختلط  أو الم)2( السرد المدرجǏاألنواƳ الƛǚƛة ويسم

 ƚألحدا Ǌة متعدد األبعاد ويمكن فيƮفي حين يكون زمن الق Üإن زمن الخطاب طولي     

مـتعددƖ أن تجـرǐ فـي وقـƘ واحدÜ أما في الخطاب فǚبد من التعاقب أو التناوبÜ أو         
  .التعاƮر

والعǚقاƘ بين العناƮر المقدمة    .    والرŇحلة قريبة في بعƯ مكوناتها من الكتابة الوƛائقية       
ها قائمة علǏ التتابƴ المكانيÜ وهذا ما يميز هوية السرد في الرحلة عموما لكون عǚقة               فـي 

المƌلف في أن يجعلها كذلÜǁ بخǚف      / السـرد بمرجعǊ عǚقة حميمة جداÜ ويجتهد السارد       
              Ƙقاǚفي ع ƴالمرج ƭائƮإنتاج خ Ɩإعاد Ǐالمتخـيلة التي تركز أساسا عل Ƙالمسـرودا

                                                 
 .Ü تعليقاƘ في آخر الرحلة في سƽƮ Ƙحا2Ƙ أبو سالم العياشيÜ الرحلةÜ ج– )1(

  القƮة تحليǚ وتطبيقاÜ الدار التونسية للنشرÜ ديوان المطبوعاƘ         جميل شاكرÜ مدخل إلǏ نƲرية     Üسمير المرزوقي أنƲر    –   (2)
  .103طÜƭ ÜÞƩ Þ الجزائرية
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 في الرحلة إذ كƛيرا ما يعيد الرحال        بإن كان المتخيل ƹير ƹائ    و.)1(جديدƖ من خǚل اللغة   
Ü وفيما لǊ عǚقة    ةإنـتاج الـنƭ إنـتاجا إبداعياÜ وبخاƮة في الوقƽاƘ التƋملية والو ƽƮي            

ƭوƮرية بالخƛسائل النŇالشعرية والر Ƙة في حنايا الرحلة وفي المقطعاƛوƛبالذاتية المب.  

النƲام : اƚǚƛ Ƙ كما يرǎ جيرار جنيƘ وهي   ويـدرƩ التشكيل الزمني من خǚل مƽرد  
  .ارأو الترتيبÜ والمدƖ أو الديمومة أو االستغراÜƾ والتواتر أو التكر

 1 – ƚǾơƸƢال) :Lordre temporel(  
    هـذه المقولة متعلقة بنƲام األحداƚ في العمل المسرود وفƾ ما يراه السارد الذǐ أعاد               

 Ʃولي ÜورهاƮترتيبها في الخطاب كما يتƖبالضرور Ƙكما وقع.  

                 Ƙمن إبداعا Ʃلي Ƈالورا Ǐإل Ɩاألمام وبالعود Ǐز إلƽإن هـذا الـتذبذب فـي السرد بالق   
السـرد المعاƮـرÜ وإنمـا كان معروفا في السرود القديمةÜ ولدراستǊ يجب معرفة نقطة               
االنطـƾǚ أو نقطـة الƽƮر التي يتطابƾ فيها زمن األحداƚ مƴ زمن الخطابÜ وهذا أمر                

  .)2(ي ليƹ ƩيرÜ قلما يوجد في الواقƴافتراض

 ورƹم ذلǁ فƎن الدارسين يعتمدون نقطة البدƇ في السرد هي المعلم الذǐ يتحدد بǊ الزمن               
     Ƙالخارجـي والداخلي والتزامني يقول جني) (G.Genette ...":   Ƴاسترجا ƠطلƮندل بم

Ʈبم Ʋƽونحت ÜةƮللنقطة التي نحن فيها من الق ƾساب ƚلحد ƾكل ذكر الح Ǐعل Ơطل  

  المƽارقة الزمنيةÜ الذǐ هو مƮطلƠ عامÜ للداللة علǏ كل أشكال التنافر بين الترتيبين 

فـنقطة بدƇ السردÜ هي المقياƩ الذǐ يبنǏ عليǊ ما يقƴ من األحداƚ في               .)1(." الـزمنيين 
 Üǐالزمن السرد Ʃر وضوحا لدارƛومقولة الترتيب هي األك Üقبل أو بعد ƴوما يق Üالحال  

  : خǚل العناƮر المذكورƖ آنƽا وهي   وتدرƩ من

  ƍ-  ǰامƺـƢتترجم في العمل               : ال Üفي الزمن الطبيعي ƴكما يق ƚإن التـزامن فـي األحدا 
لكون السارد ال يستطيƴ أن     . السـردǐ إلـǏ تتابÝƴ لذا ال وجود لتزامن حقيقي في السرد           

نا سنقف عند   يسـرد حادƛـين في اللحƲة نƽسهاÜ فيلجƋ إلǏ تقنياƘ التعاقب والتناوبÜ ولكن            
    ƾǚر "نقطـة االنطƽƮنقطة ال "             Üوما قبل Üما بعد Ʃباعتبارها تشكل معلما أساسيا في قيا

                                                 
(1) –ƭ ÜƇضاƽشعرية ال Ü156-155: حسن نجمي.  
(2) -ƭ ÜǊسƽ47: ن.  
  Ü ƭ:51...محمد معتƮم و: خطاب الحكايةÜ تر – (1)
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فƎذا أخذ  . وهـي تشـكل االفتتاحية التي ترد ساكنة وƽƮية أو سردية حركيةÜ أو حوارية             
ƾأو االستبا Ƴوبدأ االسترجا ƾǚنقطة االنط Ƙفي التذبذب فقد انته ƚزمن األحدا.  

ƙ- ƸƢƽȅا ǓƘƩ:               قبل ƴة ما تقƛعند حاد Ƈالورا Ǐإل Ɩوالعود Üوهو إيقاف السرد عند نقطة ما 
نقطـة االنطـƾǚ أو بعدها ويستمر السارد في السرد حتǏ يƮل إلǏ نقطة االنطƾǚ أو                

 .يتجاوزها Ʈعدا إلǏ نقطة التوقف وقد ال يƮلها

ف السردǐ الحاليÜ   هي نقطة التوق  " ب  " هي نقطة االنطÜƾǚ و   " أ  "    فـƎذا افترضنا أن     
فـƎن االسـترجاƳ إما أن يعود إلǏ نقطة ما بعد نقطة االنطƛ Üƾǚم يستمر إلǏ التوقف أو                  

  ومن ƛم يسير إلǏ نقطة أ  ƛم ب وقد ال يƮل إلǏ ب . يعود إلǏ أǐ نقطة تقƴ قبل البداية
                                

  ...                      استرجاƳ خارجي

  ...                                                استرجاƳ داخلي    

            اســـــتـــرجــاƳ مـــزجــــــــــي                     

                                       أ                               ب

   االنطƾǚ     نقطة التوقف  مـا قـبـل االنـطƾǚ          البدƇ     بعد
                  
  )           Ƴل االسترجاƛشكل يم    (   

 ǐأ Ǐعائدا إل Ƴن كان االسترجاƎف ƾǚبنقطة التوقف ونقطة االنط Ƴيحدد االسترجا     

نقطـة بعد االنطƾǚ سمي داخلياÜ وإن كان إلǏ ما قبل االنطƾǚ سمي خارجيا وإن شمل                
   )1(.سمي استرجاعا مزجياالخارج والداخل معا 

 ذاتيا  Ǐ   واالسـترجاƳ قد يتعلƾ بالموضوƳ فيسمǏ موضوعيا أو يتعلƾ بالشخƮية فيسم          
              Ǐفيقسم إل Ǌعلي ƭوƮير منƹ أو Üأو بقرائن Ɵبوضو Ǌا عليƮوƮباعتباره من Ǌر إليƲين

ولǚسترجاƹ ƳاياƘ أهمها ملƇ فراƹاƘ زمنية تساعد       .اسـترجاƳ محـدد واسترجاƳ مبهم     
أو إضƽاƇ .  األحـداÜƚ أو تƽسيرها تƽسيرا جديداÜ في ضوƇ المواقف المتغيرƖ    علـǏ فهـم   

معنـŅǏ جديـد علـǏ بعƯ الذكرياƘ التي تتغير نƲرتنا إليهاÜ أو تزويد معلوماƘ حول                
 أن لكل استرجاƳ مدǎ     االشخƮـياƘ أو األماكن أو إبراز هيئاƘ األحوال وتحوالتهاÜ كم         

                                                 
 .Üƭ 40 بناƇ الروايةÜ سيزا قاسم– )1(
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 تƮƽل بين نقطة التوقف والنقطة التي عاد إليها         وسـعةÜ فالمدǎ هو المسافة الزمنية التي      
أما السŊعة فهي الكم    ... االسـترجاƳ وتقاƩ باللحƲاƘ والساعاƘ واللياليÜ واأليام والشهور       

ƘحاƽƮ Ǐمن جملة إل Ƴاالسترجا Ǌيستغرق ǐالورقي الذ.  

Ƨ-  ǟƘƜƢـƽȅا :     Ƙيـورد جني G.Genette) (   في  Ǌقول ƾتعريف االستبا " :  ƠطلƮندل بم
ويحدد .)2("اƾ علǏ كل حركة سردية تقوم علǏ أن يروǎ حدƚ الحÜƾ أو يذكر مقدما               استب

               Ƙن كانƎف Üنقطة لم يبلغها بعد Ǐز إلƽوالق Üلها الساردƮبنقطة النهاية ونقطة التوقف التي ي
قـبل النهاية يسمǏ داخلياÜ وإن كانƘ بعد النهاية يسمǏ خارجياÜ فاالستباƾ يقاƩ بنقطتين              

   والنهاية      هما نقطة التوقف
  

                                                                                                                                                                

     سير السرد             استبـــاƾ داخلي        استباƾ خارجي                

    النهاية  ) ب(نقطة التوقف          )أ(                       البداية         

     )                    ƾل االستباƛشكل يم                     (            

 يجده القارƏ في المكان     ǐزيƽاÜ فالمƌكد هو الذ       ويقسـم إلـǏ كونǊ استباقا مƌكدا أو م        
          Ǌفي مكان ƾال يتحق ǐأمـا المزيف فهو الذ Üيقو . الموعـود ƾن   " مواالستباǚة اإلعƽيƲبو

             ƾالح Ƙالتي سيشهدها السرد في وق ƚراحة عن سلسلة األحداƮ ودور  )1 (" عندما يخبر 
رÜƏ هذا االنتƲار الذǐ قد     اإلعǚنـاƘ في تنƲيم السرد هو خلƾ حالة انتƲار في ذهن القا           

يحسـم فـيǊ بسرعة في حالة اإلعǚناƘ ذاƘ المدǎ القƮير مƛل تلǁ التي توجد في نهاية                 
               ǁار تلƲاالنت Ɩكما أن فتر Üل المواليƮƽفي ال ƚمن أحدا ƚما سيحد Ǐوتشير إل ÜولƮƽال

          ƘحاƽƮال Ƙمئا ƾالبعيد لتستغر ǎالمد Ƙذا Ƙناǚن   ... قد تطول في حالة اإلعƋهذا ومن ش
الƮـنف األخيـر أن يخلـƾ نوعا من سوƇ التƽاهم لدǎ القارƏ بسبب طول المسافة التي                 

  . تƮƽل بين اإلعǚناƘ عن حدƚ ما ومكان تحققǊ فعليا في السرد

                                                 
)2( –ƭ 51: خطاب الحكاية. 

(1) –ƭÜبنية الشكل الروائي Üǐ137: حسن بحراو.  
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   إن الـدور األساسي الذǐ يلعبǊ االسترجاƳ واالستباƾ هو خلخلة ترتيب األحداƚ وربط             
 علǏ التƮƽيل وإنما ƹالبا ما يƋتي كƎشاراƘ        العناƮـر ببعضهاÜ إالƃ أن االستباƾ ال يعتمد       

Ƙر والغاياƮير منضبط في الطول والقƹ حيزا Ƴفي حين يشغل االسترجا Üسريعة .  

   إن االسـترجاƳ واالسـتباƾ مƲهران للحركة الزمنية المتƮلة باألحداÜƚ وهما يحيǚن           
ةÜ وقد  علـǏ الشخƮـية واألحداƚ في سياƾ النƭ أو شخƮياƘ وأحداƚ مماƛلة أو مباين             

تكـون خارجية عن البداية والنهاية أو داخليةÜ وقد تكون في الخط نƽسÜǊ وقد تشير إلǏ ما      
   الترتيب أو النƲام كما تتجلǏ في الرحƘǚ المختارƖةوسندرƩ مقول. قبلداستبع

 ȅǷƍ-    ةǽƷدƜǖة الǪƭƸال Ǽـǝ:           العام Ǌفي شكل ƴفي الرحلة العبدرية يخض ƚام األحداƲإن ن
قدمـǊ لنا الخطاب السردÜǐ أǐ أنǊ نƲام أفقي كما أنجز بالƽعل من قبل              للتـرتيب الـذǐ ي    

ووƮوال إلǏ البقاƳ المقدسةƛ Üم العودƖ إلǏ       ) نقطة االنطƾǚ (الƽاعـل انطǚقـا من البداية       
  :نقطة االنطÜƾǚ وهكذا يمكن القول أن القƮة والخطاب متوازيان كالتالي

    ج           د           هـ           وأ           ب         )  الخطاب    (
  
  

  6             5          4           3            2           1)الحكاية(القƮة

  : نوعان من الوحداƘ أو أكƛرÜ فƎن الوحداƘ الكبرǎا    ولكون الرحلة ينتƲمه

 )    Ɩالعود ÜـولƮالو Üأما ال    ) الـذهاب Üاألفقي ƴرعة فلها ترتيب    خاضعة للتتابƽالمت Ƙوحدا
  :فقد رŃتب خطابها كالتالي" الوƮول إلǏ تونƩ"آخرÜ ولƅنƋخذ مƛاال علǏ ذلǁ الوحدƖ الƛامنة 

  )قƮة( ترتيب الوحداƘ زمنيا                                            ترتيب الخطاب  
1. Ʃا. 1.                                            جمال تونƛآƩر تون  . 
 .جامƴ الزيتونة. 2.                                          جامƴ الزيتونة .2
 .جمال تونƩ. 3.                                                  آƛارها .3
 .أهل تونƩ وطيبتهم. 4.                                     أهل تونƩ وطيبتهم .4
 .لقاƇ علمائها. 5                                 :            لقاƇ علمائها .5

  .   بحوƚ في الƽقǊ واألدب. 6.                      أبو محمد القرطبي الطائي-          أ
 . أحمد بن يوسف الƽهرǐ اللبلي-          ب
  . الƽقيǊ أبو عبد اهللا محمد النƽزǐ ابن هريرƖ-          ج

  .Ɩ الشقراطسي قƮيد-                 
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  . ذكر تخميساتها-                 
  . تخميƩ أبي عبد اهللا المƮرǐ للمنƽرجة-                 
                 -ǐالعبدر Ƙتعليقا  .  

  .بحوƚ في الƽقǊ واألدب. 6
  :وبذلǁ يƮبƠ الترتيب كالتالي

  6             5            4            3            2             1)    الخطاب  (
  
  

  4            6             5             1             2            3 )الحكاية(القƮة

   ويتبـين لـنا مـدǎ التداخل السردǐ رƹم حذفنا لترتيب العلماƇ وما رووه من أشعار                
شابكاÜ ومن هنا نستخلƭ أن     وأقـوال وأخـبار فلو أضƽنا ذلǁ لكان األمر أشد تداخǚ وت           

الترتيب التتابعي والخاضƴ للزمن الطبيعي     : التـرتيب فـي الرحلة عموما يخضƴ لنƲامين       
         ǎالكبر Ƙبالوحدا ƭالسارد في     . والمكـان الجغرافـي وهـو خـا Ǌينشئ ǐوالترتيب الذ

               ÜǊاهتمامات ƾإال لما يراه السارد من ترتيب جديد وف ƴال يخض ǐوالذ ǎغرƮال Ƙالـوحدا
وهذا هو المسوƷŇ الƽني الذǐ يجعلنا ندرƩ الرحلة في العǚقة          . يتوفر لديǊ من معطياƘ   وما  

  :ولنبدأ أوال بـ ) أحداƚ(الزمانية بين الخطاب والقƮة 
  

حينما رحل العبدرǐ من تلمسانÜ مر بمليانة فلم يجد بها ما يمكن تقييدهÜ              :اǓƘƩƸƢƽȅ - أ
ةÜ فلما شعر الرحال بƽجوƖ فـƋورد حكاية كانƘ قد جرƘ في زمن خارج زمن الرحل    

 : أراد أن يمǖها فقال

 "                 ÜǊفلما قرأه علي Üالكتاب كان يكتب كتابا عن أمير Ưوهي أن بع Üدنا بها حكايةƽقـد است
  :لم يرضÜǊ فمزقÜǊ فكتبƛ ǊانيةÜ فمزقÜǊ فلما رأǎ تعسǊƽ أخذ قرطاسا ونƲم فيǊ ارتجاال

 ĆـةŮنĉم مłسńيłي بـمĉـوينƅكŽت łǁſتńيćأłــي      رĉـ         كƋنǁŮ أنƘ اليومł علةſ تكƅوين

        وتŽلƅوĉينĉي الحŮŽƾ الذǐ أنا أهــلǊſ       وتŽمńطſلſنǏĉ فيǊ بعذƅلĆ وتŽلƅوĉينĉـــي

  )1(      فاقƮƅرń عني العłتƅب الطويلć فبŃلƅغŽةŻ     من العيƫń تكƽيني إلǏ حينł تŽكĉƽƅيني

                                                 
)1( –ƭ Üالرحلة Üǐ25:العبدر.  
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 واضÜƠ والغرƯ منǊ إمƇǚ فراƷ سردÜǐ           إن االسترجاƳ خارجي ƹير محدد كما هو      
ولكـنا إذا حملـنا الـنƭ محمل التƋويل فيمكن أن يكون االسترجاƳ مخاطبا لذاƘ السارد     
               Üلسان مليانة Ǐعل ƾينط ǊنƋوك ÜƘلهذه األبيا ƚالبا ƠبƮفي Üليكف عن لوم مليانة ومن فيها

Ǌسƽن Ƴلسانها الرحال في الموضو Ǐعل ƾكما نط.  

    Ǌƛحدي Ưلها الحجاج المغاربة            وفي معر Ưالتي يتعر Ƙعن اإلسكندرية وذكر اإلهانا
قدم لنا العبدرǐ   . علـǏ يد الحرƩ الذين يƽتشون الرجال والنساÜƇ ويƋخذون منهم األموال          

 أحـدهما داخلـي حـدƚ لǊ ولمن معǊ يوم وƮولهم اإلسكندريةÜ وهو              -:اسـتراجاعين 
بار مƴ االستنكار لمƛل هذه     اسـترجاعي موضوعيÜ يتعلƾ بالجمارÜǁ والغرƯ منǊ اإلخ       

 ورƹم هذا الدعاƇ فƎن انƽعال االنتقام لم        -)2( ال حـرƩ اهللا مهجـتهم الخسيسة       -األفعـال   
ينطƽـÜƐ بـل زاد تƋججـا في عمقǊ حتǏ روǎ لǊ ابن حباسة حادƛة ذكرها ابن جبير في                   

حدƛي نور الدين أبو    : " رحلـتÜǊ وهكذا انتقل بعد سرد طويل إلǏ استرجاƳ خارجيÜ قال          
بمدرسة جدŎه حكاية اقتضƘ أن لهم في هذه الƽضائƠ         ... عـبد اهللا زيـن الدين ابن حباسة       

  السبتي الحمńيłرÜńǐĉ ...سلƽاƹير ƮالÜƠ وذلǁ أنǊ حدƛني إمƇǚ من كتابǊ قال حدƛني

  من جبير لكناني بƛغر اإلسكندرية سنة إحدǎ عشرƖ ...قال حدƛني الشيƣ...ةبƛغر اإلسكندري

 إلسكندرية و في ركب عƲيم من المغاربة برسم الحƝ فƋمر الناƲر          وتسـعمائة أنـǊ ورد ا     
   البلد بمد اليد فيهم للتƽتيƫ والبحƚ عما بƋيديهمÜ فƽتƫ الرجال والنساÜƇ وهŃتكƘ حرمةǏلع

فلما جاƇتني النوبةÜ وكانƘ معي حرمÜ ذكرتهم       : الحرŃمÜ ولم يكن فيهم إبقاƇ علǏ أحدÜ قال       
       Ǐفلم يعرجوا عل ÜتهمƲبـاهللا ووع         ǐيرƹ مي وفتشوني كما فتشواǚك Ǐتوا إلƽقولي وال الت

           Üالدين يوسف ابن أيوب ƟǚƮ حا ألمير المسلمينƮنا ƖيدƮهذه الق ƘمƲاهللا ون Ƙفاستخر
 Ƙفقل Ǌومادحا ل Üالمسلمين ƾباهللا في حقو Ǌمن " ( )1("...ومذكرا ل ƖيدƮم ذكر قƛ56بيتا.(  

حيƚ تعدد الرواƖ الخارجيين هو استرجاƳ         إن هـذا االسترجاƳ ذا الƮبغة التوƛيقية من         
               Üدǚعرضية في هذه الب Ƙلة وليسƮƋمت Ɩن هذه العادƋكيد بƋالسارد للت Ǌب Ǐأت Üموضـوعي

 بسبب المكان أو الموضوÜƳ ويƌتǏ بها ƹالبا للتوكيد أو للتƽسير           Ƙو تتداعǏ واالسترجاعا  

                                                 
)2( - Ǌسƽنƭ Ü:93- 94 . 
)1(- Üƾدر السابƮالم ƭ:146-147. 
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اد بما تضمنتǊ من    ومن ذلǁ أن العبدرǐ ذكر ƹرابة األهراماƘ و أش        . أو لمـتعة الخبـر    
              Ƙالطبقا Ǌاعد في كتابƮ النقل عن القاضي Ǐإل ǁذل Ǌفدفع Üأن جماعة  " العلـوم والحكمة

 Ʃمـن العلمـاƇ زعموا أن جميƴ العلوم التي ƲهرƘ قبل الطوفان إنما ƮارƘ عن هر م                
األول الساكن بƮعيد مƮر األعلÜǏ هو الذǐ يسميǊ العبرانيون خنوÜƢ وهو إدريƩ النبي             

  ǚالس Ǌعلـي             Ǐوأول من بن Üالنجومية Ƙوالحركا Üأول من تكلم في الجواهر العلوية Ǌوأن Üم
الهـياكلÜ ومجŇـد اهللا تعالǏ فيهاÜ وقالوا إنǊ أول من أنذر بالطوفان ورأǎ أن آفة سماوية                 
تلحـƾ األرƯ مـن المـاƇ أو الـنار فخاف ذهاب العلمÜ ودروƩ الƮنائƴ فبنǏ األهرام       

 فيها جميƴ الƮناعاƘ و اآلالƘ ورسم فيها العلوم         والبرابـي التـي فـي الƮعيد وƮور       
   )2(..."حرƮا منǊ علǏ تخليدها

   من هذا االسترجاƳ هو اإلخبارƛ Üم التƽسير علǏ أن سبب بناƇ األهراماƘ هو Ư   فالغر

الخوف من ذهاب العلم ودروƩ الƮنائÜƴ ولكون هذه األخبار كلها تحتمل الƮدƾ والكذب             
 Ɲمنه Ǐين في اإلسناد والنقلفقد اعتمد فيها علƛالمحد.  

 أتـي السـارد باالسـترجاعاƘ المتعددƖ األƹراƯ علǏ شكل حكاياƘ أو أخبار متبوعة              
Ǌتبين رأي Ƙسردية مغلقة بكلمة. بتعليقا Ɩابة نواƛتي بمƋوقد ت)ƾتوحة) وباهللا التوفيƽأوم.  

      ǼـǪƱالدا ǓƘƩƸƢـƽȅنقطة بعد          :ا Ǐالداخلية هي التي تعود إل Ƙواالسترجاعا    Ƈنقطة البد
وكلهـا تمǖ فجواƘ يقتضيها السياÜƾ وقد تتداخل هذه االسترجاعاƘ من حيƚ الزمن بين              
                ƾبالمكان ومنها ما يتعل ƾومنها ما يتعل Ƴبالموضو ƾومنها ما يتعل Üبعـيد وقريب Ưمـا

) حسب ما يƋتي ذكره إن شاƇ اهللا      (بالشخƮياƘ وقد تتخللها استباقاÜƘ ووعود كقول السارد        
  .رد ƹالبا ما يقوم علǏ التداعيÜ وهو كƛير في متون الرŇحƘǚوهذا الس

            ƭأزمان متداخلة كهذا الن Ǐإل Ǌقـد ينتقل السارد من زمن    "     Ƣرƌفلم أر بالقيروان ما ي
وكان ...أما جامعها فهو من الجوامƴ الكبار     . وال مـا يـتهمم بـǊ سوǎ جامعها ومقبرتها         
... بة بن نافƴ الƽهرŎǐ المعروف بالمستجاب     المƌسـƩ لǊ والمقيم لقبلتǊ الرجل الƮالƠ عق       

ويحكـي أنǊ لما أمرهم ببنائǊ  قالوا إنǁ أمرتنا أن نبني في شعراƇ وƹياÜƯ ونحن نخاف                 
أيتها السباƳ والهوام إنا أƮحاب     : من السباƳ والهوام فمضǏ معهم حتǏ وقف عليهاÜ وقال        

                                                 
 .147-146:  نفسه، ص-)2(
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ناÜ فرأǎ الناƩ عجباÜ رأوا     رسول اهللا ƮلǏ اهللا عليǊ وسلمÜ أردنا أن ننزل هنا فارحلن ع           
ويقال انǊ قد مرŇ عليها أربعون سنةÜ لم تر فيǊ حية لدعوتÜǊ         ... األسـود تحـول أشبالها و     

فلمـا بـنوها طـاف حولها عقبة وأƮحابÜǊ دعوا اهللا وأسسوا مسجدهاÜ وأقام عقبة قبلتها                
لنا Ü ودخلنا بيƘ الكتب فƋخرجƘ      ...بـرƌيا رآهـاÜ وقـد سƋلƘ إمام جامعهاÜ ومن حضر          

مƮـاحف كƛيـرƖ بخـط مشرقيÜ ومنها ما كتب كلǊ بالذهبÜ وفيها كتب محبŇسة قديمة                
بين لوحين  ] كذا[الـتاريƣ مـن عهـد سحنون وقبلÜǊ ورأيƘ بها مƮحƽا كامǚ مضمونا              

وذكروا أنǊ الذǐ بعǊƛ عƛمان     ... مجلدين ƹير منطوƾ وال مشكول وخطǊ مشرقي بيŇن جدا        
   )1(." خط عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهمارضي اهللا عنǊ إلǏ المغربÜ وأنǊ ب

     Ǐإل ǊولƮفمن زمن رحلة السارد وو Üسنا أمام تداخل زمنيƽنجد أن ƭفـي هـذا الـن   
Ǐز إلƽم قƛ ÜǊزمن Ǐإل Ɩم عودƛ  م ما بعد عقبةƛ ƴعقبة بن ناف ƴم Ơتƽزمن ال Ǐالقيروان إل  

  ... األولǏ زمن الساردƛ Üم استرجاƳ لزمن بعيد أقƮاه زمن كتابة المƮاحف

      إننا أمام انتقال أفقي سريƴ وقد ألغيƘ فيǊ المسافاƘ والحواجز كالحلم تماماÜ ورƹم 

              Üوفواعل ƚوأحدا ƴبوقائ Əية تربط القارƲƽقرائن ل Ǐاما مبنيا علƲانت ǁن هناƎالسـرعة ف
ƌام والتباطƲاالنت Ƙمقتضيا ƾالموضوعي وف ƾهذا التناس Ǐإل ǐدƌ1(مما ي(.  

  :خطاب كما وردÜ واألحداƚ كما وقعƘ في التاريƮ ƣار النƭ كالتالي فƎذا رتبنا ال

                                                            .السارد في القيروان .1

2. ƴالجام Ʃسƌوم Ơاتƽعقبة ال.                                                         

                                                              .السارد في المسجد .3

                                                        .سحنون في القيروان .4

 .عƛمان والمƮاحف .5

                                         .هـ689المسجد في زمن السارد سنة  .6

7. Ɩالمقبر.                                                                             

                                                 
 .65:السابƭ ÜƾالمƮدر  – )1(
 Þ1982Ü سنة :Ü الجزائرÜ ط  ƹاستون باشǚرÜ جدلية الزمنÜ ترجمة خليل أحمد خليلÜ ديوان المطبوعاƘ الجامعية             أنظر –  )1(

ƭ117. 
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ƚاألحدا ǎمستو Ǐترتب كالتالي) زمنيا(وعل:                                           

       .عƛمان والمƮاحف .1

 .عقبة الƽاتƠ ومƌسƩ المسجد .2

 .سحنون في القيروان .3

 .السارد في القيروان .4

 .السارد في المسجد .5

 .هـ689المسجد زمن الرحلة  .6

 .Ɩفي المقبر .7

  :وبذلǁ يتشكل الرسم كالتالي
      1          2          3           4          5          6            7  

  
  
    5           2             4          1        3           6            7  

Ǐ االسترجاƳ والتزامنÜ في فقرƖ قƮيرÜƖ مما           يبين هذا الشكل التداخل الزمني القائم عل      
        ǎر من مستوƛأك Ǐبل قد       . يجسـد مقـولة الترتيب عل Üاألزمان إدماجا Ɲن السارد يدمƋوك

  .نشعر أحيانا أن لſحمة السرد هي اللعب بالزمان تقديما وتƋخيرا وتعاƮرا
ƙ - ـƢـƽȅاƜǟƘ:  

اƚ من حيƚ الزمنÜ وƹالبا ما      االستباƾ هو التقنية الƛانية التي تكسر ترتيب األحد               
المƌلفƮ Üراحة قƮد اإلخبار عن شيƇ قبل أوانÜǊ وقد يƽي بما أخبر            / يشير إليǊ السارد  

عنǊ فيŇƮƽلǊ أو ال يƽي بÝǊ ذلǁ أن االستباقاƘ تƋتي ممهدƖ لما سيƽعلǊ الساردÜ وبها يكشف                
.  التƋليف بعـƯ مخططǊ أمام القارƏ ليشوقǊ أو ليربط أوائل النƮوƭ بƋواخرها فينتƲم           

Ƙبي Ǐعل ƾالتعلي Ưكما فعل في معر:  

  أćجłعłلƅتſمŃ الƅعŃلŽمłاłƇ حŃمńرŅا مŃوكƽةŹ       هłذŽا ألćنŮكſم أĈولوا تلǁ الƽŎƮة
ـ   خƽف القاضي رحمǊ اهللا الحمرÜ والتخƽيف في فſعŃل مطƃرĉد إال فيما           :"  قـائƾ  ǚ     إذ عل

           ŽفŽƽفينبغي أال يخ Üأحمر ƴبجم Ʃوهـو هـنا يلتب Ʃيلتـب    ƴولم يقرأ في السب  "  ņرŃمŃح ńمŃهŮنćƋŽك
 ŻƖłرŽƽƅنŽـتńسŋاهللا        ..." م ǏلƮ Ǌفي قول Ƈومن هذه الجهة أنكر المحققون إسكان البا Üـقيلƛإال بالت
  :عليǊ وسلم



 334

 "           ƚوالخبائ ƚمن الخب ǁتي ذكر       " اللهـم إني أعوذ بƋرد وسيƽبالم Ʃيلتب Ǌلما كان إسكان
         Ǐاهللا تعالـ Ƈإن شـا ƚن السارد سيعود لهذا         )1(..."هـذا الحـديƋمسبقا ب ƟرƮوهكـذا ي 

        ƾال يحدد مكان هذا االستبا Ǌولكـن ÜƳالموضـو .       ǐهذا العقد الذ Ǐينس ǁبعد ذل Əوالقار
  . أنشƐ بينǊ وبين النƭ بطول المسافة

    وقـد يƋتي هذا الوعد التمهيدǐ الذǐ ينشƐ انتƲارا متراخيا لدǎ القارƏ كقولǊ متحدƛا              
      ƣالشي ƴم Ǌقال            عـن لقائ Ǌشيوخ Ɲبرنام Ƙبƛسي Ǌأبي عبد اهللا الكناني الشاطبي إذ وعد ان

وقـد جمـƴ ذلǁ في برنامƝ لǊ قرأتǊ عليǊ حين لقيتǊ المرƖ الƛانية حسب ما يƋتي ذكره إن                   
   Ǐاهللا تعال Ƈيل مسافة طويلة جدا            )2(شـاƮƽالت Ǌورد في ǐالذ ƴوالموض ƴوبين هذا الموض Ü

فمرببجاية وحينها ذكر البرنامÜƝ ومن حيƚ المدǎ       من حيƚ الزمن الطبيعيÜ إذ حƝ وعاد        
 تعد  ةتحقـƾ الـوعد في الƽƮحة السادسة والسبعين بعد المائتينÜ أǐ أن المسافة الو رقي              

بـƛمان وأربعين ومائتي ƽƮحةÜ ومن شƋن هذا الƮنف من االستباقاƘ أن يخلƾ نوعا من               
ƾن والتحقǚبسب طول المسافة بين اإلع Əالقار ǎهم لدƽال Ƈعلي في السرد)1(سوƽال .  

 وهي استباقاƘ تمتن التƋليفÜ وحينما يƽي السارد        Ü)2(   وهـذه الوعود كƛيرƖ في الرحلة       
               Üللسارد ƾيƛأمر التو Əفيسلم القار Əقة بين السارد والقارƛتمتن ال Üبـوعده وإن كان بعيدا

  .وال يشǁ في وعوده

لة اإلياب تجزم لنا أن الرحال         إن هذه الƮيƸ اإلعǚمية التي تربط مرحلة الذهاب بمرح        
قـد جمƴ رحلتǊ أوال ƛم رتبهاÜ فهو يدرǁ تƽاƮيلهاÜ كما تدل أيضا علǏ أن السارد ينƲر                 
              Ǌفي مكان Ƈكل جز ƴوهو يض ÜƘحد األهداف والغاياƃمت Ƈكعمل متكامل األجزا Ǌرحلت Ǐإل

             ƹ هذه ÜǊلف لعملƌية المƌـقة عن رƛليف المنبƋنعة التƮ Ǌتقتضي ǐاية نود  المناسـب الـذ
إƛـباتها لئǚ ينƲر إلǏ الرحƘǚ كƋنها أعمال متقطعة األوƮال ومن هنا يدخل السارد في               

 ƾية العليم " نطاƌر."  

                                                 
) 1(-ƭ Üالرحلة Üǐ23 -22 العبدر. 
)2( – ƭ ÜǊسƽ28ن. 
 .82-81رار جنيÜƘ خطاب الحكايةƭ Üي ج انƲر– )1(
  . 147ƭأǐ بعد) 87-234(Ü)274-43( )271-42( الرحلةƭ ÜانƲر – )2(
)3( – ƭ Üƾالساب ƴ61المرج              . 
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    ومـن االسـتباقاƘ الدŎعائية التشويقيةƹ Üير البعيدƖ ما ذكره في معرƯ الحديƚ عن              
المƌلف أنǊ  /ردتـƋويƘǚ فرار الشيطان من األذانÜ وعدم فراره أƛناƇ الƖǚƮ إذ رأǎ السا            

إن طاعـة اهللا بالجملة محاربة للشيطان وجهاد لÜǊ والعدو إنما يƽر عند             : " يمكـن القـول   
              Ǐفي هذا المعن Ƹأبل Ƙفي العبارا Ʃولي ÜƖبالعداو Ɩالغاية في المجاهر Ʒوبلو Üكشف الغطا
مـن اآلذانÜ وقد عرضſƘ هذا الوجǊ علǏ الشيƣ الƽقيǊ الƮالƠ أبي محمد عبد اهللا بن عبد                 

: السـيد بمديـنة أطـرابلƩ فاستحسـنÜǊ وقال لي إن هذا يƌكد قولƮ ǊلǏ اهللا عليǊ وسلم         
                 ƖǚƮلل Ƈالندا Ɩحضر ÜǊدعوت Ǌترد علي Ƴوقل دا ÜƇلهمـا أبـواب السما Ơـتƽسـاعتان ت

  )3( ."والƮف في سبيل اهللاÜ يعني أنهما ساعتا جهاد

عرƯ والتƽسير وهو      وهـذا الـنƭ اسـتباقي بالنƲر إلǏ سياƾ الرحلةÜ إذ ذكر هذا ال             
وقد عرضƘ " مـازال بتونƩ لم يبرحها بعدÜ أما بالنƲر إلǏ األفعال النحوية فƎنها ماضية          

   Ǌما ذكره السارد     ..."هـذا الـوج Ƴم ذكر        /ومن هذا النوƛ ÜƷلف حين لقي أبا زيد الدباƌالم
   Ǌالعالم إمام ديار م        : " إذ قال ..." معـالم اإليمان  " كـتاب Ǌقيƽر أبو  وقد ذكر لي شيخنا الƮ

أنǊ كلف الƽقيǊ األوحد الƽاضل أبا العباƩ الغمارǐ        ...الƽـتƠ محمـد بـن علـي بن وهب         
                Ǐل إلƮلما و Ǌوأن Üƾدر من المشرƮ حين Ǌهذا الكتاب ل Ƣاهللا استنسا Ǌالتونسـي رحم
   Üمنها توفي Ʒفلما فر ÜǊومقابلت ÜǊحيحƮبت Ǐم اعتنƛ Üكمل Ǐحت Ǌباستنساخ Ǐاعتن ÜƩتـون

 يدل سياƾ الرحلة والقرينة     )Ǐ"...)1 علǏ مƌلǊƽ المذكور كما ينبغي     فبـيƴ فـي تركتÜǊ وأƛن     
. وهذا ما يجعل النƭ استباقيا تƋكيديا     . المƌلف لم يƮل بعد إلǏ مƮر     / المكانية أن السارد  

ولـوال تلـǁ القرائن العتبر هذا النƭ استرجاعيا إذ يحيلنا إلǏ أكƛر من راو حقيقيƛ Üم                 
  .يدخلنا في أكƛر من حكاية توليدية

   ومـن االسـتباقاƘ عن طريƾ اإلشارƖ العارضة التي ال يعود إليها السارد ليشرحها أو               
يƮƽـلها قولǊ متحدƛا عن فƮاحة عرب برقة بالموازنة مƴ عرب الحجازÜ ذكر ذلǁ وهو               

وعرب برقة اليوم من أفƠƮ عرب رأيناهمÜ وعرب الحجاز أيضا فƮحاÜƇ ولكن            : " ببرقة
Ʃ عليهم فلم يختلط كǚمهم بغيرهÜ وهم إلǏ اآلن علǏ          عـرب بـرقة لـم يكƛر ورود النا        

                                                 
)1( –ƾدر السابƮالم ƭ Ü :67 . 
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 )3(هذا العقد الذǐ أبرمǊ الرحال مƴ القارÜƏ في هذه المرƖ قد ƹير ملزم            . )2(..."عـروبتهم 

ذكـر فـيǊ التماƛل الموجود بين عرب برقةÜ وعرب الحجاز بالنƲر إلǏ بقية العرب في                
 بƮƽاحة أهل برقة وقدم نماذج علǏ       نهاية القرن السابƴ الهجرÜǐ والسارد إن كان قد أشاد        

                Ǌوأتعاب Üرƽبالس Ǌولعل انشغال Üǁعل ذلƽب Ǌسƽالحجاز لم يلزم ن Ǐل إلƮحين و ǊنƎف Üǁذلـ
  .حال دون ما يريد

   ومـن االسـتباقاƘ المندمجة مƴ الحاضر ما سجلǊ في وداƳ الشيƣ المحدƚ تاج الدين               
وتوديعǊ في العودƖ إلǏ المغرب في      الغرافيÜ وقد جمƴ توديعǊ إياه في الذهاب إلǏ الحجاز          

ولما ودعني في منƮرفي في الحجاز أخذ بيدǐ وقال لي أستودƳ اهللا         : " موقـف واحد قال   
  رŃدŊ مƛلها فƽعلÜƘ وأنشدني مودعا   : دينǁ وأمانتǁ وخواتيم عملƚǚƛ Üǁ مراƛ ÜƘم قال لي

ǚالمغرب قائ Ǐإل Ǌرافي عنƮباكيا في ان:  

  نانĉي       وأćنƛر عبرłتي نƅƛر الجŃمłانĉأĈوŊدŎعكم وأĈودĉعكم ج

ńانćـ   )1(وقلƅبĉي ال يريدŃ لŽكſمń فراقŹا        ولكن هكذا حŃكƅمŃ الزم

   فالحـركة الذهنـية تقـوم بقƽز زمني بعيدÜ فƽي الوقƘ الذǐ يستغرƾ الذهن في ترديد                
غرافي ألبياƘ  مضمون حديƚ الوداÜƳ وينتƲر المزيد من القول إذ بالسارد يƽاجئنا بƎنشاد ال           

المƌلف وهو عائد إلǏ دياره وبذلǁ تختƮر المسافة بين الذهاب إلǏ           /فـي توديـƴ السارد    
الحجـاز والعـودÜƖ مرورا باإلسكندرية حيƚ التقǏ الغرافي مرƛ Ɩانية وودعǊ باكيا بهذه              
               Ǐحين عاد الرحال إل ƾحǚهامة في السرد ال Ɩغرƛ يسد ƾمن االستبا Ƴوهذا النو ÜƘاألبيا

دريةÜ إذ لـم يذكر أنǊ التقǏ بالغرافيÜ وإنما أشار إلǏ الشيƣ زين الدينÜ واإلقامة               اإلسـكن 
  . وال بمن التقǏ)2(سبعة أيام بها ولم يذكر التƽاƮيل

ويمكـن القـول أن االستباقاƘ التي يوردها العبدرǐ ذاƘ طبيعة إعǚنيةÜ وما يƌدǐ إليها               
 االستباقاƘ إلǏ التƋكيد أو سد      ƹالـبا هـو الموضوƳ المتماƛلÜ أو الشخƮياÜƘ وقد تهدف         
  .بعƯ الƛغراƘ في حينها خوفا من نسيانهاÜ أو تبيانا ألهميتها

                                                 
(2)  –ƭ ÜǊسƽ88: ن.  
  .155:عƮر اإلبداƭ ÜƳ...  القƮة العربية– ناƮر عبد الرزاƾ الموافي انƲر –  (3)
  .120: العبدرÜǐ الرحلةƭ Ü انƲر– (1)
(2) –Ǌسƽن ƭ Ü:235.  
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ƘǾǱƘƥ     - ǼǝةǾǱƘƪƢـة الǪـƭƸال   
هـي رحلـة قـريبة من المذكراƘ من حيƚ ذكر التواريƣ اليوميةÜ و هذا ال يƛـقل                      

والزمن الخطي   إدماجا جيداÜ السـرد لكونǊ ال يلتزłم فيǊ أسلوبا واحدا إذ يدمƝ تاريƣ األيام             
هـنا مـرتبط بالمكان ارتباطا كامÜǚ ولكون كل مكان لǊ تاريخÜǊ ولǊ قƮتÝǊ فƎن السارد                
حين يƮل إلǏ مكان ما يحرƩ علǏ استنطاقǊ استنطاقا تاريخياÜ فيتحول من بناƇ عمراني              

Ü )3(فـي الواقƴ إلǏ معمار نƮي يعيد تشكيل ذاتǊ مرƖ أخرǎ ضمن التشكيل العام للرحلة              
  يƮبƠ االتƮال بمكان ماÜ افتتاحا لحكي جديد يختلف عن ƹيرهÜ وتتجلǏ فيǊ معرفة  وهكذا

السـارد الـذǐ يختار ما يقف عندهÜ فقد يقف عند أƮل التسمية أو أƮل السكان المقيمين                 
 Ǐإل Ưوقد يتعر Üميǚاإلس Ơتƽذكر ال Ǐم يتدرج إلƛ ÜǊلعمران Ɛبالمكان أو عند أول منش  

يذكر الوقائƴ الكبرǎ التي مرƘ بالمكانÜ وقد يقتƮر علǏ عنƮر أو عناƮرÜ            ما قبلƛ ÜǊم    
                 Ǌة بƮرسالة خا Ƹالسارد أن يبل Ǐعل Ơن المكان يلƋفك ÜƘمن معلوما Ǌتـبعا لما توفر لدي

  .للمتلقي المعاƮر لÜǊ وعبر األجيال حرƮا منǊ علǏ التخليد

 للسير واالنتقالÜ وفي كل         إن الحكـي الجديـد هو الذǐ يخلخل رتابة الحكي التتابعي          
إقامـة رحلـة مـن نـوƳ آخـر عبر التاريƣ واألجيال المتعاقبةÜ ومن هنا تخف الرتابة                  

  .المذكراتية التي طغƘ علǏ الرحلة

 ملزم للسارد أما الترتيب الداخلي فيƽسƠ المجال للذاƘ         ي   فالترتيب التتابعي إطار خارج   
ير واالنتقاÜƇ إن ما يتعلƾ بالمكان يƮبƠ       السـاردƖ بـƋن تمارƩ حريتها في التقديم والتƋخ        

أشـبǊ شـيƇ بالمسرƟ يقدم لنا من خǚلǊ الوƮف الشاملÜ والوقائƴ الكبرÜǎ وهو ينتقي               
             ÜǊتطلعات ƴشبſوقد ت Ǌقافتƛ ǐرƛوت Əالقار ƾالدالة والتي تشو Ơمǚالم Ƙذا Ɩر المميزƮالعنا

. لمكان ومƛƉره أو تدفعـǊ إلـǏ مسـاƇالƘ أخرÜǎ وفي كل األحوال تخلد خƮوƮياƘ ا             
  .وسنقوم بتحليل وحدتين لنكشف انتƲامها بعد أن نرسم خط سير الرحلة األفقي

   إن التحليل الزمني للترتيب والتحريف يكشف لنا عن قضية أساسيةÜ وهي أن الخطاب             
 ةفـي تشـكلǊ اللغوǐ مرتبط بسياقǊ الذǐ يجعلǊ متزامنا أو استرجاعيا أو استباقياÜ ودراس          

ة لخطاب الرحƘǚ يكشف بوضوƟ أن الƽعل الماضيł ال يدل باستمرار           الƽـوارƾ الـزمني   

                                                 
( 3) - ƭ Üالرحلة في األدب العربي Üيƽ220:شعيب حلي.  
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            Üǐالسرد ƾفعال مرتبطة بالسياǖفالداللة الزمنية ل ÜƳعل المضارƽال ǁوكذل ÜǏما مض Ǐعل
               Ǌسƽن ĉمجانيا وإنما هو مرتبط بحال السارد والسرد Ʃآخر لي Ǐزمني إل ƴوالعدول من وض

لƾ بالربط واالنتƲام من جهةÜ وبالمتلقي      ومـا يقتضـيǊ المقـام السردǐ من تƮرف متع         
  .  من جهة ƛانية حسب توقعاƘ القارƏ الضمنيǊوإدراكا ت

            Ǐالمكان أو إلĂمها يعود إلƲمع ÜƘوبالموضوعا Ƙالمـتعلقة بالـذوا Ƙفاالسـترجاعا   
 الƽاعلـة للوقائـƴ الحادƛة فيÜǊ وتستوǐ في ذلǁ األحداƚ اإليجابية والسلبية             ƘالشخƮـيا 

  .ƛية والقوليةوالوقائƴ الحد

  أمـا االستباقاƘ فتتعلƾ بƋخبار يعد بها الساردÜ ويƽي بذلǁ في المكان المناسب لذا يعتبر               
               ƘياƮوالشخ ƚد األحداƮره أقƮعنا ƴم للسرد في جميƲالمكـان فـي الـرحلة هو المن

  . والزمان واألوƮاف
     ȅǷƍ :ǼǖƛƘƢƢال ƘǶǲمƹ Ǽǝ ةǪƭƸال ƸǾƽ ǌƱ :  

  )محور الخطاب  (
0   1     2     3    4    5    6    7    8     9   10   11  12   13   14      
  
  

        أ    ب    ج    د    هـ    و     ز    Ɵ    ط    ǁ     ǐ    ل    م     ن    

  )محور القƮة(

فقي رتيبÜ أما التشكيل داخل الوحدƖ فيختلف         التتابƴ الزمني للحركة في الرحلة التجانية أ      
Ü وهي من الوحداƘ ذاƘ السرعة      )1(فƎذا أخذنا وحدƖ سوسة   . باختǚف الوحداƘ وعناƮرها  

  :المتوسطة نجدها كالتالي من حيƚ الخطاب

 . وƮف سوسة-1

 .هـ236 جامƴ الخطبة بني -2

 .هـ249 توسيƴ سوسة وإلحاقها بالمدن سنة -3

4-ƴحن الجامƮ في ƫم اهللا  "  نقǚالقرآن ك." 

 .هـ212 ركوب أسد بن الƽراƘ من سوسة ƹازيا Ʈقلية -5

                                                 
)1( –ƭ Üالرحلة Ü55-25: التجاني.. 
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 . نزول الروم في علǏ سوسة وانهزامهم علǏ يد عبد اهللا بن الزبير-6

 . امتناƳ سوسة علǏ من رامها-7

 .ǐ سوسة في عهد أبي يزيد بن مخلد الكيداد-8

 . حƮارها من قبل أبي يزيد-9

 .أشعار في الحƮار-10 

 .هـ445خروج أهل سوسة علǏ المعز بن باديƩ سنة - 11

 .قتل جيوƫ المعز-12

 .استقرارها تحƘ ملǁ األعراب-13

 .محرƩ سوسة. رواية أبي العرب عن المنستير-14

  .دعوǎ ابن شرف في كون أهل سوسة عبيد ألهل القيروان-15

 . القرشي–محمد بن الحسين بن أبي الƽتƠ . 1:  من شعراƇ سوسة-16

  .علي بن أحمد الƽƮار السوسي. 2                            

  .أبو الƽتوƟ بن محمد. 3                            

  "القطان" أبو موسǏ عيسǏ ابن إبراهيم . 4                          

  "ابن الغطاƩ"عبد الوهاب بن خلف بن القاسم السوسي . 5                          

  .محمد بن عبدون السوسي  . 6                          

  .عبد الحليم بن عبد الواحد بن عبد الحميد السوسي. 7                          

  .التراب السوسي. 8                           

  .محمد بن عبد الجبار الرعيني السوسي. 9                           

  "رواها الحميدǐ"  حكاية عن عاشƾ في سوسة -17

  .واالنتقال عنها...  اإلقامة بƲاهر سوسة-18

               Ƙكما وقع ƚاألحدا ƴيل خط سير الخطاب كما ورد في الرحلة وخط تتابƛذا أردنا تمƎف      
 :تاريخيا يمكن أن نحƮل علǏ الشكل التالي

              1  2   3   4    5   6   7   8   9   10 11  12  13 14  15  16 17  18  
  )الخطاب (
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  )القƮة(
               6   14  4    5   2    3  7    8   9   10  11  12 13  15 16  17  18  1     

يǊ السياƾ أو وفƾ ما       هذا الشكل يƽسƠ المجال للسارد في أن يقدم أو يƌخرÜ وفƾ ما يقتض            
يتوافـر لديـǊ من معلوماÜƘ فهو ينتقل من الحاضر الذǐ هو وƮف سوسة كما يشاهدها                
وينهـي سـرده بالغـياب عـن سوسةÜ حيƚ يقيم في ƲاهرهاÜ وما بين ذلǁ يقوم بالحƽر          
الزمانـي فـي ذاكرƖ التراƚ ليقدم ما جرǎ من أحداƚ علǏ خشبة مسرƟ سوسةÜ فƎذا بها       

      Ǐرها         أقـرب مـا تكـون إلƛأ ǁكلها تتر ǎالكبر ƚإذ األحدا Üالمنطقة كلها Ɩذاكر  : ÜƠتƽال
الخوارجÜ الشيعةÜ أهل السنةÜ خلƾ القرآنÜ      : االنطƾǚ إلǏ الƽتوƟ األخرÜǎ الƽتن المذهبية     

  ...االزدهارÜ االنحطاط

 فƎذا وƮلنا إلǏ الوحدƖ السادسة عشرƖ الخاƮة بشعراƇ سوسة وجدناها تتƽرƳ وتتولد منها             
   Ƙولم يذكر السار      وحـدا Üالتسعة Ƈالشعرا Ƈالƌا    دهي هƲن Ǐالتقديم  م تواريخهم لنحكم عل 

أهو تقديم تƮاعدǐ أو تنازلي أو مختلطÞ لكن إيراده للرعيني السوسيÜ المعاƮر للرحال             
               ÜرƮالمعا Ǐمن األقدم إل ǐاعدƮأن الترتيب خطي ت Ǐعل Üابة قرينةƛفي آخر ما ذكره بم

ود إلǏ الترتيب الذǐ اختاره لوحدƖ سوسة فيحكي نادرƛ   Ɩـم تـنغلƾ الـوحدƖ الƮغرǎ ليع       
                Ǐنتقال من الشعر إلǚل لƮƽابة مƛوهي بم Üƾبعد ابن رشي ƫعا ǐالذ ǐرواهـا الحمـيد
الخبـر الشـعرÜǐ ونƮل إلǏ قانون يحكم مƛل هذه الوحدƖ وهو أن السارد يسرد حاضر                

ل األحداƚ كما يبدو لÜǊ     الرحلةÜ حتǏ إذا وƮل إلǏ مكان ماÜ فتƠ نافذƖ لǚسترجاÜƳ فيشك          
مـن ƹيـر تـرتيبÜ لكـون الجانب التاريخي هو البارز في ƛقافة الساردÜ فƎنǊ قد يرتب                  

حتǏ إذا وƮل إلǏ نقطة أخرƛ ǎريةÜ فتƠ نافذƖ         . األحـداƚ مـرƖ أخرǎ ترتيبا تƮاعديا      
  ...للسردÜ فيƽرƳŎ العناƮرÜمƴ ترتيبها األقدمÜ فالذǐ يليǊ إلǏ عƮره

لحاضر ليغوƭ في الماضيÜ فƎنǊ يغلƾ الوحدƖ إǚƹقا تاما بالعودƖ             وكمـا انطلـƾ من ا     
Ćمكان موال Ǐالحاضر لينتقل إل Ǐوهكذا...إل.  

   وسـنقوم بƎنجاز تحليل لوحدƖ يرد فيها كƛير من السرد اآلني علǏ زمن السارد لنخرج               
ƛين وهي وحدƖ تشتمل علǏ إحدǎ وǚƛ     " قابƩ" بخƮǚـة كلية للترتيبÜ ولتكن العينة اآلن        

  : منسقة في خطابها كالتالي)ƽƮ)1حة
                                                 

)1( –Üالتجاني ƭ Ü118-86الرحلة. 
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    1-Ʃف قابƮو   

   سورهاÜ ساحتهاÜ ماƌها و هواƌهاÜ بيعهم لƽضǚتهم-              

              -Ʃفي قاب Ɩشعر أبي المطرف بن عمير   

   شعره في عقاربها-                                

  "الƮحابي" قبر أبي لبابة -2    

             -Ǌة بƮاألخبار الخا Ưلقبره- بع Ǌأبي المطرف بعد زيارت ƖيدƮق   

    3-  Ʃمنار قاب   

                -Ǌما قيل في ÜǊخراب Üعلوه .  

   مسجد قابƩ ومئذنتǊ المائلة-4    

   قƮر العروسين-5    

   أول من بنǏ العروسين-                    

  هـ500 القƮر رجب  نقƫ علǏ أحد أبواب-                    

                    -Ǌنهاجة أول من ابتدأ بنيانƮ   

    6-Ʃلقاب ƴبني جام ǁتمل   

   والƖ قابƩ أيام الشيعة-                    

                    -Ʃقاب Ǐعل Ƙمر ƴوقائ ÜنهاجيينƮأيام ال Ʃقاب Ɩوال   

   والتها أيام استيƇǚ العرب-                    

  طول الروم وأسطول المسلمين في مواجهة  أس  -

                     -Ơتƽما قيل في هذا الÜلجار Ǐتغلب المسلمين عل   .  

                           –ƚوأحدا Ɩوال - Ʃقاب Ǐإل ƾحنين من دمش "..."  

   قابƩ في عهد الموحدين-7    

    8-Ʃقاب Ǐعل ƫتغلب قرقو   

  ي قابƩ الميورقي وأفعالǊ ف-9    

  " يخبر عن أحداƚ"نقل لكتاب بطرابلƩ " اآلن  "-10   

   11-Ʃطرابل Ơالبن عبد البر في فت ƖيدƮق   
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   12- ƫقرقو Ƙهـ609 مو.  

   13-ƫالدين وأخبار قرقو ƟǚƮ ذكر   

  "وƛـقـƘ باهللا " عǚمة الميورقي -14   

   موافقة معالم قابƩ لمعالم قلعة بني حماد-15   

  قابƩ   اإلقامة ب-16   

   وƮول كتاب من الوالد- 17  

           Ɩلوحد ƭƮفي الخطاب المخ ǎغرƮال Ƙهـذا هو ترتيب الوحدا    "Ʃيف  " قابƲتو ƴم
ƚير من األحداƛكالتالي تقريبا. مبدأ الضم في ك Ƙكان Üالزمني ƴالتتاب ƾذا رتبناها وفƎف:  

   قبر أبي لبابة-1                    

2- Ʃلقاب ƴبني جام ǁل تملƮأ 

3-  Ʃفي عهد الموحدينقاب 

4- Ʃفي قاب Ǌالميورقي وأفعال 

 "وƛـقƘ باهللا "عǚمة الميورقي  -5

6- ƫالدين وأخبار قرقو ƟǚƮ ذكر 

7- Ʃقاب Ǐعل ƫتغلب قرقو 

8- ƫقرقو Ƙمو 

 ...ذكر إبراهيم بن -9

10-Ʃف قابƮو   

11-Ɩف المنارƮو   

   وƮف المسجد-12                      

   قƮر العروسين-13                  

   موافقة معالم قابƩ لمعالم قلعة بني حماد-14                    

   وƮول كتاب من الوالد-15                    

   اإلقامة بقابƩ والرحيل عنها-16                   

                   17- ƣمن خط الشي Ʃنقل لكتاب بطرابل  " Ʃأبي فار"  
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ƚويمكن رسم خط يبين تشكيل الخطاب واألحدا  Ƙكما يمكن أن تكون قد وقع :  
         0   1    2   3   4    5   6  7    8   9  10  11 12 13   14 15 16  17    

  )الخطاب (
  

                                           
  
             10  16 17 15   5  4  3  1  13 11  8    12  14  9   7    6    2    0)    القƮة(

   إن قراƖƇ الرسم تبين أن السارد حين يƽتƠ وحدƖ ما بناƇ علǏ مƌشر المكانÜ فƎنǊ يملƌها                
ǐخير والتوازƋالتقديم والت ƚام من حيƲبسرود تمتاز بحرية االنت.  

سردƘ بشكل متواز من حيƚ     " اإلقامة بقابƩ "   فمـن التوازǐ نجد الوحدƖ السادسة عشر        
  .الخطاب والحكاية

    ǎغرƮال Ɩفي حين         " 2"   ونجد الوحد Üƚحداǖالترتيب الزمني ل ƚمن حي Ǐاألول ƠبƮت
      Ɩنجـد أن الـوحد"Ɩالعاشر "      ƚفي األحدا Ɩعشر ƴوهي استباقية لم   . في الخطاب هي الساب

تحدƚ بعد بالنسبة لزمن سرد النÜƭ إذ أن السارد سينقل األحداƚ من رسالة وجدها عند               
  .وهكذا مƴ بقية الوحداƘ األخرǎ. وƢ وهو بطرابلƩأحد الشي

   ونشـير إلǏ أن الوحدƖ الƮغرÜǎ هي األخرǎ تنƽتƠ إلǏ وحداƘ أƮغر يملƌها السارد              
وهي أيضا يمكن أن نجرǐ معها نƩƽ التحليل لنجدها تسرد          . بما يناسب من أخبار وأقوال    

  .في حرية تامة من حيƚ الترتيب

م خطياÜ وفي وحداتǊ الƮغرǎ يخضƴ للترتيب الذǐ يرتئيǊ            ولكون السرد في سيره العا    
السـارد فƎنـنا سـنقف عند هذه التشكيƘǚ التي تحدƚ انكساراƘ في القÜƭ لنكشف عن              

  .أهدافها و ƹاياتها ومدǎ انتƲامهاÜ وما نوƳ هذا االنتƲام

1-  ǻƹاǸـƢوهذا ما               :الـ Üالخطاب ƴة مƮالق ƾتتطاب ƚفي السرد حي Ƈنقطة البد Ǌنعني ب  
فƋشرفنا علƹ Ǐابة قابÜƩ ووƮلنا     " ده في افتتاحياƘ الوحداƘ التي تنجز بالوƮف ƹالبا         نج

             Ǌوورق Üره األنضرƲر بمنŽوأذك Üالمحاسن واستغرقها Ǐفرأينا بلدا قد استوف ÜǏإلـيها ضح
األخضـر جـنة الخلـدÜ وإستبرقها وقد أحدقƹ ƘابتǊ من جميƴ جهاتÜǊ وبهذه الغابة من                
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 ƾوالـنخل المتن   *الجواسـ Ü       رفƲويستوفي الحسن وال Üما يستوقف الطرف Üƾ1(.."اسـ( Ü
فاالعتـبار ليƩ للƽعل اللغوǐ الذǐ ورد ماضياÜ ولكن باعتبار الزمن الداخلي للسردÝ فهذا              

 .الوƮف كان كذلǁ زمن رƌية السارد لÜǊ وليƩ قبلǊ وال بعده

نزل فيǊ  وهو م "...  وهـذا مـا يرد في معƲم افتتاحياƘ الوحداƘ التي تبدأ بالوƮف                
             Ƙابة نخل فقطعƹ قبل هذا Ǌب Ƙوكان Üابة زيتون متسعةƹ Ǌوعلي Üمـبان قليلة ...  ƾولم يب

          Ǌمن Ɩمتنافر ƴقلـيلة في مواض Ƙǚوالخطاب التزامني هو خطاب     )1(..." مـنها إال نخـي 
وهي : "... فƽي حديǊƛ عن زواره قال. وƮـƽي سـواƇ للمكان أو لǖشخاÜƭ أو هما معا        

 الخراب  اآلناسƾ االرتƽاÜƳ وماƌها في ƹاية العذوبةÜ وقد استولǏ         قرية ذاƘ نخل كƛير ب    
علـǏ هـذه القرية فليƩ العامر منها إال بعƯ الغامرÜ وأهلها قوم من الخوارج Ɩǚƹ في                 

ورأيƘ منهم أقواما قد    ... مذهـبهم موƮوفون بتƮميم في دينهمÜ وأمانة فيما يودƳ عندهم         
Ü ويتضƠ لنا أن السرد في الرحلة ال        )2(..." منحلـƘ مـن العبادƖ أبدانهمÜ واƽƮرƘ ألوانه       

               Ƙاƽير من التحريƛك Ǌيƽف Ƙأما في خطاب الوحدا Üالخارجي Ǌإال في هيكل ƴللتتاب ƴيخضـ
  . الزمنيةƘوكƋننا أمام سردين أحدهما تتابعي محƯ واآلخر حرŇ يعتمد علǏ المƽارقا

2-  Ƙاالسترجاعي           : االســترجـاعـا Ǌمن Üالسابقة Ɩواالستباقي  السـرد فـي الـوحد
              Ǐحابي للتدليل علƮكذكر قبر أبي لبابة ال ÜǏبما مض ƾتتعل Ƙفاالسترجاعا Ü والتزامنـي

 بالمنار ƾوكذكر ما يتعل .فضـل قابƩ بما تختƭ بǊ دون ƹيرها من مدن الشمال اإلفريقي           
مما يزودنا بمعلوماƘ تتعلƾ بالمكان ومميزاتÝǊ أما حين يقدم االسترجاعاƘ الخاƮة بقƮر            

 فƎنـǊ يـود تدعيم القول بƋن القƮر تحƽة فنية وأنǊ مما تƽخر بǊ قابÜƩ وأما                 العروسـين 
             Ƣرƌقيمة عالية بالنسبة للم Ƙفهي ذا ÜǊوإتمام Ǌولوية بنائƋالتاريخية المتعلقة ب Ƙالمعلـوما
إذ أنها بمƛابة إضاƖƇ تاريخية لنقطة ماÜ وحين يشير إلǏ تماƛل عمران قابƩ بعمران قلعة               

                                                 
 * -ƾغير :  الجوسƮر الƮالق)ƴم (ƾج جواس ÜنƮالح.  

)1( –ƭ Üالرحلة Ü86: التجاني. 
)1( –Üƾدر السابƮالم ƭ :180. 
)2( – ÜǊسƽنƭ :207. 
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دنا بالنموذج الحضارǐ العمراني السائد في الدولة الƮنهاجيةÜ وهي         بنـي حمـادÜ فƎنǊ يƽي     
  .إضافة تƛرǐ اإلدراǁ التاريخي العمراني للمتلقي

           Ǌلƛبمما Ǌأو تقارن ǊƮƮوقد تخ Üوتميزه Ǌريƛالمتعلقة بالمكان ت Ƙوهكذا نجد االسترجاعا  .
 إليها لكونها   أمـا االسـترجاعاƘ المتعلقة بالشخƮياƘ فتزودنا بمعلوماƘ في أشد الحاجة          

               Üعليها Ƈǚواالستي Ʃقاب Ǐعل ƫفحينما ذكر تردد قرقو Üالتـي نجهلها Ƙمـتعلقة بالـذوا
استرسـل فـي الحكي إلǏ حين وفاتÜǊ وكƋنǊ أدرǁ أن المتلقيł ال يعرف الخلƽية التاريخية                
                ǖفم Üƫقرقو Ǐل إلƮأن و Ǐر إلƃƽƲبالم ƾالدين وما يتعل ƟǚƮ فذكـر دولة Üƫلقـرقو

 بǊ القارÜƏ وأنار خلƽية متعلقة بالشخƮيةÜ فاالسترجاعاƘ كلها ذاƘ أهدافÜ           فراƹا يشعر 
تخدم السرد نƽسǊ في إحكام ترابطÜǊ وتخدم القارƏ في اإلجابة عن أسئلتǊ المتوقعة التي قد               

  .تزيل ƹموضا أو توضƠ إبهاماÜ أو تƛير إعجاباÜ أو نƽورا
  3-ǟƘƜƢـƽȅا:   

علǏ نƽسǊ تشويقا أو تحريضاÜ وقد يƋتي بمƛابة إخبار          قد يكون بمƛابة وعد يقطعǊ السارد       
علـǏ مـا لم يƮلǊ السارد بعدŃ بالقياƩ إلǏ زمن الخطابÜ ومن ذلǁ ما فعلǊ السارد في                  
                ƣعند الشي Ʃطرابل Ǐل إلƮحين و Ʃقة بقابǚوجد رسالة لها ع Ǌإذ أخبرنا أن Ʃقاب Ɩوحد

ن السارد لم يƮل بعد إلÜ      Ǐ ونحن من خǚل سير األحداƚ ندرǁ أ       )1(أبـي فارƩ فلخƮها   
 Ʃها خطابا               / طـرابلƹاƮ مƛ أوال Ǌكون السارد أنجز رحلت Ǐدلـيل عل ƾوهـذا االسـتبا

ضمنǊ السابƾ بالǚحƾ حسب ما يقتضيǊ السياÜƾ وهناǁ استباقاƘ أخرǎ من نوƳ            . مكتوبا
              ƫعن الميورقي و قرقو ƚŇفحينما تحد ÜƖيرƮقد تكون طويلة األجل أو ق Üǐالوعد السرد

وسنذكر سبب وƮولǊ إلǏ هذه     :" لقارƏ بƋن سيزوده بمعلوماƘ تتعلƾ بقرقوƫ قائǚ      وعد ا 
: " Ü فلما أراد أن يƽي بوعده ذكرنا أوال       )2(."الـبǚد بƛƎر الƽراƷ من خبرǐ هذا إن شاƇ اهللا         

               ǁد ونحن اآلن نذكر ذلǚهذه الب Ǐإل ƫول قرقوƮ3(وقـد كنا وعدنا بذكر السبب في و( Ü
والي ƛماني ƽƮحاÜƘ مما يربط عناƮر السرد ويقوǐ الƛقة بين          فهـو استباƾ مƌكد بعد ح     

  .المتلقي والسارد
                                                 

 .106:السابƭ ÜƾالمƮدر – )1(
)2( –ƭ Ǌسƽ103: ن. 
)3( –Ǌسƽن ƭ Ü:11. 



 346

         Ǌكقول Ʋƽالتح ƴم Ƈإن ...قتل إبراهيم المذكور"...    وقـد يعد السارد بشي Ǌحسبما نشرح
فهو استباƾ مشكوǁ فيÜǊ ولما وجد لǊ محƃǚ أزال الشǁ          .)4(." وجدنا محƃǚ لذلǁ إن شاƇ اهللا     

  .)5(حة ƽƮبعد أربƴ وعشرين 

ويراقب .  تبـين االستباقاƘ أن السارد لǊ مخطط ينجزه فهو يعد ويƽي بوعده في كل حين              
اإلنجـاز بƎتقان و هذا ما يسم الرحلة التجانية بالتماسÜǁ ويجعلها متميزƖ من حيƚ إحكام               
الƮـنعة فيمتزج فيها األدب بالتاريƣ والدراسة االجتماعية بالعمرانيةÜ فالحركة إلǏ األمام            

أمور ليسƘ   باآلنية والƽورية    خلـف والسـكون النسـبي باإلضافة إلǏ إحساƩ القارƏ         وال
فهي التي تجعل القارƏ يروƟ     . مجانـية في عملية التشكيلÜ والكشف عنها هو الذǐ يƛمنها         

               ƭما في الن ƴم ƫويعي Ǌسƽن Ǐفينس Üالحركة السردية ƴم ǁويتحر Ǌويقف مكان Ƈويجـي
  . بواسطة الخطاب

في التعامل مƴ الزمن فمنهم من يختار مقاطƴ طوليةÜ ومنهم من يختار            يخـتلف المƌلƽون    
مقاطـƴ عرضـية مكانية في فترƖ زمنية قƮيرÜƖ وقد يكون االختيار عموديا يغوƭ في               

Ü والتجاني ال يبعد عن هذا )1(للحƲاƘ التي تضم في ƛناياها الماضي كلǊا العمƾ حتǏ يƮل
ا واƽƮاÜ ومذكرا حتǏ يمƛل تاريƣ المكان       القـول فهو يƋخذ نقطة في المكان ويغوƭ فيه        

Ɩالمتعدد Ƙفي المجاال Əأمام القار.  
     ƘƦلƘƥ- ǼǝةǾǁƘǾǖة الǪـƭƸالـ :  

   الـرحƘǚ كغيرها من األعمال السردية قد تشمل حكاياƘ كƛيرƖ وأخبارا متعددƖ يتƮل             
                Ǐويتولد من بعضها اآلخر سرد ذو امتداد طولي متزامن أو ينحرف إل Ưبعضـها بـبع
الـوراƇ أو يـƛب إلǏ األمامÜوهذا ما يجعل السير الزمني ƹير منضبط بشكل حƮرÜǐ إذ     

أن الزمن وعي خƽيÜ لكنÜ "     Ǌ ذلǁ   ايƮـبƠ متذبذباÜ بوعي وإدراǁ من السارد أو بغيرهم        
           Ɩالمجسد Ƈهر في األشياƲيتم Ǌومجـرد لكـن Ü2 ("متسـلط( .     Ǌيجعل ǐوهذا التسلط هو الذ

ÜǊ ولكن الزمن في الرحلة خاƭ بشخƮية ماÜ لها         يƽـرƯ نƽسـǊ حتـǏ علǏ من ال يعي         
                                                 

)4( –Ǌسƽن Üƭ :114. 
)5( –Ǌسƽن Üƭ :138. 

  .Ü1997Üƭ 100 سنة 1طبيروÜƘ بكر عباÜƩ دار ƮادرÜ :  ترايةÜمندوالÜ الزمن والرو.أ.أ - (1)
(2)  –ƭ Üرية الروايةƲفي ن ÜƯمرتا ǁ201: عبد المال.  
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وجـود خارجـيÜ تحيا بين الناÜƩ وهذه الشخƮية ركزƘ اهتمامها علǏ فترƖ من زمنها               
         Ɩالمسرود ƴوما بين البداية والنهاية تق ÜǊونهايت Ǌبدايت Ƙوحدد ÜǊلذا تكون الدراسة   . فاقتطعت

         ÜيةƮف بها الشخƮحوال التي تتǖالزمنية للرحلة تابعة ل      Ǌأو تروي Üƚوما تنجزه من أحدا
                 Ƈي في فضاƛلكون الرحلة إنجاز حد Üوهي في مكان ما Üأو تنشده من أشعار Üمـن أخبار

  .مكانيŇ معينÜ وليسƘ بنية زمنية خالƮة

    ƚǾơƸــƢنجـد التشـكيل الزمني مرتبا ترتيبا أفقيا في           :ال  ǌالكبر Ɩالوحدا)  Üƾǚاالنط
    Üالمقدسة Ƴالبقا Ǐول إلƮالو Üالذهاب     ƾǚنقطة االنط Ǐول إلƮالو ÜƖالعود  (   ǐفيها أ Ʃولي

  :مƽارقة زمنية بين خط سير األحداƚ وخط قراƖƇ الخطابÜ كالشكل التالي

   هـ          و          د            ج         ب            أ)     الخطاب(
                   عود إلǏ نقطة                                                  الوƮول 

Ɩالعود      Ƴالبقا Ǐاال                        تمهيد       الذهاب       إل        ƾǚنط                                  
   6          5           4          3            2          1)      القƮة(

فتشكل السرود الرŇحليةÜ ويبلƸ عددها اƛنتين وستين وحدƖ يمكن         الوحداƖ الصغرǌ   ا    أم
فƎذا نƲرنا إلǏ هذه الوحداƘ من حيƚ ترتيبها . أن تـنقƭ باإلدمـاج وتـزيد بالتƮƽـيل        

دخول توزرÜ الخروج منهاÜ دخول     { :العـددÜǐ فƎنهـا كاألولǏ مرتبة ترتيبا تتابعيا مƛل          
Ü فهذا الترتيب من أƹراƯ الرحلة التي      }.ل إلǏ البلد  بسـكرÜƖ الخـروج مـنهاÜ Ü الوƮو       

         Üالمسافة والزمن ƚكل مرحلة من حي Ƙومميزا Ɲالح ƾتحديـد منازل طري Ǐإلـ Ǐتسـع
أما ما تمǖ بǊ هذه الوحداƘ من       ... وتوافـر المـاÜƇ والƮـعوباƘ التي تعترƯ المسافر        

            Ǝف Üخطـاب فيمـتاز بالحرية التامة للسارد في تشكيل سرده كما يراه    Ɩالوحد Ǐذا عمدنا إل
:                     مايليوفككناها إلǏ وحداƘ أƮغر تبين  "الدخول إلǏ مكة" :الƛانية والƛǚƛين المعنونة بـ
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ـ  ومن " الدخول إلǏ مكة"ن خǚل عناوين الوحداƘ الƮغرǎ المكونة للوحدƖ الكبرǎ     م
خـǚل محاولـة معـرفة ما وقƴ قبلÜ وفي الحين وما سيقƴ بعدÜ تتضƠ لنا النقاط الƛǚƛة                  

  .التزامنÜ واالسترجاÜƳ واالستباƾ: خاƮة بالترتيب وهيال
  1- ǰامƺƢال:  

              Üقياسا باألزمنة الداخلية للرحلة ƚاألحدا Ƴالخطـاب المسرود زمن وقو ǁوهـو ذلـ   
وباعتـبار ما يدركǊ القارÜƏ لكونǊ يرتب المعلوماƘ والمƽاهيم التي يستقبلها ويبني عليها             

Ƈفهم المقرو Ǐل إلƮلي. 

نجد الوحدƖ الƮغرǎ التالية    ) 1ƭÜ:190ج(زǐ في الوحدƖ الƛانية والƛǚƛين       فمـن الـتوا   
ولما نزلنا من الƛنية أنخنا الركاب بالحجون وسط المقبرÜ " :         Ɩ قال السارد  "النزول بالمقابر "

Ƙǖو األركاب قد م Üإذ لم نجد مكانا سواها Üوحططنا الرحال بين القبور ÜƖللضرور   

Ü وأمام  )1(..." يسلم إال أماكن القبور المبنية أو المحوط بها        خـيامهم السـهل والوعرÜ ولم     
فلما وقعƘ عليǊ أبƮارنا وافتضƠ ما أكنƘƃ من الشوƾ إليǊ أسرارناÜ           : " الكعبة الشريƽة قال  

اقشـعرƘ جلـودنا من هيبتÜǊ وذهلƘ العقول من عƲمتÜǊ فلم نزد علǏ أن بسلمنا وسلمنا                
Ǌ ولم نحد يمينا وال شماال عنÜǊ وتيممنا الحجر         وهللـناÜ فقƮدنا باب بني شيبة للدخول من       
  )2(..." األسود فقبلناه وطƽنا طواف القدوم وأتممناه

 Ǌم            : " أو كقولƛ ÜŇالحر Ňواشتد Üإبلنا Ǐون علƽونحن واق ÜƇار والدعاƽوبعدما أخذنا في االستغ
             Ƙوابتل ÜŇالحر Ɩسور Ƙكسر Ƈمن ما ǚين سجƽالواق Ǐعل ƘبƮ اهللا علينا بسحابة Ňمنها  من 

األرƯ والƛـياب وانطƘƽ جمرƖ الحرÜ وأعقبها نسيم بارد بقية اليومÜ ولم نزل واقƽين في               
محلـنا حتǏ جاƇ الخطيب وذهبنا إلǏ محل الخطبة الستماعهاÜ فلم نتمكن من سماƳ حرف             
مـنها لكƛـرƖ األƮـواƘ واخـتǚطهاÜ وازدحـام الخǚئƾ علǏ اختǚف لغاتهاÜ وتباين               

ألفعال الماضية تدل علǏ أن السرد وقƴ بعدياÜ ولكنǊ من حيƚ الزمن            فهذه ا Ü  )3(..."مطالبها
الداخلـي فهـو خطاب تزامني يƮف فيǊ السارد الحال التي كان عليها هو أو من يسرد                 
                                                 

 .1ƭ Ü:190 أبو سالم العياشيÜ ج– )1(
)2( –ÜǊسƽن  ƭ:191. 
)3( –Ǌسƽن Üƭ :194.  

 . المستوطرÜ من الوطرÜ أǐ طالب الحاجة-* 
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   Ǌقول ǁومن ذل Üهمƛمنازل           : " أحدا Ǐعل Ǌالجبل نشرف من Ơƽمنزلنا بس ƾفو Ǐوقد طلعنا إل
ربة مزهرƖ كƋنها نهار مشمÜƩ قد شابǊ زهر        الحـاج كلها وبقينا هنالǁ في ليلة مقمرƖ مط        

                ǁلينا هناƮو Üونستمطر رحمة اهللا من كل جانب Üالعجائب ǁية تلƌبـر ƴنتمـت Ǐالربـ
المغرب والعشاƇ ولم ننزل من ذلǁ المحل حتǏ ذهب هزيƴ من الليلÜ وبتنا تلǁ الليلة في                

  .)1(..." أرƹد عيƫ باردÜ وأǏƽƮ سرور وارد لوال تشويƫ السرŇاƾ علينا

  2- ǓƘـƩƸƢƽȅمنها:ا Ƴفي هذه المتتالية نجد أنواعا من االسترجا :  

ƍ -   ǼـǪƱالدا ǓƘƩƸƢـƽȅيوم دخلنا مكة عشية  " : قـال السارد :ا ǐيوم من ذ Ʃخام Ƙالسب
الحجـة وأول يوم من السمائم كƽانا اهللا شر حرهاÜ ودخل الركب المƮرǐ قبلنا في اليوم                

       ÜƩودخـل الركب الشامي في الساد ƴالـراب   ƴفي الساب Ǌوكانوا لقوا من الحرامية    .  وبعض
شـدƖŇ في الطريƾ حتǏ كادوا أن يتعوŇقواÜ ودفعوا لǖعراب ماال كƛيرا نحوا من مائة ألف                

Ʃوقتل أنا Üيرƛ2(..." بعدما انتهب من ركبهم ك(  

   بعـد الدخول إلǏ مكة عاد إلǏ ما وقƴ قبلها عن طريƾ االسترجاÜƳ فذكر زمن دخول                
كـر األهـوال التـي لقيتها األركاب في الطريƾ من قبل قطاƳ الطرƾ              األركـاب ƛـم ذ    

 ƭـوƮلذا نعتبره استرجاعا داخليا يسد            ... والل Üفي الزمن الداخلي للرحلة ƴوق ǁوكل ذل
  ...ƛغرƖ تخƭ أهوال الطريƾ وما يعانيǊ ركب الحƝ من متاعب بدنية ومالية

   ƙ-   ǼـƩƷƘƲال ǓƘƩƸƢـƽȅم      :ا Ǐويمتد إل Ƴا قبل زمن بداية الرحلة كقول      قد يرد االسترجا
ولم تزل اإلمارƖ في أسǚفǊ منذ أعƮار متطاولةÜ وأسǚفǊ هم المشهورون           : "... السـارد 

بـƉل أبـي نمـرÜ وهو بطن من أبي حسنÜ وإخوانهم بنو حسن لهم إمرƖ المدينةÜ ووالية                 
ƖرƮنجد مما يلي الب ǏƮأق Ǐمن أطراف اليمن إل ǊطرافƋ3(..."الحجاز اآلن ب(  

هذا االسترجاƳ يمتد إلǏ زمن خارج زمن بدƇ الرحلةƛ Üم إلǏ النقطة التي توقف عندها                  ف
السـرد ƛم يمتد إلǏ ما بعدهاÜ وهو يزودنا بمعلوماƘ تخƭ شخƮية أمير مكةÜ فبعد أن                
Əيتوهم القار ǚلئ Ɩد منذ أزمان بعيدǚقتها بسياسة البǚوع Ǌذكر أسرت Ǌعلي Ǐنƛوأ ǊƽƮو  

                                                 
  .1ƭ Ü :202السابÜƾ ج رمƮد ال–  (1)
  .1ƭ Ü:190 نƽسÜǊ ج–  (2)
(3)  – ÜǊسƽ1 جنƭ Ü:200.  
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  ... بالحكمأنǊ أمير حديƚ العهد

      Ǌقول Ɩالخارجية الممتد Ƙومـن االسـترجاعا  ..." :        ƃبها إال Ƙولم يب Ǐالليلة بمن ǁوبتنا تل
. المغاربـة وقليل من ƹيرهمÜ وكƛير من الناƩ ذهبوا إلǏ عرفاÜƘ وذلǁ دأبهم منذ أزمان              

 فقـد قال الخطƃاب وهذه السنة أعني المبيƘ بمنǏ هذه الليلة قد أميتƘ منذ أزمانÜ وقد ذكر                
ذلǁ كƛير من المرتحلين كابن رŃشيد والعبدرÜǐ ومن بعدهماÜ وذكروا أن الخوف يمنƴ من              

ǁهنا Ƙ1(..." المبي(  

                Ǐإل ƴرج Ǐسنة تكاد تنس ǁكد أن ذلƌولي Üƴليلة التاس Ǐبمن Ƙالسارد عن المبي ƚيـتحد   
ƛامن وقد  الƽقـيǊ الحطƃاب ليƛبƘ سنيتهاƛ Üم أشار إلǏ ما ذكر الرحالة منذ القرن السابƴ وال              

امـتد األمـر إلǏ زمن العياشي في القرن الحادǐ عشر من الهجرÜƖ فاالسترجاƳ خارجي               
  "وهو المبيƘ بمنǏ ليلة عرفة " ممتد يهدف إلǏ توضيƠ ما يتعلƾ بموضوƳ ما 

      Ǌقة المكانية قولǚالع Ƙذا Ƙوهذا المسجد أعني مسجد الخيف     : "...    ومـن االسترجاعا
لي بن أبي طالب رضي اهللا عنǊ أول من بناهÜ وهو موضƴ            يسـمǏ مسجد عليÜŇ قيل إن ع      

منـزل النبـي ƮـلǏ اهللا عليǊ وسلم وأƮحابǊ في حجة الوداÜƳ وطول هذا المسجد من                 
المحـراب إلǏ الباب الذǐ يقابلǊ أربعمائة قدم وعرضƛǚƛ Ǌمائة وأربعونÜ وقد رأيƘ قبل              

  :أƲن أن ƮورتǊ هذافي إحدǎ سوارǐ هذا المسجد مكتوبا ما ] أǐ هذا العام[هذا 

  أيها الغـائبون باهللا جـودوا      لغـريب بدعوƖ إن قدمتــم

  كان من قبل هاهنا مƛل ما قد     كنتم حاضرا كما قد حضرتم

ǊƮمكتوب ما ن Ǌوتحت:  

  قد حضرنا بذا المكان وƹبتم     وشهدنا بǊ كما قد شهدتــم

  )2(وذكرناكـم بكل جميـــل     فاذكرونا بمƛلǊ إن حضرتـم

            ƴموض Ǌة باإلمام علي وكونƮالمعلومة الخا Ǐر إلƲخارجي محدد بالن Ƴفهذا االسترجا   
                 Ƴأن زمن حجة الودا ǁذل ÜƳفي حجة الودا ǊحابƮوسلم وأ Ǌاهللا علي ǏلƮ نـزول النبـي

Ǌأما قول Üهذا المسجد: " معروف ǐسوار ǎقبل في إحد Ƙمبهم ..." وقد رأي Ƴفهو استرجا  

                                                 
(1) –ƾدر السابƮج الم Ü1ƭ Ü:193.  
  .Ü2ƭ Ü:204-205 جǊنƽس –(2) 
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  Ü في "إحدǎ الزياراƘ" أو في" قبل في إحدǎ السنواƘ" سواƇ فهمنا ألن الطرف قبل مبهم و

  .  النوƳ كƛيراهذه الحجة فاإلبهام قائم لذا يمكن تسميتǊ باالسترجاƳ المزجيÜ وهذ

   والǚفƘ لǚنتباه فيǊ هو التواƮل والتناƭ عن طريƾ أبياƘ مكتوبة علǏ سارية داخل             
وهذا . عياشي بشكل واسƴ قياسا علƹ Ǐيرها     هـذا المسـجدÜ وهذه الƽنية توجد في رحلة ال         

االسترجاƳ الشعرǐ يدور حول موضوƳ الحضور والغيبة والدعاƇ في هذا المكان الشريف           
Ǌتتبع Ʃالدار Ǐعب علƮبشكل ي ƾالسرد تتداخل وتتعال Ƙلهذا نجد تقنيا.  

 الداخليÜ والخارجيÜ   ا مـن خـǚل هـذه المتتالـية وجـدنا أنواعا من االسترجاÜƳ منه             
وكل استرجاƳ أدǎ أƹراضǊ    .  وبالشخƮيةÜ وبالموضوƳ  نÜ ومنها المتعلƾ بالمكا   يمزجوال

المـتوخاƖ مـنǊ وإن كانـƘ ال تـتطابƾ باسـتمرار مـƴ أƹراƯ السرد المتخيلÜ وهي          
  .استرجاعاƘ ذاƘ عǚقة متينة جدا بالبنية ونƲامها في الربط بين أجزاƇ السرد

 3-  ǟƘƜƢـƽȅية في ه  /  لـم يكـتف السـارد      :اƮو إنما سرد      الشخ Ƴذه المتتالية باالسترجا
خطابـاƘ اسـتباقية من ذلǁ ما ذكره من كƛرƖ الذبائƠ يوم العاشر وما يƋخذه الƽقراƇ من                 

فƋقسم لقد مررƘ بهذا المكان بعد سنة أو        : "...قال  ... اللحـوم وما يبيعونǊ بƋزهد األƛمان     
نم قد يبسƘ جلودها    قـريبا مـن ذلǁ في قƽولي من الطائفÜ فوجدƘ بǊ عدƖ كƛيرƖ من الغ              
  .)1(..." علǏ لحومها وعƲامها لم تمƩ إلǏ أن ƮارƘ مƛل الخشب من يبسها

ولكن بعد سنة أو قريبا من ذلǁ يجعل " لقد مررƘ "    فالـنƭ مسرود باألفعال الماضية   
الـنƭ خالƮا للمستقبل وبخاƮة حين ذكر الرجوƳ من الطائفÜ وهذا وقƴ بعد أن قرر               

ر الطائفÜ فالسرد علǏ مستوǎ الرحلة لم يƮل إلǏ هذه المرحلة           المجـاورÜƖ وخǚلها زا   
 أǐ بمدƛǚƛ ǎمائة    )2(فهو استباƾ داخليÜ يشير إلǏ أحداƚ ستقƴ بعد في الجزƇ الƛاني          . بعد

ومن : " وƚǚƛ وسبعين ƽƮحةÜ وال يذكر هذه الحادƛة في الجزƇ الƛاني مباشرƖ وإنما يقول            
من أراد  : "  أيام الموسم علم حسن تنبيǊ من قال         رأǎ منǏ وما حولها من األماكن في ƹير       

Ǌمنزل الركب بعد ارتحال Ǐر إلƲأهلها فلين Ưالدنيا بعد انقرا Ǐر إلƲ3(..." أن ين(   

                                                 
 .1ƭ Ü:198ر السابÜƾ الرحلةÜ جمƮد ال– )1(
 .2ƭ Ü:125 نƽسÜǊ ج– )2(
 .2ƭ Ü:125 نƽسÜǊ ج– )3(
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                ǎفالمد Üبعد سنة ƴستق ƚحداƋب Ǐبمن Ɩالحاضر ƚيربط األحدا ƾوهـو فـي هـذا االستبا
ة الƽائدÜƖ وعلǏ مستوǎ     علǏ مستوǎ التلقي عديم    ةواسـÜƴ لهذا تƮبƠ اإلشارƖ  االستباقي      

  .        من الرحلة التحليل نجدها ذاƘ فائدƖ جمة بحيƚ ربطƘ بين أحداƚ الجزƇ األول و الƛاني

: " ل    ومـن االسـتباقاƘ أيضـا ما سرده في مجال ذكر محاسن الطريقة النقشبندية قا              
قد يستعجلǊ   فهذا وعد    )1(..." وسـنذكر بعـد هذا نبذا من اƮطƟǚ أهلها لغرابتها بمغربنا          

لذلǁ يƌدǐ دور التشويƾ والترقب لما سيحدƚ       ..." لغرابتها: " المتلقـي وبخاƮة حين قال    
     ǚي بوعده قائƽي ÜƘحاƽƮ ƴاستها       : "... وبعد سبƽن ƴم Üسادتنا النقشبندية ƾطري Ƙولما كان

               Ưالكتاب والسنة قلما توجد في أر ƴولطـيف أسلوبها وجريانها م Üهـور محاسـنهاƲو
رأيƘ في هذه  اللطيƽة بعƯ أƮول       ... ال يعـرفها أهلـǊ حتـǏ باالسم       المغـربÜ بـل     

  .)2(.."طريقهم

   فاالسـتباƾ يتعلƾ بموضوƳ ما وهو قƮير المدÜǎ  وأدǎ الغرƯ المتوخǏ منÜǊ وهذا              
  .من حسن الربط بين أجزاƇ الرحلة بجزأيها

نامƝ مستقبلي     ومـن االستباقاƘ الواردƖ في هذه المتتالية اإلفƮاƟ عن نية الساردÜ كبر           
وفي ذلǁ اليوم حدƘƛ لنا نية المجاورƖ بالحرمين الشريƽينÜ فƋشغل بذلǁ البال وسبب             "... 

        ǁذل Ǐيرا ما أتمنƛك Ƙأنـي كن ǁالموسم        )3(..."ذلـ Ǐمعناها اإلقامة سنة إل Ɩفنية المجاور Ü
  .القادم علǏ األقلÜ وهذا بمƛابة استباƾ قد يتحقƾ وقد يطرأ طارƏ يعيƾ الشخƮية

ولم يتسƴ الوقƘ مدƖ إقامتنا بمكة مƴ شدƖ الحرŇ الستيعاب          :"...مـن االسـتباقاƘ قولǊ         و
 وسƋذكر بعضها إن شاƇ اهللا عند ذكرنا        -شرفها اهللا -األمـاكن الƽاضـلة التـي تزار بمكة       

Ü وهو استباƾ ال يتحقƾ إال في الجزƇ الƛاني من الرحلة بعد أن             ) 4( ..."المجـاورƖ بمكـة   
وعاد ليƮوم شهر رمضان بمكة وبعد ذكر يوم عيد الƽطر وأمور           قضـǏ مدƖ في المدينة      

  :ذكر األماكن التي ينبغي أن تزار بمكة المعƲمة ونواحيهاÜ فمنها:" تتعلƾ بذلǁ قال 

                                                 
)1( – ƾدر السابƮجالم Ü1ƭ Ü:206. 

  .1ƭ Ü:213نƽسÜǊج - (2)
( 3) –Ǌسƽن Ü1 جƭ Ü:206  
  .1ƭ Ü:242نƽسǊ ج - (4 )
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  .)ƹ "...)1ار جبل ƛور

   ونǚحـƲ أن السـارد لـم يذكŰر بوعده السابÜƾ بل شرƳ مباشرƖ في ذكر األماكن التي     
أخرǎ نǚحƲ أن المدǎ واسƴ جدا بين االستباƾ في نقطة          ومـن جهة    . ينبغـي أن تـزار    

 ƽƮحةÜ وهذه المسافة بعيدƖ جدا مما يجعلنا        316وعدهÜ ونقطة تنƽيذه إذ يبلƸ الحجم الورقي      
أن وƲيƽة اإلدارƖ والتنسيƾ محكمةÜ يضبطها السارد بدقة وهو         : األولǏنسـتنتƝ نقطتـين     

  .ي تقديمǊ ويƌخر ما يراه أهǚ لذلǁ دراية بما يجرǐ في متن رحلتǊ فيقدم ما ينبغǏعل

  لكون القارƏ يكون قد نسي هذا الوعد" التشويقية " االستباƾ يƽقد الوƲيƽة اإليƛارية : ƛانيا  

ولكنǊ يقوǐŇ الƛقة بينǊ وبين القارÜƏ فيستريƠ لهذه الوعود التي تتحقƾ باستمرارÜ ويƮعب             
االقتƮار علǏ ما قدم للداللة علǏ      علـǏ الدارƩ تحليل الوحداƘ بالكيƽية نƽسهاÜ لذا يمكن          

             ƾواالستبا Ƴواالسترجا ǐبالتواز ƭر الترتيب الخاƮأن تقنـية التشـكيل الزمني في عن
Ɩراضا متعددƹأ ǐدƌوت Üمسرود ƭعامة يمكن إيجادها في كل ن ƖاهرƲ.  

                Üهو القانون الزمني المتحكم في السرد ƴن التتابƎالكلي للرحلة ف ǎالمسـتو Ǐأمـا علـ   
  .رسم خط السير األفقيلكونǊ ي
ƘǖƛاƷ    - ǼǝةǾالƺǚة الǪƭƸال:  

   ƾوالخطاب     الـرحلة الغزالية      تـنطل  ƚاألحدا ǎمستو Ǐفي خط أفقي    عل .  ǎمد Ǐعل
وحـدƖ تخضƴ للزمن الطبيعي كما أنجز في الواقƴ ماعدا هذه األخبار التي             " 70"سـبعين   

كانƘ سابقة من حيƚ الƽعل     يـوردها السارد عن جهود السلطان اإلعمارية والجها دية فقد           
  .والخطاب ووقعƘ كمقدمة

        ƚالحـد  
  

  الخـطاب      
 Ǐتشتمل عل ǎغرƮ Ɩإذ كل وحد Ƙداخل الوحدا Ɩالزمنية فموجود Ƙارقاƽأما الم     

  وحداƘ أƮغرÜ فƽي هذه الوحداƘ األƮغر يمكن أن تحدƚ المƽارقاƘ الزمنية كما في 

  "نة طريƽة الخبر عن مدي" الوحدƖ الƛالƛة 

                                                 
 ( 1) –ƾدر السابƮج الم Ü2ƭ Ü:102.  
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 ]    ƾالطري Üƴالتودي Üبة من عمل المسلمينƮالق Üدار الضيافة Üاالستقبال Üƴالموق[  

  6        5         4         3        2          1 )  الخطاب (
  
  

  6         5        3       2        1          4   )   القƮة  (

  بالعودƖ إلǏ الوراƇ فƎن الترتيب في معƲمǊ قد اختل ماعدا رقم         ولكـون الخط قد انكسر      

]5 Ü 6 [             عن Üمن قبل Ʃساكني األندل Ǐإل Ɩالبا اإلشارƹ الزمن الماضي تشمل Ǐإل Ɩوالعود
فƽي هذا الشكل ال نستطيƴ أن نحدد تاريخا معينا نعود إليÜǊ        . طـريƾ اآلƛـار التي تركوها     

 قبل زيارƖ السارد للمنطقةÜ وحتǏ هذه الوحداƘ        ولكـن بناƇ القƮبة من قبل المسلمين كان       
التـي تشـتمل شـيئا من أعمال المسلمين قد ال يسردها السارد بتقنية االسترجاÜƳ وإنما                

الخبر عن مدينة   " باعتـبار أنـǊ زارها وزيارتǊ حدƚ من األحداƚ مƛل الوحدƖ الƛǚƛين             
  )ƭ)163-170" طليطلة 

1-    Ü2مـوقعها-     Üدورها Ƙ3 طـبقا-   Ü4 أزقتها-    Üأهلها Ɩقاǚ5 م-   ÜƖرŇالنزول بدار خي   

6-      Üجامعهـا Ɩ7 زيـار-     ÜǊه وسواريƌ8 بـنا-    Üموسيقية    -9 قبة بالوسط Ƙور وآالƮ 
   Ü10وخـزائن-    Üـيل فضـيةƛ11 تما- ÜƘ12منارا- Üأبواب -13 زجاج النوافذ عراقي 
   Üƴ14الجامـ-    Üالمسجد Ɩ15 منار-      Üالمستعمل في المسجد Ʃحن   -16 الناقوƮأشجار ب 

ـ   - القƮبةÜ د  -الديارÜ ج - المقبرÜƖ ب  -أ: [  زيارƖ آلƛار المسلمين المختلƽة    -17جدÜ  المس
      Ƈـعود الماƮ هــ ÜƘ18.] المـنارا-    Üالمدينة Ƈ19 أرجا-   Üناعة الحريرƮاألهالي و   

 :هذه الوحدƖ يمكن أن نرسم لها الشكل التالي.  ميلهم للمسلمين-20

                                                                                                                      

 1     2    3    4     5    6    7     8    9   10   11  12    13  14   15  16  17   18  19-20  
  
  
 1     2     3    4     5   6    7     8    9   10  11  12   13   14   15  16   17  18   19   20  

 طليطلةÜ وسرد ما رآه حسب تنقلǊ في المكان داخليا وخارجياÜ ولم يحدƚ             د   زار السـار  
أǐ انƮƽـالÜ وحتǏ الوحدƖ الواحد Ɩ والعشرين هي حدƚ أنجزه ضمن النسƾ الزماني في       

الدرجة الƛانية  المتوالـية كلهاÜ وما العودƖ إلǏ ذكر ديار المسلمين إال كقƮة متضمنة من              
  وهذا التضمين كƛير في ] أÜ بÜ جÜ دÜ هـ [ وقعƘ من حيƚ زمانها قبل الرحلة وأحداƛها 



 357 
  

  .            الرحلة بهذا االعتبار المذكورÜ وليƩ من باب االسترجاƳ التاريخي

   ومـن خǚل النموذج السابƾ نستنتƝ أن الترتيب في هذه الرحلة تتابعي خطي أما داخل               
 ƘيمالوحداƲآخر من التن Ƴلنو ƴفيخض.  

1-  ǻƹاǸـƢالـ :            Ǌكقول ǁذل Ǐالدالة عل Ʋاƽالزمن الحاضر باألل Ǐيرا إلƛيشـير السارد ك  " :
           Ǐوهم مجدون في العسة والحراسة إل Ƙالوق ǁ1(..."اآلنومـنذ ذل(   Ǌأو كقول Ü ":  مر فيƋف

ƛر مما كان في    الحـال بمكاتبة عمال المدن التي نمر بهاÜ وأمرهم بمباشرتنا والƽرƟ بنا أك            
 فاألمر Ʈدر إلǏ العمال في الوقƘ الذǐ يتواجد فيǊ السارد مƴ الحاكمÜ             )2(..."العبور األول 

  .وبذلǁ نعتبره سردا متزامنا

   ويكƛـر السـرد المتزامن فيما يتعلƾ باالستقباالƘ واللقاƇاƘ مƴ الشخƮياƘ الهامة في             
فلم نلبƚ إال والطاƹية مقبل هو      : "... البلد كقولǊ حين استقبل الوفد من قبل الملǁ األسباني        

 وأخذ بيدƫ*   ǐ حاملة ألوالدهÜ فنزل عن الكد       ƫوأخـوه في كدƫ واحدÜ وفي إƛره أكدا         
  )3(..."وهƫ وبƫ وجعل يرحب علǏ لسان الترجمانÜ ومن جملة ما قالǊ أن هذا اليوم

  :رد كما يرد التوازǐ في أوƮاف األوضاƳ والهيÜƘƉ واآلƛارÜ ومن ذلǁ قول السا 

واضƠ أن مƛل هذه السرود     ... " علǏ ما شاهدناه عيانا   ... الشلƲاƲد  ولنذكـر كيƽية تسرا   " 
          Ǌكقول Ǌشرف Ǐالتي تقام عل Ƙǚƽة بالحƮلها السرود الخاƛوم Üفي الحين    : " آنـية ƚوقد بع

             ƴوأوقدوا من الشم Üومن دونهما Üالحاكم والقاضي Üوأحضر أعيان البلد ÜǏألهـل الموسيق
رÜ فما شعرنا إال ودخل علينا من النسوƖ والبناƘ ما يقرب من المائة وقد أخذن               العدد الكƛي 

والسرد ) 4(..." نƮيبهن من الحسنÜ وفيما يغلب علǏ الƲن أنهن منتخباƘ من بناƘ المدينة           
          Ǌكقول Ɩة في المواقف المباشرƮفي الرحلة الغزالية ومتعدد وبخا ƴوجعل :"...التزامني ممت

لم : اƌهماÜ وكيف كانƘ المغنيتانÜ فشكرتهما لǊ حتǏ أني قلƘ لǊ         هل أعجبني ƹن  : يسـƋلني 

                                                 
  .51:ر السابƮƭ Üƾد الم–  (1)
(2) – Ǌسƽنƭ Ü:43.  

 (3)–Ǌسƽن Üƭ :138.  

  . عربة: أكداÜƫ جمƴ كودشة-* 
(4) –ƭ Ǌسƽ62: ن.  
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أسمƮ ƴوتا مƛل ƮوتهماÜ وال رأيƘ من يشاكلهما في الحسنÜ فانشرƟ لذلǁ وجعل يعرف              
Ǌب Ǌ1(..." الحاضرين بما أجبت(.  

               Ǌومن Üننا حاضرونƋك ƚالحد ƫما يجعلنا نعي Ǌفي Üويمكـن القول أن الزمن في الرحلة   
Ǐ المستقبل البعيد أو القريبÜ ومنǊ ما يرجعنا إلǏ الماضيÜ وقد تختلط هذه             مـا ينقلـنا إل    

               ƸيƮإذ أن ال Üيغة الزمنية للسردƮيحدد ال ǐهو الذ ƾوالسيا ÜيرƮاألزمـنة في خطاب ق
الـزمنية اللغويةÜ ال تحمل دالالتها باستمرارÜ وإن كانƘ من المƌشراƘ التي يعتمد عليها              

  .قرائن السياقيةفي التحديدÜ باإلضافة إلǏ ال
    2 -ǓƘـƩƸƢƽȅا:   
    ƾلها             ويـتعلƮقبل  النقطة التي و ƚأحدا Ǐإل Ɩوهو عود ǐبالترتيب السرد Ƴاالسترجا 

السـردÜ ويكون ذلǁ ألƹراƯ سردية Ü إال أننا حين نتحدƚ عن االسترجاƳ نقƮد بǊ ما                
     Ƈالورا Ǐإل Ɩعود ǊنƋهـر وكƲي.        Ňأن الغز ǁذل ÜǊبالماضي كل ƾما يتعل Ʃال قد يسرد ما    ولي

      Ǌفي المستقبل سردا ماضيا كقول ƴوقـ " :       Ƈرباƹمنين بخمسة أƌومن الغد ذهبنا إلخواننا الم
مشحونة بƋسارǎ المƌمنين فلما أقبلنا عليهم ضجوا ضجة واحدƖ معلنين بالشهادÜƖ ناƮرين            

رحبنا موالنا المƌيد باهللا تعالǏ فنزل من الغراب األول من فيǊ من المسلمين فسلمنا عليهم و              
  )2(..." بهم وأخبرناهم بƋن سيدنا مجتهد في خƮǚهم

   Ǌبعد          " ومـن الغد  "   فقـول ƴوق ǐوهذا باعتبار زمن الكتابة الذ Üيجعل الخطاب استقباليا
  .وليسƘ من االستباƾ كما يƽهم من هذه األلƽاƲ التي كƛر ورودها في الرحلة. الرحلة

Ǌعلي قولƽال Ƴومن االسترجا  :  

من وهم مجدون في العسة والحراسة إلǏ اآلنÜ ومما يتعجب بǊ أن العسة             ومنذ ذلǁ الز   " 
والسور الموالي  . خوفا من اإلسǚم  ...  وال تƽارقهم عدتهم   نداخـل أبواب المدينة ال ينامو     

للبـر فائدتǊ ونتيجتǊ بينة ƲاهرƖ وأŃǐ فائدƖ للعاƩ اخل األبواب الموالية للمدينةÜ واألبواب              
  هاÜـــǊ متهيƐ إلخراجـمكحلت تǊ علǏ قدمÜǊ ويده علǏ زناد مغلقة أمامǊ وخلÜǊƽ ومبي

Ƴزƽوال Ƴما هم فيهم من الجز Ǐ1(..." فهذا واهللا دليل عل(   
                                                 

(1)   – ƾدر السابƮالمƭ Ü:70  
)2( –  Üالغزال ǐالرحلةأحمد بن المهد Üƭ:182. 

  .51:نƽسƭ ÜǊالمƮدر  – (1)
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     والغرƯ من هذا االسترجاƳ الخارجيÜ أن يخبرنا عن الƮراƳ بين األسبان والمغاربة 

  باألحداƚ ترمزفاالسترجاƳ يذكر بتاريƣ قديم حافل . Ü من عهد بعيد"سبتة " حول مدينة 

أƛر كرƖ حرقƘ   "  إلـيǊ حادƛـة رمي األبواب بمدافƴ موالنا إسماعيل حيƚ أبقǏ األسبان             
  .)2 ("وسموا الباب بباب الكرƖ ويذكƃرون أبناƇهم بذلǁ ليربوهم علǏ عداوƖ اإلسǚم " الباب 

  Ǌقول Ƙأمره أن يقيم بنا في              : " ومن االسترجاعا Ǌأن Ǌيتƹعن طا Ǌكل ومن جملة ما أخبر ب
                ǚوأن يسير بنا لي Üالمدن التي يكون المرور عليها Ǌستراحة وعين لǚة أيام لƛǚƛ مديـنة

  )3(..." خشية الحر

   الغـرƯ مـن هذا االسترجاƳ الداخلي هو كشف خطة الملǁ األسباني في استقبال وفد           
المغـرب وكيƽية الترحاب بǊ وما إلǏ ذلÜǁ أما من حيƚ المدǎ فهو قƮير إذ وقƴ الكشف                 

Ɩمباشر Ƴالضابط المكلف بالمهمة بالوفد وبعد االجتما Ƈعن هذه الخطة فور لقا.  

       Ǌر نوعها قولƛالتي يك Ƙمي من      : "    ومـن االسـترجاعاǚالبنيان اإلس Ǐولما زادوا عل
خـارج السـورÜ بقي السور داخل بنيانهم المحدÜƚ في ƹاية التǚشيÜ وما هو من البنيان                

      Üوإتقان Ɩفي جد Ǌوخارجـ Ǌد           داخلـǚأن الب Ǐشاهدا عل Ǌحال Ǐر هذا السور أبقوه علƛوأ 
Ü يعود االسترجاƳ الخاƭ ببناƇ السور إلǏ زمن خارجي ƹير محددÜ           ) 4( .."كانƘ للمسلمين 

فالمدǎ بعيدÜ والغرƯ   " شريƫ  " ولكـنǊ يشير إلǏ فترƖ وجود المسلمين في هذه المدينة           
ومƛل هذه اإلشاراƘ إلǏ اآلƛار     . رهمالتذكيـر بما كان للمسلمينÜ وبموقف األسبان من آƛا        

مستƽيضـة وهـي ƹير مƛقلة بالتاريƣ تƌدƹ ǐرضا تبليغيا لما هو عليǊ الوضƴ بعد زمن                
: " وقـد يشير إلǏ تلǁ الƽترƖ بشيƇ من االفتخار المكسو باألسǏ العميƾ كقولǊ              . اإلسـǚم 

سلمين رحمهم  قـيل إنǊ كان علǏ شط هذا الوادǐ مقاعد وأخبية معدƖ للنزهة علǏ عهد الم              
  )5( ..."اهللا وبعدهمÜ وقد اندƛرƘ تلǁ المراسم وبادƘ ولم يبƾ إال اآلƛار من الجدران فقط

                  ƾن للمسلمين ذوقا رفيعا في إقامة حدائƋهو االعتزاز ب Ƴمـن االسترجا Ưإن الغـر  
النزهة علǏ شواطƐ األوديةÜ ويƋسف لذهاب تلǁ الحدائƾ التي بقيƘ أطǚالÜ  والسارد في              
                                                 

(2)  –  Ǌسƽنƭ:51.  
(3)  –ƭ Ǌسƽ61: ن.  
(4)  -ƭ ÜǊسƽ67: ن.  
(5)  – ÜǊسƽنƭ :92.  
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ـ  ـ  اس  لـيƩ بمـنحاز فهو يسترجƴ ما للمسلمين وما لغيرهم كقولǊ عن مدينة              Ǌترجاعا ت
هـي إحـدǎ الديار األربعة التي يسكنها الطاƹية في الƮƽلين            ) " Lagraja( الكـرانخة 
ƹير أن هذه أفضل عنده إذ      . في الƮيف والخريف لطيب هوائها وعذوبة مائها      . المعلومين

تخير في األرƯ الطيبة الهواÜƇ فلم يجد بŃدا من هد          أن والـده هـو الذǐ ابتدعها بعد أن          
  )1(..." شواهƾ عƲيمةÜ وقد برƳ المهندسون في التشييد بƎزائها

              Ƈǚإم Ǌمن Ưبمكان الكرانخة والغر ƾخارج زمن الرحلة ويتعل Ǐإل Ƴيعـود االسـترجا
.  ا السارد به  بفجـوƖ وتزويد بمعلوماƘ تاريخية حول هذه اإلقامة الخاƮة بالملÜǁ إلعجا          

        Ʃالكنائ ǎذكره سبب تشييد إحد Ƴاإلسبنيول وهو قلب      : " ... ومـن هذا النو Ɩأن أحد طغا
كـورÜ ذهـب لحƮار مدينة من مدن اإلفرنƮيƭ أقام علǏ حƮارها زماناÜ ولم يحƮل     
مـنها علـǏ مـرادهÜ وقد نƮب عليها مهاريƩ ومدافƴ فحالƘ بين المدافƴ وبينها كنيسة                

لم يجد بدا من هدŇ الكنيسة الحاجبة للمدينة عن رمي          عƲـيمةÜ ولمـا طال حƮاره لهاÜ و       
المدافـƴ بعـد أن نذر أنǊ يجعل كنيسة عوضا عنها علƽƮ Ǐة لم تعهد من قبلÜǊ وال يقدر                   

ولما حƮل علǏ مراده شرƳ في تشييد هذه الكنيسة وسمŇاها باسم           . أحدا أن يشيد مƛلها بعده    
     )Ʈ ".)2وره علǏ أحد أبوابهاالƽرايلي الذǐ كان بها في الوقƘ اسمǊ إشكوريالÜ و

وهو رجوƳ إلǏ خارج زمن " األسكوريال"   إن السـارد رجƴ إلǏ ذكر أسباب بناƇ مدينة          
الرحلةÜ يƽيد اإلشادƖ بعƲمة بنيان هذه الكنيسةÜ ومدǎ إخƭǚ األسبان لنذورهم الدينية كما             

كون األسكوريال  يشير إلǏ كونهم يستبيحون المقدساƘ إذا اعترضƘ مƮالحهم الدنيويةÜ ول         
سـارƘ فـي اآلفـاƾ شهرتهاÜ سد ƛغرƖ تاريخية يرǎ فيها شيئا من الطرافة التي يحسن                 

  .إيرادها وتذكير القارƏ بها

                Üفنية Ƙلغايا Ƴتقنية االسترجا Ǐمـن هـذه الـنماذج يمكن القول أن السارد اعتمد عل    
رجية وداخليةÜ  وƹالـبا مـا يكتƽي باإلشاراƘ السريعةÜ كما ضمن رحلتǊ استرجاعاƘ خا           

              Ǐعل Ǌألن المتن الرحلي يقوم في تغيير بنبات Üمها موضوعية متعلقة بالمكانƲوهي في مع

                                                 
(1)  – ƾدر السابƮالمƭ Ü:125.  
(2)  – Ǌسƽنƭ Ü:147.  



 361 
  

إن إيراد المƽارقاƘ الزمنية يلعب دورا في التنبيǊ واإلƛارÜƖ كما          .االنتقال من مكان إلǏ آخر    
ƖƇائف المنشطة لعملية القراƲيرها من الوƹ أو ƭة  استكمال الناقƽيƲو ǐدƌي.  

 3- ǟƘƜƢـƽȅا:    
نتيجة االجتهاد في المهادنة    "     يـƌدǐ االسـتباƾ وƲائـف عديـدƖ أهمهـا في رحلة             

الذǐ يخلƾ نوعا من االنتƲار لدǎ القارÜƏ ويعتبر بمƛابة وعد          " دور اإلنباƇ ..." والجهـاد 
ببلدتǊ  "... دومـن ذلǁ أن حاكم سبتة بذل جهده في االحتيال ليمر الوف           .يتـرقب إنجـازه   

ـ    يÜǊ بذل الجهود في إكرامǊ إياناÜ وأن نشاهد من إكرامǊ ما يدل علǏ محبة              والـورود عل
               ǁلما حللنا هنال Ǌب ƚما حد ƾداƮوقد شاهدنا م Üǁعـيانا بذل Ǌيـتƹطا."  ƴسري ƾفاالستبا

                ǁكد ذلƌي ǐوالراو Üأسبانيا ǁمن إكرام للوفد تملقا لمل Ǌوما قام ب Üحاكم سبتة Ƙبذا ƾيتعل
سبتة وهو يتحدƚ مƴ الملǁ حينما وƮل الجميƴ إلǏ عـن طـريƾ مـا سـمعǊ من حاكم       

ولم ] ƭ:47-127[ االستباƾ بعيد المدǎ من سبتة إلǏ الكرانخة         االعاƮمة األسبانيةÜ وهذ  
                 Ɩغرƛ إخباريا ويسد ƾبل نسيها مما يجعل االستبا Üة في حينهاƛيذكـر السـارد هـذه الحاد

  .تتعلƾ بالشخƮية

فسافرنا : " لرحلة هو الذǐ تنتهي بǊ كل وحدƖ كقولǊ          واالستباƾ الذǐ لعب دورا فنيا في ا      
ƛم يحدƛنا عن   . )1(" علǏ اƛني عشر ميǚ     ... مƮـاحبين السـǚمة قاƮدين مدينة طريƽة      

ƛǚƛة أيام وسافرنا مƮاحبين السǚمة قاƮدين      ] مدينة[أقمنا بها   : " كقولǊ" طـريƽة "مديـنة   
 ƛم يƋتي الخبر    )2(" لواƘ األرƯ   وذلǁ آخر يوم من ركوبنا الخيل لƽ      " شريƫ"مدينة خرير   

Ü والمǚحƲ أن الƮيغة قد ال تكون استقباليةÜ لكن         "شريƫ"التƮƽـيلي عـن مدينة خرير       
                Ǌوهذا شب Üالمرحلة القادمة Ǐفي نهاية كل مرحلة يشير إل Ǌمن السارد هو أن ƴالتقليد المتب

  .إعǚن عما سينجزه في خطتǊ القادمة بغƯ الطرف عن الƮيغة اللغوية

وفـي الجملة فƎن هذا النوƳ من االستباƾ هو ƹلƾ لوحدƖ وفتƠ ألخرǎ فهو بمƛابة الحلقة              
  .الواƮلة بين قطبينÜ ويكƽيǊ ذلǁ فنيةÜ وقد التزم من أول الرحلة إلǏ نهايتها

                                                 
 .58:ر السابƮƭ Üƾد الم– )1(
)2( –ƭ Ǌسƽ66: ن.  
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وسافرنا قاƮدين مدينة طليطلة عن واحد      "    وقـد يتداخل االستباƾ مƴ االسترجاƳ مƛل        
ية االهتمام بهاÜ ومنها في الخاطر شيƇ كƛيرÜ حيƚ عرجنا          وعشرين ميÜǚ وقد كنا في ƹا     

  عليها حال العبور لمدريدÜ ولم يساعدنا الوقƘ في الدخول إليهاÜ وكان القƮد منا بالوƮول 

                Ǐونقف عل Üونحيي معاهدهم Üللمسلمين Ƙطلـيطلة أن نـتعاهد األمـاكن التي كان Ǐإلـ
حƚ عما هنالǁ من الكتب العربية وما       Ü ونترحم عليهم ونعبر جامعها األعƲمÜ ونب      ممقابره

                ǚفض Ɩرƽالك Ʃمن لم Ǌل Ʋالحاف Ǌب ƾئǚال ƴللموض Ǌننقل ÜǊال يناسب ǐالذ ƴنجـده بالموض
                 ƴواستحسن منا ما فعلناه بقرطبة من قل ǁاألمر في ذل ƯŇية فوƹألن الطا Üعـن أن يطئوه

اعتذر بعدم المعرفة   اللوحتين من الرخام كانتا باألرƯ ورفعهما بƋعلǏ سور المسجدÜ وقد           
 Ü نقلنا النƭ علǏ طولǊ لما فيǊ من تداخل هذا االستباƾ            )1("بما هنالǁ من الƽرايلة وƹيرهم    
والخطة التي عزم علǏ    ..." وسافرنا قاƮدين مدينة طليطلة   " الذǐ يƋتي كƎعǚن لما سيƋتي      

من ما قام بƛ    Ǌم االسترجاƳ الذǐ يƛ   ..." أن نتعاهد ...وكان القƮد منا  " إنجازها في طليطلة    
وهو يعود بنا إلǏ الخلف علǏ مدǎ       ..." واستحسن منا ما فعلناه بقرطبة    "السƽير في قرطبة    

وقد اعتذر بعدم المعرفة    : " ƛم االسترجاƭ:102  .( Ƴ(إلǏ الوراƇ أǐ إلǏ     )  Ʈـƽحة  60(
  ǁهم ضمنيا            ..." بمـا هنالƽكما ي ǁالمل Ʃكارلو ƴم Ƈفي أول لقا ǁكان ذل)ƭ:128 ( ǐأ

للخلفÜ وبذلǁ يكون هذا االسترجاƳ قد أدǎ دور التذكيرƽƮ  (         Üحة 30(والي  علǏ مدǎ ح  
  . والتƛمين لما قام بها لسƽير

   ƘƾمƘƱ- Ǽǝ ةǾǱȆǾơƷǸة الǪƭƸال :  
   سردية الرحƘǚ طبيعية في معƲم أجزائها لكونها تهتم بالحدƚ والخبر كما وقعا وهما              

ǎر هي السدƽإذ بنية الس Üحمخاضعان للحركة والتنقلſكل الل Ǌم فيƲتنت ǐالذ .  

 Üوإن  )2(   وفـي الوقƘ نƽسǊ تتضمن الرحƘǚ نƮوƮا تنتمي إلǏ السردية المƮطنعة            
  .كان خط التخييل ضئيǚ في الرحƘǚ التي نحن بƮددها

Ƙǚتتابعي كغيرها من الرح ǎالكبر Ƙتبين لنا أن الزمن في الوحدا ƖƇل القراǚومن خ    
  

                                                 
  .Üƭ :163ر السابƮƾد الم–  (1)
أنطوان أبو زيدÜ المركز الƛقافي العربيÜ : عاضد التƋويلي في النƮوƭ الحكائيةÜ ترمبرتو إيكوÜ القارƏ في الحكايةÜ التأ - (2)

Ƈط/ الدار البيضا ÜƘ1996: سنة1بيرو .ƭ:88.  
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   ب         ج            د          هـ          و  أ          )     الخطاب(
                                                    الوƮول                  عود إلǏ نقطة

Ɩالعود      Ƴالبقا Ǐاال                                تمهيد       الذهاب      إلƾǚنط                                   
) ƚ6          5           4          3            2          1)    األحدا    

أما الوحداƘ الƮغرǎ فلها ترتيب وفƾ ما يراه السارد ويتطلبǊ          .   تـرتيبها طبيعـي أفقي    
 لديǊ من أحداƚ    السـياÜƾ إذ بمجرد ما يدخل السارد مدينة يبدأ في ملƇ وحدتǊ بما يتوافر             

Ƙوحكايا Üوأخبار...  

      Ɩنقدم الوحد ǁذل Ǐال علƛالسادسة والعشرين   "   وكم "     ƚكنموذج للدراسة الزمنية من حي
Ü فهي من حيƚ الحجم     )1(" الخروج من المدينة والعودƖ إلǏ مƮر     " الترتيبÜ وهي بعنوان    

ةÜ ومقسمة  تشـتمل علƛ Ǐماني عشرƽƮ ƖحةÜ متوسطة الحجم بالقياƩ إلǏ وحداƘ الرحل           
  :إلǏ وحداƮ ƘغرÜǎ ووحداƘ أƮغر كالتالي

    متوالية الخروج من المدينة والعودƖ إلǏ مƮر   
   .ƭ532)                                          دخول الركب( أبيار علي . 1  

  .ƭ533)                      الشوƾ إلǏ األهالي( الخروج وقƘ طلوƳ الƽجر . 2  

  .533ل في الƽƮراƭ                                                   Ƈالنزو. 3  

  .ƭ533.                                 العƛور علǏ الشيال الذǐ هرب منǊ قبل. 4  

  . البحƚ عنǊ في بدر-          

          -ǐرƮأمره ألمير الركب الم ǎشكو .  

  . لركب المغربي وإلǏ آƹا عسكر ا-                   

          -Ǌني لحكمهما وندمǚالورتي Ưرف .  

          -ƭ                 ǎفي خيمة عبد الرحمن بن قر Ǌوترك Ǌب ǁ534 اإلمسا   

          -ƭ                                هƌاƽواخت ƖǚƮ534 فراره عندما أقاموا ال  

  ƭ                                       534. بقاƇ الورتيǚني وابنǊ وراƇ الركب. 5  

  6 .ƭ                                     محمد بن القاضي ǐبركب سيد Ǌ535التحاق                    

                                                 
)1( –ƭ Üالرحلة Üنيǚ546-532:  الورتي. 
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          -ƭ                                             في المدينة ƚ535 عدم المكو  

  .ƫبي ƛƹو  رƌيا أ-          

  7 .ƭ                                     قرب الجبل ƾ535النزول قرب في مضي  

          -ƭ                    بالركب ƾساƽرويدا وإحاطة ال ƾ536 السير في المضي  

8 .ƭ                                                  قبƛ 536المنزلة التي بعد علي  

         -ƭ                        Ƙالمو Ǐبابن القاضي وهو مشرف عل Ƈ536 اللقا   

         -ǚابن القاضي لي Ɩووفا ÜهراƲ الرحيل   

 9 .ƭ                      ƴة القريبة من الينبƲ537الرحيل آخر الليل والمرور بالغي   

  . المحافƲة علƖǚƮ Ǐ الجمعة-         

  ƭ537"            ولي" في زǐ األعراب ليƩ عليǊ أƛر السƽر  التقاƌه برجل-         

           -ƭ              أو الريحان في رائحة ذكية ǁإياه عودا كاألرا Ǌ538 تنويل  

         - Ǌل Ǌإياه وقول Ǌارقتƽخذ هذا– م -ƭ                                    538  

         -Ʈالو Ǐللجمال دينا حت Ǌبيع ƭ                          رƮم Ǐ538ول إل   

  10 . ƴاإلقامة بالينب Ǐالعزم عل–ƭ                          ǁالركب ذل Ư538 ورف  

                  -ǐرƮالركب الم Ɩقو .  

                  -ǐالركب الجزائر Ɩقو .  

   539سلطان فزان     ƭارتحال الركب وبقاƇ الورتيǚني وأهل بǚده من زواوƖ و. 11  

    ƭ539.                                      إعانة الدكالي للورتيǚني بجمل-         

  ƭ539.                       فيهم سوƇ أدب مƴ سلطان فرانر أهل الجزائ-         

  .                                  تمرد أهل عامر من ركب الجزائر-         

                   -Ƙالعورا Ƙأهل عامر مكشوفا Ƈنسا                        .ƭ539  

  ƭ539.                 تشاƌم أهل عامر من دعاƇ الرحال عليهم-                   

  ƭ540.                          مزاعم إحدǎ فاسقاƘ أهل عامر-                   

                   -ƭ    ǁذل Ǐالنية والرد عل Ƈبسو Ǌني ورميǚ541 معاتبتهن للورتي  
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  12.ƭ       تهم من األعرابƛاƹوإ ǐبالركب الجزائر ƾواللحا ƴ542الرحيل من الينب                     
               -ƭ        النط في يوم شديد الحر Ǐفجرا إل ƖيرƲ542 الخروج من الح    

                -ƭ             مقابل ǚب Ƈتهم من قبل أحد األعراب بقربة ماƛاƹ542 إ     

                -ƭ                                  األعرابي ƴنيƮ Ǐعل ƾ543 تعلي  

               -ƭ                         543 السقي من آبار النبط واالزدحام الشديد  

               -ƭ                                 بقلة األكل ليقل الشرب ƠƮ543 الن  

 13 .ƭ               ǚلي واالرتحال ليǚيƽزاني والƽوال ǐالركب الجزائر Ƴ543اجتما  

                -ƭ                                                Ʃط الناǚ543 اخت           

                -ƭ                              الطعام يوم دخولنا البندر ƭ546 رخ  

               -ƭ                   رƮم Ʒبلو Ǐحت ƴوعدم الدف Üجملين Ƈ546 اكترا  

 14 .ƭ                                                الركب ƣ546هروب شيالي شي  

  545 معǊ إلǏ الشيƣ مسعود                           ƭ عودƖ الرحال ومن-         

         -ƭ                                         Ƈ546 ارتحال الركب بعد االكترا  

 15 .ƭ                         م االرتحالƛ Üǐبالركب الجزائر ƾ547النزول وااللتحا  

         -Ƈالتعريف بجملة من العلما  :  

  . سيدǐ علǏ البجائي-                                   

  . سيدǐ الƮالƠ الغربي-                                   

  . سيدǐ أحمد بن باباƩ الƽليسي-                                   

         -ƭ                                        ابƮ547 االرتحال من عيون األق    

   عنب مدين يƛمر مرتين-         

  . التزود من بندر العقبةÜ و من سوقها-         

 16 .ƭ                         Ƈالنسا Ǐالعقبة ونزول كل راكب حت Ǐول إلƮ548الو  

 17 .Ǌالنخيل واالرتحال من Ǐالمراحل إل  

 18 . ƭوƮالطاجين والل  
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                    549 بƋحمد زروƭ                      ƾ لقاƌه بƋحد أقاربÜǊ والتعريف-              
   سرد حكاية عن طƽولة أحدهما-              

              -ƭ                                 550 حكاية طاجين السيد عبد العزيز  

                    Ɩ        .ƭ551هجوم اللƮوƭ وأخذهم ألموال الحجاج ومنهم تركي من بسكر. 19  
               -ƭ           Ɩة رجلين من زواوƛاƹوإ Üضائعة Ɩرارƹ عن ƚ551 البح                    
  ƭ   552 مواجهة اللƮوƭ بالسƟǚ وشجاعة الرحال ومن معهم      -              

          Ǌومشاق ƾالطري Ƙر التنقل وتداعياƮعن Ǐقائمة عل Ɩمن    .   إن هـذه الوحد ǁوما يولده ذل
 Ƙسـلوكا .            Ǐغر مبنية علƮأ Ƙوحدا Ǐرعة إلƽمت ǎغرƮ Ɩوحد Ɩعشر ƴتس Ǐإل Ƙوقسم

  التوازǐ في معƲمها والتدرج المكانيÜ وهناǁ وحداƘ أخرǎ متولدƖ عن وحدƖ أساƩ مƛل            

ƽرƳ إلǏ وحداƘ أƮغر كلها تخƭ عǚقة السارد وتƮرفǊ مƴ          تت" العـƛور علǏ الشيال     " 
الشـيال بعـد أن عƛـر عليÜǊ وما تولد عن ذلǁ من شكواه ألمير الركبÜ  كما يمكن أن                    
             Üيقوم بها السارد Ƙعن خواطر وسلوكا Ɩعبار ÜغرƮأ Ƙوحدا Ǐعل ǎغرƮ Ɩتشتمل وحد

Ʈال Ǐة علƲل المحافƛم Ǌسƽالسارد ن Ƙالرابط بينها هو ذا ƠبƮفيƖǚ...  

  وهـناǁ وحـداƘ خاƮـة بتقيـيم بعـƯ الـناƩ مـƛل أهل عامر في ركب الجزائر                  

)   Ɩالحادية عشر Ɩالوحد(  

               ƭشخ Ƈأو لقا Üةƛر تاريخية سبب ذكرها خبر أو حادƮضامة لعنا Ƙكمـا توجد وحدا   
كذكـرعدد بايـاƘ مƮر أو ذكر التعريف بالشيƣ أحمد زروƾ وبعƯ الحكاياÜƘ ورƹم              

ƽرعها فƎن الرابط السببي قوÜǐ فضǚ عن رابط المكانÜ والمǚحƲ قلة           تنوƳ هذه الوحدƖ وت   
     Ɩاألخـبار التاريخية في هذه الوحد .        Ơتƽوتن Üبالنزول ƾمها تنغلƲفي مع Ƙكون الوحدا ƴم

بالـرحيلÜ وتمـǖ بمـا يناسب من خطاباƘ وƽƮية أو سردية أو حواريةÜ وهي عناƮر                
قد يكون عǚقة الحال بالمحلÜ أو عǚقة       مـتماƛلة ومـتوالدÜƖ و متƽـرقةÜ والجامƴ بينها          

         Üاهر مترابطة بشكل سليمƲفي نسقها ال Ɩلذا فالوحد Üقة التداعيǚالمسـبب بالنتـيجة أو ع
ولكـونها ال تشتمل علǏ الخاتمة فهي مƽتوحة ألن الطريƾ مƽتوƟ علǏ االحتماالÜƘ ولكن              

  .الدخول إلǏ المدينة يغلقها



 367 
  

فئة تشعر أنها من شاكلة الرحال      : وهم علǏ فئتين       والسـارد يـتƽاعل مƴ المسافرين       
تحـب الخيـر وتعين عليÜǊ وتقدمǊ للرحال ولǔخرينÜ وفئة من شاكلة مغايرƖ تتƽرƳ هي               
األخـرǎ إلـǏ فروÜƳ أهل الركب ذوو السلوكاƘ السيئة من الحجاج والشيالين والحمالين     

ƭ الذين يترƮدون   الـذين يسـتƋجرون بجمالهم أو بدونها لحمل أمتعة الحجاجÜ واللƮو          
         Ƈكا للدماƽوربما س Üا ونهباƽاألطراف خط Ǐالركب لينقضوا عل Ɩعود .   Ƙاراƹ وقد يشنون

               Ƣحد شيوƋك Ǌب ƾبما هو الئ Ƙئاƽكل هذه ال ƴاعل مƽوالسارد يت ÜƘاألفراد والجماعا Ǐعل
ـ      Ü وكƋحد فرسان القوم شجاعة وحزماÜ ويمكن القول أن وحداƘ          االـركبÜ ورعـا وفقه

تيǚنية محكمة البناƇ عموماÜ تƋتي ذاƘ بداية ونهاية مغلقة أو مƽتوحةÜ تغلƾ            الـرحلة الور  
  .مرحلة وتƽتƠ أخرǎ إال فيما يتعلƾ بالتمهيد الذǐ يتميز ببنية خاƮة

قلƘ وأما نحن فقد انƮƽلنا بين      : "     وفـي هـذه الوحدƖ نجد أن السرد بłعديا يبدأ هكذا            
رÜ وزال منا االختيارÜ ألن العبد مجبور في      الƲهـر والعƮرÜ وفقد كل واحد منا االƮطبا       

 )1(..." ولما نزلنا أبيار علي إذ هي أول منزلة بعد فراƾ المدينة الشريƽة           ... قالب االختيار 
               Üعل والخطابƽإال أننا نشعر أحيانا بتزامن ال ÜǊـم أن السـرد استرجاعي في والدتƹور

ƛم بتنا تلǁ الليلةƘ " :    Ü كقولǊ   فالسـارد ال يسـتعمل إال الماضي وبخاƮة في بداية الƽقرا          
ƛم قال  :" ƛم أقام الركب المƮرǐ فيها إلǏ قرب الƲهر أو كقولǊ         ..."  وافترقنا عند المغرب  
ويستمر السرد علǏ النسƾ من استعمال الماضيÜ ويشعر القارƏ         ..." لـي أحكي لǁ رƌيا    

Ǌ أن الماضـي السـردǐ مرتبط بحاضر شخƮية الرحالÜ وهو الحاضر الذǐ وƮل إلي             
  Ǌسƽالزمنية بين محور           . السـرد ن Ƙارقاƽالم Ƙولذا انعدم Üالترتيب نجده تتابعيا ƚفمن حي

           ƚمحور األحدا ƴزمني م ƾتواف ƴن الخطاب في وضƋوك Üوهذه . الحكاية ومحور الخطاب
المǚحƲـة تنسـحب علـǏ معƲم أجزاƇ الوحدƖ مƴ وجود بعƯ االستƛناƇاƘ التي يمكن               

أǐ أن وحدƖ ما قد تتƽرƳ      .  للخطاب وفي الحكاياƘ المتضمنة    إدراجها في المستوياƘ الƛانية   
المعنونة ) 5رقم(الوحدƖ الƮغرǎ : إلǏ عناƮر حكائية وخطابيةÜ كانƘ قد وقعƘ قبل مƛل        

  :العƛور علǏ الشيال فهي تتƽرƳ إلǏ: بـ

                                                 
)1( –ƭ Üالرحلة Üنيǚ532: الورت. 
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  .البحƚ عن الشيال في بدر

1- ǐرƮأمير الركب الم Ǐإل ǎشكو. 

 .شكوǎ أمره إلǏ آƹا عسكر الركب المغربي -2

3- Ǌني لحكمهما وندمǚالورتي Ưرف. 

4- ǐعند عبد الرحمن بن قر Ǌوترك Ǌب ǁاإلمسا. 

  .فراره عند أداƇ الƖǚƮ واختƽاƌه  -5

  فƎذا وضعنا رسما تخطيطيا كان كالتالي
  
           Ɩ6  أ         ب        ج        د        هـ        و         5الوحد  
  
  

ـــ       وأ            ب       ج         د         هـــــــــــــــــ

    Ɩذا اعتبرنا الوحدƎ5"   ف "  Ɩوحدتين دافعتين للسرد العام ومعبرتين عن الحركة       " 6"والوحد
التتابعـية الـزمنية للسـرد علـǏ مسـتوǎ األحداƚ والخطابÜ فƎن الوحداƘ األƮغر               

ـ .ب.أ( ـ .د.جـ ن تتابعي فيما   سردها السارد في زم   ) 5(متƽرعة عن الوحدƖ األم     ) و.هـ
وهذا االسترجاƳ يكسر الترتيب الزمني     . بيـنهاÜ ولكـنها استرجاعية بالنسبة لسير الرحلة       

                ǁالمناس Ƈمداها هو زمن الخروج من مكة بعد أدا Üارقة زمنية ماƽم Ǐالعـام ويشتمل عل
 بحجم ورقي بين النقطتين     اآلن وعاد إليǊ    هناƿبƽتـرƖ يسـيرÜƖ فقد ذكر هروب الشيال         

أما السŊعة التي يستغرقها    . سـا وƛمانين ƽƮحة من ƽƮحاƘ الرحلة المطبوعة       يسـاوǐ خم  
    Ƙحة ) و.هـ.د.ج.ب.أ(سـرد الوحداƽƮ الخامسة      . فهو Ɩعن الوحد Ƴرƽوهذا السرد المت

                Üية الشيالƮبشخ ƾوهو متعل Üزمنية Ƙارقاƽم Ǌفي ƚهـو اآلخـر تتابعيا ولم تحد Ƈجـا
  .ووƲيƽتǊ موضوعية

 مƛل ما وقƴ بين الوحدƖ      ةاƘ كƛيـرƖ في الرحلة الورتيǚني        إن مـƛل هـذه االسـتطراد      
إذ طرأƘ علǏ الرحال أزمة نƽسية أهمتǊ       ) 12(والتي تليها   ) 11(الƮـغرǎ الحادية عشر   

مما أنتƝ أزمة حقيقية تجلƘ في عدم قدرتǊ علǏ حمل أمتعتǊ           " الشيال"كƛيراÜ وهي هروب    
     :وكان الخطاب كالتالي. وأهلǊ فهو في حاجة إلǏ معين
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  - Ɩ11 الوحد ) ƴوفيها) المرور قرب الينب:  

  . التقاƌه برجل-ب.   المحافƲة علƖǚƮ Ǐ الجماعة-           أ

  . كرامة لولي بعود أراǁ-د.  اشتغالǊ بهروب الشيال-           ج

  . بيعǊ للجمال دينا-و.   مƽارقتǊ لǊ-          هـ

-   Ɩ12الوحد ) ƴاإلقامة بالينب Ǐالعزم عل(  

  :ويمكن تشكيلها كما يلي). و . هـ. د. ب. ج. أ: ( ايƋتي ترتيبها زمنيا هكذ  و
  

Ɩ12   أ         ب       ج        د         هـ       و        11الوحد  
                   

  

           أ          ج         ب        د        هـ       و 
  

داƘ قد يسرد في تتابƴ أو تحدƚ فيǊ بعƯ االنكساراƘ بالعودƖ إلǏ                إن مـا بـين الوح     
  .الوراƇ أو القƽز إلǏ األمام

اسـترجاƳ عن أخبار استطرادية تستغرƾ الماضي       ) 12-11(    فمـا بـين الوحدتـين       
المحافƲة علƖǚƮ Ǐ الجماعة منذ خروجنا      " والحاضـر والمستقبل في جملة قƮيرƖ هي        

 وسرعان ما يحكǏ لنا حادƛة وقعƘ لǊ في المكان          )1(." لǏ بيوتنا من بǚدنا إلǏ أن رجعنا إ     
        ǐير عادƹ ƭشخ Ǌهر لƲ إذ Ǌسƽإذ يعلوه النور      " ن Ƙحاب الوقƮأحد أ Ǌم يحكي   ..."إنƛ Ü

Ü وتبتدƏ باسترجاƳ   12 -11مـا حƮل بعد ذلÜǁ فالحكاية المتضمنة تƮƽل بين الوحدتين         
تمر إلǏ نهاية سرد الرحلة فالمدǎ واسƴ       مداه يعود إلǏ الخروج من الديار قƮد الحÜƝ ويس        

     Üنيǚبتها الورتيƛتتجاوز الحملتين السابقتين الممهدتين إليراد كرامة ي ǚف Ǌجـدا أمـا سعت
     ƴبها ويسردها بالتتاب ƴوهو        ) و. هـ. د. ب( ويقتن Ü السارد Ǐمسيطر عل ņهم ǁويتخلل ذل

   مبرر لƲهور للكرامةÜ    عنƮر) المحافƲة علǏ الƖǚƮ  (-فكƋن العنƮر أ  . هـروب الشيال  

كلما دنا  : " واالشـتغال عنƮر معيƾ لذهن الساردÜ فƲهرƘ الكرامة لتخƽف عنǊ همǊ قال           
أƮابني الرعبÜ ومƴ ذلǁ أسير مƴ أƮحابي       ...] Ʋهـور الرجل الذǐ يعلوه النور     [ نـي   

                Ƙالوق ǁوالحال أني مشتغل في ذل ÜلوفةƋالم Ɩالعاد Ǐالـذين أسـير معهم عل ÜƇǚضـƽال
                                                 

   .537: ر السابق، الرحلة، صصد الم– )1(
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ـ  ف واألذكـار الواردƖ بعد ƖǚƮ الƮبÜƠ نعم أخذتني شبǊ سنةÜ وأنا راكب علǏ              بالوƲائ
بغلتـي متƽكر في أمر الجمال التي تركها الشيالÜ في يدǐ بƋن أسلمها أهلهاÜ فƮعب علي                

   )1(..."شراƇ الƽولÜ وكذا القيام بها إذ شغلني أمرها أتم شغلÜ بل تشوƫ خاطرƹ ǐاية

 الƮغرǎ كان بالزمن الحاليÜ وهذا قليل بالنسبة لمتن         اةالنو   نǚحƲ أن السرد في هذه      
فالزمن علǏ مستوǎ الوحداƘ الكبرǎ تتابعي كالزمن الطبيعيÜ أما داخلهاÜ فتمǖ           . الرحلة

بمـا يناسـب من سردÜ قد يكون تتابعياÜ أو متذبذباÜ وقد يكون متوازيا يسرده السارد عن    
كما في  . يǊ حيƚ يƮعب الترتيب الزمني    طريƾ التعاقب بحيƚ يسرد متنا ما ƛم الذǐ يواز        

 ǎالكبر Ɩوتمهيد كالتالي- دخول المدينة–الوحد ǎغرƮ Ƙوحدا ƴتس Ǐرعة إلƽفهي مت  :  

   تمهيدÜ التهيƌ للدخول- 

  . الدخول إلǏ الحرم الشريف.1         

       2 .ƴالبقي Ɩزيار.  

  .ذكر مساجد المدينة. 3       

  .جبل أحد . 4      

  .آلبار القƮودƖ بالزيارƖ واالستشƽاƇا . 5      

      6 . Ɩور من المدينة المنورƮ.  

  . أحوال ومواجيد-                       

                       -ƾتعلي .  

  . عاداƘ أهل المدينة-                       

  .أودية المدينة . 7      

      8 . Ǐواحتجاج الركب عل Ɩالمجاور Ǐالعزم علǁذل .  

  .التوديƴ والبدƇ في االرتحال . 9      

   والوحدƖ السادسة والعشرون   - الدخول إلǏ المدينة   –   فالـوحدƖ الخامسـة والعشـرون       

وحين نحلل الوحدƖ الخامسة .  وحـدتان كبروانÜ متتاليتان زمنيا -العـودƖ مـن مƮـر    -
        Ƙفالوحدا Üير تتابعيƹ نجد زمنها ÜلةƮƽالدخول   (والعشرين من Üƌالتهي   Ɩزيار Üالحرم Ǐإل

                                                 
(1) –   Üƾدر السابƮالمƭ:537. 
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 ƴعب            ...) البقـيƮي ǎاألخر Ƙلكون الوحدا Üيمكـن أن تكون تتابعية مرتبة ترتيبا طبيعيا
ذلǁ أنǊ ليƩ من    . الـبƘ في ترتيبها من حيƚ زمن األحداÜƚ ويبقǏ الخطاب هو الƽاƮل           
           ǁذل Ǐعل ƭوهو لم ين Üأن يبرزها الرحال بهذا الترتيب ǐالضـرور .    ǁنقل ذل Ǌويبدو أن

ن الرحالينÜ وهكذا يمكن القول في كƛير من األحيان أن زمن الخطاب كان             عـن ƹيره م   
Ʃير من االلتباƛها فمحاط بكƛة وأحداƮواضحا أما زمن الق . 

    ولهذا نشير فقط إلǏ زمن الخطابÜ وقانون التعاقب السردǐ الذǐ يتجلǏ في مƛل هذه              
 بير بضاعةÜ بير بيرحاÜ  بئر أريÜƩ بئر البƮةÜ   : األوضـاÜƳ فحين سرد آبار المدينة ذكر      

         ǎآبار أخر ÜƩرƹ بير Üبير السير Üلم يتبين لنا       ... بيـر رومـا Ǌأوج Ɩعد Ǐوبتقليبها عل
سـبب تـرتيبها بهذا الشكلÜ ونتساƇل هل كان ترتيبǊ تاريخياÜ أم بناƇ علǏ أهمية اآلبار                

  أو كان الترتيب اعتباطياÞ ... الزراعيةÜ أم بناƇ علǏ قربها من المسجد

في فرعها  ) Ʈور من المدينة  ( هذا القول ينطبƾ علǏ الوحدƖ الƮغرǎ السادسة            ومـƛل 
ـ ( ـ ) جـ فخطابها مرتب بشكل سردǐ ماÜ ولكن أساƩ       .  عاداƘ أهل المدينة  : المعنون ب

ترتيبها يمكن اعتباره اعتباطياÜ ألنǊ ال يخضƴ للرƌية وال للƽعل سواƇ كان الƽعل حدƛيا أو               
  ...حكائيا أو تاريخيا

ج مـن ذلـǁ بخƮǚـة مƽادها أن الترتيب الزمني في الرحلة قائم بالƽعل في                   ونخـر 
المتتالـياƘ الكبرǎ وفي الوحداƘ الƮغرÜǎ أما ما تمǖ بǊ الوحداƘ الƮغرǎ من أقوال              
             ƴر النقول وتوضƛة حين تكƮوبخا ÜمƲمنت ƾلمنط Ǌعب إخضاعƮفي Üوأفعـال وأخـبار

  .بجوار بعضها

" القƮة"رتيب في الخطاب فƎذا بحƛنا عنǊ في محور          فƽـي مـƛل هذا يمكن دراسة الت          
أعيانا البحƚ وعدنا بǚ طائلÜ وهذا ال ينƽي وجود وحداƮ Ƙغرǎ أو وحداƘ أƮغر تƋخذ               

  .شكǚ منطقيا زمنيا مما يمكن الوقوف عنده

  : يمكن النƲر إلǏ الوحداƘ كالتالي- العزم علǏ المجاورƖ–   وفي الوحدƖ الƛامنة 

  هـ                ج            د    أ              ب 
  
  

  ج              أ               د           ب        هـ
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  .العزم علǏ المجاورƖ  -أ 

 . مرƯ نسائǊ -ب 

 . تعريف بƋوالد رحاب -ج 

 .احتجاج الركب علǏ عزم الورتيǚني -د 

  . تƽضل كبار أهل الركب بشراƚǚƛ Ƈ جمال للورتيǚني-    هـ

هرب من الرحال فقد اƹتم في المدينةÜ وقوǎ عليǊ الحال فƋراد           " شيال  ال" فنƲـرا لكـون   
المكـوƚ بالمديـنة فدبـر األمر باتƮالǊ ببعƯ أƮدقائǊ في الحجة السابقة الذين فرحوا               
بقـراره ووفـروا لǊ ما يلزم للمجاورÜƖ فلما أخبر نساƇه بذلǁ أƮابهن ƹم شديدÜ ولكون                

المتوطنين في أوالد دراج المقيمين في الو       إحـداهن من أوالد رحاب عرف بƋوالد رحاب         
فلما سمƴ الركب احتجوا احتجاجا وطلبوا من الورتيǚني العودƖ         " بو طالب " تحƘ جبل    ةلج

                ƴامتن Ǌولكن Ǌدراهم ل ƴفحاولوا جم ÜǊمƹ ويبدو أنهم أدركوا سبب Üالجزائـر معهم Ǐإلـ
ابÜ وسي حمودÜ وسي     رحŇ نوبذلǁ قرر اب  . بالقسـم أال يƋخذ درهما من أحدÜ إال بالسلف        

             Ǌوأهل Ǌحمل نسائ Ǐعل Ǌني تعينǚجمال للورتي ƚǚƛ Ƈشرا Üكاتب بن قانة Ǐوهذا . عيسـ
                 ƴوم Ü في الخطاب يكون مبررا منطقيا ƖورƮـرا ولكن إيراده بهذه الƮأمـر قـدم مخت
                Üالتبرير الزمني Ǐوال عل Üهذا التبرير المنطقي Ǐور علƛاألسـف ال يتيسـر لنا دوما الع

نا أن نشير إلǏ إيراد بعƯ األخبار متتابعة والعǚقة اعتباطيةÜ ويمكن النƲر إليها             ويبقǏ ل 
بƋنهـا عǚقـة مكانـيةÜ عن المجاورÜƖ إذ حين يتناول موضوعا واحداÜ يستقƮي أجزاƇه               

ومن األمƛلة الواضحة علǏ االسترجاƳ أنǊ حينما كان يزور         .بالـتدرج وال يƲهـر السبب     
       Ǌزيارات ƴـر استرجƮالمشـاهد م  Ɩفي الجزائر منجز :    Üمليانة Üتلمسان Üالجزائر Üبجاية

Üعنابة Üقسنطينة Üعقبة ǐسيد ÜƖبسكر Üوالمسيلة ÜƖدزواوǚوب ÜƩدل ÜƖ(1)..."البليد  
  
   2- Ɲالمد:  )e èLa dur( ƾأو الديمومة أو االستغرا .  

              Üƭوحجم الن ƚقة الناشئة فيما بين زمن األحداǚالع Ǐعل Ƈبنا ƭمن    وهي حركية الن
Ü وتطبيƾ هذه التقنية يƋتي أحيانا سهǚ بسيطاÜ        ...أسـطر وƮـƽحاÜƘ وفقـراÜƘ وجمل      

                                                 
(1) - Üنيǚالورتي Üالرحلة ƭ:291.  
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"  G.Genette"يقول جنيƘ   . وأحـيانا تكتـنǊƽ الƮـعوباƘ وبخاƮـة في المتون الطويلة          
ـ " هي مدƖ القƮة مقيسة بالƛوانيÜ والدقائÜƾ      ( تحدد سـرعة الحكايـة بالعǚقة بين مدƖ         س

هو طول النƭ المقيƩ بالسطور     (وطول  ) السـنين والسـاعاÜƘ واأليـامÜ والشـهورÜ و      
ƘحاƽƮر المرجعية االفتراضية عندنا           ) والƽƮوهي درجة ال Üن الحكاية المتواقتةƎم فƛ ومن

تكون هنا حكاية ذاƘ سرعة متساويةÜ دون تسريعاƘ وال تبطيئاƘ  وقد تƲل فيها العǚقة               
   .)1(..."اية ال توجدمƛل هذه الحك...  بين مدƖ القƮةÜ وطول الحكاية ƛابتة دوما

 فالمدƖ المقƮودƖ هي سير الحركة الزمنية من حيƚ البطÜƇ والقƽزÜ والتوافÜƾ وقياƩ هذه              
              Üير العلميƹ Ʃالدارسين التخلي عن هذا المقيا Ưبع Ɵيقتر ǁوبذل ÝعبةƮ عملية Ɩالمـد

           Əباستمرار من قبل القار Ʋالسردية الملحو ƴالمرتبط بالمقاط Ƴاإليقا Ǐولو  والتركيـز عل Ü
       ƾاالستغرا ƠطلƮحميد لحمداني أن م ǎوير Üأفضل  ... تقـريبيا "     ǎما لد Ƴإذ يتولد اقتنا

               ǁوبذل Üالطبيعي أو ال تتناسب Ǌطول ƴزمنية تتناسب م Ɩمد ƾاستغر ƚن هذا الحدƋب Əالقار
عن عدد الƽƮحاƘ التي تم عرضǊ فيها من طرف الكاتبÜ أǐ أنǊ ال عبرƖ               وبغƯ النƲر 

 ويدرƩ إيقاƳ النƭ من خǚل أربƴ حركاƘ        )2("تحديد االستغراƾ الزمني  بزمن القراƖƇ في    
 –) sommaire( والمجمل أو الخƮǚة   –) pause( والوقƽة –) scène(المشـهد : وهـي 

 Ƈاƽوالحذف أواإلخ)L'ellipse(  

 حـوارǐ في أƹلب األحيان بين الشخƮياƘ أو مناجاƖ ذاتيةÜ ويحقƾ تساوǐ             :المǂـǶد  -1
     )3(... تحقيقا عرفيا) األحداƚ(والقƮة ) لخطابا(الزمن بين الحكاية 

    كما أن السرد المƮƽل لǖحداƚ والوقائƴ أو لحدƚ واحد وواقعة معينة يجب اعتباره 

  كذلǁ مشهدياÜ بناƇ علǏ أن ذلǁ البطƇ الذǐ يحققǊ المشهدÜ يمنƠ المتلقي إحساسا قويا 

 علǏ أال يكون وƽƮا    )1(سرد المقدم بالمشاركة في الحدÜƚ بما يحقƾ تƽاعǚ أكƛر عمقا مƴ ال         
  .ولكنǊ حين يطول يحدƚ ملǚ في النƽوƩ فتعزف عنǊ إن لم تشدŇ أوتاره بƎحكام

                                                 
 .ƭ:102...  خطاب الحكاية– )1(
 .Ü1999ƭÜ:76 سنة1بنية النƭ السردǐ من منƲور النقد األدبيÜ المركز الƛقافي العربي طحميد الحمداني   – )2(
 .Ü:108 خطاب الحكايةƘƭ Ü جيرار جني– )3(
 .1998ƭ Ü:102طÞ سنة) دراساƘ أدبية(ية العامة للكتاب الهيئة المƮرÜ أيمن بكرÜ السرد في مقاماƘ الهمذاني– )1(



 374 
  

وهي البطƇ المطلƾ حيƚ ال يوافƾ مقطƴ ما من الخطاب السردǐ أǐ مدƖ              " :الـǡǸـǞة  -2
      )2(."في القƮة

رهÜ بسبب     ويعنـي ذلـǁ أن زمـن األحـداƚ قد توقف في حين يستƋنف الخطاب سي               
أوالتمدد اللغوÜǐ وقد يحدƚ بشكل     . االستقƮـاƇ فـي الوƮـفÜ أو االستطراد في الخبر         

                Ʋأو يقوم بالوع Üآخر Ǐإل Ƴية أو مكان أو االنتقال من موضوƮف شخƮعند و Ɛاجـƽم
Ƙكلما Ɵسر ألغازا أو يشرƽأو ي Ʃƽالن ƚحدي ƴأو يسترسل م Üواإلرشاد.  

ة المرتبطة بلحƲة معينة من القƮة حيƚ يكون        الوقƽ:     ويميـز الدارسـون بين وقƽتين     
  الوƮف توقƽا أمام شيƇ أو عرضا يتوافƾ مƴ توقف تƋملي للبطل نƽسǊ وبين الوقƽة

  )3(. الخارجة عن زمن القƮة والتي تشبǊ استراحة يستعيد فيها السرد أنƽاسǊة الو ƽƮي

قائƴ يƽترƯ  وتعتمد الخƮǚة في الحكي علǏ سرد أحداƚ وو       " Sommaire ":الǅȆƲة -3
                 Ƙأو أسطر أو كلما ƘحاƽƮ واختزالها في Ƙأو أشهر أو ساعا Ƙفي سنوا Ƙأنهـا جـر

 Ü ومعنǏ ذلǁ أن الخƮǚة تمر علǏ أحداƚ كƛيرƖ          )4(قلـيلة دون التعـرƯ للتƽاƮـيل        
 جمل  بسـرعة أو تستحضـر أحداƛا ماضية كانƘ قد استغرقƘ وقتا طويÜǚ وتعرضها في             

  .قƮيرƖ تقرأ في وقƘ قƮير جدا

 وكلمـا زادƘ المـدƖ الملخƮة كلما زادƘ سرعة النƭ إذ تقدم بتركيز وتكƛيف وهي                 
أساسـا تلخƭ األحداƚ التي قد مضƘ بالƽعل سواƇ كانƘ متعلقة بالشخƮياƘ أو األماكن              
أو األحـداƚ أو األشياÜƇ وهذا هو األƮل فيهاÜ ولكن يجوز أن تلخƭ حدƛا سيحƮل في                

   ) 5(:لخƮǚـــاƘ فـــي اآلتـــيالحاضـــر أو المســـتقبل ويمكـــن إيجـــاز ا

    1-  ƭالتقديم الملخ   :          Ưال تعر ƚبحي ƚحداǖل ƴالسارد بتقديم موجز سري Ǌي فيƽيكت
ƚاألحدا Ƙإليها تطورا Ƙالنتيجة النهائية التي تكون قد انته ǐأ ÜيلةƮالح ǎأمامنا سو.  

                                                 
 .Ü:108 خطاب الحكايةƘƭ Ü جيرار جني– )2(
)3( –ƭ Üبنية الشكل الروائي Üǐ175: حسن بحراو. 
 .ƭ:76. نقǚ عن حميد لحمدانيÜ بنية النƭ السردƮ Ü3ƭ Ü:130 .ǐورƘجيرار جنيينƲر  – )4(
)5( –ƭ Üبنية الشكل الروائي Üǐ154 -153: حسن بحراو  
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قوم وهو تلخيƭ يتناول أجزاƇ من أحداƚ القƮة ي       :  خƮǚة األحداƹ ƚير اللƲƽƃية    -2   
ويمكن تمييزها بسهولة التساعهاÜ    ... الـراوǐ باختـيارها وƮياƹتها من وجهة نƲره هو        

ƘياƮم الشخǚوخلوها من ك.  

   3-     ƘياƮـة خطـاب الشخƮǚخ  :       ǎم جرƛ ƘياƮالشخ ǊتƲƽاألمر بخطاب تل ƾويتعل
تلخيƮـǊ من قبل السارد بƎيجاز واقتضاب ويرد علǏ أشكالÜ ولها عǚقة باألسلوب ƹير              

وكذلǁ . ر وباالسترجاƳ إذ يختلط االسترجاƳ مƴ الخƮǚة ونƽرƾ بينهما في الوƲيƽة          المباش
  .الخƮǚاƘ التƽسيرية والتوضيحية

4- ǛƶـƮما في             " :ال Ɩمد ƾيواف ǐسرد ƴال يوجد مقط ƚحي Üالحـذف سـرعة ال متناهية
  Ü وهـو السرعة العليا ويكƅمŃن في األحداƚ التي يمكن تƮورها أو توقعها وال              )1("القƮـة 

      Ƙجني ǎوير ƭيذكـرها الن"G.Genette "أو    أ ǐرƮود بالحذف هو الحذف الحƮن المق
  .الحذف الزمنيÜأما ƹيرها فهو إسقاطاƘ يحتƲƽ لها باسم النقƮان

دون أن  ) األحداƚ(  فالحـذف هـو قƽز الخطاب السردǐ عن مرحلة زمنية في الحكاية             
  .ƛة أشكال من الحذف ويميز بين ǚƛ)2(..."يوازيها ولو جزƇ بسيط من الخطاب

 .وتƮدر عن إشارƖ محددƖ أو ƹير محددƖ... الحذوف الƮريحة - أ

الحذوف الضمنية أǐ تلǁ التي ال يƮرƟ النƭ بوجودها بالذاƘ وإنما للقارƏ             - ب
 ...أن يستدل عليها من ƛغرƖ في التسلسل الزمني

الحـذف االفتراضي الذǐ نتبينǊ بعد حادƛة يشرحها النÜƭ فالحذوف مهما كان             - ج
  )3(ا ونوعها تمƛل جزƇا من النƭ منعدما عمليا عدده

ينشƋ إيقاƳ النƭ   ) الوقƽة والمشهد (بما قبلهما   ) الخƮǚةÜالحذف(  وبمقابلة هاتين الحركتين  
السـردÜǐ ونƌكد أن الحذف الƮريƠ هو الحذف المعلن ويمتاز بكونǊ يكشف لنا Ʈراحة              

بالحذف الضمني أو الحذف    وهو ال يختلط    " مرƘ عشرون سنة    "عن مقدار لƽترƖ محذوفة     
Ǌكل بطريقت ÜƇاƽاإلخ ƾاالفتراضي الذين يردان عن طري .  

                                                 
  .ÜÜƭ :108 خطاب الحكايةƘ جيرار جني–  (1)
  .ƭ Ü:273سامي سويدانÜ في داللية القƭƮ وشعرية السرد.  د–  (2)
  .Ü:117-120 خطاب الحكايةƘƭ Ü جيرار جني–  (3)
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      Ǘالرحلة العبدرية في -أو  
   ƍ-  دǶـǂالم:           ƠبƮفي ƘياƮالشخ ƴم Ǌيجعلنا السارد وجها لوج ǐفي الحوار المشهد 

ين القـارƏ وكƋنǊ يشاهد المشهد أمامÜǊ ومن هنا يعتبر المشهد الحوارǐ تشخيƮياÜ ومن ب             
وƲائƽـǊ أنـǊ يلقـي المزيد من األضواƇ علǏ طبائƴ الشخƮياƘ المتحاورƖ ويكشف عن               

Ü ومادمنا في الرحلة أمام راو واحد هو المƌلف وهو الشخƮيةÜ فǚ نتوقƴ             )1(...دوافعهـا 
فـي الحـوارÜ تعـدد مستوياƘ اللغةÜ وإنما سنجد اإلƮرار علǏ مستوǎ واحدÜ إنها لغة                

وǐ بƲهور لغاƘ االستعمال المتداول إال حينما علƾ علǏ لغة نوعـية منتقاƖ ولم يسمƠ الرا   
 Ɩا منهم     : " أهل القاهرƮشخ Ƙوقد سمع) Ɩفي التـلبية يقول  ) أهل القاهر :   Üǁاللهم لبي ǁلبي

  .)2(" ويجعل كافاتها كلها همزاÜƘ فلو سمعتǊ سمعƘ كǚما مضحكا 

هو حوار قريب من       كمـا أن الحـوار الدرامي ƹير متوقƴ في الرحƘǚ أيضاÜ وإنما             
المحادƛـاƘ العاديـةÜ لكنǊ يقوم بوƲيƽة أساسية هي التعرف عن الشخƮياƘ وأفكارها أو              

ومن ذلǁ هذه المناقشة التي     . مناقشاتها للكشف عن آرائها وآراƇ السارد حول موضوƳ ما        
ولما حضرƘ تدريسǊ   : " جـرƘ بين العبدرǐ وبين الشيƣ ابن عبد السيد في طرابلƩ قال           

وإن يŋـكŽذĉبوłǁ فقŽدń كذŮبł الذĉينł مĉن قŽبńلهĉمń جƇƉłتهŃمń        : (ي دولة التƽسير قولǊ تعالǏ    مـرŇ لهـم ف    
ĉيرĉنŃالم ĉابŽتĉوبالك ĉرŃبŃوبالز ĉƘاŽنŎيłم بالبŃلهŃسŃ3()  ر(  

ǊلتƋأراد هنا: فس ǐما الكتاب المنير الذ.  

  بƎجماƳ من المƽسرين. بƋنǊ جنƩ وهو بمعنǏ الزبر قبلǊ: فƋجاب

Ǌل Ƙفقل :Þلم كرر  

  )وجمد علǏ ذلǁ(للتƋكيد : فقال

   فالغـرƯ مـن إƛـباƘ هذا الحوار إƛباƘ المستوǎ العلمي البن عبد السيد في التƽسير                
  .بالخƮوÜƭ بدليل تعليƾ المƌلف

                                                 
 .Üƭ :482م1986/هـƮ1406دقي حطابÜ دار الƛقافةÜ بيروÜƘ لبنان : Ü فن المسرحيةÜ ترمليƘ. ب. فرد– )1(
 .127:عبدرÜǐ الرحلةƭ Ü ال– )2(
)3( –  Ɩاآلية فاطرسور Ü25. 
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                   Ɛالسي ǁالسلو Ƙبƛأن ي ǐفحينما أراد العبدر ÜةƮوقـد يـرد الحـوار متضمنا في ق 
اÜƾ أورد حكاية زيارƖ ملǁ الروم في عهد        للمƮـريينÜ والمتمـƛل فـي األكل في األسو        

  إن بلدكم هذا ضعيف: وبعد زيارƖ المدينة ومحاورتǊ قال لهم. السلطان الƲاهر

  وكيف ذلÜǁ أو ما ترǎ المخلوƾ الذǐ بÞ Ǌ: فقالوا

إن هƌالƇ جميعا ما خرجوا إال لشراƇ عشائهم من السوƾ ولو كان في ديارهم              : فقـال لهم  
  )1(." تعذر السوƾ عليهم لماتوا جميعاطعام الستغنوا عنÜǊ ولو 

             Ʋحاف ǐوقد أورده السارد باألسلوب المباشر الذ ÜƖسكان القاهر ƴهذا الحوار يبين وض   
  .فيǊ علǏ أقوال القائلينÜ وهذا يƌدǐ وƲيƽة تحليلية إقناعية

  وقد يرد مƛل هذا الحوار في المروياƘ الƛابتة عن الرسول ƮلǏ اهللا عليǊ وسلم أو عن                
ƮأǊما             )2(حاب ƭاليومية بين األشخا Ƙاƛالمحاد Ǌيشب ǐومن الحوار الذ Üرضي اهللا عنهم 

  )3(.المƌلفÜ وابن دقيƾ العيد/ جرǎ بين السارد

    وممـا يمكـن اعتباره تابعا للحوار الداخليÜ تلǁ التƋمƘǚ التي ترد هنا وهناǁ كقول               
. علي رضي اهللا عنهما   العبدرǐ بعد ذكر مزاراƘ مƮرÜ وبخاƮة تربة رأƩ الحسين بن           

  ǚاطميين قائƽفيذكر ال " :           ƾرضي اهللا عنهم تحقي Ƙل البيƉب Ǌالتنوي Ǐحملهم عل ǐوكان الذ
دعـواهم الباطلة أنهم منهم فƎنهم ما تƋتǏ لهم ما راموا في بدايتهم قبل استحكام أمرهم إال                 

كƽرÜ وƲاهروا   فلما تمكنوا جاهروا بكل      - زاده اهللا جǚلة   -بانـتمائهم إلǏ البيƘ الشريف    
بكـل إلحادÜ وبقوا مƴ ذلǁ متمسكين بƮƋل دعواهم في انتسابهم إلǏ أهل البيƘ حتǏ أباد                

  )4(..." ماهللا عضراƇهم ودهم بالƽناƇ دهماƇ ه

               Üوإنما يدرج ضمن السرد Üيلƛكما في التم Ɩقلما يقدم مباشر Ƙǚوالحـوار فـي الرح    
لخيƭ المشاهد تلخيƮا يحافƲ علǏ     ويركـز أساسـا علǏ الربط السريƴ بين األجزاƇ وت         

مƛل سƋلƘ الƽقيǊ زين    .جوهر المحادƛاƘ عن طريƾ األسلوب ƹير المباشر لحكاية األقوال        
Ǐجاب ... الدين عن معنƋف...  

                                                 
)1( –ƭ Üالرحلة Üǐ128: العبدر. 
)2( –ƭ عن علي Üالرحلة ÜǊسƽ28: نƭ عن عمر Ü:165. 
)3( –ƭ Ǌسƽ140: ن. 
)4( –ƭ Ǌسƽ149: ن. 
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ƾعنها في الطري ƘئلŃس Ƙوكن Üحالتها Ƙإذا حال Ƈروف الماƲ عن ǊلتƋوس...  

  ...إن ذلǁ من باب تغيير الماƇ لطول المكƚ: فقال

Ƙروين: قلƲبغي أن ين...  

    فـƎن مƛل هذا الحوار المسŇرد يتحول إلǏ خƮǚاƘ ويƮبƠ حركة سريعةÜ بخǚف ما              
Ƈالمشهد لحركة مائلة نحو البط Ǌديƌي.  

ƙ-ةǞǡǸال :  
تبـرز الـوقƽاƘ كميزƖ لهذه الرحلة ولكونها تعتمد علǏ الوƮفÜ فيمكن القول أن معƲم                

      Ưة وعرƽابة وقƛـاف السـارد بمƮ1(أو(    Ƙل  في الوقƛم ÜǊسƽن " :   Ɩوتلمسان مدينة كبير
سـهلية جبلـية جميلة المنƲر مقسومة باƛنتين بينهما سورÜ ولها جامƴ مليƠ متسÜƴ وبها               
                ƴاهرها في سند الجبل موضƲقهم وبǚخƋب ƩƋوال ب Üوأهلهـا ذوو ليانة Üقائمـة ƾأسـوا

              Ʋومن أع ÜƖيرƛك Ƙمزارا Ǌوب Üالحين وأهل الخيرƮوهـو مدفن ال ÜادŇمها يعـرف بالعـب
وعليǊ رباط مليƠ   ... وأشـهرها قبر الشيƣ الƮالƠ القدوƖ فرد زمانǊ أبي مدين رحمǊ اهللا           

   )2(..." مخدوم مقƮودÜ والدائر بالبلد كلǊ مغروƩ بالكرم وأنواƳ الƛمار

  إنهـا وقƽـة عند مدينة تلمسان تعرƯŇ فيها الخطابÜ والحدƚ واحدÜ والسارد ينقلنا من               
وإنما هي أشبǊ ما تكون بشريط      " الرƌية"وسيلة الوƮف   جـزئية إلـǏ أخرÜǎ ولم يذكر        

مخزون في الذاكرÜƖ أتحƽنا بǊ حين وجد الƽرƮة مواتيةÜ ومن خǚلها عرƯ لنا المƲهر              
هذه الوقƽاƘ ال تقدم لنا أحداƛا بل أوƮافاÜ وهي ال تتوقف كليةÜ وإنما             . الشـامل لتلمسان  

           Ǐحت Üة في الرحلةƽوتربو عن أربعين وق Ƈببط ǁة     تتحـرƽبوق Ơتƽاألساسية ت Ƙأن الوحدا
وƽƮيةÜ وبمنƲر عام شاملÜ وقد يتخلل بعضها وقƽاƘ أخرǎ كالمزاراÜƘ والمساجدÜ عدا            

  Ƈالعلما ƘƉذا  . هـيƎف Üمتن الرحلة ƴما يزيد عن تس ǐحة أƽƮ ينƛǚƛ وتشكل حجما يقارب
  Ʈف في أضƽنا إلǏ ذلǁ التعريف بالعلماƇ وطبقاتهم وأخǚقهمÜ أدركنا مدǎ الحجم الوا

  :ويمكن النƲر إلǏ هذه الوقƽاƘ كالتالي.  الرحلة العبدرية

                                                 
 .ÜÜƭ :112 خطاب الحكايةƘ جيرار جني– )1(
)2( –ƭ Üالرحلة Üǐ11: العبدر. 
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     ƍ-    ǨمƘـǂال ǜـǅǸفكلما حل     : ال Ɩبارز ƖاهرƲ را      ويشكلƲالسارد بمدينة يرسم لها من
شـامǚ يتـناول أهم المعالم العمرانيةÜ والموقƴ الجغرافيÜ وƹالبا ما يدمƝ طبائƴ السكان              

 ƛم وƮلنا إلǏ مدينة بجايةÜ مبدأ اإلتقان والنهايةÜ         : "مـƛلما فعل حين وƮل إلǏ بجاية قال       
وهـي مدينة كبيرÜƖ حƮينة منيعة شهيرÜƖ برية بحريةÜ سنية سريةÜ وƛيقة البيانÜ عجيبة              

 ƹليهماموضـوعة في أسƽل سƠƽ جبل وعرÜ ومقطوعة بنهر وبحرÜ مشرفة            ... اإلتقـان 
 متسƴ بها لطاƳ    إشـراف الطلـيعة متحƮـنة بهمـا منيعةÜ فǚ طمƴ فيها لمحاربÜ وال             

وضـاربÜ ولها جامƴ عجيب منƽرد في حسنƹ ǊريبÜ من الجوامƴ المشهورƖ الموƮوفة             
المذكورÜƖ وهو مشرف علǏ برها وبحرهاÜ وموضوƳ بين سحرها ونحرهاÜ فهو ƹاية في             
             Ǌفي ƖǚƮال Ǐبون علƲوأهلها موا ÜƩƽالن Ɵوترتا Ǌيتƌدر لرƮال Ɵينشر Ʃـرجة واألنƽال

  )1(..." في القيام بǊ تهمم ورعايةمواƲبة رعايةÜ ولهم 

    هكـذا تتجلǏ الوقƽة الوƽƮية إذ يعلن عن المدينةƛ Üم يبدأ الخطاب الوƽƮي في التورم            
Ü وال ينسǏ المسجد وعامريÜǊ وطلبة      ةبالتدريƝ من نقطة إلǏ أخرÜǎ كƋنǊ لوحة بانو رامي        

اÜ فهو يستحضر الماضي    العلم في أركانÜǊ ويهتم بƋسوار المدن وآƛارهاÜ وما آل إليǊ أمره          
البعـيد والقريبÜ ويقارنǊ بالحاضر المستغرب العجيبÜ وكƋنǊ يستنطقها للتحاور بما يسر            

يـتعاقب فـي الـرحلة العبدرية سرد األحداƚ والوقائƴ مƴ وƮف األماكن             )2(. ويـريب 
واألشـياÜƇ واألشـخاƭ بشـكل جليÜ وهذه إحدǎ تقنياتهاÜ لوال االستطراداƘ الخاƮة             

  .للقاƇاƘ مƴ العلماƇبالنقول وا

  ƙ-    ǼمǾـƾƪƢال ǜـǅǸار           : الƛيرها من اآلƹو ÜƘاألهراما Üيقـف السـارد أمام المساجد
يقوم بوƲيƽة محددƖ تحديدا دقيقا أال      " الƮامتةÜ وينقلها إلينا بلغة Ʈامتة أيضاÜ وهذا النقل         

        Ƙواالنطباعا Ʃيتحو   )3(." وهـي توليد قدر ال متناه من األحاسي Üر الساكنƲفالمن Ü  Ǐل إل
منƲر مجسم ينقل إلǏ القارƏ االنطباعاƘ التي يمكن أن تنقلها اللوحة الƽنية مƴ فارƾ بين               
استقبال اللون واللÜƲƽ فالتتابƴ السريƴ لǖلƽاƲ ومشحوناتها الداللية يعبر بسرعة هو اآلخر            
                                                 

)1( –ƭ Üالرحلة Üǐ26:  العبدر. 
)2(  -        ƭ في قسنطينة Ǌ32: يمكن الوقوف عند ما قال       ƭ ÜƩل تونƛيرها من المدن مƹو Ü :39  . ƭ Ü90:واإلسكندرية  Üمكة Ü

ƭ:173 .ƭ Ü203: المدينة .Ʃ222: القد... 
  .Üƭ :110... حسن نجميÜ شعرية الƽضاÜƇ المتخيل–  (3)
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               Ɩرƽالش ǁحين تدر Üمن قبل السارد Ǐر المتوخƛاأل ƚليحد ƚاالستقبال والب Ɩأجهـز Ǐإلـ
ـ  وفي هذا المجال نجد لسارد العبدرية      . وية التي يرسلها السارد إدراكا جماليا Ʈحيحا      اللغ

Ü فǚ يمر علǏ أƛر إال ويذكره بƎيجاز أو تƮƽيلÜĆ أو يرسم            األقدميناهـتماما خاƮا بƛƉار     
ƮورƖ المدينة من حيƚ القتامة واإلشراÜƾ أو يقف متعجبا مستغربا كما وقف عند الساقية              

فهي من جملة ƹرائب الدنياÜ وهي      ... وأما الساقية : " لماƇ إلǏ تونƩ  التـي يجلـب فيها ا     
قديمـة من عمل الروم مجلوبة من جبال بجنوب تونƩ علǏ مسيرƖ يومين أو نحوها في                
               Ƈوسربوا الما Üجبل أو تل خرقوه Ǐذا انتهوا بها إلƎف Üأوعار وأودية متقطعة وجبال وآكام

ناطر بعضها فوƾ بعƯ حتǏ يستوǐ مƴ مجرǎ        فـيǊ وإذا انـتهوا إلǏ واد أو وهد بنوه ق          
قǊ حتǏ ينسرب الماƇ منها     ن ما يكون من البناƇ وأƹربÜǊ وأوƛ      السـاقية بƮخر منحوƘ أتق    

                Ǐإل Ʃتون Ƈمن ورا Ƙدار Ǐهذه الساقية بهذا العمل حت ƘلƮوات Üمعتدل ǎفـي مسـتو
ǚمي Ɩنا عشرƛا Ʃمدينة قرطجنة وبينها وبين تون Ǐإل Ƙوانته Ü1(.." الغرب(  

 د   فالوقƽة هنا وƮف سردǐ متحرǁ ينقلنا من الينبوƳ البعيد ويسير عبر الوديان والو ها             
 Ǐعل Ʋالمحاف Ƈلنشاهد حركة الما ƾاƽالمعتدل " ويدخل بنا في األن ǎالمستو."  

         Ʃار قبة باب البحر بطرابلƛومن هذه اآل        Üحسن إحكامها ǐفيها العبدر ƴŇوإبدا التي تتبƳ 
   ÜǐرƮف بƮبو ÜـنعهاƮ     ǚوف قائƮوبمسافة قريبة من المو  " :  Ʃإال ... ولم أر بطرابل

قبة بباب البحر من بناƇ األوائلÜ وهي ƹاية في اإلتقانÜ ونهاية اإلحكام مبنية من Ʈخور               
مـنحوتة فـي نهايـة العƲĉمÜ منقوشة بƋحسن النقÜƫ مرƮوفة بƋعجب الرƮفÜ متماƛلة              

ن طين وال ƹيرهÜ ومن العجب ترتيب  المقـدار علويها وسƽليهاÜ وال مǚط بين الƮخور م        
تلǁ الƮخور ورƽƮها في األساƩ فضǚ عن رفعها إلǏ السقفÜ ورƽƮها هناǁ مƴ فرط              
              Ǐوعل Üر في حسن وضعهاƲمنقوشة يحار النا ÜƖمستدير ƖخرƮ وفي مقعد القبة Ü مهاƲع
 القـبة قـبة أخـرÜǎ عاليةÜ ومبان مرتƽعةÜ ورأيƘ للقبة السƽلǏ بابا مسدوداÜ وعليǊ من               

              Üربهاƹوأ ÜنعةƮ ƳبدƋخور بƮال ǁورين من تلƮاه مƽقد اكتن Üأسدين ƖـورƮ Ǌخارجـ

                                                 
(1)  – ƭ Üالرحلة Üǐ40:العبدر.  
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وهما متقابǚن علǏ البابÜ وفي كل واحد منهما Ʈور لجام قد أمسǁ بعنانǊ شخƭ واقƽا               
  )1("وراƇهÜ وقد منعǊ بǊ أشد المنÜƴ ولعل ذلǁ كان لمعنǏ تعطلÜ وجهل سره و اهللا أعلم 

لكل ƛم انتقلƘ إلǏ الجزƛ ÜƇم عبرƘ بشيƇ من اإلعجاب عن    إن عـين السارد ابتدأƘ با   
حسـن الƮـنƛ Üƴـم أخذƘ في الوƮف االستقƮائي أوال بƋولÜ ولما أتǏ علǏ الوƮف                
الخارجـي الƲاهـرǐ الـتمƩ لـǊ داللـة باطنيةÜ فلم يدرǁ شيئا أو أنǊ أدرǁ وال يريد                   

عن العلةÜ عن   إنǊ يبحƚ   " ولعل ذلǁ كان لمعنǏ تعطل وجهل سره        : " التƮـريÜƠ فقـال   
العمـƾ الـذǐ يعلل بǊ لحيرتÜǊ ولكن األƛر يبقƮ Ǐامتا ال يبوÜƟ كƮانعيǊ الذين رحلوا                

إنـƮ ǊمƘ يتشكل في المحكǏ لكنǊ أيضا يتم بƮورƖ محايƛة علǏ            . ومعهـم أسـرارهم   
  .المستوǎ السردƮ ÜǐمƘ يستدرجǊ تقنية الوƮف

تشعار إلدراǁ المعنǏ ولكن       إن الـرƌية البƮـرية أيقƘƲ الرƌية القلبيةÜ وأيقƘƲ االس         
ƾالعم ǁاهر حاول أن يدرƲاإلنسان ال ǁوقد يكون أفضل وكلما أدر Üǎأقو ƘمƮ2(ال(  

   Ǌالبديعة قول Ǌاتƽبرقة    : "...   ومن وق Ưفي أر Ƙوما رأي...     Ƈǚفي خ Ǌمسكن رأيت ǎسو
              ƖورƮ Ǐل جبل علƮƋلد بƮ عاقبة في حجرƮر الƮوق ƾبين الرجل المشقو Ưمن األر

Ü وعلǏ بابها ƃƽŃƮةÜ ولها بناƇ مليƠ نقر فيǊ عن يمين وشمال Ʈور بيوƘ لم يتم                دار رائقة 
عملهـاÜ وإذا دخلƘ من باب الدار ألƽيƘ قبة مليحة متسعة مرتƽعة السمÜǁ مربعة منقوشة               
بƋبـدƳ الـنقÜƫ وفيها مƮاطب قد دارƘ بها حتǏ اتƮلƘ بالبابÜ وقبالة الباب باب آخر                

 كبيرÜ وجميƴ ذلǁ منحوƘ في حجر Ʈلد يƽوƘ         يطلـƴ مـنǊ علـǏ درج إلǏ بيƘ آخر         
Ǌف إتقانƮ3(..."الو(   

   هـذه الوقƽة تدور علǏ نقطة واحدƖ وتنƲر إليها عين السارد من جهاƘ مختلƽةÜ وعن               
قـربÜ وƮـاحبها ينـتقل من مكان إلǏ آخرÜ جادŇا في أن ينقل الƮورƖ بدقƃة معبŇرا عن                  

 مƛل  ةمعبرƖ عن ذاتية الرƌية الو ƽƮي     إعجابـÜǊ ولذلǁ يضƽي بعƯ الƽƮاƘ االنتقائية ال       
ورƹم ذلǁ يبقǏ إعجاب السارد أكبر مما لÜƲƽ        " بƋبدƳ النقƫ " "بـناƇ ملـيƠ   " "دار رائعـة  "

                                                 
)1( –ƭ Üالرحلة Üǐ82: العبدر. 

  ƟǚƮ:399-400 فضلÜ بƹǚة الخطاب وعلم النƭ ÜƭانƲر –  (2)
(3)  – ƭ الرحلة Üǐ87:العبدر.  
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      Ǌƽاآلن ال تسع Ƙفالكلمـا"  Ǌإتقان ŽفƮالو Ƙوƽف      "يƮوالوا ÜƘابƛ وفƮأن المو Ʋحǚوي Ü
ǁهو المتحر...Ɲر يسير بالتدريƲن المنƎواألشكال ف Ƈف األشياƮي ǊولكونƘباƛ1(." نحو ال(  

  إن العـبدرǐ مولـƴ بالتƽاƮيل المعمارية وبخاƮة حين يقف أمام اآلƛارÜ حتǏ أن هذا               
              Üور الشكل بدقة متناهيةƮإذ ي Üفنية في الرحلة العبدرية ƖاهرƲ يشكل Ü ارƛاإلعجاب باآل
ممـا يجعل القارƏ يعجب بالشكل من خǚل الملƽوƲ رƹم انتمائǊ للمرجÜƴ ولعل ذلǁ عائد               

  .Ǐ كوننا ال نجد هذه اآلƛار اآلن إال في الخطاب الرŇحليإل

    ǫاƸـǵȁإلحكامها كالحجر الواحد        : " يقول السارد    :ا ƘارƮ Ɩواألهرام مبان من حجار
فـي ƹاية العلو متسعة األسƽل مستديرƖ الشكلÜ فكلما طلعƘ انخرطƘ حتƮ Ǐار أعǚها              

  )2(.." حادŇا علǏ شكل المخروطÜ وليƩ لها باب وال مدخل

   فالسـارد يعـتمد علǏ حاسة البƮرÜ ويهتم بالشكل الخارجيÜ ولما لم يتمكن من سبر               
أƹـوار األهرام في ذاتها لجƋ إلǏ ما روǐ في كتب التاريƣ الستكمال الƮورƖ عن األƛر                

Ü ومن هنا تدخل النقول في الوقƽة       )3(. " بنـيƘ لحƲƽ جƚƛ الملوǁ    " الموƮـوف وأنهـا     
 الحواƩ يلجƋ السارد إلǏ الموروƚ فيمǖ الƽجواƘ من خǚل          الوƮـƽية Ü إذ حيـنما تعجز      

ƘاƇو السارد هو القائد              . المقرو Üمكة Ǐإل Ǌالرحال في طريق ƴم Ǌالعبدرية يشعر أن Əفقار
              Ƙفي محطا ǁوذل Ǌاستراحة فيما حول Ʃوبين الحين واآلخر يوقف السير ليلتم Üوالدلـيل

ƮفÜ أو االسترسال في إنشاد الشعرÜ      سـاكنة تماماÜ أو ذاƘ حركية بطيئة عن طريƾ الو         
  .أو في االستطراداƘ اإلخبارية

   ƟاƷƘـǚالم:             Ɩواهتم بها الراحلون بعده مغار Üǐعن العبدر Ƙاف التي نقلƮومـن األو 
ومن هذه المنهلة إلǏ مغارƖ شعيب يومان وبعƯ يومÜ وهي مغارƖ           :" شعيب التي قال فيها   

 من بابها إلǏ داخلها مضيئة ألجل اتساعهاÜ        كبيرƖ مرتƽعة السمǁ جدŇا معجبة الƽƮة مشعة      
معجبة الƽƮةÜ وهي في جحر أƮم بƮƋل حدب ƹليƲ وفي بابها يسير ارتƽاÜƳ فƎذا دخلتها               
انحدرƘ في درج من حجارÜƖ جعل ألجل الزلÜƾ والمغارƖ نƽسها من Ʈنƴ اهللا الذǐ أتقن               

                                                 
(1)  –Üةƛقضايا الرواية الحدي Üجان ريكاردو  ƭ:153-157.  
(2)  –ƭ الرحلة Üǐ147: العبدر.  
(3)  –ƭ ÜǊسƽ147: ن.  
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البابÜ راكد كƋنǊ   كـل شيƇ ال قدرƖ علǏ مƛلها آلدميÜ والماƇ في قعرها كƛير Ʋاهر من               
بـركة مƮرÜ وهو ماƇ معين بǚ ريبÜ ولوال ذلǁ لنزف في سقية واحدƖ وهو عذب لوال                 

السقاÜƖ وبين باب المغارƖ وقعرها بالتقدير ستون       * ما يخالطǊ مما يتƮبب إليǊ من مسيطة      
  )1(..." أو سبعون ذراعا

            ÜǊفي Ƙوجد ǐف الحدب الذƮوأخذ ي ÜƖخر       وقـف السـارد في مدخل المغارƮ في 
              Üالداخل Ǐإل ƖرƲن Ǐم ألقƛ ÜƇالضو ƾباخترا Ơيسم ǐالذ ƴف مدخلها الواسƮم وƛ ÜيمƲع
                Ƈناƛأ ƾوالغر ƾمن الزل Ʃالنا Ʋƽلة في حƛالمم ǊتƽيƲو ǁأدر Ɩفـوجد مـدرجا من حجار
                 ƾم يقدر عمƛ Üمن مسيطة Ǌوعذبا لوال ما يخالط Üفهو معين ال ينضب Ƈأما الما Üالسـقي

إنǊ يسلط رƌيتǊ علǏ الموƮوفƮ  .     Üنƴ اهللا الذǐ أتقن كل شيƇ      المغـارƖ التـي هي من     
ويسـمƠ باختراƾ الضوƇ ليرǎ األعماÜƾ فالواƮف والموƮوف ƛابتان والرƌية فقط هي            

ال قدرƖ علǏ مƛلها    " المتحركة في هذه الوقƽة التي كان التركيز فيها علǏ العناƮر الغريبة            
..." وهو عذب لوال  " "وهو ماƇ عذب  " "ا كƛير والماƇ في قعره  "والعناƮر المƽيدƖ   ..." آلدمي

           Ǌفهي تشب Ǌالتشبي ƾعن طري ƖورƮـم يحاول تقريب الƛ" رƮوتقدير عمقها وهو   " بركة م
       Ʋƽفـي استعمال الل ƾباليقين"ولم يقل   " بالتقدير"دقـي"     Üائي موضوعيƮف استقƮو Ǌإن Ü

  .انعدمƘ فيǊ الذاتية باستƛناƇ شعور اإلعجاب

ما كان في تلمسان أورد بعƯ أشعار ابن خميƩ وعلƾ عليها           المƌلـف حين  /    والسـارد 
 وفيǊ ذكر لشيوƢ    )2(واسـتغرƾ ذلـǁ عدƽƮ ƖحاƘ كما أورد برنامƝ ابن خطاب المرسي           

واألشـعار المرويةÜ ولما التقǏ بابن عƮام أورد قƮيدتǊ في الرد علǏ المعتزلةÜ وأورد              
          Ǌل  ƖيدƮبق Ɩم ختم الوحدƛ ÜǊسƽن Ƴفي الموضو ǎأخر ƖيدƮخمسة وعشرين ق Ǐتشتمل عل

                ǎمستو Ǐوتضخم عل Üƚسير األحدا ǎمستو Ǐالكلمة عل Ǐة بمعنƽإنـنا أمـام وق Üبيـتا
 Üالخطـاب .          Ƙإذ لوالها لكان Üريهاƛوت Üتعطي للرحلة مذاقها Ƙاƽوالوق Ƙوهذه االستطرادا

  .الرحلة سردا لمراحل السير وأماكن النزول

                                                 
   الماƇ يبقǏ في أسƽل الحوÜƯ ونحوهÜ ج مساييط: المسياط:  المسيطة-* 

(1)  –ƭ الرحلة Üǐ160:  العبدر.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ21-13: ن.  
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لماÜƇ ومƴ األدباƇ والƽقهاÜƇ حتǏ إذا تحركƘ          إنهـا وقƽـاƘ أدبية مƴ اآلƛار والعلم والع        
  .               القافلة تحرǁ السردÜ فتبرز الخƮǚاƘ والقƽزاƘ فتتبدل السرعة إلǏ أقƮاها

Ƨ- ـةǅȆƲعلية أو خطاب                :الƽال ƚالسـارد فيها األحدا ƭيلخـ Üƴوهـي تقنـية للتسـري 
ائية فمن ذلǁ   الشخƮـياÜƘ أو يقـدم ملخƮـا ƹرضǊ إطƳǚ القارƏ علǏ الحƮيلة النه            

    Ǌالمـراحل كقول ƭوبينها         : " تلخـي ÜƖالعقبة الكبير Ưومما يلي اإلسكندرية من هذه األر
              Ǐومنها إل Üستة أيام Ɩوبينها وبين الكبير ÜƖغيرƮم العقبة الƛ Üأيام Ɩوبين اإلسكندرية عشر
اإلسـكندرية أربعـة أيـامÜ وكلتاهما خƇǚ ال ساكن بهاÜ وال مسكنÜ وأكƛر مواضƴ هذه                

لقد ذكر عشرƖ أيامƛ Üم قسمها علǏ معلمينÜ ستة         . )1(.." رƯ هكـذا أسام بǚ مسمياƘ     األ
Ƙمسميا ǚب Ƈإنها أسما Þفيها ƚحد ǐولكن ما الذ Üوأربعة أيام Üأيام.  

        Ǌكقول ƘياƮقوال الشخƋة متعلقة بƮǚأبا محمد ابن      : "    وقد تكون الخ ƣالشي ƘلƋوقد س
ال قعدÜ وما استƽدƘ في العلم فائدƖ سوǎ ما تقدم           فيها و  معـبد السـيد عـن أشياÜƇ ما قا        

  .)2(..."تسطيرهÜ في قولƮ ǊلǏ اهللا عليǊ وسلم إذا نƌدǐ للƖǚƮ أدبر الشيطان

       Ǌكقول Ɩالحاضر Ǌالسارد حول أفعال Ǌالسريعة ما يقدم ƘـاƮǚومـن الخ    ..." : Ƙوزر
               Ǐإل Ƙم رجعƛ ÜǊأبي مدين رضي اهللا عن Ǌآية زمان ƠالƮال ƣقبـر الشي    Ǐحت Ǌالبلد فبتنا ب

        Ɩوأدركنا القافلة بوجد Üة تختزل لنا أعمال السارد       )3(..."خـرجنا مـن الغـدƮǚفهذه الخ 
فالنƭ المقدŇم في أقل من سطرين      . اختـزاال حتـǏ كƋن الهدف هو تسجيل األحداƚ فقط         

  .جرƘ أحداǊƛ في أكƛر من يومين

طبيعي ولم يستقم لنا ما يمكن        تتبعـنا المراحل التي يمكن اعتمادها كمƌشراƘ للتاريƣ ال        
  :أن نبني عليǊ إال ما تعلƾ بالوحداƘ الكبرǎ التي كانƘ كالتالي

  7:هـ688ƭ Ü من ذو القعدƖ سنة 25   البدƇ في الرحلة يوم

  .Üƭ:169 689من ذǐ الحجة سنة 7   الوƮول إلǏ مكة يوم االƛنين 

  .220:ـƭ Üه689 من ذǐ الحجة سنة 30   الرحيل من المدينة المنورƖ يوم 

                                                 
(1)  –ƭ Üالرحلة Üǐ89: العبدر.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ78: ن.  
(3)  –ƭ Ǌسƽ279: ن.  
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  .ƭ:280... بعد عيد الƽطر689   الوƮول إلǏ المغرب األقǏƮ في شوال من عام 

فـƎذا اعتمدنا هذه المراحل الكبرǎ مقياسا وحددنا المدƖ الزمنية لكل وحدƖ وما يقابلها من               
  خطاب اتضحƘ لنا سرعة السرد في الرحلة العبدرية

�  ƭ 169-7مرحلة الذهاب ǐحة مقابل 162 أƽƮ 370 تقريبا يوما.  

• ƭ المقدسة Ƴ220-169التجوال في البقا ǐة وعشرين يوما51 أƛǚƛ حة مقابلƽƮ . 

• ƭ Ɩحوالي 280-220مرحلة العود ǐحة مقابل أزيد من 60 أƽƮ 270يوما . 

 ƽƮحة أǐ أكƛر من نƮف      162 يـوما تقـريبا يقابلها من السرد حوالي          370    أǐ أن   
 ƽƮحةÜ أǐ لكل يوم ƽƮحتان وأكƛر و   يوما يقابلها واحد وخمسون    23الƮـƽحة للـيوم و    

  . يوما يقابلها ستون ƽƮحة تقريبا270

   ومـن هنا نستنتƝ أن السرد كان معتدال في مرحلة الذهاب وبطيئا في مرحلة الوƮول               
إلـǏ البقاƳ المقدسةÜ وسريعا في مرحلة العودÜƖ فƎذا أضƽنا أن هذه االستـنتاجاƘ تقريبية              

ذوف داخل السرد وبخاƮة مرحلة العودÜƖ التي يسكƘ        جداÜتبـين ما يمكن أن نجده من ح       
  .فيها السارد عن كƛير من المراحلÜ فيلجƋ إلǏ مجرد الذكر وقد يلغيǊ أيضا

   إن الخƮǚـة السـريعة والحذف المتعدد األوجǊ هو التقنية التي اعتمدها العبدرǐ في              
Ǌسرد رحلت .Ɩة في مرحلة العودƮالمراحلواألشكال التالية تجسد لنا ا. وبخا ƾلخطاب وف  

Ƣ                        Ƣ                          خطاب  
  
   

  ) مرحلة العودƖ(ز )      في البقاƳ المقدسة(ز )      مرحلة الذهاب(     زمن

         الزمن < الزمن              خطاب >الزمن                 خطاب <   خطاب 

    فالـزمن أكƛـر من الخطاب في رحلة الذهاب واإليابÜ ويبدو الخطاب متضخما في              
  .مرحلة البقاƳ المقدسة

 ƘǾǱƘƥ Ǽǝ ةǾǱƘƪƢة الǪƭƸال:  
 سميƘ هذه الحركة بالمشهد لكونها تعرƯ المتحاورينÜ ويغيب السارد ليƽسƠ           : المǶǂد -ا  

          Ǐالزمن عل Ɩوفي هذه الحركة تتعادل مدÜ المجـال لهـم      ǐالطول الذ ƴم ƴالوقائ ǎمستو 
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 للزمن  )1(تسـتغرقǊ علـǏ مستوǎ القول لكونها تعرƯ كما جرƘ فسرعة الكǚم مطابقة              
الـذǐ قيلƘ فيÜǊ ويعتبر الدارسون الحوار هو الشكل األكƛر مشهديةÜ ولكن يمكن اعتبار              

دراج  ويبدو أنǊ كذلǁ ما لم يكن وƽƮاÜ ويمكن إ         )2(السرد المƮƽل لحدƚ ما مشهديا أيضا     
  .المراسƘǚ والمخاطباƘ الشعرية ضمن هذه الحركة

   ƍ-ƳņƸƾالم ƷاǸƮال :  
  إن الرحلة التجانية سردية وƽƮية بالدرجة األولÜǏ وأما المشاهد الحوارية المباشرƖ فهي            
مـنعدمةÜ ولكـنا سنتعسف بعƯ الشيƇ لنعتبر بعƯ المخاطباƘ حواراÜ ألننا نعتقد أنها              

... فخرجƘ إليǊ : "... حولها السارد إلǏ حوار مسرد كقولǊ     كانـƘ كذلǁ في األساƛ ÜƩم       
فتƋنسـƘ بمذاكـرتǊ تلـǁ العشيةÜ وطلب مني رƌية مخدومنا فلم تمكن تلǁ الليلةÜ بسبب                

. )3(..." مـرƯ كان يشكو بÜǊ فواعدتǊ من الغدÜ وأمرƘ البواب أن يعرفني بǊ إذا وƮل              
واƮف للقاƇ بين شيƣ    مـن الواضـƠ أن هـذا النƭ حوارǐ في أساسǊ تحول إلǏ سرد               

. )4(وسـارد الرحلة Ü وهكذا تتحول الحواراƘ إلǏ سرد عن طريƾ الخطاب ƹير المباشر             
  Ǌقول ǁإبراهيم        : " ...ومن ذل Ǌمنهم رجل أسود اللون اسم Ǌفكان فيمن رأيت ...  Ǌوحكوا عن

فـي ذلـǁ عجائب فسƋلتǊ عن ذلÜǁ فƋقرŇ بÜǊ وادعǏ أن لǊ رئيا من الجن يƋتيǊ فيخبر بما                   
ون في أشعار يخاطبǊ بهاÜ فاستƛبتǊ عن شيƇ من ذلÜǁ فذكر لي شعرا ادعǏ أنǊ أنشده                يك

إياه منذ أيام بجبل فيǊ علǏ كائنة وƽƮهاÜ تكون في رجب اآلتيÜ وكنƘ كتبƘ ذلǁ الشعر                
ولم يكن فيǊ شيƇ مما أحال      ... فلما تƋخر األمر إلǏ انقراƯ شهر رجب      .   في هذا التقييد  

رƘ إلǏ محو ذلǁ الهذيان من الكǚمÜ وتذكرƘ قولƮ ǊلǏ اهللا عليǊ            علـيǊ وأشار إليÜǊ باد    
  )5(" ... " ال كهانة في اإلسǚم " وسلم 

              ÜƘالذا ƴم ǐحوار Ǌأجزائ Ưوفي بع ÜينƮبين شخ ǐحوار Ǌفي أساس ƭإن هذا الن   
إال أن السارد سرŇد الحوار فƮار خطابا ƹير مباشر حرÜ تƮرف فيǊ السارد تƮرفا رآه               

                                                 
 .83:يمنǏ العيدÜ تـقنياƘ السرد الروائي في ضوƇ المنهƝ البنيوƭ ÜǐينƲر  – )1(
)2( –ƭ ÜيƮƮالتخييل الق Üريمون كنعان Ƙ31: شلومي. 
 .174:رحلةƭ Ü التجانيÜ ال– )3(
)4( –ƭ ÜƝالمنه Ƙتقنيا Üالروائي ƭالن Ü50: برنار فاليط. 
)5( – Üالرحلة Ü197  التجاني. 
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الوƲـيƽة السرديةÜ وهذا النوƳ كƛير في الرŎحÜƘǚ بحيƚ يمكننا إحداƚ بعƯ            يتناسـب و  
  .التغيير علǏ كƛير من الخطاباƘ لتƮبƠ حوارية خالƮة

     ƙ-ǨǆǞالم ƳƸƾال :   
  والمقƮود بǊ أن يكون الكم الخبرǐ كƛيراÜ فقد أورد السارد أخبارا عن فتƠ إفريقيةÜ وهي 

مƛل هذه الحال يƮبƠ الخبر المنقول عن فǚن كƋنÜ         Ǌ وفي   )1(نقـول عن مƌرخين للمنطقة      
             ƘياƮالحوار الدائر بين الشخ Ǌبخبر آخر فتتكون لدينا مجموعة أقوال تشب Ǌم يردفƛ Ǌقول  .
: ومن ذلǁ ما أورده من أخبار عن المهدية وتƋسيسهاÜ فقد نقل هذا الحوار عن معلم الƽتيان               

المهدǐ : راÜƳ وƛǚƛة وƛǚƛين ذرعاÜ فقال    وأمر المهدǐ بقياƩ هذه الرمية فكانƘ مائتي ذ       " 
وكان يقف علǏ فرسǊ فيƋمر الƮناƳ      : هذا منتهǏ ما تقيم المهدية في أيدينا من السنينÜ قال         

وأمر بعمل باب الحديد للمدينةÜ فجعل ƽƮائƠ مƮمتةÜ تم أƛبتƘ فيها           : بمـا يƮنعونÜ قال   
         ƳناƮفقال لل Üƾتـتلقل Ƙفبقـي Üف    :المسـامير Þمرهم   :قالوا  ما عندكم في هذاƋف Þǐال ندر

بتسـميرها كـذلƛ Üǁـم أمـر بƎيقاد نار تحƘ الباب كلǊ حتǏ التهبÜ واتƮلƘ المسامير                 
             ǐمما عد من معارف المهد ǁفكان ذل ÜƖكلها قطعة واحد Ƙفعـاد ÜƠائƽـƮولما تم  ...بال

                 ÜǊقلƛ إلفراط ǁذل Ǐفكلهم أخبره أال سبيل إل ÜǊة أحب اختبار وزنƽƮهذه ال Ǐالـباب علـ
Ü فهذا السرد وإن كان منقوال عن ƹيره فهو يƌدǐ وƲيƽة الحوار من حيƚ              )2(..." مفƋمره

  .الزمن وسرعتÜǊ وليƩ من حيƚ األسلوب

المƌلف وƹيره  /   يمكن اعتبار المراسƘǚ التي أنجزƘ بين السارد        : المƸاƩ- ƟȆƽــ       
   بكري أب بينǊ وبينǎفمن ذلǁ ما جر. من المحاوراƘ سواƇ ما كان منها شعرا أو نƛرا

ǐزاوƽالن ǐالغمار Ơبن فت:  

  يـا أيهـا الـسيـد والمـستƽـاد     جـوهـرƖ أحسńـدŃ فيها العبـاد

  )3(خـاطـبƘ ذاǁ المـجد أƛنـاƇ ما     رفعƘ للمولǏ األجل الـعمـاد

  :ولما ناولنيها رسولǊ ارتجلƘ لǊ في الحال

  هاديـا نسمـة الـروƯ سقتǊ العهاد     Ʈوب حيا روǎ الربŇا والو
                                                 

)1(– ƾدر السابƮالمƭ Ü :11- 22.  
)2(–Ǌسƽن Üƭ :321. 
)3(–ƭ Ǌسƽ10ذكر . 148: نƘأبيا. 
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  )1(وحـدقƘ أزهــاره أعـيــنـا    مـرادها رƌيـة ذاǁ المـراد

  :ا وƮل إليǊ جوابي رجƴ إلي بقولǊولم]:قال[

  أراحƹ ƘبŇ أليم العنـــا       أم سłنة من بعد طول السهـاد

  أم فجƖƋ الوƮل عŃقŽيبł الجƽا      أم مستطاب الرǐ بعد الحـراد

  ا األذكار في كل نـادأم رفعة من بهـا سيـــد       طابƘ به

  )2(أشعرني البشرǎ وحسبي بما      قرر من ود وحسن اعتقــاد

     ومـن مـƛل هـذه المراسـƘǚ ما جرǎ بين التجاني وƹيره وهو مقيم بزنزورÜ إذ                 
ƴواس ǎمد Ǐعل Ƙǚالمراس Ƙ3(.استطال(   

 )4(وكـذا أƛـناƇ إقامـتǊ بطـرابلƩ حيƚ أورد عدƖ مراسƘǚ اشتملƘ علǏ الشعر والنƛر         
             Ƈيره من األدباƹ وبين Ǌبين Ƙوالسـارد مغـرم بهـذه المكاتباÜ    بشعرها Ƙǚفهذه المراس 

ونƛـرها أدرجـناها فـي الحـوار توسعاÜ إذ تقوم بما يقوم بǊ الحوار من حيƚ الوƲيƽة                  
ولكنǊ حوار مكتوب إذ يبادر أحدهم بالمراسلةÜ فيرد عليǊ اآلخر في           .اإلبƹǚـية والتعبيرية  

  . قاÜƳ وقد تستمر المحاورƖ وقد تنقطƴالسياƾ نƽسǊ واإلي
ƙ -ةǞǡǸال :  
 فـي المـتن الذǐ نحن بƮدده تلعب الوقƽاƘ دور االستراحة بمعنǏ الكلمةÜ إذ يسرد                  

السـارد األفعال المتوالية المنجزƖ في الطريÜƾ فƎذا نزل الركب قام بوƮف المكان وƽƮا              
وƽƮا شامǚ يتناول العناƮر    مكـƛـƽا انتقائـيا موجزاÜ أو وƽƮا استقƮائيا مÜǚƮƽ أو           

  : عن ƹيره المكونة للمكانÜ ويƋتي ذلǁ من إنشائǊ أو منقوال

ووƮلنا إلƽƮ ǏاقƲ Ʃهرا فرأيƘ مدينة حاضرÜƖ ذاƘ سورين         : "  الوƮـف الشامل    -1
  يمشي الراكب بينهماÜ ويضرب البحر في الخارج منهماÜ وكانƘ بها قبل ƹابة زيتون 

  
  

                                                 
)1(– Üƾدر السابƮالمƭ :148 . بيتا15ذكر . 
)2(–ƭ Ǌسƽبيتا14ذكر . 150 -149: ن. 
)3(–ƽن ƭ Ǌ236 -221: س.  

(4)  –ƭ Ǌسƽ306-280:  ن.  
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   )1(..." العربÜ فليƩ بخارجها اآلن شجرƖ قائمة مƮǚقة لسورهاÜ فƋفسدتها    

    فالوƮـف بانورامـي شامل وسريƴ لƽƮاقÜƩ ونǚحƲ فيǊ عناƮر سردية ومن هذا             
وهي جزيرƖ قوية   : " الـنوƳ مـن الوƮـف المشتمل علǏ السردÜ قولǊ في جزيرƖ قرقنة            

           Üفي وقتنا هذا متغلبون عليها ǎارƮوالن Üالقدم Ǐالذكر عل Ɩشهير ÜƖمتحكمون في   العمـار 
أهلهـاÜ وليƩ لها سورÜ وال دورÜ وإنما سكنǏ أهلها في أخƮاÜƭ يجعل كل واحد منهم                
               Ɩوطول هذه الجزير Üنون بهاƮوفي الجهة الغربية كهوف يتح Üما أحب منها Ǌفـي أرض

 ǁذل ƚلƛ وعرضها Üفي البحر ǚ2("ستة عشر مي(   

لسارد الموقƴ والمستوǎ       فالوƮـف كالـذǐ قـبلǊ تـتخللǊ بعƯ األخبارÜ كما حدد ا            
             Ǐوأشار إل Üالجغرافية الهندسية Ƙكما حدد المسافا ÜƭاƮل األخǚمـن خ Üاالجتماعـي

Ɩالجزير Ǐعل ǎارƮالجانب السياسي في تغلب الن.  

   ورƹم كون هذا الوƮف مشتمل علǏ السردÜ إال أنƹ Ǌير متحرÜǁ وكƋن السارد ينƲر              
Ǌبسبب دوران Üابتةƛ من بعيد ومن نقطة Ǌبهاإلي ƾوما يتعل Ɩهي الجزير Ɩنقطة واحد Ǐعل .  

فرأيƘ : " وقد يكون الوƮف موجزا جدŇا كقولǊ في حمة مطماطة        : الوƮـف المكـƛف   -2
" حاضرÜ" Ɩ فهذا الوƮف مكƛف من خǚل كلمة )3(..."مديـنة حاضرƖ تحف بها ƹابة نخل      

  ....ƾلكون القارƏ يستحضر كل ما يتعلƾ بالمدن الحواضرÜ من بناياƘ وأسوارÜ وطر

         Ɩلتاجور ǊƽƮا كوƽيƛك Ʃولي Üف موجزاƮوقد يكون الو  ... " :  ÜƖعامر Ɩوهي قرية كبير
Ɩيرƛدور ك Ǐيشتمل عل ƴر متسƮ4(..." وبها ق(  

  ":بشرǎ"كقولǊ في قرية    . الوƮـف االستقƮـائي وقـد يƋتـي الوƮـف استقƮائيا          -3

عرف بعين  فـرأيƘ قـرية أضـخم من جميƴ ما قبلها من قرǎ نƽزاوƖ وبخارجها عين ت               " 
تاورƹـا أعƲم اتساعا من عين طرÜƖŇ وأقوǎ ماƇ إال أن في تلǁ حسنا ليƩ في هذهÜ وبها                  
               Ɩرƛوك Üوضخامة جرم Üطيب طعم ÜǊأو يقرب من ÜرهƲما ينا Ƴالبقا ƴرجل قل في جميƽس
              ÜƩطرابل ǎرجل الموجود بتاجوره من قرƽإال الس Ǌيشبه Ʃولي ÜƇاƽƮ ƭوخلـو Ƈمـا
                                                 

  .ƭ :68مƮدر السابÜƾ الت–  (1)
(2)  – ƭ ÜǊسƽ67:ن.  
(3)  –ÜǊسƽن  ƭ:134.  
(4) –Ǌسƽن Üƭ :307.  



 390 
  

Ʈنف من أƮناف الكمƛرǎ بديƴ الشكل شهي األكلÜ قلما         وحـدƚ عـندهم في وقتنا هذا        
Ǌرسƹ Ɩالبلد ǁإذ لم يتول أحد منهم بتل ÜǊالطير جنس Ǐون إلƽطيبا وهم يضي Ǌلƛ1(."يوجد م(  

   فالسارد يدخل القرية ويهتم بالجزئياƘ المميزƖ لها وهي الماƇ والƽواكǊ المتنوعةÜ ويختم            
Ü وكƋن الوƮف يƋبǏ إال أن ..." جنسǊوهم يضيƽون إلǏ الطير  " وƮـǊƽ بسـرد حكائـي       

  .يستدعي بعƯ السرد ليكون أكƛر تƛƋيرا

ووǊƽƮ االستقƮائي ƹالبا ما يشمل المكان واألهاليÜ والحĉرفÜ والمنتجاƘ كقولǊ واƽƮا           
فـرأيƹ Ƙابة متسعة األقطار ملتƽة األشجارÜ وبها مياه عذبةÜ وأكƛر           : " منـزل زنـزور   

        Ʃره من الغرƛوأك Üمتناهي       ... القديمشـجرها الـزيتون Ǌورطب Üيرƛنخل ك ǁذل ƴوبها م
              ÜورƮالق Ɩيرƛوهي ك Üيرƛوالرمان والعنب والتين ك Ɵاƽوبها أيضا من شجر الت Üالطـيب

... وبها جامƴ متسƴ للخطبة   : "   ƛم يستقƮي قائǚ   )2(..." وقـد استولǏ الرمل علǏ أكƛرها     
Ü يقال إنǊ أول قƮر بني      ويجـاور هذا الجامƴ قƮر خربÜ متسƴ يعرفونǊ بالقƮر القديم         

وإلǏ جانب هذا الحائط يكون مجتمعهم      ...  ولم يبƾ بǊ اآلن إال سوره المحيط بǊ        ربز نزو 
لنƮـب سوقهمÜ وهي سوƾ نافقةÜ ضخمةÜ يجتمƴ البربر بها من األقطار المتنائية في كل               

Ǌما يجلبون ƴجمي ǁفيبيعون هنال Ü3(."جمعة(  

Ü ...النشاط الǚƽحي والتجارǐ واالجتماعي   فهـذا وƮف استقƮائي يمزج وƮف المكان ب       
Ưيƽوهو نمط مست.  

             ǁشري Ɩفي جزير Ǌيره للمكان كقولƹ فƮف السارد بوƮوهذه : "     و قـد يـتجاور و
الجزيرƖ لم تزل معروفة بالخƮب والبركةÜ وهي كما قال الشريف حيƚ وƽƮها في كتابة              

    ńارłجſلĉلـف لƌوبر     :" الم ÜƘǚƮمت Ƙدارا Ƙطيبة مباركة ذا    ÜƘǚƹومياه و ÜƘوخيرا Ƙكا
ƾيرها من األرضين قال أبو إسحاƹ Ǐب زائد علƮيها خƽ4(..."وبالجملة ف(   

 تناƭ مƹ ƴيره في توƲيف نƭ اإلدريسي لما يريد          ة    فالسارد هنا في وقƽتǊ الو ƽƮي     
ǁوهو إبراز أهمية شري Üواحد Ưرƹ ان لخدمةƮالن ƾوهكذا تعان ÜǊقول                         .           

                                                 
  .ƭ:153- 154مƮدر السابÜƾ ال – (1)

)2(–Ǌسƽن ƭ Ü:214. 
)3(–ƭ ÜǊسƽ216-215: ن. 
)4(–ƭ ÜǊسƽ11: ن. 
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Ƨ-ةǅȆƲال  :   
              Ƙفي سنوا ǎما جر ƴمقاط Ɩأو في عد Üالسارد في بضعة أسطر ƭفهو ال  ...  وفـيها يق

فنزلنا : "... سارديتطرƾ إلǏ التƽاƮيلÜ إنها حركة متغيرƖ السرعة وƹير محددÜ Ɩكقول ال          
                 ÜƩراد Ǐإل Ʃم منها يوم الخميƛ Üحينǚƽال Ǐإل Ƈومنها يوم األربعا Üفـي مديـنة سوسـة

         Ǐحرسها اهللا تعال Ʃالوطن تون Ǐيوم الجمعة إل ƟباƮ في     . )1(." ومنها ƚلقد أوجز ما حد
         Ƙوقع Ɩيرƛا كƛأحدا ǁن هناƋوفي هذه الحال نشعر ب Üة أسطرƛǚƛ ـة أيـام في أقل منƛǚƛ

  .Ǐ مدǎ األيام الƛǚƛة لكن السارد أهملهاÜ أو هي ليسƘ بذاƘ قيمةعل
1- ƣداƭȁا ǄǾƲǪơ :  

       Ǌا كقولƮبالحركة يكون تلخي ƾـم السرد المتعلƲمع " :     ÜƘيوم السب Ʃوارتحلنا عن المحر
             Ǌوهم يتكرهون هذا االسم فيكنون ÜعيبƮب Ǐالمورد المسم Ǐفاجتزنا في أول المرحلة عل

عد جهد جهيدÜ ومشقة إلǏ قƮور المباركةÜ وهي كلها عامرÜƖ   بƋبـي سـهيلÜ ووƮـلنا ب      
              Ǌما اشتهروا ب ƾدƮما ي Ƈمن منعهم للما Ƙوقد شاهد Üوفون بالبخلƮفهذا )2(" وأهلها مو

              Ʃالنا ƴلطبائ Ưوتعر Üوبجهد ومشقة Üفي يوم كامل Ƙيوجز األعمال التي أنجز ƭالـن
ارǐ الذǐ يمكن أن يكون محل تمديد       ومعتقداتهمÜ دون تƮƽيلÜ واكتǏƽ بهذا التكƛيف اإلخب      

وبالجملة فهو تام الغرابةÜ مدهام     : " ومـن ذلـǁ هذا اإليجاز الخاƭ بقابƩ       .   وتƮƽـيل 
الغابةÜ مستƛƋرا بسيد من ساداƘ الƮحابةÜ وال عيب بتربتǊ إال وخامة مائهاÜ وحمياƘ قلما              

 ويمكن اعتباره   Üقد لعب اإليقاƳ السجعي دورا في هذا التلخيÜƭ       )3(." يعـرǎ من عدوائها   
إشـاراƘ تقتضـي التƮƽيلÜ حتǏ أن من لم يطلƴ علǏ ما يحكǏ عن قابƩ سيتساƇل عن                 

Ü و يتبين   "الحمǏ المنتشرƖ في قابƩ     " وعن  " وخامة مائها   "وعن  " سيد ساداƘ الƮحابة    "
ƴالسري ƭتمتاز بالتلخي Ɩبالعود ƭأن الرحلة في القسم الخا.   

2- ƚƢǦال Ǽǝ Ƙم ǄǾƲǪơ: 
وفضƇǚ المهدية  : " أن يذكـر فضـƇǚ المهديـة أحال علǏ من ذكرهم قال             حيـنما أراد     

ابن رشيƾ منهم من لǊ     "أنمذج"وشـعراƌها كƛيرون لو أخذنا في استقƮائهم لطال كتابهمÜ وفي           
                                                 

  .ƭ:393مƮدر السابÜƾ  ال–  (1)
  .ƭ ÜǊ:85 نƽس–  (2)
(3)  –ƭ ÜǊسƽ90: ن.  
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              Üومحمد بن حبيب Üالبƹ وعلي بن عبد الكريم بن أبي ÜǏنƛكعبد اهللا بن إبراهيم بن م ƴالـبدائ
Ü ذكر فيها من يطول تعدادهÜ      "موشية في شعراƇ المهدية     الروضة ال " والبـن رشـيƾ كـتاب       

المختار فيما انتقاه ألهل    " ولعƛمان بن أبي القاسم بن عبد الرحمن بن حشرون المهدوÜǐ كتاب            
   )1(" في ...Ü"عƮره من األشعار

3-ǧاǸǡȁا ǄǾƲǪơ :  
    Ǌالقولية قول ƘاƮم أخذ في الخطب       : "     ومـن التلخيƛ ÜǏلƮل خطيب البلد فƮفلم  وو Üة

  )2(..."أر رجǚ أفƠƮ منÜǊ ولم أسمƴ أيضا مƛل الخطبة التي خطب بها

أخبرني محمد بن إبراهيم بن جامƴ المرداسيÜ قال        : " ...   وكقـولǊ حكايـة ملخƮـة       
سـلكتها قافلـة لنا فيها ألف جمل فندŇ بعير منها عن الطريÜƾ وتبعǊ باقي اإلبلÜ فلم يكن                  

        ƭاƹو Ưفي األر Ƙمـن أن ساخ Ƴأسـر ÜƘكما كان Ưاألر Ƙم عادƛ Üفيها ألف جمل 
   )3(. "وكƋن لم يكن لتلǁ اإلبل أƛر

 كما رويƘ لÜǊ ومما لخǊƮ من       Ƙ لخƭ لنا هذه الحكاية عن السبخة المعروفة بتا كمر           
فكان الرجل منهم ينادǎ عليǊ     "  األقوال ما فعل الميورقي بƋهل الجريد بعد أن فتƠ بǚدهم           

       ƾأطل Ǌديƽن وجـد مـن يƎيسمونها بئر الشهدا          فـ ǁفي بئر هنا Ǌوإال رمي بعد قتل ÜƇ" )4(  
               ƴة بالوقائƮرخين الخاƌالسارد من أقوال الم Ǌالقولـية مـا يروي ƘـاƮـل بالتلخيƮويت

  .واألماكنÜ وفيها يقوم بƎسناد األخبار إلǏ قائليها
 Ƴ   -ǛƶƮال :  
Ɩ الƮريحة أو الضمنية    قد يمر السارد علǏ فتراƘ ال يود الحديƚ عنها ويكتƽي باإلشار             

فنزلنا : " ومن خǚل السياƾ ندرǁ المحذوف من األحداƚ   كقولǊ         . أو ال يشـير إطǚقـا     
   علǏ ستة أميال من تونÜƩ وأقمنا بها ƛǚƛة عشر يوما إلǏ أن استوفƩ Ǐيومنا ذلǁ برا د

  
  

                                                 
  .ƭ :366-367مƮدر السابÜƾال –  (1)
(2)  -ƭ ÜǊسƽ154: ن.  
(3)  -Ǌسƽن ƭ Ü:155.  
(4)  -ƽن ƭ ÜǊ162:س.  
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   )1(."األجناد من الحضرƖ مرادهم

Ü لم تنجز فيها أفعال يهتم بها السارد        Ʃ د    وهذا هو الحذف المعلنÜ فƛǚƛة عشر يوما برا       
فƋقمنا بطرابلƩ ساكنين في قƮبتها كما      : " وكذلǁ في قولǊ    . فƽƹƋلها واكتǏƽ باإلشارƖ إليها   

Ǌلمخدومنا أعزه اهللا وجهت ƘƋأن تهي Ǐف عام وأياما إلƮون ǚ2(."تقدم عاما كام(   

من خǚلǊ ندرǁ أن ما سرده      وهذا النوƳ من الحذوف المعلنة تƋتي في نهاية سرد الوحدƖ و          
      ǁالسـارد ال يتناسب واأليام المقضية هنا .        ǁومن ذل Üتماما Ǌوقد يكون الحذف مسكوتا عن

 )3(السكوƘ عن شهر ربيƴ الƛاني فيما بين اإلقامة بزنزورÜ إلƹ Ǐاية وƮول أمير آل سالم              
  والسـكوƘ عـن شـهر رجـب سـكوتا تامـا فـيما بـين الدخـول إلǏ طرابلƩ يوم                     

19   ǎانيةجمـادƛال .  ƣللشي Ǌأقام ǐالسلطان الذ Ʃمسلم بمجل ƠحيƮالسارد ل ƖƇقرا Ƈبد Ǐإل
  )4(أبي فارƩ عبد العزيز وذلǁ أول شعبان

 وهـذا النوƳ من الحذف يحدƚ حين تطول المدƖ كما في ƹمراسن وطرابلƩ حيƚ رتابة               
  .جماليةاألحداƚ فǚ يجد جديداÜ فيسكƘ عن األيام والشهور ويكتƽي بذكر مدƖ اإلقامة اإل

    والواقƴ أن السارد ال يهتم باألحداƚ كƛيرا إال فيما يتعلƾ بحركة الركب السلطانيÜ من              
حيƚ اإلقامة واالرتحال وبعƯ االستقباالƘ الخاƮةÜ وقلة من األفعال التي يƋمر السلطان            

  ǖويم ÜنجازهـاƎفالسارد ال يخبر عن            ب Üة بكل مكانƮالخا ƴوالوقائ Ơتƽخبار الƋب Ǌوحدات 
األوضاƳ االجتماعيةÜ ويكتƽي برƮد األحداƚ ذاƘ الجانب العسكرǐ حتǏ أنǊ يمكن الزعم            

  .أن ما يتعلƾ باإلنسان محذوف كلÜǊ وما يتعلƾ بƋحداƚ التاريƣ اختƮſر اختƮارا

             ÜƖوحد Ɩعشر ƴأرب Ǐأعدنا تقسيم الرحلة إل ÜƳاإليقا ƚولتجسيد خطاب الرحلة من حي     
أليامÜ وقابلناها بحجم الƽƮحاƘ المرƮودƖ لǖيام نƽسهاÜ       اتضـƠ فيها الوقƘ المخƭƮ با     

  :وبذلǁ ندرǁ مواضƴ السرعة و مواضƴ البطƇ في الرحلة حسب الجدول التالي
  
  

                                                 
(1) – ƭ Ü الرحلة Ü5التجاني.  
(2) –ƭ Ǌسƽ280: ن.  
(3) –ƭ ÜǊسƽ220-214: ن.  
(4) – ÜǊسƽن ƭ:221-255.  
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   "ƙƘǎƱ ǰم ƘǶǪƛƘقǽ ƘمǷ ǰمƺال ƻƘǾمقƛ ƟداƭǸال  
  

ــم     األيام حج
 الƽƮحة

  :الƽƮحة
  إلǏ...من

Ɩعـنوان الـوحـد      
  الرقم

   يوما32

  

   يوما70

  

   يوما14

   يوما30

   يوما12

  

   أيام7

 يوما 130

   يوما91

  

 يوما 540
   يوما15

  

   يوما12

   يوما18

  يوم واحد

   أيام3

0  

0  

  

  

113  

  

15  

  

2  

38  

7         
  

5  

20  

17  

  
85  

9  

  

1  

1  

73  

  أسĆطر3

  أسطر3

ƭ+5 
   أ5

4-117  

  

117-132  

  

132-134  

134-172  

172-179  

  

179-184  

184-204  

204-221  

  

221-306  

307-316  

  

317-318  

319-320  

320-393  

393-393     
393   

393-395     

-      Ǐإل Ǌوالتوج Ʃالخـروج من تون
  .قابƩ واإلقامة بها

الخـروج مـن قابƩ إلǏ جربة       -  
  .واإلقامة فيها

.  العـودƖ إلـǏ قابƩ واإلقامة بها    -
  التوجǊ إلǏ الجريد واإلقامة بتوزر-
-      Ǐإل Ɩالرحيل عن توزر والعود

  .         قابƩ واإلقامة بها
- Ǐإل Ǌمراسنالتوجƹ رƮق  
- Ǌاإلقامة ب.  
- Ǌمراسن والتوجƹ االرتحـال عن

Ǌزنزور واإلقامة ب Ǐإل              .
  .التوجǊ إلǏ طرابلƩ واإلقامة بها-
 الخـروج مـن طرابلƩ والمرور     -

  .     بتاجورÜƖ وتوديƴ السلطان
  .العودƖ إلǏ طرابلƩ واإلقامة بها-

  من طرابلƩ إلǏ المهدية-
  .قامة بالمهديةاإل-
-Ʃتون Ǐمن المهدية إل.  
   الخاتمة- 
  "قƮيدƖ" الذيل - 
  
  

1  
  

2  
  
3  
4  
5  

  
6  
7  

8  
  
9  
 10  
  

11  

12  
13  

14  
  

  
  
  

    إن هـذا الجـدول يبـين المتتالـية السـردية وزمنهاÜ وما يقابلها من الخطاب بعدد                 
ين يعترƯ عن قياƩ السرعة بعدد الƽƮحاÜƘ ويƌكد        الƮـƽحاÜƘ وإن كان بعƯ الدارس     
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Ü وإنما هو اقتناƳ وحدƩ خاƭ      )1(أنǊ ال عبرƖ بزمن القراƖƇ في تحديد االستغراƾ الزمني        
بالقـارƏ نحو المقروÜƇ إن كان سريعا أو بطيئاÜ وإذا كانƘ السرعة السردية عƮية عن               

الخطاب نƽسÜǊ لذا يƮر    القـياƩ فـƎن اإليقاƳ السردǐ يمكن إدراكǊ باستمرار من خǚل            
  .الدارسون علǏ دراستǊ من خǚل الحركاÜƘ كما مرƘ معنا

   وقـد جسـدنا الجدول السابƾ في شكلÜ وجعلنا مقدمة المحقƾ مستقلةÜ وللخاتمة والذيل              
  :خانتين خاƮتين كالتالي

  الخاتمة و                                                                  دراسة           
                 المحقƾ  المقدمة                                                                                              الذيل

          Ɩ0    14   13  12  11  10        9     8    7    6    5     4    3    2    1/        /             الوحد    /                
        /0    3    1   18   12  15 + 540  91  130   7   12  30   14   70  32/        /              عدد األيام      
   ƘحاƽƮ2 أ   3 أ  3  73     1    1    9    85   17   20     5     7  38   2  15  113+     1     47     عدد ال+   

  
الزمن الǚزم الستهǁǚ نƭ ماÜ هو زمن عبوره أو         "     لقـياƩ الديمومة نشير إلǏ أن       

اجتـيازه كƋنǊ طريƾ أو حقلÜ وزمنية النƭ القƮƮيÜ وكل نƭ هي هذه الزمنية التي               
  )2(..." يستعيرها من قراƇتǊ الخاƮة

هي الزمن الذǐ يقضيǊ القارƏ العادǐ في قراƖƇ نƭ ماÜ وهذا المبدأ               فزمنية النƭ إذن    
هـو اآلخـر إشـكالية قائمـة من حيƚ نوƳ القراƖƇ وسرعتهاÜ واألوضاƳ المساعدƖ أو                

  ...المعيقة
   إنـنا نǚحـƲ أن ما جرǎ في اƛنين وƛǚƛين يوما سرده السارد في ƚǚƛ عشرƽƮ Ɩحة    

ود ال يتعلƾ باأليام نƽسها فƽيǊ كƛير من ƮـƽحةÜ مـƴ مǚحƲـة أن المسر        )113(مائـة   
االسـترجاعاƘ المتعلقة بالماضي حتǏ أن ما يتعلƾ بحاضر السرد الخاƭ بالرحلة ضئيل             
                Üالسابعة Ɩحة في الوحدƽƮ ين يوما يقابلها عشرونƛǚƛأيضـا أن مائة و ƲحـǚونÜ جـدا

  .ويوما واحدا يقابلƚǚƛ Ǌ وسبعون ƽƮحة في الوحدƖ الƛالƛة عشر
  
  
Ƙƥ  ƘƦل- ǼǝةǾǁƘǾǖة الǪƭƸال:  

                                                 
)1( –ƭ Üǐالسرد ƭبنية الن Ü76: حميد لحمداني. 
 .73:يمني العيدÜ تقنياƘ السرد األدبي في ضوƇ المنهƝ البنيوƭ Üǐ.  د– )2(
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   المǶǂد- ا 
 الحوار الذǐ يجريǊ السارد مƹ ƴيره أو مƴ الذاÜƘ باإلضافة           Ǐ   إن المشـاهد تشتمل عل    

ومن ذلǁ هذا الحوار الطويل الذǐ جرǎ بينǊ وبين         . إلـǏ  ما يمكن إدراجǊ ضمن المشهد       
 بǚد  بيـنما أنـا ذاƘ يوم بالحرم الشريف ومعي رجل من الشرفاƇ من            :" شـخƭ آخـر   

أنƘ من  : إذ جلƩ إلينا رجل من أهل أƮبهانÜ زعم أنǊ شريف فقال لƮاحبي           ... المغرب
فƋشار لƮ Ǌاحبي إليÜ فƋخذ يسƋلني عن الكتب التي بين يدÜǐ وأنسƘ إليǊ             ... طلـبة العلم  

فتبين لي  . وأنǊ مالكيÜ فسƋلتǊ عما يقرأ بناحيتهم من كتب المذهب        ... حين زعم أنǊ شريف   
 Ǌـم أخـذ ي    . كذبـƛلنيƋس ...      Ǌالƌفلم أفهم س Þ اهللا Ǐالواجب     . ما معن Ƙالذا Ǐعلم عل Ƙفقل
  .ما معنǏ العلمÞ فƋجبتǊ: فقال... الوجود

وكان في كǚمǊ لكنة أعجميةÜ وكان يريد ƹير ما أجيبǊ بƛ ÜǊم تƋملƘ كǚمǊ فƎذا هو يريد                 
متنا من  الـبحƚ في مسƋلة االسمÜ هل هو عين المسمǏ أو ƹيرهÞ فتكلمƘ معǊ في ذلǁ ألئ               

  ...التƽرقة بين معنǏ االسم والمسمǏ والتسمية
وكلما أقمƛ ...  Ƙـم انتقل إلǏ الكǚم في مسƋلة إƛباƘ الƽƮاÜƘ فشممƘ منǊ رائحة إنكارها            

       )1(..." لو كنƘ تƽهم العجمية ألجبتǁ: يقول... عليǊ حجة
اوره مما يجعل   هـذا الحوار لم ينقل مباشرÜƖ إذ أن السارد يلجƋ إلǏ التƮرف في كǚم مح              

المشـهد مزجيا مƴ التلخيƭ اللƲƽي الذǐ يبقي فيǊ السارد بعƯ ألƽاƲ متحدǊƛ ويتƮرف              
ومƛلǊ ما جرǎ بينǊ وبين مدرƩ مالكي في        . في بعضهاÜ ولكنǊ يحافƲ علǏ الحوار عموما      

Ü وهو نقاƫ فقهي خالƭ حافƲ فيǊ علǏ  النقل المباشر أحياناÜ            )2(مسائل الŇƮرف بالذƃهب  
Ǌير المباشرونقل بعضƹ األسلوب Ǐإل .  

   فالحـوار المباشـر في الرحلة العياشية قليلÜ ومن ذلǁ محاورتǊ مƴ الشيخة الƮالحة              
كانƘ نية أهل الركب أالƃ يقيموا باإلسكندرية إالƃ يومين أو          : " ... السƘ نعيمة باإلسكندرية  

  ƛةÜ البد لكم من ستة أنتم تقولون نقيم يومينÜ أو ƛǚƛ :ǚƛةÜ وعندما دخلوا عليها قالƘ لهم
  )1("من هنا يƲهر لنا Ʈدقها أو خǚفها فكان األمر كما قالƘ: أيام أو سبعة فقلƘ ألƮحابي

                                                 
 .1ƭ Ü:282-283 أبو سالم العياشيÜ الرحلةÜ ج– )1(
)2( –Ǌسƽن Üƭ :296- 299. 

  .2ƭ Ü:361 السابÜƾ جƮدر الم–  (1)
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                Üتسرد Ƙم الحواراƲدورا بنائيا في الرحلة العياشية إذ مع Ňدƌفالحـوار المباشـر لـم ي   
ل من  Ü ويتعلƾ بالمشهد ما يجرǐ من تحليل للمسائ       فتƮـبƠ حكايـة أقوالÜ وليسƘ مشهدا      

ǁذل :               Üخذ فيهاƋفي Ǌعلي Ưأو تعر Ǌفي زمان ƴتق Ƙالقضايا التي كان Ưأن السارد يورد بع
               ƴوالبراهين بما يدف Ɲالحج Ưوقد يستعر ÜƳآخرين في الموضو Ƈفقهـا ƴويـتحاور مـ

وتƮſـوŇر الحادƛة من أكƛر من وجÜǊ وكƋنǊ حوار يجرǐ بين           . بالخطـاب إلـǏ الـتمدد     
ƭاألشخا .  

نوƳ من الحوار العلمي المعرفي حول قضايا عƮر السارد مƴ األحياÜƇ             وأعتقد أن هذا ال   
واألمـواƘ باستعراƯ آرائهمÜ هو الذǐ يحرǁ النƭƃ المعرفي الساكنÜ ويبƚ فيǊ الحيوية           
الذهنـيةÜ باالستشـارƖ والتشـويÜƾ وإن كنا ال نشعر بƋهمية بعƯ القضايا ها لبعدها عن         

 إلǏ قائليها يمكن    ب المحاوراƘ حينما ال تنس     وهذه . ما هو قائم إلǏ اآلن     اعƮـرناÜ ومنه  
إدراجهـا ضمن الوقƽةÜ لكونها أقرب إلǏ االستطرادÜ وأما حين تقلب القضية علǏ أوجهها             
              Ɲحج Ưوحين يستعر Üالحوار الذاتي Ǐفهي أقرب إل Üورها الساردƮة كمـا يتƽالمخـتل

              ƾفيمكن إلحا ÜƠي أو الترجيƽأو الن Ƙباƛوالـرد علـيها باإل Ƈبالحوار العلمـا ǁوهكذا . ذل
  .يتضƠ لنا أن الحوار في الرحƘǚ قد يخرج عن مƮطلƠ الحوار المƋلوف

ƙ   - ةǞǡǸالـ:   ÜرƲا لمنƽƮأوو Üأو عرضا لكتاب ÜاƽƮقد تكون و Ƙاƽلنا أن الوق Ơاتضـ 
          Ưـف يمكن أن نقف عند بعƮارفمـن الوƙاآل : ..."     ǐار أبنية  ...وفي هذا المحل الذƛآ

Ü قد خلƘ في    لبدهلي ساحل حامد مدينة عƲيمة يقال لها مدينة         كƛيـرÜƖ وفي سƽحǊ الذǐ ي     
             ÜيمةƲوفيها مبان ع Üيرا منهاƛقد أكل البحر ك Üارها ورسومهاƛآ Ƙوبقي Üور األوائلƮالع
             Üقد هرم الدهر Üاية اإلتقانƹ في Ƙوأبراج خارجها مبنية بالحجر المنحو Üوهياكل جسيمة

لÜƘ فترǎ األبنية ماƛلة متقابلة علǏ رƌوƩ       ومـا هرمÜƘ وتعاقبƘ عليها األزمنةÜ وما ƛم       
                  Ǐإل Ɩأن كل ما كان داخلها كان مدينة واحد ÜƩيقضي الحد ƚبحي ÜـرƮالجـبال مـد لب

Ƈقد أحاط بها الما Üة في وسط البحرƽيره واقƹالرخام و Ɩأعمد ǎوتر Ü2(..." البحر(  
البحر باآلƛارÜ  الرائي يƮف ما فعلǊ     / اتخـذƘ الوقƽة آƛار مدينة موضوعا لهاÜ والسارد         

      Üـف الشـامل العامƮـي بالوƽي بما هو         ويكتƽوإنما يكت ÜǐŇوالتحر ƇاƮوال يقوم باالستق 

                                                 
()  – Ǌسƽجن Ü1ƭ Ü :92.  
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                ǁذكر ذل Ǌلكون Üرƛأك Ǌار انتباهƛأ ǐالبحر هو الذ ƴالمدينة م ƴولعل وض Üللعيان Ơواضـ
  .أول النƭ وآخره

رشدناÜ شيخناÜ ومƽيدناÜ وهادينا وم   : "...  قولǊ يƮف منزلة شيƣ    وصǈƻ لǔشخاƫ  ومـن 
 األخÜƾǚ  سـيدǐ أبـو محمـد الƛعالبي الجعƽرǐ رضي اهللا عنÜǊ أوحد عƮره في حسن              

          ÜǊجنس Ƈوفي معاملة أبنا ÜǊسƽاهللا في ن ƾقائم بح Üƾǚاإلط Ǐـريب الشكل في دهره علƹو
        Ɩوفي أحوال اآلخر Üǁفي أخبار الدنيا أمتع Ǌتƛإن حاد ÜǊم مجالستƋوال تس Ǌتƛال تمـل محاد

ـ      ين من المتƮوفينÜ وال استرسل مƴ العاداƘ استرسال        عطنسǁ المتن ǁ ت نƽعـÜǁ لـم يتنس
المسرفينÜ بل سلǁ في ديانتǊ أقوم سبيلÜ واقتدǎ من الكتاب والسنة أهدǎ دليلÜ مƴ اعتقاد               
تام في سالكي طريƾ القومÜ واشتراƇ بضائƴ علومهم بƹƋلǏ سومÜ يخضƴ عند ذكر أحدهم              

ة الخشوÜƳ يسلم لهم ƹاية التسليم في كل        ƹايـة الخضوÜƳ ويخشƴ عند سماƳ كǚمهم نهاي       
  )1(" األفعال واألقوال حتǏ ربما عيب عليǊ ذلǁ في بعƯ األحوال

   فالـوقƽة كما نرǎ اتخذƘ شخƮية موضوعا لهاÜ وأخذƘ تǊƽƮ من جوانب متعددƖ من              
             Ƙاƽل هذه الوقƛوفي مÜوفيةƮال ƾمن الطر ǐكرƽوالموقف ال Üǁوالسلو ƾǚاألخـ ƚحـي

ين ذكـروا أن الوƮف من حيƚ الحدƚ يƋخذ نقطة واحدÜƖ ومن حيƚ             تƮـدƾ آراƇ الـذ    
       )2(الخطاب يتورم ويتضخƃم 
                    خطاب

                                                     وقــƽــة
                                                      

  
                    ƚحد     

    حتǏ أن الشكل المعروف للوقƽة يتوافƾ وهذا النوƳ من الوƮف ƹاية التوافÜƾ إذ يدور              
  ..كلǊ علǏ نقطة واحدƖ هي الشخƮية وأوƮافها وأخǚقها وعملها

                                                 
  .2ƭ Ü:126نƽسÜǊ ج المƮدر –  (1)
  .255:لروايا الحديƛةƭ Üجان ريكاردوÜ قضايا ا -  (2)
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   والواضـƠ أن الوقƽة هناÜ وقƽة لǖحداƚ وسير للخطابÜ لكن حركة الخطاب مربوطة             
قطة التي انطلقƘ منهاÜ وحركتها تƋتيها من تنوƳ        ليسـƘ حرÜƖ فهي تعود باستمرار إلǏ الن       

  ...األوƮاف وتسليط الضوƇ علǏ أكƛر من جانب
ولما كانƘ الليلة الƛانية من ليالي منÜǏ بالƸ أهل مƮر والشام في             " :وƮف منƲر ليلي     

           ƴروا الرمي بالمدافƛوأك Üور األشجار واألخبيةƮو Üمنها ƴانƮواتخاذ الم ÜƠابيƮإيقاد الم
ادÜƾ والمحـارƾ المرتƽعة في الجوÜŇ وفعل مƛل ذلǁ السلطان زيدÜ وفي ذلǁ نزهة              والبـن 

              ƴمنزل جم Üبول واإلنكارŽوالق Üواألذكار Ʋتعاǚومجـال ل Üفكـارǖوتسـلية ل ÜـارƮبǖل
أƮـناف العبادÜ وحشر إليǊ عمار البǚدÜ فهو أجمل األندية ومبانيǊ أحسن األبنيةÜ تشرف              

  )1(." بالليل مƮابيحǊ المشرقةبالنهار فساطيطǊ المونقةÜ و
وقد طلعنا : "  وفي هذا المشهد الجميل لليالي منÜǏ أنشد الرحال شعرا ƛم قال           :وقƽـة تƋملية  

إلـǏ فـوƾ منـزلنا بسƠƽ الجبل نشرف منǊ علǏ منازل الحاج كلها وبقينا هناÜǁ في ليلة                  
ة تلǁ  مقمـرÜƖ مطـربةÜ مزهـرÜƖ كƋنهـا نهار شمÜƩ قد شابǊ زهر الربÜǏ نتمتƴ برƌي               

وبالجملة فليالي منƹ ÜǏرر في أوجǊ ... العجائـبÜ ونسـتمطر رحمـة اهللا من كل جانب    
             ÜǊمن اهللا ورضوان Ɩرƽومناهل رحمة ومغ Üوسرور ألهل اإليمان Ɵومواسم فر Üالـزمان
              Ǌفي طريق Ǐما قاس Ƈغر المرƮيست ǁل فهناǚفيها الج Ǐيتجل Üومجال بركة وعافية وآمان

  )2(..." حƮل لǊ من النعيم والƽوائدمن الشدائدÜ في جنب ما 
              ƘحاƽƮ ƚǚƛ ما يقارب ǁعن ذل ƚفي الحدي Ǐوالشاعر قض ÜǏفالمحور هو ليالي من   
              ƚيكون السارد قد وقف األحدا ǁوبذل Üايا األمورƽفي خ ǚمƋاهرا وتƲ اƽƮو Üراƛشعرا ون

ية الخالƮةÜ   األدب ةفـي مكانهاÜ وجعل الخطاب يتمدد ويتƃسÜƴ وهذا شƋن الوقƽاƘ الو ƽƮي           
     Ǌكقول Ɩا للمعاناƽƮو Ƙاƽقتام        : " ... وقد تكون الوق ǐقمطرير ذ Ʃم ارتحلنا في يوم عبوƛ

              Ɵالريا Ǌفي Ƙقد سخر Üهƌسما Ǌن لون أرضƋك Üهƌأرجا ƖŇمغبر Ǌوسلكنا في مهم Üوزمهرير
              Üمسامره ƴوال يسم Üال يكاد الرجل يعرف مسايره Ǐحت Üتحملها أمامها كالجبال Üللـرمال

تنا ذلǁ اليوم حتǏ الليل والرمال أمامنا كالسيلÜ ولقينا من ذلǁ ما نقƭƃ علينا عافية               وساير

                                                 
  .1ƭ Ü:201 ج الرحلةÜÜ العياشي–  (1)
(2)  –Ǌسƽج ن Ü1ƭ Ü:202.  
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ƛم بتنا تلǁ الليلة وقد كلƘ األبدانÜ       ...تلـǁ الـبǚدÜ واستسهلنا معǊ ذهاب الطريƾ والتǚد        
  )1(..." وتشابهƘ ألوان األحرار والعبدان

           Üسير وتوقف ǁإذ هنا ƾالطري ǎمستو Ǐعل ǁـف متحرƮفهـذا الو  Ưونهو ÜƘومبي  ...
                 Ǐبالقوم في طريقهم إل Ƙوهو الزوبعة التي حل Üأعم يشملها جميعا ƚحـد ǁولكـن هـنا
               Üأربعة أيام بلياليها Ɩمد Ǌومن في ƾوهـذه الزوبعة متحركة معهم مستغرقة للطري Üورقلـة
             ƴخذ السجƃف العياشي يتƮأن و Ʋحǚون Üƚاألحدا ǎمستو Ǐعل ǁوالمتحر Ƙابƛـيها الƽف

  .لǁ قد تجذبǊ السجعة إليهاÜ فǚ يسترسل في وƮف المعاناƖ وƽƮا مƛيرا ومƛƌراأسلوباÜ لذ
              Üنقل كتب كاملة Üفي الرحلة ƚحساب األحدا Ǐالتي تضخم الخطاب عل Ƙاƽومـن الوق   
أو جـزƇ منهاÜ أو بعƯ المسائل المنقولةÜ والتي رأǎ أنها ذاƘ فائدÜƖ من ذلǁ نقولǊ من                 

ريƣ الذهبيÜ ومن طبقاƘ الƮوفية للمناوÜǐ ومن القوانين        رحلة ابن رŃشيد الƽهرÜǐ ومن تا     
والحƾ أن الوقƽاƘ الخاƮة بالكتبÜ شكلƘ جزƇا ضخما من رحلة          . ألبي الربيƴ في النحو   

  .العياشيÜ وهي موجودƖ في أكƛر من موضÜƴ وبخاƮة في الجزƇ الƛاني من الرحلة
ه في وƮف مسجد        ومـن الـوقƽاƘ الخالƮـة للوƮف االستقƮائي المرئيÜ ما أنجز          

وطول هذا المسجد من المحراب إلǏ الباب الذǐ يقابلǊ أربعمائة قدمÜ وعرضǊ            : "...الخيف
ƛǚƛمائـة وأربعـونÜ وبوسـط المسجد قبة مƛمŇنة كل ƛمن منها أربعة وعشرون قدما من                
                Üمǚالس Ǌعلي Ǌهذه القبة كان فسطاط Ċأن في محل ƣالتواري Ưفي بع Ƙورأيـ ÜǊخارجـ

جد كبيرÜ إذا المسقف من مقدمǊ نحو أربعة من الƽƮوفÜ ومن سائر            وƮـحن هـذا المس    
  )2(..." الجوانب ƹير مسقف

                Üمليا أو استطرادياƋيا أو تƽƮقد يكون و Ƙاƽأن الخطاب في الوق Ǐإل ƭوهكـذا نخلـ   
واألخيـر شـكل نسبة عالية من وقƽاƘ الرحلة العياشيةÜ وبخاƮة تلǁ التي يتعرƯŇ فيها               

  . التي ينقل فيها رسائل اآلخرين وكتبهمللشرƟ والتعليÜƾ أو
 استغرقƘ الرحلة ما يقارب ƛمانمائة وسبعة وƛمانين يوماÜ خƭŇƮ لها           :الخƮǚـة  -   ج

  ). ƽƮحة 878 يوما مقابل 887. ( وسبعين ƽƮحةما يقارب ƛمانمائة وƛمان 

                                                 
(1)  –ƾدرالسابƮالم ƭ Ü:45..  
  .1ƭ Ü:204 نƽسÜǊ ج–  (2)
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             Üوالمواقف ÜƘاƲللح Ƈمبدإ االنتقا Ǐنها قائمة علƎوالكـتابة مهما تكن دقيقة ف    Üƚواألحدا
Ü ومن هناǁ كانƘ    "االنتقاƇ"والـنوادرÜ والكـتبÜ فكـل ما يوضƴ في كتاب يخضƴ لمبدإ             

            ǎوأخر Üƚاألحدا ƘاƮم نماذج لتلخيŇننا سنقدƎف Ǌوعلي Üر تواجدا في الرحلةƛأك ƘاƮǚالخ
ǁومن ذل Üاألقوال ƘاƮلتلخي:  

1-  ƚاألحدا ƭتلخي  :       Üالمراحل التي يقطعها الركب Üوهي خاوية من    يمكن أن ندرج فيها 
             ǁوجودها من ذل Ǐعل Ċتدل Ƙفيشير إليها السارد إشارا Üهاǖالتـي تم ƘاƲـوƽم :"... الملƛ

              Ǐهم علƮƮوتل Üأهلها ƾخل Ƈوسو Üالجبل لوعرها ƾوتنكبنا طري Üǁارتحلـنا مـن سلو
الحجاجÜ وسلكنا طريƾ السروالÜ عن يمين الجبلÜ وهي مسافة سبعة أيامÜ ال ماƇ فيها إال               

   Ǌادرتـƹ مـا               ƃعلينا مسافة يوم إال ƘŇضل اهللا ما مرƽولكن ب ÜƯاألمطـار في قيعان األر 
                 Üǁم ارتحلنا من هناƛ Üǁالجبل وبتنا هنا Ơƽس Ǐم طلعنا إلƛ Üايةƽالك ƾفو Ƈوجـدنا من الما
ونـزلنا ضحǏ لغرƯ لبعƯ أمراƇ الرŇكب فيǊ بعƯ الغرÜƯ وفي قلب أكƛر النƃاƩ من               

  )1(..." اإلقامة مرƛ Ưم ارتحلنا
             Üالحركة من االرتحال والنزول ƚأحدا Üةƽالمختل ƚاألحدا Ǐعل ƴواق ƭأن التلخي Ʋحǚن 

Ü ...ومـا يƮاحب ذلǁ من أعمالÜ وتلخيƭ ألحداƚ يقوم بها المتلƮƮون علǏ الحجاج            
 من جوانب المكان عن     ƮاƘ بعƯ األوƮاف التي تضيƇ جانبا     وقـد يـتخلل هذه التلخي     

        ǁومن ذل Üة أو اإلضـافةƽـƮال ƾطـري." :..       ƾم ارتحلنا من العمريين وعدلنا عن طريƛ
              Üلنا عن اليسار ƘهرƲو ÜǏجمة المرع ÜƇار البناƛآ Ɩيرƛطيبة ك Ưاإلسكندرية يمينا في أر
علـǏ سـاحل البحر قرية أبو ƮيرÜ وƮومعة مسجدهاÜ إلǏ اآلن ماƛلة في الهواÜƇ وهي                

ا من كان معنا من     خالـيةÜ وبتـنا فـي مقابلـة اإلسكندريةƛ Üم ارتحلنا من هناÜǁ وفارقن             
    Ɩاهبـين للبحيرƃ2(..." األعـراب الذ(  Ü       تحدد المكان ƘاƲوƽمل Ǌتتخلل ƚحداǖل ƭفهذا تلخي

وتƮوير األفƾ الذǐ تمتد إليǊ     " جمة المرعǏ " "طيبة"و الخƮوبة   " وبتنا"و الزمان   " يميـنا "
  ..."عن اليسار علǏ ساحل البحر قرية أبو ƮيرÜ وƮومعة مسجدها"العين 

ƭفالتلخي   Ưراƹاأل ƴيعطي لكل مقام مقال متناسب م ǐدور اإليجاز الذ ǐدƌي   

                                                 
  .1ƭ Ü:107ر السابÜƾ جƮدالم –  (1)
(2)  -ÜǊسƽ1ج  نƭ Ü:116.  
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  . البƹǚيةÜ والمعطياƘ الجغرافيةÜ والدالالƘ االجتماعية والحضارية
             Ǌائي كقولƮف االستقƮمتتابعة قريبة من الو ƚألحدا ƘاƮتـي هـذه التلخيƋوقـد ت      :  

بÜ وانقضǏ مقام المقيلÜ    وبعـدما كملـƘ الـرŇكائبÜ واجتمƴ بعد التƽريƾ نجائد النجائ          " 
ونـودǐ في ذلǁ المكان الرحب بالرŇحيلÜ وحمل المحمل الشريفÜ وفارƾ المربƴ والƲل             

ـ  Ü وسـار الـرŇكب سير السيلÜ وتسابقƘ العيƩ لجهاƘ الخيرÜ كƋنها الخيل حتǏ              فالوري
               Ɵتاƽوم ÜربŇوفي الحقيقة هو باب الد ÜغيرƮƃالمعروف بالت Üقـرب البويب Ǐـل إلـƮو

مƴ شمل الرŃكاب في ذلǁ المكانÜ ورجƴ المودƳŇ في خبر كانÜ فاستراƟ النƃاƩ             السيرÜ فاجت 
  )1(..." والبهائمÜ واستيقƲ بسهر الليل كلĊ نائم

                Üفيها من أفعال ƚوما حد Üيوجز لنا مرحلة كاملة من السير Ƴالمسجو ƭفهـذا التلخـي  
         Ǌكقول ÜƯيƽف المستƮعن الو Ǌب Ǐما يستغن ƘاƽƮمن ال Ǌال : "وفي ĊلƲسار "و  " فو ري ال

تسابقÜ " Ƙ وإن كنا نشعر أن السŇارد قد خضƴ أحيانا لعسف السŇجƴ مƛل             "الرŇكب سير السيل  
فاجتمƴ شمل الرŎكاب في ذلǁ المكان ورجƴ       " أو  " العـيƩ لجهـاƘ الخيـرÜ كƋنها الخيل         

  ."المودƳŇ في خبر كان
ختزالÜ واالختƮارÜ    تتناول خƮǚة األقوال األسلوب المباشر باال       :تلخيƭ األقوال  -2  

            Ǌالتي يوردها السارد قول ƘاƮومن هذه التلخي Üميةǚك ƚأحدا Ǐفتتحول حكاية األقوال إل  :
 ..."           Üفي أيام الموسم ǁذل Ǐعل ǚعŃخذون منهم جƋير الموسم    ... وقـد قيل إنهم يƹ وأما في

م الموسم  فƽـي تلـǁ الـبǚد الحكم التƃام الذǐ ال يوجد في بلد من البǚدÜ ويعتلون في أيا                 
باختǚط الناƩ من جميƴ اآلفاÜƾ وتعدد الحكامÜ إذ لكل ركب حاكمÜ ويقولون لو أطلقنا اليد               
                Ǐإل ǁذل ǐدƌفي Üاألركاب Ƈام أمراŇخد Ưربما وقعنا في بع ƾكل سار Ǐفـي الحكومة عل

فمعƲم ما ورد في هذه الƽقرƖ تلخيƭ       . )2(." لهـرńج فـي أيام الموسمÜ وتلǁ حجة ضعيƽة        
وال دليل لنا علǏ أن ما      . د بعضها لمجهولÜ وبعضها لمعلومÜ وبعضها للسارد      ألقـوال أسن  

أما ƹير ذلǁ فهو تلخيƭ     " وتلǁ حجة ضعيƽة    " لƽـƲ حافƲ عليǊ الساردÜ إال ما نطقǊ هو          
  .ألقوال مƴ التƮƃرŇف في الملƽوƲ وفƾ ما يراه السارد

                                                 
                  .1Ü ƭ:161ج ر السابƮÜƾدالم –  (1)
(2) -  ǊسƽجنÜ 1 ƭ:192.  
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 وإنما بما يقتضيǊ المقام        وقد يسند السارد األقوال إلǏ أƮاحبها ولكن ال يوردها بنƮها         
 Ǌهذه الليلة       –فقد قال الحطاب وهذه السنة      : "... كقـول Ǐبمن Ƙمنذ    - أعني المبي Ƙقد أميت 

أزمـانÜ وقد ذكر ذلǁ كƛير من المرتحلين كابن رŃشيدÜ والعبدرÜǐ ومن بعدهماÜ وذكروا              
  )1(.." أن الخوف يمنƴ من المبيƘ هناǁ بعد ذهاب األركاب

      ǁإنـنا ال نملـ                ǁوإنما نمل Üالمذكورون كما قالوه Ǌأن العياشي نقل ما قال Ǐالدليل عل
               ƭوقد يلخ ÜǏبمن Ƙبسنة المبي ƭالخا Ưالغر ǐدƌبما ي ǊƮتلخي Ňتم ǁأن ذل Ǐالدليل عل
أخباراÜ وحكاياƘ الشيوÜƢ ومن المƌكد أنǊ يحافƲ علǏ بعƯ األقوال فيهاÜ ويتƮرŇف في             

  ǁوم: بعضـها من ذل Üيعتقدونها فقالما حكاه عن الشيعة Ƙعند مقاما Ǌعون بŇوقال : " ا يد
لهـم كبيرهم إن هذه البير هي التي دخل فيها اإلمام جعƽر الƮادƾ رضي اهللا عنÜǊ فغاب                 

   )2("عن أعين النƃاƩ إلǏ اآلنÜ وهم يƲنون أنǊ قد ماÜƘ أو كǚم هذا معناه 
أǐ أنǊ تƮرف في    " معناهكǚم هذا   "   فالسـارد أدرǁ أنǊ لم ينقل الكǚم كما هو فقال أو            

  .اللƲƽ واحتƲƽ علǏ الداللة
فوجدنا فيǊ سƽينة للنƮƃارǎ    :  "...  وقـد يختلط التلخيƭ فيƋتي حدƛيا قوليا كما يلي         -3   

                Ǌجون العقبة قلما تدخل في ŇǏيسم Üنƽالس Ǐعب علƮ وهو محل Üالمحل ǁفي ذل Ƙقد حرق
ني من أهلهاÜ وتزيŇا بزŇǐ المسلمينÜ      سƽينة وتسلمÜ وبعد أن تجاوزنا ذلǁ المحل لحقنا نƮرا        

وكـان يحسـن العـربية فقـال إني من إفريقيا جئƘ في هذه السƽينةÜ التي حرقÜƘ وهي                  
وبقـي معـنا فـي الرŇكب يحسن الناƩ إليǊ بالطعام والشرابÜ حتǏ وƮلنا              . للمسـلمين 

همÜ اإلسكندريةÜ ودخل إلǏ سƽن النƮƃارÜǎ ولم يتƽطƃن لǊ أحد أنǊ نƮراني حتǏ وƮل إلي             
   )3(..."وبقيƘ سƽينتهم في ذلǁ المحمل إلǏ أن أدركنا رسومها في هذه السنة

               ƚŇيتحد Ǌوفي كون Üمسلم Ǌأن Ǌراني في زعمƮƃوأقوال الن ƚالسـارد األحـدا ƭـƃلخ   
العـربيةÜ والشـŇǁ أن هذا النƮراني تحدƚŇ كƛيراÜ وحكǏ لهم كƛيرا حتǏ أقنعهمÜ إالƃ أن                

        Ċبما يدل ǁالسـارد أوجز كل ذل         Ǐوإل Üƚا من األحداƛحد ƘارƮ Ǌن أقوالƋفك Üالمراد Ǐعل

                                                 
  .Ü1ƭ Ü:193 جالسابƾ  المƮدر–  (1)
(2)  –Ǌسƽن Üƭ :241.  
(3)  –Ǌسƽن ƭ Ü:110.  
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                Ǌأن Ǐعل ƭمن التلخي Ƴهذا النو Ǐر إلƲنن ǁولذل Üاƛالسارد أحدا ƭلخ Üجانـب األقـوال
ƚإدماجي بين القول والحد.  

 إن ما يميز الرحلة العياشيةÜ هو تلخيƮها للنƮوƭ         :تلخـيƭ الخطـاب المكـتوب     -4
وكما أشرنا من قبل إلǏ الكتب الكƛيرƖ       . الكتب الطويلة المكتوبةÜ من الرسائل القƮيرÜƖ أو      

ومن ذلǁ رسالة للشيƣ محمد بن      . التـي نقلهـا السارد فƎننا نشير هنا إلǏ ما نقلǊ ملخƮƃا           
فتƋملƘ الرسالة فوجدتǊ قد    :  "... رسـول فـي الجهر بالبسملة علǏ مذهب الشافعي فقال         

دƖ في ذلÜǁ وبنǏ القطƴ بها علǏ ما        تƮرف فيها تƮرفا حسنا وذكر األدلة من السنة الوار        
             ƚومسلم من الحدي ǐحيحان البخارƮال Ǌأن ما اشتمل علي ÜينƛŇالمحد ǐخرƋاشتهر عند مت

   )1(..."  لهما بالقبول شرقا وƹرباةيلحƾ بالمتواتر لتلقي األم
  . لنا تعدد الخƮ ǚاƘ في الرحلة العياشية وتنوƹ ƳاياتهاƠ   وهكذا يتض

Ƴ- ا ǛƶـƮغر   :لƛاهـو الƘ           ومنها ما ÜةƮخا ƲاƽلƋومنها ما يشار إليها ب Üعنها Ƙالمسكو 
والرحلة العياشية كغيرها من المسروداÜƘ     . يقƽـز عليها وال تدرǁ إالƃ ضمنيا أو افتراضيا        

 واستقƮاƌها متعذرÜ وهو ليƩ بذǐ فائدƖ كبرǎ        فتشتمل علǏ عدد ال يحǏƮ من الحذو        
الƛغراƘ المسكوƘ عنها دالالƘ نƽسية أو      كمـا فـي المسروداƘ المتخيلة التي تحمل فيها          

اجتماعيةÜ وإنما يمكن أن نشير فقط إلǏ جانب تسريƴ السرد وبلوǊƹ أقƮاه في هذه التقنية               
  . والمكانية التي يقطعهاةالتي يلجƋ إليها السارد حينما ال يجد ما يمǖ بǊ الوحداƘ الزما ني

وضÜƴ فالسارد ارتحل يوم     تمتزج بالتلخيƮاƘ في أكƛر من م      ف  ونǚحـƲ أن الحـذو      
يوم األحد  " Ü ووƮل إلǏ أنبابƾ     Ǌاألحـد الخامƩ من شعبان من زاوية سيدǐ أحمد زر و          

الخامƩ والعشرين من رمضان الموفǏ خمسين يوماÜ من يوم خروجنا من بلد سيدǐ أحمد              
  .)2(..."  آخر العمران من عمالة طرابلƾƩزرو

          ǚف ÜحةƽƮ للخمسين  يوما هذه عشرين ƭـƮوخ        ǁومن ذل Ɩيرƛأن فيها حذوفا ك ǁش
Ǌقول " :               Ʃللمشي خم ƭوخل Üكلها مشيا بل فيها نحو الخمسة أيام إقامة Ɩولم تكن هذه المد

                                                 
 .2ƭ Ü:57ر السابÜƾ جƮدالم –)1(
 .ÜǊ1ƭ Ü120 جƽس ن- )2(
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 فخمسة أيام حذف مشار إليǊ علǏ مستوǎ        )1(..."وأربعـون يـوما من مسراتǊ إلǏ مƮر       
Ɩ إقامتǊ  ومن ذلǁ أن فتر   . الخطـابÜ  ولـم يذكر من األحداƚ المنجزƖ في هذه المدƖ شيئا            

 إلǏ يوم )2(هـ1073بالمديـنة امـتدƘ من ليلة الخميƩ الƛاني من محرم عام            " مجـاورا "
 أǐ ما يقارب سبعة أشهر ونƽƮاÜ ولم        )3(هـ1073الـƛǚƛاƇ السابƴ عشر من شعبان عام        

 للشيوƢ والمزاراƘ بالمدينة وبعƯ     ا معدوداÜƘ وإنما سرد حوادƚ لقائǊ     يذكر منها إال أيام   
 łكالر ÜƘالعادا          Üحابها كابن العربيƮوأ ÜوفƮكتب الت Ưا لبعƇجز ƭوخ Üيرهاƹو ĉةńبيłج

  .وكبار علماƇ النقشبنديةÜ ومما ال شǁ فيǊ أنǊ حذف أياما كƛيرƖ ولم يسرد فيها شيئا
 رمضان  25 ووƮل القاهرƖ يوم     Ǌ المƌكدƖ أن السارد حين نزل بƋنبا ب       ف  ومـن الحذو    

رÜ ألنها ليلة سبƴ وعشرينÜ وفي الحقيقة كل الليالي         وبتنا تلǁ الليلة بالجامƴ األزه    : " قـال 
 فليلة سبƴ وعشرين تقام فيها أعمالÜ وتذكر فيها أقوالÜ          )4(..." بـذلǁ المسجد كليلة القدر    

Ǌــها بقــولƮوإنمــا لخ Üعــنها الســارد Ƙوفــي الحقــيقة كــل الليالــي: " ســك  "...  
ن يمǖ بها ƽƮحاÜƘ ولكنǊ      وهـذه داللة قطعية علǏ الƛغراƘ الواسعة التي كان يمكن لǊ أ           

  .    الممزوجة بالتلخيƮاƘفوهذا دأبǊ في معƲم الحذو . اكتƽي باإلشارƖ السريعة
  :القول في الديمومة كالتالينود أن نستجمع:      تركيب

1-    ƙƘǵƶة الـǪƭƸزمنيا في زمن يقارب خمسة            :مـ Ƙأنجز ÜƖين وحدƛǚƛو ǎوفـيها إحد 
 ƽƮحة بƎبعاد ƽƮحاƘ    ةمائوƛǚƛة وƛمانون وأربعـين ومئتـي يـوم وبحجم ورقي قدره          

فƎذا اتخذنا مقياسا افتراضيا وهو ƽƮحة لكل يوم مÜǚƛ فƎننا سنجد أن            .المقدمـة والتمهـيد   
ƴالسري Ƴمن اإليقا Ƴأن الرحلة تتسم بنو ǐأ Üر من الحجم الورقيƛالزمن أك.  

   :مǪƭƸة الƑ ǧǸǅǸلǺ الƜقǓƘ المقدƽņة -2
لها من حيƚ الزمن تسعة وتسعون وƛǚƛمائة يومÜ        اشـتملƘ علـǏ عشـر وحداƘ يقاب          

وبحجم ورقي قدره ƛǚƛة وƛمانون وأربعمائة ƽƮحةÜ أǐ أن الخطاب فيها أكƛر من الزمن              
  .مما يجعلها تتسم بالبطƇ النسبي

                                                 
 .Ü1ƭ Ü:120-121 جر السابقصدالم -)1(
 .1ƭ Ü:235 نƽسÜǊ ج-)2(
  .2ƭ Ü:92 نƽسÜǊ ج–)3(

(4) - Ǌسƽ126:، ص1 ج،ن.  
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3-   ƝƳǸǖة الǪƭƸأنجزها السارد           :مـ Üمعالم زمنية واضحة Ƙذا Ƙعشر وحدا Ǐوتشتمل عل 
يومÜ بحجم ورقي قدره سبƴ وعشرون ومائة ƽƮحةÜ أǐ         في زمن يقارب سبعة وƛǚƛمائة      

أن خطابهـا أقـل مـن زمـنهاÜ مما يجعلها تتسم بسرعة إيقاعية أعلǏ بكƛير من مرحلة                  
الـذهابÜ وهـذا اإلجمـال ال يعكƩ بالضرورƖ نوƳ الخطابÜ ألن ذلǁ ال يتجلǏ إال في                 

  :النماذج التƮƽيلية الخاƮة بالحركاƘ األربعة السابقة
  ƭ483                       ƭ 127ƭ                      183لخطاب            ا

 Ƣ                 >      ز--- Ƣ           <                ز  Ƣ  >  ز-----  
  ---    العـودƖ   ---  اإلقامة في البقاƳ المقدسة--            مرحلة الذهاب     

   يوما          307    ------  يوما        399                   يوما245 الزمن         
              سـرعة نـسبـية                      بـطƇ نـسبـي              سرعـة عـالية

     هـذا المƲهـر العـام إليقـاƳ الخطاب في عǚقتǊ مƴ الزمنÜ وهو يعكƩ المƲهر                
الرحلة العياشية ليƩ هو الوƮفÜ كما قد يتبادر        الخارجـي للرحلةÜ ولكن ما يميز خطاب        

              Ƙة من كتب ورسائل اشتملƽوإنما هو النقول المختل Üوكما وجدناه في العبدرية Üالذهن Ǐإل
علǏ موضوعاƘ متعددÜƖ إنǊ خطاب ينƽتƠ علǏ األجناƩ األدبيةÜ وأنواƳ القولÜ و التƉليف             

ويبين اهتماماƖ .  Ƙ الجوانب  المتعدد ƭالمخـتلƽةÜ ممـا يـدخل الـرحلة في عǚقاƘ التنا          
  .المƌلف/السارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ʒ Ǽǝ Ƙǖƛة اǾالƺǚة الǪƭƸال  
   :المǶǂد -ا
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              ÜةƮفيها زمن السرد بزمن الق ƾة التي يكاد يتطابƲل بشكل عام اللحƛإن المشاهد تم     
        ƾاالستغرا Ɩمـد ƚتي بطيئا أو سريعا حسب طبيعة          " مـن حـيƋقد ي Ǌسƽولكن الحوار ن

ةÜ كما أنǊ ينبغي مراعاƖ لحƲاƘ الƮمƘ أو التكرارÜ مما يجعل االحتƽاƲ            الƲروف المحيط 
  )1(..." بالƽرƾ بين زمن حوار السردÜ وزمن حوار القƮة قائما علǏ الدوام

   وتتسـم الرحƘǚ بالسرد والوƮف أكƛر من الحوارÜ وكƋن الحوار ليƩ من خƮائƮها    
ǁ فǚ تخلو رحلة من هذه التقنية       المǚزمـةÜ حتـǏ حين يرد الحوار فƎنǊ يسرŇدÜ ورƹم ذل          
Ɩمية مباشرǚر في مواجهة كƛين أو أكƮالتي تجعل شخ.  

فذهبنا لقائد المرسǏ عند    : "    ومـن ذلǁ هذا الحوار بين قائد المرسǏ والسƽير المغربي         
حبا وكرامة  : فقال... تعيـين سƽرنا وأكدنا عليǊ في االعتناƇ باألسارǎ وحملهم علǏ الƽور          

ألشياƇ مقضيةÜ وما نحن إال في انتƲار الريƠ الشرقيةÜ فلتطب نƽسا من            فاألمـر سـهل وا    
  .ذلÜǁ فƎننا مƋمورون من عƲيمنا ببعƚ األسارǎ علǏ الƽور

] كذا[ ƛـم أخـذنا فـي اسـتنجاده فـي حمل النساƇ من األسارǎ بƋوالدهم مƴ إخوانهم                   
اÜƲ ال يمكن حمل    ال سبيل إلǏ ذلǁ ألن مركب الكرƖŇ مشحون بالشلƲ        : " فقال... المƌمنين

فاستحسنƘ كǚمÜǊ وقبلƘ عذرهÜ وألححƘ عليǊ في كراƇ مركب         ... النسـوƖ معهم بالكلية   
فƋجاب لذلǁ وبعƚ في الحال لƮاحب مركب كان حاضرا          ...يحمـل فـيǊ هـƌالƇ القوم      

Ǐبالمرس...  
ال يƌدǐ واجب الكراƇ إال من مالǊ       :  بدينǊ المعوج  مفلمـا بعƘƛ لǊ بالمال رده عليناÜ وأقس       

  )2(..." فكƃƛرƘ خيرهÜ ودعوƘ لǊ بالهداية
     Ƈبطي Ǌمما يجعل ÜدŇالطول في الر Ưيتسم ببع ƭفي هذا الن Ǐفالحـوار كمـا يتجلـ    
الحـركة في ذاتÜǊ وƛانيا يتخللǊ سرد أǐ خطاب ƹير مباشر يلجƋ فيǊ السارد إلǏ نوƳ من                 

Üǎما جر ƭقتلخي ƚوهـ ومن أحدا Üالسماـولبة بين المتحاورين ǎاألساسية ذه إحد Ƙ  
  . الذǐ ال يحتƲƽ  فيǊ بالخطاب المباشر للحوار في الرحلة

                                                 
  .78: بنية النƭ السردƭ Üǐ– نقǚ عن حميد لحمداني -Ʈ ÜIIIƭ Ü:133ورƘ جيرار جني– )1(

(2)  –Üالرحلة الغزال ƭ Ü186-187.  
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            Ǌقول ǁمن ذل Üللرحلة Ɩير مباشر سمة مميزƹ خطاب Ǐوقد : "   وسرد األقوال وتحويلها إل
أحضرƘ حال التشييƴ الموكƃلć بهم Ü وأوƮيتǊ بالرفƾ بهمÜ واالعتناƇ بƋمورهمÜ ووعدتǊ أن             

انƘ لǊ حاجة عند الوزير في الوقÜƘ تحملƘ لǊ بقضائها          أذكـره عند طاƹيتǊ بخيرÜ وقد ك      
          Ɩالمبر Ǌسƽوألزم ن Üǁإلخواننا فانبسط اللعين لذل Ǌمعهم   ... فـي مقابلة إحسان ƴوعند التشيي

لقد أحبكمÜ ولم يبƾ لنا طمƴ في مخلوƾ إالƃ في ولد سيد المرسلينƮ ÜلǏ اهللا               : قال جميعهم 
Ü فما جرǎ   )1(..."لكريمة أو نحن إلǏ الهǁǚ أقرب     عليǊ وسلمÜ إما أن يكون عĉتقا علǏ يده ا        

بـين السـƽير والمشـرف علǏ  األسرǎ المسلمينÜ وبينهم وبين السƽير نƽسÜǊ كان قد تم                 
                  ƾير مباشر عن طريƹ خطاب Ǐإل ǁحـول كل ذل Üإال أن السـارد Üبالحـوار المباشـر

  Ǌف فيŇـرƮالت  Ü         Ǌعلي ǎأجر ǐير المباشر الحر الذƹ هذا األسلوب ǁومن ذل   Ưالسارد بع 
فلم نلبƚ إال والطاƹية مقبل هو وأخوه في        : "...التƮـرفÜ مƴ الحƽاƲ علǏ بعƯ األƮل      

 وأخذ بيدǐ وهƫ وبÜƫ     Üƫ فنزل عن الكد     ه حاملة ألوالد  ƫكـدƫ واحدÜ وفي إƛره أكدا     
وجعل يرحب علǏ لسان الترجمانÜ ومن جملة ما قال أن هذا اليوم عنده أعƲم عيد فرحا                

ا سيدنا المنƮور باهللاÜ إلƹ Ǐير ذلǁ مما في معناهÝ وقد قدم لنا اƛنين من               بما تƽضŇل بǊ علين   
عرف ما يقولون لƮاحب سيدنا     : " Üوتكلمـا بكـǚمÜ قـال الطاƹـية للترجمان        ... أوالده

اهللا ينƮر سلطان مراكÜƫ اهللا     " إن معنǏ كǚمهما    : Ü فقال الترجمان  "السـلطان أعزŇه اهللا     
فضممتهما إلي فرحا بهماÜ وجعل الطاƹية " فيǊ كƛيرƖ يعـيƫ الباشـدورÜ وإن لـنا محبة      

محبة اآلباƇ تƲهر علÜ " :    Ǐ والشǁ أنǊ هو الملقن لهما ذلǁ فقلƘ       ايضـحǁ مـن قولـيهم     
                ǁوفي رعيت ǁفي أوالد ǁوقد شاهدنا ذل Üهر في الرعيةƲت ǁومحـبة الملـو Üاألوالد " Ü

ƋطƋوا رƌوسهم أمامنا   فانبسـط مـن جوابـنا ƹايةÜ وجعل يƽهم خاƮتǊ بما أجبتǊ بÜǊ وط             
أنا واحد من خدام    : " بـƋجمعهم مجـازاƖ لنا علǏ ما خاطبƘ بǊ عƲيمهمƛ Üم قال الطاƹية            

سلطانǁ ومن جملة عبيدهÜ وأمره ممƛل فيناÜ فليƋمر بما شاÜƇ وهذه المواƮلة التي أنعم بها               
 Ňم       ...علـيƲم وأعƲأع ǐفهي عند ǊبانيƮأ ǁفهذا مشهد الل   )2(.... " ال يساويها مل Ü  بين Ƈقا

  في بعضÜǊ  دالسـƽير والملـǁ األسباني وتسليمǊ الهديةÜ وهو حوار شيÜƾ  تƮرف السار            

                                                 
(1)  -ƭ Üƾالساب ƴ144 -143:  المرج  
(1)  - ƭ ÜǊسƽ139-138:ن .  
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Üوحرف نونقـل بعضـǊ حـرفيا Üكما تخلل ذلǁ بعƯ السرد الذǐ يحرǁ المشهد الساك              
هي الرابط بين األقوال واألفعالÜ إال أن المشهد في عمومǊ بطيƇ بالقياƩ إلƛ "             Ǐم"العطف  

  .Ƈ مختلف بين مشهد وآخرالتلخيƭ والحذفÜ والبط
إن : " Ü قال الطاƹية للوزير   )علǏ قلتها (   وقـد يـنقل السارد المشاهد الحوارية كما هي          

                Ǐبهم إل ƚني أحب أن أبعƎف Üعليهم Ƙƽوقد خ Üحاب السلطانƮهذا البلد لم يساعد أ Ƈهوا
  ..."مدريد يقيمون بها في عز وكرامة

إن كان مراده وƹبطتǊ في     : " ƹيتǊ قلƘ للوزير     ولمـا قŇƭ علينا الوزير ما حدǊƛŇ بǊ طا        
إقامتنا بمدريد البرور واإلكرامÜ فǚ مزيد علǏ ما تقدم بǊ من فرحǊ بنا وإكرامǊ إياناÜ وإن                

 Ǌعلي ǁلنا أجاوب Ǌكان مراده شيئا آخر بين"  
إنǊ يريد أن يبعƚ معكم باشدور ويƮحب معǊ هدية للسلطانÜ ورأǎ من الرأǐ             : "  فقـال 

Ü ونحن مجتهدون في جمƴ الهديةÜ وقد بقي منها مسائل بƋرƯ بعيدÜƖ نحن في              بعǊƛ معكم 
  ."انتƲار قدومها علينا

  )1(..." هذا أمر أكيدÜ يجب علينا مراعاƖ الرأǐ فيǊ: " قلƘ ف
               Üوهذا المشهد أفضلها Üالرحلة ǎمستو Ǐن المواقف الحوارية قليلة علƎـم هـذا فـƹور  

لسƽيرÜ والوزير مباشرƖ باللغة العربيةÜ أم كان كل منهما         ولكننا ال ندرǐ أكان الكǚم بين ا      
  .يعرب بلغتÞ Ǌ والترجمان واسطة بينهما

   ƙ- ةǞǡǸم الخطاب            :الƃف فيتضخƮة في المواقف التي يهتم فيها السارد بالوƽهر الوقƲت 
               ǚالقباب التي زارها قائ ǎف ما بداخل إحدƮفالسارد ي Üƚحسـاب سـير األحدا Ǐعلـ :

لقبة كرسي من الرخامÜ علوه من األرƯ نƮف قامة بƋطرافƽƮ ǊائƠ من            وبƮـدر ا  "...
الـذهبÜ وقد عǚه شابÜ ما فتحƘ عيني علǏ أحسن منƮ ǊورƖ قطÜ وبيده شبابة متƮلة                
بƽـيةÜ وأناملǊ علƛ Ǐقب الشبابة تتحرǁ بما تقتضيǊ النغماÜƘ ترتƴƽ وتنخÜƯƽ وقد توسد              

        Ǌركبت Ǐعل Ǌكلبان أحدهما باسط ذراعي Ǌركبتي     Ǌولسان Üتان للشابƮوعينان شاخ ÜǏاليمن
              ÜǏمن أهل الموسيق Ɩفهو بمنزلة الوساد Üللميزان Ƙضابطا Ƙيتحـركان بحـركا Ǌوذنـب
              Üوحالهما في الميزان واحد Üفقط Ǌذنب ǁيحر ǎاليسر Ǌركبت Ǐعل Ǌوالكلب اآلخر باسط يدي

                                                 
(1)  – Üƾدر السابƮالمƭ :140.  
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 هذا الشاب   وبشرƖ... ولم نشعر بƋن الشاب والكǚب تƮاوير من ƹير روÜƟ إال بعد حين           
                Ɩفهو في طراو ÜǊمما يتعجب من ƴƮالنا Ưمن البيا Ǌما خالط ƴم Ǌفي وجه ǐوالدم الجار
                Ǐعل Ǌلجمع Ǌضعيف بطرفي في ƫتكمي ƴية مƽومـن العجـب أيضا حركة خ Üƾالمـراه

والحركة التي بعنقǊ نشƘƋ عن إخراج الريƠ من فيǊ ودفعǊ لباطن           . الشبابة حال النƣƽ فيها   
  )1(."  الƽم والعنƾ واحدƖالشبابةÜ ألن حركة

                Ǐاعتمد فيها عل Üشبابة Ǐشابا يعزف عل Ƙف للوحة فنية جسدƮمن الو Ƴهـذا الـنو   
استقƮـاƇ األجزاÜƇ وتتبƴ األلوانÜ والتجاعيدÜ والحركاÜƘ حتǏ أننا نكاد نرǎ هذه اللوحة             

كلماƘ المجسدƖ للتمƛال الرخاميÜ والسارد شبƛ ǊابÜƘ فقد توقف عن الحركة وأخذ يرسم بال            
  .مǚمƮ ƠورƖ التمƛال المجسد أجزاƌه أوال بƋول

          Ǌكقول ƭالمجمل أو التلخي ƾف عن طريƮآخر من الو Ƴنو ǁوقد شيدوا بهذا   : "    وهنا
            ÜƘوالمخازن والمساجد والحماما ÜƖمن القباب والمقاعد والغرف والمنار ƴالمتسـ Ɵالبـرا

          ÜوفةƮر منها ما يشاكل القبة الموƮالح Ǌتي عليƋوقد ... ومنها ما هو أحسن وأجمل    ماال ي
أبـدƳ فـي ذلǁ كل اإلبداÜƳ وسقف هذه البناƇاƘ ما هو بالمطلƴ والشتيتانÜ ومنها ما هو                 
            ƭاŇوأما عمل الجب Üالتسطير والخطوط المشرقية والكوفية Ƴأنوا Ǐبالبسـاط المشتمل عل

مبسوطÜ كل  والـنجارƖ والتزليÜƝ في جميƴ هذه البناƇاÜƘ فشيƇ يتعجب منǊ في القائم وال            
إنǊ وƮف لمشموالƘ المكان يكاد يكون إحƮائيا        .)2(." ذلǁ من عمل المسلمين رحمهم اهللا     

               Ǌسƽوهو يجسد الحركة البطيئة جدا في المكان ن Üيد التعجبƽاف التي تƮاألو Ưلـوال بع
                  Ƴوقد استقطب اهتمامها تنو Üجسم Ǐمـا تراه العين التي تنتقل من جسم إل Ǐويقـوم علـ

  . انهاÜ وتنوƳ الخطوط واستقامتهاÜ مƴ الحسن والجمالÜ الذǐ أبدعǊ الحرفيونالموادÜ وألو
يƽتƠ باب الموضƴ الذǐ فيǊ الƛيران      : "   ومـن أوƮافǊ لǖلعاب نقلǊ لمبارزƖ الƛيران قال       

بحيلة فيخرج الواحد منها كƋنǊ أسدÜ ويغلƾ الباب في وجǊ المقتƽي إƛره في الخروجÜ فيكر               
   Ɩتار Ʃارƽال Ǐور علƛب           الƛوكلما و ÜƩƋłوالب Ɩبينهما المحاربة الشديد ƴوتق ÜƖتار Ǌر منƽوي Ü

الـƛور علǏ الƽارƩ يقنعǊ بالمزراƾ الذǐ بيدهÜ فƎذا تحامل عليǊ يشغلǊ فارƩ آخر يطلب               

                                                 
 .130:السابƮƭ Üƾدر  الم–)1(

(2)  –Ǌسƽن ƭ Ü:81.  
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              ÜǊوزاح Ǌب عليƛذا وƎف Üانيƛال Ɩمبارز Ǐويقبل عل Üورƛال Ǌفيسلم Üمن خلف وأمام Ǌمبارزت
نيÜ ويعود إلǏ األول وهكذاÜ فƎذا ضعƘƽ قوتǊ تتƋخر         يطلـب مـبارزتǊ األولÜ فيترǁ الƛا      

عنǊ الƽرسانÜ وتتقدم عليǊ عدƖ نƮارÜǎ راجلين وبƋيديهم حراب طولها قدر ذراÜƳ أسنتها             
              ÜǊهره أو جنبƲ Ǌأمكنهم من ǐالذ ƴور ويمكنونها من الموضƛيختلسون ال ÜƖقدر السنار Ǐعل

وتارƖ يƮولÜ والمتƮدǐ لقتلǊ رجل      أمامǊ فيقنÜƴ    رفـƎذا زاحمهم الƛور يرمون بالشمر ي      
واحـد يطعـنǊ بسـيف تحƘ قرنǊ من جهة رقبتǊ فيخر ميتا من حينÜǊ ويƋتي بƛǚƛة بغال                  

          )1(." مزينة تجره من فورهƛ Üم يخرجون ƛورا آخر يƽعل بǊ مƛل األول وهكذا
دا باأللƽاÜƲ    أجاد السارد في تتبƴ الحركة بين الǚعبين والƛورÜ وتجسيد اللعبة تجسيدا جي           
  .مما يدل علǏ تمكن السارد في تشكيل اللغة والتƮرف فيهاÜ وفƾ ما يتطلبǊ المقام

وŇƮاف ممتازÜ وقد وƮف األحياƇ     " الغزŊال"    وباإلجمـال يمكـن القول إن سارد رحلة         
         Ƙاالƽواحت ÜƩواألقوا Üوالمساجد Üوالقباب Üوالقناطر Üƾوالطر Üوالمدن Üواألماكن العامة

  . تشكل كمŌا واسعا من الرحلةةفالبنية الو ƽƮي. لÜ وƹيرهااالستقبا
 تƋخذ قسطا وافرا من متن الرحلةÜ فكلما دخل ة    ويمكـن القـول أن الـوقƽاƘ الو ƽƮي       

مديـنة أخـذ الوƮـف في التضخم حسب مشاهداƘ السارد وزياراتÜǊ حتǏ أننا ال نعدم                
تعدد تقنياتها وتتنوÜƳوهي   الƮـواب إذا قلـنا كـل حديƚ عن مدينة يشكل وقƽة سرديةÜ ت             

مـرتبطة بوجود السارد في المدينة حيƚ ينقل مناƲر االستقبال أو يخلد للراحةÜ ويبدأ في               
    Üارƛف اآلƮاستكشـاف المكان في          Ǐراحة عل Ƙاƽفالوق ÜǊشرف Ǐالتي تقام عل Ƙǚƽأو الح

  .مستوǎ الرحلةÜ وعلǏ مستوǎ الراحل
Ƨ-ةǅȆƲال  :  

ومن ƹداƖ ليلتنا   : " قياسهاÜ فƎذا وقƽنا عند هذا النƭ         هـي حـركة نشعر بها ويƮعب        
         ǚني عشر ميƛدين مدينة إيلشي عبرنا إليها عن اƮ2(."سافرنا قا(     ƴنشعر أن الخطاب سري 

هي بين الحضارƖ والبداوÜƖ ومن أعجب ما رأيƘ عندهم بŃنيŇةŻ          : " جدا بالقياƩ إلǏ الذǐ يلي    
يل كلǊ بالغناƇ بين أهل الموسيقƛ ÜǏم       مـا ƲنـنƘ فـي عمرها تسعة أعوامÜ وقد أحيƘ الل           

                                                 
  .Ü ƭ Ü:65 الرحلةالغزال - (1)

(2) –  ÜǊسƽنƭ:175.  
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ƛم قامƘ علǏ قدميها    ... أخـذƘ في الرقƭ بطريقة ƹير معهودƛ ÜƖم باشرƘ عود الطرب          
فكشف الغيب أن ما كانƘ تحدƚ بÜǊ هو        ... خاطبة في القومÜ والكل في ƹاية اإلنƮاƘ لها       

   )1(.."محƽوƲ من كتاب عندهم كالعنتريةÜ وهو يسمونǊ بالكوميديا
 الـنƭ خƮǚة لما جرǎ في ليلة ساهرƖ قدمƘ فيها كوميدياÜ فƎذا ما وازنا بين                  فهـذا  

الخطابـين وجـدنا األول أسرÜƳ وقد توجد خطاباƘ أكƛر سرعة من الخطاب األولÜ كما               
  .توجد خطاباƘ أكƛر بطئا من الƛانيÜ فالسرعة نسبية حدسية

 1- ƣداƭȁة اǅȆƱ  :   
 بها نحو الساعتينÜ وسافرنا منها قاƮدين قرية        أقمنا: "    مـن خƮǚـة األحداƚ ما يلي      

علǏ بعد منها بƛǚƛة أميالÜ والقرية سميƘ باسم Ʈاحبها سان خوانÜ من كبار الƽرايلةƛ Üم               
بعد إكرام أهلها إيانا بما يقتضيǊ جهدهمÜ سرنا منها بالƛلƚ اآلخر من الليل قاƮدين مدينة               

ها ديار ال تنحƮر عددا متƽرقة      قـرطجنة عن أربƴ وعشرين ميǚ في أرƯ مبسوطةÜ وب         
   )2(..."يسكنها الحراƛة

   فهذه خƮǚة لǖحداƚ علǏ مستوǎ الزمن تقارب الليل والنهارÜ وعلǏ مستوǎ المكان            
              Ɩقرƽلها السارد هذه ال ƭƮالخطاب فقد خ ǎمستو Ǐأما عل Üǚحوالي سبعة وعشرين مي

  .لمحور األحداƚومن هنا ندرǁ سرعة الخطاب بالنسبة . ذاƘ السطور الخمسة
  .  وخƮǚة األحداƚ أكƛر تواجدا من خƮǚة األقوال في نتيجة االجتهاد للغزال  
 2- ǧاǸǡȁة اǅȆƱ:        ǁمن مقابلة مل ǊرافƮوأمر وزيره في الحال    : "... قال   أسبانيا  فبعد ان

        ƴل أمرنا في جميƛويمت ÜǊيمƲلع Ǌوأن يباشـرنا بمباشرت Üقد أحوالـناƽويـت Üأن يـتعاهدنا
 Ü  )3(..."وانƮرفنا في عز وكرامةÜ ومازال يحدƚ قومǊ بما كانƘ مخاطبتنا إياه           ...ياƇاألش

               Üبها السارد ƴيضطل Üقولية ƚأحدا Ǐإل Ɩتحول األقوال المباشر ƘـاƮǚل هـذه الخƛفمـ
  .ويسردها كبقية األحداƚ الƽعلية

Ǐ نƽسǊ أن      وما يǚحƲ أن هذه الرحلة تقل فيها الخطاباƘ الملخƮة لكون السارد أخذ عل            
                Üǎأو األسر Üاألعيان Ưقي بعǚما يقال إال حين ي Ǐوال يعتمد عل Üǎينقل ما يشاهد وير
                                                 

(1)  – Üƾدر السابƮالمƭ :174.  
(2)  –Ǌسƽن ƭ Ü:177.  

)3( – ÜǊسƽن ƭ:129.  
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  :أو المسـتقبلين للـوفدÜ وفـي مƛل هذه األقوال يندمƝ الحوار مƴ الخƮǚاƘ القولية مƛل               
وكـنƘ قـد وعـدƘ قائد البحر الذǐ إلǏ نƲره األسارÜǎ وهو المخاطب في شƋنهم من       " 

  Ɩقاǚبم Ǌيـتƹطا              ǁعند إقبال الليل من يوم وعده بذل Ǌإلي Ƙƛفبع Üمنين من الغدƌإخواننا الم 
               ƘبحƮوأ Üǁجاب لذلƋف ÜƯاهللا ألمر عر Ƈد إن شاƹ بعد Ǐإل ǎباألسار Ɩقاǚخر المƌن يƋب

 ƫراƽزما للǚوقد اختبر من حالي             ... م Ǌب Ƙيرا ورحبƛك Ǌو باشرت Ƈكبير األطبا Ƙم ناديƛ
وجعلƘ أتحدƚ  ... أن ما تجده إنما هو من تعب الطريƾ فقط        ال بƩƋ و  : " مـا اختبر فقال   

  )1(.."معǊ في األمور الطبية
  فـي هـذا الخطاب تمتزج الخƮǚاƘ القولية باألقوال المباشرƖ المنقولة حرفياÜ أǐ أن              

ǐحوار مشهد Ǐإل Ɩمكاننا أن نحول األقوال المسرودƎوب Üالمشهد ƴة تختلط مƮǚالخ.  
   ǁعل السارد ذلƽوال ي              ǎمستو Ǐإل Ǌونقل Üأحيانا Ǌرف فيƮالخطاب بالت ƴد تسريƮإال ق 

ǎأحيانا أخر Üƾالقول كما نط Ǐعل Ʋوقد يحاف Üأحيانا ƚالحد.  
  ǛƶـƮعنها أو                 :ال Ƙالمسكو Ɩترƽال Ǐما تدل عل Ɩومعناه أن تكون إشار Üتـي محـدداƋي 

الذǐ يدرǁ من   األحداƚ المتجاوزƖ بǚ ذكرÜ وأما الحذف ƹير المحدد فهو الحذف الضمني            
ƭبقرائن الق ƚل مقارنة األحداǚخ.  

أقمنا بها  : "     ومـن هـذه الحذوف في نتيجة االجتهاد في المهادنة والجهاد قول السارد            
          ǚعن خمسة عشر مي ǚومنها كان رواحنا لمدينة أروي Üفهذا الحذف معلن    )2(".يوما وليلة Ü

 د لنا شيئا مما حدƚ في اليوم      فهو لم يسر  " زمنية وعددية   "وورد مـن خـǚل عǚمتـين        
 Üواللـيلة     Ɩاإلشار Ƙم كانƛ"  ǚخمسة عشر مي "         Üوال ما فيها Üية قطعهاƽالتي لم يذكر لنا كي

                 Ǐإل Ƌاألمام لج Ǐبالسرد إل ƴفكلما أراد السارد أن يدف Üوهـذه التقنية تعم بنية الرحلة كلها
 Ǌعن خمسة       : " الحذف كقول ƣدين مدينة ماديƮوسافرنا من الغد قا  ǚفالسارد  )3(."  عشر مي 

            Ɩل هذه اإلشارƛإال بم Ǌوما في ƾـنا عـن الطـريƛالبا-ال يحدƹ-       Ǌب ǖلم يجد ما يم Ǌولعل 
الوحدÜƖ وعز عليǊ أال يذكر مراحل الطريƾ ومعالمهاÜ فاكتǏƽ بهذه اإلشاراÜƘ ذلǁ أن هذه              

                                                 
(1)–Üƾدر السابƮالم ƭ :180.  
(2)  – ƭ ÜǊسƽ175:ن.  

  .ƽÜƭ :170سǊ ن-)3(
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فيها من ذكر   الـرحلة قـريبة الشـبǊ بالتقارير التي يرفعها المكلƽون إلǏ المانحينÜ والبد              
  .المدنÜ وتحديد المسافاÜ Ƙ وكيقية قطعها من حيƚ اليسر والƮعوبة

فهو الذǐ يƽهم من خǚل القرائنÜومن ذلǁ  أن السارد لم يشر إلǏ             :    أما الحذف الضمني  
موقف سلطان المغرب من هذه السƽارƖ بعد العودÜƖ إذ ليƩ هناǁ أǐ نƭ دالÜ وإنما نƽهم                

ن خǚل القرائن الǚحقة الممƛلة في المهرجاناƘ الشعبيةÜ        أنهـا كانـƘ سـƽارƖ مرضية م       
  .واالستقباالƘ الرسمية للوفد العائد

                Üالسلطان المغربي Ǐمينة إلƛ هدية Ǌير األسـباني حمل معƽونعـرف أيضـا أن السـ    
والسـارد لـم يكشف عن محتوياتهاÜ وقيمتهاÜ وموقعها عند السلطانÜ ومƛل ذلǁ نجده في               

السارد في العودÜƖ فهو قد اشتمل علǏ شهر رمضانÜ وعيد الƽطرÜ           الـزمن الـذǐ قضاه      
  .وعيد األضحÜǏ وهي مناسباƘ عƲيمة لدǎ المسلينÜ ولم يشر السارد إلǏ كيƽية قضائها

  فكل مسرودƖ تشتمل علǏ هذه الخƮǚاƘ والحذوف بالضرورÜƖ ولها ƹاياƘ فنية أبرزها            
  . في هذا المجالÜتسريƴ السرد

    ƚǾǥƸơ:  ذه النماذج يمكن أن نخرج بموجز لخطاب الرحلة الغزالية كالتالي          بعد ه: Ɩوحد
 هـ Ü وتنتهي عند بدƇ العودƖ من مدريد         1179 من ذǐ الحجة عام      15الذهاب تبتدƏ يوم    

  . ƽƮحة102 يوماÜ وبحجم ورقي يساوǐ 168 جمادǎ األولÜǏ أǐ ما يقارب 28أǐ يوم 

هـ وتنتهي بالوƮول  1179 جمادǎ األولǏ    28    أما وحدƖ العودƖ فتبتدƏ من مدريد يوم        
أǐ أكƛر من عام ونƮفÜ بحجم ورقي يقدر        . هـ1180 مـن ذǐ الحجـة عام        12يـوم   

  .بخمƩ وسبعين ƽƮحة
   ومـن هـنا نـدرǁ التƽاوƘ بين خطاب مرحلة الذهاب ومرحلة اإليابÜ ولعل الشكل               

  ..."رحلة نتيجة االجتهاد"ا خطاب الموالي أن يجسد لن
  
  
  
  ز  <                         Ƣ ز < Ƣ         الخطاب 

 Ƣ              102     ƭ      75ƭ  
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    Ɩالذهاب                  العود               

          يوما 452  ~           يوما 168     ~        الزمن

                                                         
 مـن هـنا تبين أن التلخيƭ هو التقنية األكƛر استعماال في هذه الوحداÜƘ لكن سرعة                  

التلخيƭ مختلƽة من وحدƖ إلǏ أخرÜǎ وكلما كانƘ الخƮǚة كƛيƽة دلĊ علǏ أن هناǁ حذفا               
و كلما تضخم السرد أدركنا أن هناǁ وƽƮاÜ وبالتالي هناǁ نوƳ من البطÜƇ             . ندركǊ ضمنيا 

...                                                 Ƙ مƛل الƽƮحة لشهرÜ وهكذافƽƮحة ونƮف ليومين ليس
         Üومنها ما يتسم باإليجاز Üمنها ما يتسم بالطول ǎـغرƮال Ƙذا علمـنا أن الـوحداƎفـ   
اسـتنتجنا أن الخƮǚـة هـي السائدƖ في خطاب الرحلةƛ Üم يتبعها الحذفÜ وبخاƮة في                

 لبناƇاƘ المسلمين   ةي يسكƘ عنها الساردƛ Üم تƋتي الوقƽاƘ الو ƽƮي        مسـافاƘ الطـرƾ الت    
  . واستقباالƘ األهاليÜ والسهراƘ المقامة علǏ شرف الوفد المغربي

                 ƴم ƚوالحدي Üاألسباني ǁالوفد للمل Ɩقاǚأمـا المشـاهد فـتكاد تنعدم إال ما كان من م   
  .  جرǎ من حوارالوزيرÜ وبعƯ كبار الدولةÜ حيƚ اهتم السارد بتسجيل ما 

ƘƾمƘƱ -  Ǽǝ ةǾǱȆǾơƷǸة الǪƭƸال  
عا من المطابقة بين زمن     نو عادÜƖ وباعتباره محاكاتيا فهو يحقǐ       ƾ  هو حوار   : المǶǂد -ا

سيدǐ محمد  ... وجدƘ الرجل الƽاضل األديب     "ƭ فلنƋخذ هذا الن   )1(السرد والمدƖ الحقيقية  
اإلسهالÜ فلما وقƴ بƮره عليÜ     أمير زواوƖ راكبا في محƽة مريضا مرƯ        ... بن القاضي 

فـرƟ بـيÜ ورحـب وضحÜǁ وسƋلتǊ عن مرضǊ وحالÜǊ فƋخبرني بƋنǊ اشتد مرضǊ في                
المديـنةÜ وبعـد خـروجǊ منهاƛ Üم كذلǁ استمر عليǊ الحال بعد أن عزم أن يقيم بالمدينة                  

ن ال أƲ : ال يكون معǁ إال الخير والعافية إن شاƇ اهللاÜ فقال متƋسƽا          : فقلƘ لǊ ... المشـرفة 
أحكي لǁ رƌيا أني رأيتها     : ƛم قال . فعاودتǊ الدعاƇ بالبŃرƇ  ) أو كǚما يقرب منǊ   (السـǚمة   
  Ǌل Ƙفقال  : فقلـ Þاعة          : وما هيƽالش ǊلƋأس Ƙوكن Üوسلم Ǌاهللا علي ǏلƮ Ǌما  (إني رأيتǚأو ك

                                                 
)1( –ƭ ÜƝومناه Ƙالروائي تقنيا ƭالن Ü11: برنار فاليط. 
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       Ɩبعد المر Ɩالمر ǁذل Ǌوأعيد ل Üقال لي  ) هذا معناه Ǐع : حتƽإني ش      ǁور لƽمغ ǁأو أن ǁفي Ƙ
  )1(..." فسرني ما رأǎ وطمعƘ في البŃرƇ) مما هو حاƮل هذا المعنǏ (تخفأو ال 

المƌلف وƮديقǊ ابن القاضيÜ وقد ورد فيǊ كǚم كل واحد          /   إنǊ حوار جرǎ بين السارد    
                Ʋحاف Ǌولكن Üاألقوال ولم ينقلها حرفيا Ưرف في بعƮوت Üالباƹ Ǌب ƾما نط Ǐمـنهما عل

: يير علǏ بعƯ األلƽاÜƲ ولخƭ أقواال أخرǎ مƛل       علـǏ ما قال لǊ المتكلم مƴ إدخال التغ        
" Ƈالدعا Ǌفعاودت"             Üوإنما سرد الحوار بين المتكلمين Üما مباشراǚك Ǌم إن السارد لم يجعلƛ Ü

  .باإلضافة إلǏ حكاية رƌيا الرسول ƮلǏ اهللا عليǊ وسلم
ة عموماÜ     وهذه المشاهد قليلة في الرŇحÜƘǚ وعلǏ قلتها تبيŇن لنا ƮورƖ المشاهد الحواري           

فمـن خǚل مسيرƖ شهرين من الزمن بعد العودƖ من المدينة إلǏ مƮرÜ سرد لنا المƌلف                
Ü درسناهاÜ ورسمنا لها جدوال يبين األنساƾ الخطابية        )2(حوالـي إحـدǎ وعشرين ƽƮحة     

وسبب تحليلنا لهذه الوحدƖ خلوها من      ) مشهدÜ حذفÜ وقƽةÜ تلخيƭ   (المـرتبطة بالـزمن     
  :لنا اآلتيالنقل عن ƹيرهÜ فتبين 

ـ     سبعة عشرƖ :   مجمـوƳ األسـطر المنسوخة علǏ مدǎ إحدǎ وعشرين ƽƮحةÜ يقدر ب
  )417(وأربƴ مائة سطرا 
  .ƽƮحة ونƮف للحوار تقريبا=  سطرا ذاƘ حوار مسرد 26                 

  . ƽƮحاƘ للوƮف تقريبا4=  سطرا وقƽاƘ وƽƮية 80                 
  .سƘ عشرƽƮ Ɩحة للتلخيƭ تقريبا= ƮǚاƘ سردية  سطرÜ خ317                 

  .إشاراƘ قليلة للحذف المعلن             . 
         ƾي بالتعليƽننا نكتƎف Üلكل خطاب ƭƮـرا النعدام الزمن المخƲون    .   ÜاŇفالمشهد قليل جد

أمـا الوقƽاƘ فهي انتقائية تكتƽي بالمǚمƠ الدالةÜ وال تلجƋ إلǏ االستقƮاÜƇ وكƛيرا ما ترد               
 مختلطة مƴ الخطاباƘ األخرÜǎ وال نجدها خالƮة إال في النادر بخǚف            ةƽاƘ الو ƽƮي  الوق

أما التلخيƭ فهو الخطاب األكƛر ورودا في       . ةرحلة العبدرǐ الذǐ شغف بالوقƽاƘ الوƽƮي     
ƭوƮنية بالخǚعموما وفي الورتي ƘǚحŎالر.  

                                                 
)1( –ƭ Üالرحلة Üنيǚ535: الورتي.  
)2(-ƭ ÜǊسƽ554 -533:  ن.  



 417 
  

ا ما يƮف    تخـتلف الـوقƽاƘ الواƮـƽةÜ فمنها ما يƮف األشخاÜƭ ومنه           : الـǞǡǸة  -1
ǁير ذلƹ ملية أوƋالت Ƙاƽومنها الوق Üاألماكن.  
وإذا بواحد من العرب لقينا بقربة من الماƇ        :"...  فمن الوقƽاƘ الواƽƮة لǖشخاƭ ما يلي     

فاسـتقǏ جميعـناƲ Üنا منا أن هذا الشخƭ لم يرد منا إال الƽلوÜƩ فشربنا الماƇ أحلǏ من                  
         Ƈمن ما Ǌنعلم أن ǚف ÜƝلƛالعسـل وأبرد من ال         Üالعيون التي في الجبال Ƈأو من ما Üالمطر 

... فلمـا أتǏ عن آخرناÜ ارتقبنا منǊ أن يتكلم ويسƋل الدراهم كما هي عادƖ عرب الحجاز               
فلـم يطلب من أحد دعاƇ وال سƋل شيئا منÜǊ بل رفƴ قربتÜǊ ولم يلتƘƽ إلǏ أحد منا فعجب                   

إذ يعلوه جǚل وهيبة ونورÜ     ... جميعـنا منÜǊ ووقƴ في قلوبنا أن هذا الرجل من أهل اهللا           
ƇعاŇالد Ǌلوا منƋأنهم لم يس ƚ1(..." فندم الكل من حي(  

               Ƙم انتقلƛ Üير معروفƹ متناول من قبل رجل أعرابي Ƈف ماƮبو Ƙة هنا ابتدأƽفالـوق   
إلـǏ وƮـف الـرجل نƽسǊ بعد أن تبنƹ ƘرابتÜǊ ولكون أƮحاب الركب ألƽوا مƛل هذا                 

 الساقي الدفÜƴ ولكنǊ لم يƽعلÜ وبذلǁ تغيŇر تقييمهم للرجل          السلوǁ فقد توقعوا أن يطلب منهم     
                Ǌدعائ Ʃة بالتماƮرƽإذ لم يغتنموا ال Üلتهمƽƹ وا عنƽسƋوت Üاهللا Ƈمن أوليا Ǌنوا أنƲ Ǐحتـ

  .لهم بالتوفيƾ والرŇعاية
ǁكذل Ƙاƽكل الوق Ƙفليس Üƴالسرد السري Ƈمن عنا Əالقار Ơة تريƽهذه الوق Ƙوإذا كان   .  

     Ƙاƽومـن الـوق  Ǌة للركب قولƽƮالوا..." :       ƾلنا المضيƮوو ÜǊعنا منƲ ƟباƮفلما قرب ال
فسرنا في ذلǁ الوعر رويداÜ رويداÜ وخرجنا منǊ علǏ سǚمة وعافيةÜ ومƴ ذلǁ             ... الوعر

دارƘ العرب ببنادقها مƴ ضرب البارود في أطراف الركبÜ فعǚ النداƇ والƮياƟ فƋنحجم             
  )2(..." فزان في تختǊ فسلم الحجاجأول الركب وربضواÜ إلǏ أن وƮل سلطان 

   فالوƮـف هنا ليƩ خالƮاÜ إذ فيǊ شيƇ من الحذف والتلخيÜƭ ولكنǊ وƮف يشبǊ أن               
 يرسم مشهد الركبÜ واللƮوƭ المتربƮين بÜǊ وحال الحجاجÜ وإنقاذ          ايكـون بانو رامي   

Ǌالموقف من قبل سلطان فزان بركب.  
  ǎ وƲيƽة إخبارية بƋوƮافǊ الحسنةÜ  وقد اشترǁ في هذا الوƮف البƮرÜ والسمÜƴ وأد

                                                 
 .543:ر السابƮƭ Üƾد الم– )1(
)2( – ÜǊسƽنƭ :536. 
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    Ǌقول Üالشيقة Ƙاƽة األواني من       : "...  ومـن الوقƽواألخبية واألطعمة المختل ƾوأما األسوا
الـذهب والنحاÜƩ والنساƇ المخدرÜƖ واألسواƾ العامرÜƖ مما ال يحǏƮ كƛرهÜ يكاد العقل             

       ǁومن عجائب ذل Üل عنهاƋتس ǚف Üوانعدامها Üوذهابهـا ÜهاƇر يحـيل فـناƛأن أرزاقها أك
                 Ƙبل أموا Üبل سائر المغاربة يعلمون أنهم ليسوا من أهل الدنيا Üن أهل وطنناƎفـ Üمـنها
                  ƳنواƋال يحيط ديوان ب ƚبحي ÜرƮن خرج من مłمـا رأوا من زخارف م Ǐبالنسـبة إلـ

ǁ1(..." ذل(  
Ǐ  في رحلة الورتيǚني وقƽاƘ شمولية ال تعتمد عل        ةوجمـاƳ القول أن الوقƽاƘ الوƽƮي        

االستقƮـاÜƇ وقليل ما تكون خالƮة للوƮفÜ إذ يخالطها كƛير من السردÜ وهي أوƮاف              
موضوعية ال تتعلƾ في ƹالبها بذاƘ الساردÜ وتƌدǐ وƲيƽة التعريف ببعƯ الƲواهر في              

 ƴالمـرج " ƴالواقـ "     ÜوفةƮالمو ƚاألحدا Ưجانب اإلخبار ببع Ǐة  إلƽحركية وليس فالوقƘ 
  .ساكنة

رجعƘ إلǏ توديعǊ   : "...  ضمن الرحلة فقليلةÜ ولكنها موجودƖ كقولǊ         أما الوقƽاƘ الذاتية  
                Ǐإل ǐوكاد أمر Üƴƽوتي وارتƮ ǚع Ǐحت ƴم علي أمر التوديſƲوع Üوسلم Ǌاهللا علي ǏـلƮ
العويلÜ بل أنوƟ عليǊ نياƟ الƛكلǏ لولدهاÜ وكيف الÜ وهو أن فراقǊ أعƲم المƮائبÜ ولم               

        Üوهول جسيم ÜيمƲبر عƮإال ب Ǌل عنƮƽوحزن شديد أن .      ƘمƲفع ǁسي عند ذلƽن ǁفلم أمل
  .)2(..." المƮيبةÜ وعز الƮبرƹ Üير أǐ تسليƘ بانتقالǊ من دار الدنيا

   فالوƮـف الذاتـي هـنا يرسم موقف وداƳ الروضة الشريƽةÜ ونǚحƲ فيǊ اضطراب              
  فهذا المقطƴ من الوƮف      - ما يتعلƾ بالبكاÜƇ وانعدام الƮبر     -العبارÜƖ كما نǚحƲ تكرار   

ƮƽـƠ عن تجربة خاƮة في موقف خاÜƭ ويمكن اعتبار هذا النوƳ من الوƮف إيجابيا        ي
جـدا لكونǊ يحرǁ األحداƚ أيضا فǚ يشعر القارƏ بالجمودÜ فتختلط األحداƚ باألوƮاف             

         ƾالطر Ƴاƃلقط ǊحابƮأ ƴم Ǌفتحولوا إلينا وداروا بنا دور الخاتم      : " كمـا فعـل في مواجهت
نتƲر منهم الƽوƘ والتمكين فقلنا لبعضنا بعضا ليƩ إال         يميـنا وشـماالÜ ونحـن واقƽون ن       

المـوÜƘ وال مهـرب وال حƮن فهي سبخة عƲيمة واسعة األطراف خالية من األحجار               

                                                 
)1( –  Üƾدر السابƮالمƭ:555. 
)2( –  ÜǊسƽنƭ:531. 
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والشـجر والمدر ذاƘ األرمالÜ ومƴ ذلǁ فيها حرارƖ الشمƩ والحال أنǊ ال ماƇ معناÜ وقد              
    Ƙوكذا من     والحاج عاشور عنده نحو السبعين      ) نعم(توقعنا مخاتل المو Üوجها من البارود

فنبهنا عليهم ليكƽوا عناÜ وما زادهم ذلǁ إال نƽورا         ... الرƮـاƭ فقال ال تخافوا واضربوا     
وتكبـرا واسـتطالةÜ فتوهموا أخذنا في سرعة فقلƘ لهم ال تسرعوا بالضرب فƎن أحجموا    

 وهم  عـنا وتƋخـروا فبها ونعمÜƘ وإن بدأونا بالضرب فǚ تضربوا إال إذا اختلطوا معنا              
أربعة عشر فارسا وما عندنا إال ƚǚƛ بنادƾ كبار طوال وبندقية ƮغيرƖ ويطغانÜ فداروا              

Ü فقد توقف سير السرد     )1(..."بـنا يمينا وشماال وليƩ عندنا ما يسلب إالƃ حوائجنا وبغلتان          
عمـوماÜ فهـو يدور حول موضوƳ مواجهة الرحالةÜ ومن معǊ للƮوÜƭ فالوƮف هنا              

لكن هذه  من أفعاال وأقواالÜ ومن هنا كانƘ دراميتǊ وحيويتÜǊ و        تƮƽـيلي استقƮـائي يتض    
Üفي الرحلة Ɩنادر ƘاƽالوقǊالتي يلتقي بها قول ƘياƮف فيها الشخƮالتي ي Ƙاƽومن الوق :  

 ..."              ÜƘخال عن الشبها ÜƘǚفي المعام ƾادƮ ÜƩƋبتهم للبƛوأ ÜƩالنا Ƴهـو رجـل أور
       ÜǊأحوال ƴفي جمي ÜƘللميقا Ƴرا ÜƘوقاǖل Ʋوال      محـاف ÜǊواشتغال Ǌƽوك ÜǊوانتقال Ǌوسكون 

حـرƚ إالƃ منƽـيÜ وال زكـاƖ علـيǊ تبقÜǏ وال مطمƴ لǊ في أحد ƹربا وشرقاÜ يدƾ في                    
اإلخـƭǚ ويراعـي مـراتب أهل االختƮاÜƭ فيحƾ بǊ االقتداÜƇ ويعتبر في اإلرشاد              

بة أهل  واالهـتداÜƇ وسـيد باب الخلƾ إدبارا وإقباالÜ ومدحا وذمŇا عليǊ سدŇاÜ يختار للƮح             
 أحسنǊ خلة وƮداقة    الحـƾ ومـن يـنهƯ حالÜǊ ويدل علǏ اهللا مقالÜǊ جدا واجتهاداÜ فما             

 ƹير أن من ال يعلمÜǊ وليƩ علǏ الحقيقة يƽهمǊ يƲن ضدŇ ما ذكرناه فيÜǊ               ...وƮحبة وودا 
                 Ǌما علي Ňوهد ÜǊسƽن Ǌل ƘلŇوقال ما سو ÜǊعنان Ǐوتدل Ǌلسان Ǐوربما طغ ÜاŇدƮ Ǌعن ŇـدƮوي

  .)2(..."تƮديƾ بناƌه بسوƇ طويتǊ وقبƲ ƠنǊ وقوƖ حسده هدامن الƮدƾ وال
              ǐالمدعو سيد ƭف بها هذا الشخƮـائي لجملة من األفعال التي يتƮـف استقƮفالو   
                Ǐالخلقية التي تدل عل ƘاƽƮجانب جملة من ال Ǐإل ÜƩمحمـد الشـريف من أهل طرابل

اÜƩ وفيما بينǊ وبين ربƹ ÜǊير      السلوǁ القويمÜ الذǐ يتجلǏ بǊ هذا السيدÜ فيما بينǊ وبين الن          
   ƫوربما تكلم بما يخد ÜƇنون السوƲ الحاسد Ǌن فيƲفي Üاهـر قد ال يشي عن الباطنƲأن ال

                                                 
  .552:ر السابƮƭ Ü ƾد الم– )1(
)2( -ƭ ÜǊسƽ629 -628:  ن.  
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 Ǌكـرامت .           Ʒرƽت ǊنƋوك ǊافƮن ال يتوفر في كل أوƋي بتƽƮالو ƴهذا المقط ǐفالسـارد يرو
 أن توفر   لهذا الشخƭ تƽرƹاÜ وأعدŇ هذه األسجاƳ إعداداÜ ورƹم أنها جمل قƮيرÜƖ يمكنها           

Ƈوالبط Üƚنها تزيد في التريƎف Üإال أنها ولكونها تدور حول محور واحد Üإيقاعا سريعا.  
   :الخƮǚة - ج

التلخيƭ تقنية لتسريƴ السردÜ ويبدو أن العمل المسرود قائم علǏ الƮراƳ بين الرƹبة في              
ƭ تجل  فƎذا كانƘ الوقƽة تجليا لǚستطراد فƎن التلخي      . االسـتطرادÜ وإلحـاƟ االقتضـاب     

فƲعنا عند  : " لǚقتضـاب المعقـولÜ ولكنǊ يƮل أقƮاه فيما يعرف بالحذف كقول السارد           
الƲهـر ولم نزل كذلǁ إلǏ قرب الƮبÜƠ وإذا بزوجتǊ أǐ السلطان المذكور توفيƘ فنزلوا               

Ǐفلما دفنوها ارتحلنا عند الضحÜان و الجبلƽ1("ند الغيضة المعلومة بين عس(  
  1-ƚاألحدا ƭتلخي:   

 تلخيƭ ألحداƚ فعلية شملƘ ما يقارب عشرين ساعة أو أكƛر في سطرينÜ ويقول               فهـذا 
ƛم بتنا تلǁ الليلة وافترقنا عند المغرب إلتيان ما تتعشǏ بǊ اإلبل فƮلينا المغرب    : " أيضـا 

 Ü فهذا   )2(..."في تلǁ البساتين إلǏ العشاÜƇ فرجعنا إلǏ األخبية وبتنا خير مبيƘ إلǏ الƽجر            
  ƛومك ƾدقي ƭما أنجز من أفعال             تلخي ƭجر لخƽال Ƴطلو Ǐإل Ʃروب الشمƹ فمن Üف جدا

  .وسكƘ عن بعضها بƎيجاز شديد
 2-  ǧاǸǡȁا ǄǾƲǪơ:     األقوال Ǐب علƮتن ƘاƮتلخي ǁهنا Ü   Ǌقول ǁومن ذل : ..."   Ƙم اشتكيƛ

ألميـر مƮـر حالـǊ حين نزولنا الƽƮراÜƇ فوعدني باالستخƭǚ منǊ عند المدينةÜ ولما       
Ƙ إلـيǊ فƋمرنا إلǏ كيخة الƮوانÜ إذ هو الذǐ يحكم بين العرب             وƮـلنا المديـنة ذهـب     

وƹيـرهمÜ فƋمرنـي بتـرǁ الƛلƚ من الكراÜƇ فلم أرƯ إال بالربƴ فاختǏƽ عند ذلÜǁ فلما       
          Ǐأمرني بالذهاب إل ÜƖبعد المر Ɩالمر Ǌل Ƙا  شـكوƹآ     ƚلƛال ǁمرني بترƋعسكر المغربي ف

ألفعال علǏ مراحل زمنية طويلة وما ركز       فهذا تلخيƭ يجمƴ بين األقوال وا     Ü  )3(..." أيضا
يتضمن حوارا بين الشاكي والمشتكي إليÜǊ   " شكوƘ"تلخـيƭ األقـوال فƽعل       علـيǊ هـو   

                                                 
)1( – Üƾدر السابƮالمƭ :449. 
)2( –  ÜǊسƽنƭ:533.  

(3)  –  ÜǊسƽنƭ: 533-534.  
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" Ƙشـكو "ǁويضرب موعدا ما كما يقتضي    " وعدني" فعل وكذل Ʃƽيتضمن قوال يطمئن الن
 ويمكن أن. .."ي بترǁ الƛلƚأمرن"و" أمرنا"الـرد بمـا يـدل علـǏ الرضا والشكرÜ وفعل       

مـا الحديƚ الذǐ جرǎ حتǏ وƮل إلǏ الحكم Þ وما هي األلƽاƲ المستعملة في               : نتسـاƇل 
 Ʋƽل Ǐفقط عل Ʋفالرحالة حاف Þاألمر"ƚلƛمما يجعل القول موجزا" ال Üرف في الباقيƮوت.  

      Ǌقول Ƴرا منهم فقال اجمعوا أمركم وال تهملوا         : "    ومـن هـذا الـنوƃنا نذيرا ومحذƇجا
مÜ فƎن العرب قد استعدوا لكم وأرادوا شركمÜ وقال حسبنا اهللا         رحـالكمÜ وأƲهـروا شوكتك    

  )1(." ونعم الوكيلÜ أو كǚما هذا معناه
التي يتطابƾ فيها مقطƴ حكائي     "الحـذف هو السرعة العالية ƹير المحددƖ          :الحـذف   -4 

Üو تقنية الحذف واسعة االنتشار في الرحÜ Ƙǚ فمن         )Ʈ".)2ـƽر مـƴ مـدƖ ما من القƮة        
فلما حان وقƘ الƲهيرƮ ƖليناهÜ فاختلƘƽ الحجاجÜ فمنهم من         :"...  قولǊ معلـنة  ال فالحـذو 

يـريد االرتحالÜ ومنهم من يريد المبيƘ فراودناهم االتƽاƾ أنا والƽاضل سيدǐ عبد اهللا بن               
رحابÜ فلم يساعدنا لǚرتحال سلطان فزانÜ فارتحل جميعناÜ فلم يبƾ إال ركبƛ ÜǊم ارتحل              

 سرنا كذلǁ إلǏ الليل فبتنا ƛم Ʋعنا آخر الليلƛ Üم سرنا كذلǁ إلǏ              وراƇنا آخر الليلÜ ونحن   
         ǁعاليŇƮاآلن بئر ال Ɩني المسماǚالليل فبتنا خير       ...أن مـررنا ببئـر الع Ǐم تجاوزها إلƛ Ü

  )3(..." مبيƛ ÜƘم Ʋعنا ونزلنا الخيل عند الƲهر أو قربǊ واهللا أعلم
األقوال أيضاÜ يشمل في الوقƘ نƽسǊ         فـǚ شǁ أن هذا المقطƴ تلخيƭ سريƴ لǖفعالÜ و         

   Ǌالليل    : "حـذوفا فقـول Ǐإل ǁفنحن سرنا لذل"        ƚاألحدا ǎمستو Ǐعل Ǌحذف معلن يذكر في Ü
إلÜǏ دون أن يقابل ذلǁ علǏ مستوǎ الخطاب        ... ƛم من ... إلǏ... من: حـركة الـركب   

  .شيÜ Ƈ فهو زمن مسكوƘ عنÜǊ أو أنǊ ال تجرǐ فيǊ أحداƚ مƛƌرƖ جديرƖ بالتسجيل
 Ǌلي: "   ونجد أيضا حذفا معلنا في قولƮ أن Ǐنا ــفسرنا آخر الركب رويدا رويدا إل  

Üأن سرنا سويعة بعدها المغرب Ǐإل ǁم كذلƛ ÜƇلينا العشاƮ أن Ǐإل ǁم كذلƛ"...  
   معلنةÜ والزمن علǏ مستوǎ األحداƚ مذكورÜ ولكنǊ لم يمǖ بما يناسبǊ من فهذه الحذو  

                                                 
)1( – Üƾدر السابƮالمƭ :450. 
)2( –ƭ ÜƝومناه Ƙتقنيا Üالروائي ƭالن Ü111: برنار فاليط. 
)3( – Üالرحلة Üنيǚالورتي ƭ:549. 
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  رحلة ولعلǊ يشكل النسبة األعلǏ في تقنياƘ الحركةÜ ولكنخطابÜ وهو كƛير جدا في ال
Ǌإلي Ɩضل اإلشارƽولهذا ن Üتام Ƙعب للغاية إذ هو كلمة أو جملة أو سكوƮ Ǌقياس.  

فمن سيدǐ أحمد زروƾ    : "...  الواسـعة تحƮل في مƛل هذا النƭ       ف   ولعـلĊ الحـذو     
 خمسة أيام أو Ʈبيحة     الزعƽـران خمسـة أيـامÜ ومنǊ إلǏ النعيم يومانÜ ومنǊ إلǏ المنعم            

                ǁسلو Ǐإل Ǌهر ومنƲلنا عند الƮو ƚالƛير أن الƹ ة أيامƛǚƛ أجدابية Ǐإل Ǌومن ÜƩالسـاد
 وهكذا يعدد المراحل وما يقضǏ فيها من        )1(..." ومـنǊ إلـǏ التميم سبعة أيام      ... يـومان 

  .الزمنÜ وعلǏ مستوǎ الخطاب اكتǏƽ بƎشارƖ النزول واالرتحال
  . ƽƮحة نƮف76بتمهيد طويل مختلط الزمن وحجمǊ الورقي  تبدأ الرحلة   :تركيب

  . ƽƮحة تقريبا308 مرحلة الذهاب وفيها عشرون وحدƖ وحجمها -  

  . ƽƮحة147 الوƮول إلǏ البقاƳ المقدسة وفيها خمƩ وحداƘ وحجمها الورقي-  

  . ƽƮحة170 مرحلة العودƖ وفيها خمƩ عشرƖ وحدƖ وحجمها حوالي-  

  .Ü وفيهما ƛماني ƽƮحاƘ تقريباوالتذييل الخاتمة -  

 713   فـƎذا عـرفنا أن الـرحلة في النسخة المطبوعةÜ ممتدƖ علǏ مساحة ورقية قدرها              
  .ƽƮحة تمكنƃا من معرفة إيقاƳ الرحلة بƽƮة إجمالية

 يوما سردƘ   840   فالرحلة تمتد علǏ مسافة زمنية تقدر بعامين وأربعة أشهر أǐ حوالي            
ن عدد األيام أكبر من عدد الƽƮحاÜƘ لهذا نستنتƝ أن           ƮـƽحةÜ أǐ أ    713أحـداƛها فـي     

الخƮǚـة والحـذف هي األكƛر وروداÜ والتمهيد يكاد يكون كالوقƽاƘ اإلخبارية المƮƽلة             
  ضحةÜ ويشعر فيها القارƏ باإلطالةالتي يغلب عليها االستطرادÜلكن المعالم الزمنية ƹير وا

 مرحلة الذهاب تستغرƾ أكƛر من         ومـن خـǚل حƮر الƽƮحاƘ المكتوبةÜ تبين لنا أن         
  .نƮف الرحلة الƽعلية بǚ تمهيد وال خاتمة

وأما مرحلة العودƖ فهي سريعة     .   أما المدǎ المخƭƮ للبقاƳ المقدسة فيقارب ربƴ المتن       
  .أكƛر إذ تƽوƾ مرحلة البقاƳ المقدسة بعشرين ƽƮحة

وهو رسم افتراضي لكون    (فـƎذا رسـمنا الشكل التالي تبين لنا إيقاƳ الرحلة ذهابا وإيابا             
  )الزمن ليƩ واضحا

                                                 
)1( – Üƾدر السابƮالمƭ :242. 
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  لخاتمة وذي     البقاƳ المقدسة    الـعودƖ          تمهيد     الـذهــاب  
  
  

      75      ƭ308          ƭ 147      ƭ 170    ƭ 8ƭ  
  

بطƋ من ذلǁ في      إن اإليقـاƳ بطيƇ في التمهيدÜ سريƴ في العودÜƖ بطيƇ في الذهابÜ وأ            
الـبقاƳ المقدسةÜ رƹم اعتماد الخطاب كلǊ علǏ الخƮǚاƘ أكƛر من أǐ نوƳ آخرÜ و ما                

  . عن اآلخرين تلخيƮا وتضميناليبطƐ الحركة هو النقو
 يدرƩ عǚقاƘ   )1(  التواتر مƲهر من المƲاهر األساسية للزمنية السردية        :التواتـر -3   

Ǐ الحدƚ المكرر أو ƹير المكررÜ والمنطوƾ       التكـرار بين الخطاب والقƮة Ü وبالنƲر إل       
  .المكرر أو ƹير المكررÜ تتحدد األنماط األربعة من عǚقاƘ التواتر

          Ǐيسم Ɩواحد Ɩمر ƚما حد Ɩواحد Ɩرد    فسـرد مرƻالتواتر الم     Ƙفي اإلبداعا ƴوهو شائ Ü
               ƃال داعي لتكراره و إال Ǐاألول Ɩمن المر Ǌل داللتƮأو ǐأن الخطاب الذ ǁذل Üاألدبـية  Ňعد 

Ü وفـي حـاالƘ التداعـي الحرÜ والمناجاƖ النƽسيةÜ والمونولوج المباشر وƹير             )2(حشـوا 
المباشـرÜ وƹير ذلǁ من الحاالƘ المرتبطة بالشعور والǚشعورÜ قد يروǎ ما حدƚ أكƛر              

      ǐويعرف بالنمط التكرار Ɩيرƛك Ƙمرا Ɩمن مر.       Ƙمرا ƚما حد ǎة فيروƛالƛأما في الحالة ال
     Ɩواحد Ɩمر Ɩيـرƛف يويعرف بالتواتر النمط  كƛ3( المك(      Ɩيرƛك Ƙمرا ǎأما يرو ÜǊو المتشاب

Ƴقليل في اإلبدا ǊنƎف Ɩواحد Ɩمر ƴوقد وق .  
والتواتـر متعلƾ بالحياƖ حيناÜ وبالذاكرƖ وما يطرأ عليها من نسيان أحيانا أخرǎ سواƇ في               

  .الذكر أو النسيان
   ȅǷƍ-      ةǽƷدƜـǖة الǪƭƸالـ Ǽـǝ:    ذكر األ  النمط األول  فمـن      Ɩواحد Ɩمر Ƙالتي وقع ƚحدا

ورواهـا السـارد مرƖ واحدƖ علǏ مستوǎ لقاƇ الشخƮياƘ أو المرور باألماكنÜ أو ذكر               
  .بعƯ األحداƚ أو ƹيرها

                                                 
)1( –ƭ Üخطاب الحكاية ÜƘ129: جيرار جني. 
  .Ʃ1998ƭ Ü:125اƮرÜƖ الهيئة المƮرية للكتابÜ طÜÞ مبروÜǁ بناƇ الزمن في الرواية المع مراد عبد الرحمن – )2(
) 3( -  ƭ ÜǊسƽ146:ن.  
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     Ʃبابن خمي Ǐالتقـ ǐفي مرحلة   )1(   فالعـبدر Ǌب ƾفي تلمسان في مرحلة الذهاب ولم يلت 
ا ذكر حادƛة ƹزو النƮارǎ     اإليابÜ ولذلǁ ذكره وشيئا من أشعاره في الذهاب فقطÜ ومƛله         

 فهذا النمط من    Ü)2( وأسـرهم لبعƯ األشخاƭ ومطالبتهم قƮد  افتدائهم باألموال         لعـناية 
السـرد هـو السائد في الرحلةÜ والوƲيƽة السردية هي اإلخبار واإلفادÜƖ فƎذا ما تمƘ فمن                

  .الǚئƾ عدم تكرارها و إالƃ عدŇ ذلǁ حشوا وإخǚال بحسن البناƇ والƮياƹة
ـ  الترجيعي الملحƼ   وهو ذكر مراƘ كƛيرƖ ما وقƴ مراƘ كƛيرÜƖ وهو           الـنمط الƙاني  ا    أم

Ü فيمكن أن نشير إلǏ هذا المƲهر الخارجي الذǐ يرويǊ السارد في أƹلب األماكن              بالتƻردي
  .التي مرŇ بها

      ǏƮبلة بالمغرب األقŽد القǚد        : " فالسارد يقول في بǚد القبلة وهي بǚب Ǐم سافرنا منها علƛ
اƘ فيها العلم وذكرهÜ حتƮ ǏارƘ العادƖ في أكƛرها أنهم ال يتخذون ألوالدهم مƌدبا وال               م

Ɩوǚفي مساجدهم ت ƴ3(.."تسم(  
           ǚار العلم فيها قائƛاند Ǐعل ƾـل السارد مليانة علƮبالعلم      : " ولمـا و Ǌوما بقي بها من ل

  )4(..." أدنǏ دراية
من المعنǏ المطلوبÜ كما أقƽر من أهلǊ       ولكنها أقƽرƘ   : "...    وفـي مدينة الجزائر يقول    

ملحـوبÜ فلـم يـبƾ بهـا من هو من أهل العلم محسوبÜ وال شخƭ إلǏ فن من فنون                    
  )5(..." المعارف منسوب

  وقد بذلƘ وسعي إذ دخلƘ القيروان في البحƚ عمن بها من أهل : "  قالƽي القيروانف    
   )1(] " الدباǎ]Ʒ هذا الشيƣ العلمÜ فلم أجد بها من يعتبر وجوده وال يسمƴ جهلǊ سو

                                                 
)1(–ƭ Üالرحلة Üǐ13: العبدر..  

 (2) –Ǌسƽن Üƭ :37.  
(3)  –  ÜǊسƽنƭ:8.  
(4)  –Ǌسƽن Üƭ :25.  

)5(  –ƭ ÜǊسƽ26: ن.  

  
)1( – Üƾدر السابƮالمƭ :66.  
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وأمـا العلم عندهم فقد ركدƘ ريحÜǊ والجهل لديهم ال يواسǏ           :"    وفـي قـابƩ يقـول     
Ǌونتيجة االختبار لهم واالمتحان... جريح Üمن العيان Ǌدتƽ2(..."وهذا حكم است (  

ƛم وƮلنا إلǏ مدينة طرابلÜƩ وهي للجهل مƋتم وما للعلم بها           : " وفـي طـرابلƩ يقـول     
Ʃ3(."..عر (  

         ƖاهـرƲـده لهـذه الƮوهكـذا يتكـرر ر          Ʋعن م ƚل مدينة بحƮفكلما و Ü  ان العلم
فيهاÜوحـين يعييǊ البحÜƚ يسجل النتيجة التي تعكƩ المƲهر العام للحركة العلمية والƛقافية             

           ÜƩن من الحكم إال تونƛولم يست Üالحجاز Ǐد   مـن المغـرب إلƮال ير Ɩوفي مرحلة العود 
Ʋي هذه الƽويكت ÜƖفي الذهاباهر Ǌبما سجل.   

   ومن هذا النوƳ من التواتر ما يذكره من الشخƮياƘ التي التقǏ بها في الذهاب واإلياب               
Ʈد ذكر مراحل    ق وكذلǁ يƽعل بالمدن   Ü..."ولقيƘ بها ƛانية الشيƣ   : "ويذكـرها كـƋن يقول    

 الطـريƾ واتجاههـاÜ كما أن لهذا النوƳ حضورا في الرحلة علǏ مستوǎ الƮيغة اللغوية              
  ...حللناÜ نزلنا...قرأƘ عليÜǊ وأنشدƛ Üم وƮلنا: مƛل

            Ǌالتكرار النمطي كقول Ǐالدالة عل ƸيƮير من الƛي الكƽيƛالنمطي التك Ƴومـن النو   ": ƴسم
 وقد يستعمل بعƯ األلƽاƲ التي تدل علǏ التكرار الجزئي          Ü)4(" مـن الشـيوƢ واستجازهم    

 Ǌأحيانا     : " كقـول ƖǚƮ5(" وكان يقدمني لل(Ü التي تتكرر        وهكذ ƚيرا من األحداƛد كƮا ير
Ü ورƮده بشكل واسƴ في الرحÜƘǚ أما نمطـياÜ ويمكـن رƮـد هذه األنواƳ من التواتر        

 وهذا ما يجعلنا    عƛر عليÜǊ الـنمط الـذǐ يحدƚ مرƖ واحدƖ ويخبر عنǊ مرŇاƘ كƛيرƖ فلم أ            
زمنية بين  نـƌكد علǏ هذا النوƳ من الƲواهرÜ التي يمكن درسها من جانبين في العǚقة ال              

الخطـاب والحدÜƚ أو األسلوبÜ من حيƚ اإليجاز واإلطناب والمساواÜƖ ويمكن أن نربط             
  :بينهما معا في رسم الشكل التالي

خطاب    
ǐالتكرار     ƾالترجيعي الملح   ǐردƽالنمطـي               الت             

                                                 
)2 (–ƭ ÜǊسƽ75: ن.  
)3( –ƭ ÜǊسƽ76: ن.  

(4) –ƭ ÜǊسƽ268: ن.  
)5( –Ǌسƽن Üƭ :243. 
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                        ǐردƽبالت     
ƚأحدا    

     اإليـجــــاز              المساواƖ      المـسـاواƖ          اإلطناب  
ƚقة الزمنية بين الخطاب واألحداǚال العƽƹعدم إ ƴم   .  

  ƘǾǱƘƥ-  ةǾǱƘƪƢة الǪƭƸال Ǽǝ:  

ا نجد أن ما يرويǊ        باسـتƛناƮ ƇيƸ الرحيل والنزول التي تتكرر كلما تكرر الحدÜƚ فƎنن          
Ɩواحد ƖŇمر ƃإال Ǌوال يروي Ɩواحد ƖŇمر ƃإال ƴال يق ƚالسارد من أحدا.  

   هـذا من حيƚ األحداƚ المنجزƖ من قبل الركب الذǐ يƮحبǊ الساردÜ فƎن تكرر الƽعل               
              Ǐاألول Ɩدها الركب في المرƮالتـي ق Ʃ1(تكـرر السـرد كاإلقامـة بقـاب(  انيةƛم الƛ Ü)2(  

  .)3(والƛالƛة
ـ  د يسـرد السارد ما يتعلƾ بمكان ماÜ حتǏ إذا ما مرŇ بƛ Ǌانية ال يعيد األخبار وإنما                     وق

  Ǌكقول ǁر بذلƃيذك " :           Ɩوهي كلها عامر Üور المباركةƮق Ǐلنا بعد جهد جهيد ومشقة إلƮوو
Ǌما اشتهروا ب ƾدƮما ي Ƈمن منعهم الما Ƙوقد شاهد Üوفون بالبخلƮ4(" وأهلها مو(  

وكان النزول في هذا اليوم بالمباركةÜ وقد ذكرƘ قبل         : " اكتǏƽ بالقول    ولما مرŇ بها ƛانية     
Ü وهـذه اإلشـارƖ كƛيرƖ في الرحلة إذ ينبǊ بها السارد علǏ المكان أو الحدƚ أو       )5("هـذا   

 فلما  Üالخبـر المـروǐ قبلÜ مما يعتبر تكرارا جزئيا يمطط الخطاب ويبطƐ سرعة السرد             
ضا خال خرب أجلƘ العرب أهلǊ فانتقلوا إلǏ  وهو أي : " وƮـل إلـǏ قƮر بني خيار قال       

     Ʃبين قاب Ʃا ق المحـرƽƮوƩ       Ʃعند ذكرنا للمحر ǁوقد تقدم ذكر ذل Ü ".)6(   فهذا تكرار 
               ƾاالستبا ƾأن أعلن الخبر إذ قال عن طري ƾوقد سب Üةƛللحاد Ʃللخبـر ولي "  Ƙوقد اجتز

                                                 
)1( –ƭ Üالرحلة Ü86 التجاني. 
)2( –Ǌسƽن Üƭ :132. 
)3( –Ǌسƽن Üƭ :179. 
)4( –Ǌسƽن Üƭ :85. 
)5( –Ǌسƽن Üƭ :320. 
)6( –Ǌسƽن Üƭ :316. 
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 في جبال مسǚتǊ    علـǏ القƮور المذكورƖ المعروفة ببني خيار فرأيتها خالية خربةÜ وهي          
Ʃ1(" من شرقي طرابل(  

         Üذكر أخبار الميورقي Ƙالتي كررها مرا ƚومن األحدا   ƫقرقو    Üوأعمالهما في المنطقة 
Ǌفيسترسل في الخبر كقول ÜƇشي Ǌبتجدد مع ƚوقد يتجدد الحد ÜƖيرƛوهي ك:  

Ƈ ولمـا حللـنا بمنـزل بشرǎ من خطرتنا الƛانية إليǊ حاول جميƴ الجيƫ أن يقيموا خبا                "
  .)2(."  لقوƖ الريƠالمخدومنا وألنƽسهمÜ فلم يستطيعو

فحللنا بƲاهر  "    في حين كان قد ذكر بشرǎ قبل ذلǁ واكتǏƽ بمنزلة القƮر في المنطقة              
Ɩزاوƽانية من إقليم نƛال Ɩوهي القاعد ǎ3(..." بشر(  

الخطاب     كما قد يكرر الخبر التاريخي المنقول عن المƌرخين بƋوجǊ متعددÜƖ مما يراكم            
ويبطـƐ زمن السردÜ ولكنǊ أحيانا يورد الخبر تƮاعديا فǚ يشعر القارƏ بالتكرارÜ رƹم              

      ǚƛفهو يذكر م Üبمكان واحد ƾمتعل Ǌون إفريقيا " أن الخبـر كلƮم حƲر الجم وهو أعƮق
              Üوال أعجب Ǌأضخم من Ƈفريقيا بعد الحنايا التي بقرطاجنة بناƎب Ʃولي Üالقوم Ǐوأشهرها عل

والسارد يذكر بعد ذلǁ أخبار الƽاتحين والكاهنةÜ وما حƮل للميورقي          )4(..."ديروشكلǊ مست 
             Ưل مكانا شهيرا فسيتعرƮيكرره حين ي ǐاعدƮمن التواتر الت Ƴوهذا النو ÜرƮبهذا الق

  .نب كون الخبر متعلقا بنƩƽ المكانوتواتر من جا ƹÜيرهاما قيل حولǊ كطرابلƩ أو 
ƮودƖ في الرحلة يضخم الخطاب بدرجاƘ متƽاوتةÜ ولكنǊ           إن التواتر بهذه األشكال المر    

  .تكرار يمتن ربط األحداƚ سابقها يǚحقها

ƘƦلƘƥ- ةǾǁƘǾǖة الǪƭƸال Ǽǝ:   

رƹم ذلǁ      في الرحƘǚ يƮعب علǏ الدارƩ أن يقف عند هذه الƲاهرƖ بشكل دقيÜƾ و            
    ÜواهرƲال Ưفـيمكن إيراد بع  ǁالسارد سنة     :  من ذل Ɲال في  إذ ق . 1060-1059ذكر ح

وكان ذلǁ في شهر ربيƴ النبوǐ سنة تسƴ وخمسين         : "...أول نـƭ وردƘ فـيǊ الحادƛة      

                                                 
 .ƭ :85مƮدر السابÜƾ ال – )1(
)2( –Ǌسƽن ƭ Ü:173. 
)3( –Ǌسƽن Üƭ :153. 
)4( –Ǌسƽن Üƭ :57. 
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وألـفÜ والشـباب إذ ذاǁ ناعمة أƮƹانǊ والهوǎ شديد علǏ القلب عƮيانÜǊ وقدر الƮبا               
Ǌفراق ƾوالوطن حبيب يش ÜǊ1(..." ناعمة أوراق(  

        Ɩر من مرƛأك ƚحداƋفي هذه السنة كمعلم يذكره ب Ǌة     فقـد ذكـر حجƽمختل ƴفي مواض 
  )2(باإلشارƖ أو بالذكر المباشر

فيسر اهللا ذلǁ في أواخر ربيƴ النبوǐ سنة أربƴ وستين          :"...   كمـا ذكر حجǊ الƛاني فقال     
              Ƈالمجال في لقا ƴفاتس ÜƖيرƛوائد الرحلة عددا كƽل Ƙوأعدد ÜƖيرƮب Ǐعل Ƙوتوجه Üوألـف

  )3(..." الرجال ومذاكرƖ اإلخوان
  .1065-1064حجة سنة وقد يشير إلǏ هذه ال

            ƚير من األحداƛوفي ك Üفي االستذكار Ǌي  )4(   واتخذ هذه السنة معلما آخر يعود إليƽويك Ü
             ƚوأحدا Ƙالرتباطها بذكريا Ɩيرƛك Ƙوالسارد يذكرها مرا Ɩواحد Ɩمر Ƙأن كل رحلة وقع

الحادƛة حينما يƮل السارد إليها يتذكر ما وقƴ قبلهاÜ فيكون الموضƴ في الرحلة الƛالƛة أو               
سـببا فـي االسترجاعاƘ المختلƽةÜ التي تƌدǐ إلǏ ذكر إحدǎ الرحلتين السابقتينÜ وهذه              

 Ɩالمكرر Ɩمختلف"اإلشار ƾبسيا Ɩ5("محاطة في كل مر(  
                  Ƹا بالƛحد Ǌكون Ǐيشير إل ÜƖعديد Ƙويذكره السارد مرا ÜƖواحـد Ɩمـر ƚإن مـا حـد   

وما ... والذكرياÜƘ ولقاƇ الرجال  المƌلفÜ علǏ مستوǎ األحداÜƚ     /األهمـيةÜ لدǎ السارد   
 ǁذل Ǐير كوامن              . إلƛي ÜƖر من مرƛالسابقة وذكرها أك ƚاألحدا Ǐإل Ɩأن العود ǁمن هنا ندر

            Üالمذكور Ƈبتجاربها السابقة نحو الشي Ɵفتبو Ɩفي مجال الذاكر ƚاألحدا Ƙوتراكما ÜƩƽالن
ǐردƽبالتواتر الت Ƴهذا النو Ǐويسم.  

ƛم : " سرده السارد في المراحل وقƘ االرتحال أو النزول        ما ي  ومـن الملحƼ بالتƻردي      
وهـي متكررƖ علǏ مدǎ الرحلة كلما ارتحل الركبÜ وقل أن يعدل عن هذه              .." ارتحلـنا 

  Ǌومنها قول ÜيغةƮنزلنا "أو  " ولما نزلنا : "ال Ǐحت "       Ǐوقد يعدل عنها إل ÜهاƲƽبل Ɩوهي مكرر
                                                 

 .1ƭ Ü:4 أبو سالم العياشيÜ الرحلةÜ ج– )1(
 .2ƭ :127ج.1ƭ Ü:68،63،61،56 نƽسǊ ج– )2(
 .2ƭ Ü:115،125،230ج. 1ƭ Ü:111،110،65،56،5 نƽسǊ ج– )3(
 .Ü2ƭ Ü:211،102 ج1ƭ Ü:42 نƽسǊ ج– )4(
 .1996ƭ Ü:70 سنة 1نديم خشƽةÜ مركز اإلنماƇ الحضارÜǐ حلب ط:  ترفيتان تودورفÜ األدب والداللة تر– )5(
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   Ǌالجز    "وأقمنا"أو  " وبتنا"قـول Ňتعم ƸيƮوهذه ال Ü  Üƚوتكرر كلما تكرر الحد Üأين من الرحلة
  .وهكذا مƮ ƴيƸ األداƇ كلها

المƌلف مراÜƘ وذكرها مراƘ عديدÜƖ أبو مهدǐ       /    ومـن الشخƮياƘ التي لقيها السارد     
فقد ذكره أكƛر من خمسين مرÜƖ إشادƖ بÜǊ        ). شيƣ المƌلف (عيسـǏ ابـن محمـد الƛعالبي        
Ǌاتƽلƌلم ǚونق ÜǊرائƉوأخذ... واستشهادا بǊا لطريقت...  

   وكذلǁ شيخǊ أحمد بن محمد القشاشيƽƮ Üي الدين شيخÜǊ فقد ذكر ما يقارب الخمسين              
      ƣوالشي Üأيضـا Ɩر من خمسين    "مـرƛفقد ذكره أك Ǌشيخ Üإبراهيم بن حسن الكوراني ǚالم

مرÜƖ وهكذا يكرر ذكر شيوخǊ الذين لقيهم وأخذ عنهمÜ وهو يشيد بƽضلهمÜ ويشير إلǏ ما               
  Üأخـذه عنهم              Ưبع Ǐوقد يشير بين الحين واآلخر إل Üاألسرار ƾمن دقائ Ǌوا بƮوما اخت 

  .خƮائƮهم التي تميز طبائعهمÜ سلبا أو إيجابا
                Ɩعديد Ƙمرا ƴلوفة التي تقƋالم ƸيƮال ǁومـن التواتر أيضا ما نجده في الرحلة من تل   

        Ƴويعرف هذا النو ÜƖواحد Ɩأو   بالتكرار النمطي وتوجز لتذكر مر Üƻيƙيالتك Ǌوبها : "  كقول
بعƯ أƮحابنا من الǚƽحينÜ وقد تعرضوا لنا بالمنƮوريةÜ وتلǁ عادƖ الǚƽحين           ] المنشية[

عند قدوم الركب يتعرضونÜǊ ويتخذون األƮحاب ليودعوا عندهم اإلبلÜ ويتركوها عندهم           
               ǚف Üالخيانة Ǐاألمانة يدل عل Ǐعل ƭوهم كما قيل الحر Üطلوعا ورجوعا Üأمـد اإلقامـة

  ǎون             ترƽللمغتر من الحجاج فيحل Ƴب شبكة الخداƮهم ولين خطابهم عند نƽأعجب من تلط
باأليمان المغلƲة علǏ أداƇ األمانةÜ وبذل المجهود في النƮيحةÜ حتǏ يركن إلǏ قولهم ولو              

             Ʃƽل معهم أحد بطيب نƮƽقل ما ين ÜلةƮاƽم عند المƛ Üبهم مراراŇ1(" مـن جر(   ƭفهذا الن 
Ɩ واحدƖ ولكنǊ يشخƭ ما يحدƚ لعدد كƛير من الحجاج وفي           المƌلفÜ مر /ذكـره السـارد   

سـنواƘ كƛيـرÜƖ مƴ عدد كƛير من الǚƽحينÜ وفي سنواƘ كƛيرÜƖ وما ينشƋ من ذلǁ من                 
                ǐوعند اإلياب تجر Üير من األقوالƛفيها ك ǐفـي رحلة الذهاب يجر Ɩيـرƛك Ƙـاƽطǚم

          Üوقد جربوا مرارا Üـر باألقوال واألفعالƛأك ƘـماƮل معهم أحد بطيب وقلما ي" مخاƮƽن
Ʃƽن" ...  

  ن ـ   فمƛل هذه النƮوƭ تحمل دالالƘ اجتماعية وسلوكية معينة تسم مجتمƴ الǚƽحي

                                                 
 .1ƭ Ü:124 أبو سالم العياشيÜ الرحلةÜج– )1(
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            Ǐالحجاج المضطرين إل Ƙكما تسم سلوكا Üة لديهمƹوالمراو Ƴوأساليب الخدا ÜريينƮالم
  .اإلذعانÜ والوقوƳ في حبايل ƹيرهم

         ƭالتي يقوم بها أشخا ƘاƲـوƽنعديدو    ومـن المل     Ǌقول ÜƖواحد Ɩويرويها السارد مر  :
..".              Üلهم حنين كحنين اإلبل في المسجد ƴفيسم ƴأخذ األعراب في التودي Ʃالنا ƠبƮذا أƎف

وƮـياحا وƮراخا رافعين أƮواتهم بالƖǚƮ علǏ النبي ƮلǏ اهللا عليǊ وسلمÜ واالستغاƛة             
  )1(..."بÜǊ فيرƾ قلب سامعهم ويحنŇ ويشƾƽ لهم علǏ جƽائهم وجهلهم

أƮـواƘ كƛيـرƖ تردد الƖǚƮ علǏ النبي واالستغاƛة بÜǊ تƮدر كƮوƘ واحدÜ وهذه                 
                  Ǌالقدوم إلي Ƙوق Üǐبجوار المسجد النبو ƚمـا كان يحدĉل Üة مـن السـاردƽلطـي Ɩإشـار

  .ومغادرتÜǊ من قبل األفواج البشرية من األعراب
              Ƙمرا ƴوهي تق ÜƖواحد Ɩيره مرƹ ƴوم ÜǊمع Ʃوقـد يسـرد السارد حوار النا     Ɩيرƛك 

 Ǌكقـول " :           ÜƇباحا ومساƮ Ƈفي الهوا Ɩالبرود ƘهرƲو  Üزمن الحر Ƈولما قرب انقضا ...
وكـنا نحن أللƽتنا لشدƖ البرد في بǚدنا نتلقاه بƋبدانناÜ ونعرǐ لǊ أطرافنا فرحا بقدومÜǊ لما                
قاسـيناه مـن شـدƖ الحرŇ الذǐ لم نعهد مƛلǊ في قطرناÜ فكان الناƩ ينهوننا عن ذلǁ وال                   

ليƩ هواƇ هذه البلدƖ وبردها كالذǐ تعهدونÜ فƎن البرد أول أيامǊ يسرÜ :            Ƴ ويقولون ننتهي
Ƈيكون في وسط الشتا ǐمن البرد الشديد الذ Ňوهو أضر Ü2(..."فسادا في األمزجة(   

فهـذا الـنÜƭ يبـين لنا ما يقƴ مراƘ كƛيرƖ من قبل السارد ومن معǊ من المغاربةÜ وما                   
لبلد في مواجهة البرد آخر الخريفÜ واستعمل السارد هنا         يـتلقونǊ من توجيهاƘ من أهل ا      

قاسيناهÜ ينهونناÜ ... تتلقاهÜ نعرǐ... ألƽاƲـا تـدل علǏ التكرارƮ Üباحا ومساÜƇ أهل البلد         
  .وهذا النوƳ من التكرار سائد في النƮوƭ السردية األدبية ليƩ باإلمكان تتبعǊ... يقولون
ƘǖƛاƷ- ǝةǾالƺǚة الǪƭƸال Ǽ:     

  :Ǌيمكن دراسة التواتر بƋنواع" نتيجة االجتهاد في المهادنة والجهاد " في   
:  حدƚ مرƖ واحدƖ وأخبر عنǊ السارد مرƖ واحدƖ كقولǊ         فالتواتـر التƻـردي وهو الذي       

 ورد علينا للدار التي نحن بها عدƖ من الخيلÜ فرسانها عليهم ƛياب             نوبـين العشـاƇي   "...

                                                 
  .1ƭ Ü:311ر السابÜƾ جƮد الم–  (1)
(2)  -ƭ ÜǊسƽ301: ن.  
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        Ƴيديهم شموƋوب Üوسـهم عمائمƌوبر ÜƯوقد تقدمهم        بـي ÜƳة أذرƛǚƛ توقد قدر كل شمعة
رجـǚن حـامǚن لـوحة قدرها في الطول والعرƯ أربعة أشبارÜ مكتوب عليها بالقلم               
                Üدهم وعلقوها بباب الدار التي نزل بهاǚب Ǐوروده عل ƣالعجمـي اسـم الباشـدور وتاري

   )1(." إكراموانƮرفوا عنا بعد أن أدوا الواجبÜ وقد أكرمهم رب الدارÜ ولم يƽتهم منا
               ÜƇياب البيضاƛذوو ال Üرسانƽال ÜرهاƮفي الرحلة كلها في عنا ǐـردƽت ƭفهـذا الـن   
              ÜةƮا ذا قيمة خاƮن Ǌمما يجعل Üيرƽالس Ɩواللوحة التخليدية لزيار ÜƳوالشـمو Üوالعمـائم

ƾعهد أسب Ǐإل Ɩتة التي يمكن أن تكون عائدƽويميز مدينة الراملة بهذه الل.  
وأعجب ما رأيƘ عند Ʈاحب الدار عدƖ حمŃر كƋنها         : "تƽردية قولǊ      ومـن النƮوƭ ال   

               Üم تعود لمحلهاƛ Üد النتاجƮبق ƭوƮمخ Ƙإال في وق ÜتهاǚطبƮال تخرج من ا ÜƘالـبخ
ذſكـر لـنا أن ƛمن الواحد سبعمائة ريالÜ وقد عبر بعƯ أƮحابنا رأƩ أحد الحمرÜ فƎذا                 

  )2(..."طولƛǚƛ Ǌة أشبار
درƖ وهي حبƩ الحمر ذاƽƮ ƘاƘ خاƮة من أجل النتاج فقط              إنـǊ تسـجيل لƲاهرƖ نا     

ومن النƮوƭ التي   . ولندرتها ƮارƘ تحمل قيمة ƛمينة علǏ مستوǎ الƲواهر في الرحلة         
    Ǌقول Ɩرادƽال ƴتحمـل طاب " :          Ʃأن هذا الجن Ǐم علǚومن العجب استغراقهم في محبة اإلس

 فاأللƽاƲ التي تشير    )3(..."رƾهـو أشد عداوƖ وبغضا للمسلمين حتǏ أنǊ يلقب بالعدو األز          
إلǏ موقف السارد من النƮارǎ كƛيرÜƖ ولكن هذا الخطاب الذǐ يجسد العǚقة بين األسبان              

لم يسبƾ قبلÜ وإن كان السارد يود أن يبرز مدǎ محبة األسبان            " العدو األزرƾ " والمغرب  
أمر يكشف عن   " العدو األزرƾ " لǘسـǚم وللسلطان المغربيÜ لكن إيراده للعبارƖ الشائعة       

الƮـراƳ المحـتدم بـين العدوتين علǏ مرŇ األزمان رƹم التقارب الذǐ يحدƚ بين الحين              
  .واآلخر

              Üالوفد المغربي لمدرسة تعليم البحرية Ɩة زيارƛحاد Ǌما تشير إلي ǐردƽومـن التواتر الت   
حال وقد أوقƽوا الƮبيان أمامنا    " وقـد وجـد فـيها ƛǚƛة شيوƢ طاعنين يعلمون الƮبيان            

                                                 
(1)  –ƭ Üالرحلة Üالغزال ǐ94: أحمد بن المهد.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ108: ن.  
(3)  –Ǌسƽن Üƭ :78.  
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التشـييƽƮ ƴوفا أدبا وتعƲيما لنا فƋمرناهم بتسريحهم ƛǚƛة أيام رحمة بهمÜ واستراحة مما              
بيبا راǐ " هم فيǊ من السجنÜ وقد أجاب المعلمون لذلǁ فخرج الƮبيان ولهم ضجيƝ يقول            

فهذا النƭ فيǊ إشارƖ إلǏ االنتƲام المƋلوف في استقبال الزائرينÜ من            Ü)1("..."مرŇوǁ بيبا   
الـي والمـدارÜƩ كمـا يشـير إلǏ تعليم المهن التخƮƮية منذ الƮغرÜ وكان من                األه

المƽـروƯ من السارد أن يستƽيد من ذلÜǁ ولكنǊ طلب من المعلمين تسريƠ الطلبةÜ وهذه               
وتعتبر " الكتاب"عادƖ مغاربية يقوم بها كل ذǐ مرتبة عند زيارتǊ لمحضرƖ القرآن الكريم             

  .في هذا اإلطار من النوادر

ǸƢال    ƳƸǞمǪل ǔƛƘƢالـ Ƹـơا:     Ƙة كلما وقعƛوهو ذكر الحاد   Ü      Ǐالدالة عل ƸيƮال Ƴومن هذا النو
    Ǌقول ǁالتنقل واإلقامة ومن ذل " :     Ǐل  ... عن كذا ...ومن الغد سافرنا إلƛيغة ال   " مƮ فهذه

تـتخلف بƋلƽاƲهـاÜ أو بƋلƽاƲ قريبة منها علǏ مدǎ الرحلة كلهاÜ وبعد هذه الƮيغة الƛابتة                
  .يف بالمدينة التي يكون قد وƮلهايƋخذ في التعر

         Ǌاألهالي كقول Ɩقاǚوم Ƙأيضا اإلخبار عن االستقباال Ɩالمكرر ƸيƮبرز أهلها  : "   ومن ال
Ü وإن كانƘ الƮيغة أحيانا تتغيرÜ ولكن اإلخبار        )2(..".لمǚقاتـناÜ ولقـد اقتƽوا أƛر إخوانهم      
التعبيرية الدالة عن الكƛرƖ    ويلحƾ بهذا بعƯ القوالب     . عـن الحادƛة يتكرر بتكرر الحادƛة     

  .أو ƹيرها..." ضاقƘ عنهم األرƯ: "... أو كقولǊ)3(" كƋنهم الجراد المنتشر"

   ǼـǞǾƦǦƢال ƸـơاǸƢال:           ǁومن ذل Ɩواحد Ɩويرويها السارد مر Ƙة مراƛالحاد ƚوهو أن تحد :
كلما رحلنا علǏ دار يتقدم أمامنا بعƯ أƮحاب الطاƹية المƮاحبين لنا في طريقنا للدار              "

التي بها مبيتنا ليعلم ألهلها فيتهيئون للمǚقاÜƖ ويعينون الدار المناسبة لنزولناÜ وينتخبوا من             
Ü فهذا الخطاب ال تتكرر     )4(..."الƽـرƫ مـا يـدل علǏ امتƛالهم ألمر الطاƹية من التعƲيم           

         ƚالحد ǎمستو Ǐم تكراره علƹر Üالرحلة ǎمستو Ǐعل ǊـيغتƮ .    السارد عن ƚوقد يتحد
هيئتهاÜ ولكنǊ لم يشر إطǚقا إلǏ هƌالƇ المختƮين بƋمر األعداد وتهيئة ما            دار النـزول وت   

  .يليƾ بالمقام فهو تواتر تكƛيƽي
                                                 

  .89:ر السابƮƭ Ü ƾدالم –  (1)
)2( -  ƭ ÜǊسƽ106:ن. 
)3( –ƭ ÜǊسƽ112،95: نÜ... 
)4( –ƭ ÜǊسƽ72: ن.  
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   ومـƛلǊ النƭ الموالي الذǐ لم يشر إليǊ السارد إال بعد حوالي ƛǚƛين ƽƮحة من السرد                
 بكل  ولـم يƋلĈ أحد منهم جهدا في المباشرÜƖ وإƲهار البشاشةÜ حتǏ أنهم يسمحون            : " قـال 

عزيـز عـندهم رƹبة فيما يƮل لطاƹيتهم من المباشرƖ واإلكرامÜ حيƚ أĈمروا بذلÜǁ ألن               
الƽسـيان المƮاحب لنا يكتب ما Ʈنƴ كل واحد من والƖ المدن علǏ حدتÜǊ فيتنافسون في                

 ǁ1(."ذلـ(Ü              تجعلهم يتنافسون في ǁالحسن عند المل Ƈناƛبة حكام األقاليم والمدن في الƹفـر
  . كل استقبالÜ ولم يذكره السارد إالƃ مرƖŇ واحدƖديتكرر عنندهمÜ وهذا ما تقديم أفضل ما ع

          Ǌة قولƛوالحاد Ʋƽر اللƮيخت ǐي الذƽيƛلة  : "...   ومـن هـذا التوتر التكƮالمو ƾوالطري
رسلĈ الطاƹية منذ خرجنا من     ) مدينة الخطاف (لمدريـدÜ هي وسطهاÜ وكانƘ تتردد عليها        

  )2(..."تهمƛ Üم يعودون إليǊ مخبرين بمحل مبيتنا كل ليلةقرطبة بالترحيب والسǚم من طاƹي

ويعنـي هذا أن المراقبة مستمرƖ لحركة الوفد المغربيÜ والمراقبون يقدمون تقريرا يوميا             
Ƙدراية بكل الحركا Ǐليكون عل ǁالمل ƠالƮلم.  

  وهكـذا نجـد أن التواتر موƲف بشكل واسƴ ويƌدǐ أƹراضا تحمل الغرابة والƽرادƖ أو      
  .ƽاضة الحدƚ وتكرارهÜ وقد يƌدǐ وƲيƽة التكƛيف اللƲƽي والزمني معااست

    ƘـƾمƘƱ-    ةǾǱȆǾơƷǸة الǪƭƸال Ǽـǝ :            رحلة Ǌفي هذه الرحلة نجد نوعا من التواتر تخلو من
               Ɩاإلشار ǁومن ذل ÜƖيرƛك Ƙويذكر مرا ÜƖواحد Ɩمر Ǌƛحد ƴيق ǐوهو المكرر الذ Üالغـزال

     Ǌكقول Üحجـة سابقة Ǐا  : " إلـ ǁذهب        وفي تل Üة وخمسين ومائة وألفƛǚƛ لحجة وهي عام
معـنا العǚمـة الƽاضـل والمنور الكاملÜ تلميذ سيدǐ عبد الحƽيƲ المذكور سيدǐ أحمد               

   )3(..." التليلي

Ǌة وخمسين ومائة وألف نزلنا بها في الرجعة فوجدناها: " وقولƛǚƛ عام ÜǏفي الحجة األول  

     Ü وقد يرددها بعباراƘ أخرƾ"...)4(    ǎ كمـا يلـيƾ مـن كƛـرƖ األرزاƾ وكƛـرƖ الخǚئ           

²  وهكـذا يƽعـل مƴ الحجة الƛانيةÜ إذ هما حجتان علǏ مستوǎ الخطابÜ بمƛابة معلمين                

                 Üأو يذكر تغير الحال Üمنهاƛأو ي Ƙإما أن يراكم المعلوما Üابتـين للسـرد حـين يذكرهماƛ
                                                 

  .ƾƭ Ü:171 المƮدر الساب– )1( 
(2)  –ƭ ÜǊسƽ111: ن.  

  .668:تيǚنيÜ الرحلةƭ Ü الور- )3(
)4(-ÜǊسƽن ƭ  :123.  
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             Ɩكما تعتبران مقياسا لذاكر ÜǊوما آل إلي ÜǊما كان علي Ǐما    فيشير إل ƴيسترج ǐالسارد الذ
          Ǌكقول ƴجميعا في تتاب Ƙوقد يذكر هذه الحجا ÜƘمـنذ سـنوا Ƙفـا " : Ǐوفي الحجة األول

أدركـƘ جـدهÜ وفـي الƛانية أدركƘ أباهÜ وفي الطلعة وفي الرجعة أدركتǊ هوÜ جعل اهللا            
  )1(..." عاقبتǊ خيرا

        Ǌف قولƛومـن التواتـر المكـ     ":     Üهذا رجل كبير السن ƾوحاكم بوال   ÜƖورƮحسن ال 
             Üمرارا Ǌعلي Ƙوقد دخل Üيف الحاجبينƛك Üطويل اللحية ÜƖمشرب بحمر ÜǊالوج Ưعـري

  Ʃيراد كلمة  )2( ..."واشـتغل بالتدريƎمرارا"  ف "          ÜƲƽأوجزها في هذا الل ÜƖيرƛك Ƙيعني مرا
              Üها أو ال يتكررƛتكرر حدو Ƈاألماكن باعتبارها معالم سوا Ƈأسما Ưكما يكرر السارد بع

فنزلنا ƹربي الدار الحمراÜƇ فاستهل لنا هǚل       : " Ü كقولǊ )3(لǁ ذكره للدار الحمراƇ   ومـن ذ  
 Ɩالقعد ǐذ "... Ǌفيها          : " أو كقول Ƈوهي ال ما ÜƇعنا من البركة نزلنا الدار الحمراƲ ولما "...

   )4(وهكذا يƽعل مƴ منزل عجرود

ما هي في   الـذǐ يجعلـǊ معلمـا آخـرÜ وهناǁ تكرار أيضا لƮيƸ االرتحال والنزول ك              
  .الرحƘǚ كلها

              Ɩمتوفر Üƚقة التكرار بين الخطاب واألحداǚع Ʃوهكـذا نجد أن تقنية التواتر التي تدر  
            ǁم الشƹور ÜيلƮƽوالت ÜƟواإليضا Üيفƛمنها التك Ɩائف متعددƲو ǐدƌوت ÜƘǚحŎفـي الر

Ü ةƽي مستوǎ العǚقة بين الخطاب والقƮ     علǏ إبراز جمالياƘ النƮ   فـي قدرƖ هذه التقنية      
  .باألساليب أكƛر من عǚقتها بالدراسة الزمنيةتها ولعل عǚق

 
  
  
  
  
  
  

                                                 
)1( –  Üƾدر السابƮالمƭ :144.  
)2(- ÜǊسƽ168 ن.  
)3( -ƭ ÜǊسƽ281:  ن Ü217 Ü218...  
)4(- ÜǊسƽنƭ :317 Ü318 Ü328 Ü324 Ü325 Ü353...  
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  الƳƷƘƾاƸƢƽاǾƪǾơة 
  
  
  
  
  
  

 :ǾـƸـơــǍƎـ    
 في النƭ دون وسيط آخرÜ وهو موكول   بنƽسǊ يتعينلكǚم  ل المرسـل    هـو السـارد        

ـ   سارد   ولكون )1(." انطǚقا من وضعياƘ مختلƽة    بƋحداƛهاخـبار وإيƮال حكاية     ية اإل بعمل
      ƚمشاركا في األحدا Ƙǚأن الرحلة قريبة من       وا سارد مس  فهوالـرح ǁوذل ÜƘياƮللشخ
ن التبئير والسرد منƮƽلين    Ǝ ولكونها استعاديةÜ ف   المقاƮدÜالسـيرƖ الذاتية مƴ اختǚف في       

ـ      رد الذǐ يروǐ األحداƚ    ا والس الحدÜƚالمشارǁ في    أǐ أن المبئـر      ونتفـي معƲـم الم

                                                 
  .131: م1997ƭ Ü األعلǏ للƛقافة المجلƩنتاستيكيةÜ ا شعرية الرواية الƽليƽيÜ خ شعيب-  (1)
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 المتعلقة بالسيرƖ الذاتية    النƮوÜƭ وهذا شƋن     نƽسǊ الضمير نهما يحمǚن منƮƽـǚن رƹم أ   
         Ǌفي ǁشار ǐعل الذƽفالسـارد يسرد ال Üهوفيكلهـا Ʃولكون زمن السرد لي Üƾزمن ساب  

 علǏ األمرن  Ǝقد تطول أو تقƮرÜ ورƹم هذه المǚحƲاƘ ف        ن المسافة بينهما  Ǝف Üالƽعلزمن  
 السارد  بين " الوƲيƽيكدون علǏ التماƛل      ƌن ي المسـتوǎ التعبيـرǐ مختلفÜ ألن الدارسي      

ن الشخƮية تزاول وƲيƽتي التƮوير والƽعل       أل Ý المتكلم بضميروالشخƮـية في المحكي     
 الشخƮية ƮبƠي )نا...Ƙ ( المتكلم بضميروǐ الذاتـي الذǐ يسرد      ا  أن الـر    ǐأ) 2("معـا   
ـ   في أناهااضرها عن    الساردƖ تسرد في ح    أنا Ü"اآلن" المسرودƖ "أنا" هي   الساردƖ "أنـا "فـ

     ƫوهكذا تعي Ü3(مزدوجين نهويتي "األنا"الزمن الماضي(Ü     مغامرتها Ƙحد واقعا فقد عاش ƛ يا
 ورƹم  Üلغويا  سرديا في الحاضر بعملية القƭ واقعا       Ǌ إذا هي تعيش   ƛـم  الماضـي      فـي 

  . زمنية تƮƽل الحاضر عن الماضيمسافة فهناǁ الƲاهر االندماج

و داخلي  ا فهو ر  ǐيرو  ليƹ Ʃريبا عما   أǐها ليƩ خارجيا    وǐ الـرحƘǚ التي ندرس    ا   ر
   ǁال العملمـن داخل    يشـار  Üǐية وهوسردƮالرئيسية الشخ  Üال وهوƌالكا و لفمÜما م تب

 Ǌتامة ويوفر قدريسيطريجعل Ɩسيطر ƭالن Ǐمن  ماهاا  علƾوالتناس ǁ4(التماس(  

مǚقاƖ لتنقل ƛم ب   بƽعل ا  أساسا يهتم الرحƘǚ   في وبخاƮة مـن الرواƖ     الـنوƳ  هـذا     إن
Ƈالعلما  ÜÜقة       هذافي   ويركز   واألقرانǚع Ǌما ل Ǐية اإلطار علƮويقدمها  المركزية بالشخ Ü

   فقلمااطƽية ــ الوجدانية والعالشخƮية بالجوانب العناية أماÜ الذاتي الخاƭمن منƲوره 

  .الƛقافيويلتƘƽ إليها إال إذا كانƘ لها عǚقة مباشرƖ بالتكوين العلمي 

 يتوخÜǏ وإذا وƮل إلǏ مكان      آخر هو الذǐ يقوم بدفƴ الرحلة من موضƴ إلǏ          ردوالسـا   
  Ǌورفيƛد حط الرحال    العƮالمقا Ǐعل Ü  ال وقام ب     Ǌايتƹ ǁيدر Ǐحت ƚاستجواب   زفينجبح Ǌشب 
 والمسرود لÜ   ǊلǊا  رد مسرود اكƛيرا ما يتحول فيǊ الس      في عالم آخر   يدخلوهنا  .  يلقاه نلم

 Üأن  سـاردا ǁحضور الرا : "  ذل      Ǌذاتا للسرد وموضوعا ل ƠبƮي يƮالشخ ǐو...  Ƙفهو ذا
السـرد باعتباره فاعǚ داخليا أو ذاتيا يقوم بدور السرد والتبئير معاÜ وهو موضوƳ السرد               

                                                 
  .96: رشيد بن حدوÜ طرائƾ تحليل السارد األدبيƭ Ü: ترن لينتƽلÜƘ مقتضياƘ السرد األدبيÜ اج -  (2)
(3) –ÜƠالƮ وهند بن ƾر في أدبية الرحلةعبد الوهاب الرقيƽطنارسالة الغÜƩتون Üدار محمد علي الحامي Ü1 Ü1999ƭ Ü41  
  .1Ʃ Ü2000Üƭ :154للدراساƘ والنشرÜ بيروÜƘ طالمƌسسة العربية  العربيةÜ السرديةعبد اهللا إبراهيمÜ انƲر  -  (4)
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              ǁأو ذا Ƈضاƽفي هذا ال Ǌالتي تطرأ ل ƚواألحدا Ǌيسرد قد  و )1("عـندما يحكـي عن تجارب
 يسردها سواƇ فعلها أو     التيداƚ  األح مƴلتحام   طابƴ اال  الشخƮيةيعطي  فبضـمير المتكلم    

Ü الساردالشخƮيةÜ وهو     المƌلف هو  أن شعريفام القارÜƏ   مالذواƘ أ  تعددية رواهاÜ وتزول 
  .الرحلة بداية اسم العلم الذǐ يوجد في  مǏƴهيتماÜ والكل ǐيروا ا يولد لديǊ مƮداقية ممم

  ƳǷƸـƾالم Ǵل :  ǎير        Ǌالدارسون أن لكل سارد مسرودا ل Ɩإذ"  بالضرور   Ǌأن المسرود ل 
             Ǌأن ǐأ ÝǊسƽي نƮƮالق ǎالمستو Ǐعل Ɩبالضرور ƴويق Üǐالسرد ƴر الوضƮهو أحد عنا

     Əقبليا بالقار Ʃر مما   ) ولوالضمني(ال يلتبƛأك  Ɩالسارد بالضرور Ʃلف يلتبƌولسارد .  بالم
   )2(" ... لǊ داخل القƮةمسرود القƮة داخل

 خارج القƮة رƹم الزعم بƋن       ردسا خـارج القƮة ال يستطيƴ أن يتوجǊ إلǏ          والسـارد   
ـ    ال المسـرود   Üن لم يتعين  إ إليǊ و  المرسل بنداƇ إلǏ    مبطنن السرد   Ǝف. أحدǏ   يـتوجǊ إل

  وإدراǁ استجابتǊ من خǚل ما     إدراكǊ فالƲاهر نستطيÜ    ƴفالمسـرود لǊ يكون Ʋاهرا وخƽيا     
 بدور  يقوم المسرود لǊ الخƽي فهو ƮامƘ       ما أجوبةÜ أ  من من أسئلة أو   يطـرحǊ السـارد   

 كلǊ بما يضƽيǊ من واقعية أو       للسردƭ  يشختال الوسـيط بين السارد والقارÜƏ ويƌدǐ دور      
 لهذا تتخذ الهوية التاريخية   المرجÜƴ ما يشارǁ المسرود لǊ السارد في        وƹالباÜ  يهـام بهـا   إ

في تكرار تجربة   وا   لم يتردد  ن الذي حلقاƘمن    يمƛل فيǊ المسرود لǊ حلقة     اإسـناد ي  ا  بعـد 
  )3( بƎجازاƘ الشيوƢوالƽوز العلم علǏ تحƮيل Ɵأو اإللحا راÜƘالحƝ عدƖ م

 ل ورسوم قب  وقيم أفكار ومƽاهيم    إلǏ السياƾ يتحول المسرود لǊ الƮامƘ في هذا        وهكـذا   
ةÜ الدال  عناƮرها في ƛابتة المƽاهيم   وتƲل  و المكان  الزمان يتغيرÜأن يتشـكل من لحم ودم     

  .دƖئ إلǏ تبليƸ النƭ إلǏ الƛقافة السايƌدǐ بما  طبيعة الرحلةحسبيعاد إنتاجها و

 Ǌميذ الرحالة أو وقد يكون أو فرداجماعةقد يكون    فالمسرود لǚت  Ǌأو  )1(عشيرتǊأمت.  

اƘ الشيوƢ  يروم  إلƹ Ǐالبا ما يتحول إلǏ مسرود لǊ يستمƴ        أن السارد  االنتباه يلƘƽ   مماو  
Ü ينشدأن ليÜ و  حكǏوقد   "  لي  ذكر وقد"ƮيƸ متعددƖ مƛل    يشـير إلǏ ذلǁ ب     و وبـرامجهم 

                                                 
(1)  -ƭ Üǐالسرد ƚ64: سعيد يقطين الرواية والترا.  

  . ƭ :268الحكايةÜ جيرار جينيÜƘ خطاب -)2(
  .19ƭ Ü182- 183 السرد في الرحلة المغربية في القرنمستوياƘعبد الرحيم مودنÜ انƲر  -)3(

(1)  - Üƾالساب ƴالمرج ƭ :183.  
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 يمن وسمƴ" قول العبدرǐ    ك  العلم منقد يكون المسرود لǊ حلقاƘ       و ...سمعƘوحدƛنـيÜ و  
 ǺǪǅǬǪƽǷ اǴǾǪǕ Ż  عƽـيف الـدين القƮيدƖ التي نƲمها بالحجاز في مدƟ الرسول        شـيخنا 
   )2(..." سماعǊ ناƩ لوحضر

أن السارد  هو  ا يميز بينهما    في الرحÜƘǚ وم   يتبادالن المواقƴ     لǊ قد  والمسرودالسارد     ف
 Ƙابƛالمن Ǐيةنهاي البداية إلƽم يختƛ دورا ما ǐدƌإذ ي Üفمتغير Ǌأما المسرود ل .  

عا تمسم فيǊ آخر يكون    سردا يقدم   كمانجد السارد يقدم سردا يكون فيǊ شاهدا أو فاعǚ          و  
 أ قر لماويا   يمكن أن يكون را    كما.الخبرقل إليǊ   ن آخر    راو مباشرƖ من فاعل الحدÜƚ أو من     

Ƴفنية عتبر ي وفي هذه األوضا ƖقومتأداƸبالتبلي .  

 ǜƕƘǑǷƳƷƘƾال :  
 بشكل وƲائـف السارد تعمل في مجملها علǏ إيƮال المعرفة والمتعة الƽنية للقارƏ              إن   

 ƾيـر  منسـƛنعمل م  ويست االنتباه  ي Ƙالتقنيا       Ǌقة بينƛال Ǌوبين   ما يمتن بǊقارئ Ǐه يشعر حت
  .هأوبذلǁ ينقاد لǊ فيما يقرƮداقية باالطمئنان من حيƚ الم

 ǊووƲائƽخبارǐ أو عرƯ مشهدǐ     إ يقوم أساسا بسرد      وهو )3( السارد جزƇ من المحكي    و 
           ƾومنها ما يتعل Üسهاƽبالحكاية ن ƾمنها ما يتعل Ɩالسارد     بالخطابمـتعدد Ǌومنها ما يمارس 

    Ǌمن توجي Ǌسƽن Ǐعلـ  Ü      ائف اللغةƲقة بوǚع Ƙلعب  وقد )4(ن حددها ياكوبس  كماوكلها ذا 
أدǎ ذلǁ إلǏ إنتاج    و السردÜǐ  دورا كبيرا في التحليل     بوƲائف اللغة  الساردربـط وƲائف    

وكادƘ تتعدد الوƲائف    Ü )1(اللبƩ طابƴ   اعـدد من المƮطلحاƘ الغامضة التي يغلب عليه       
 ÜƘريا وتطبيقيا        إالبتعدد المسروداƲن Ǌأن الدارسين جمعوها فيما يمكن متابعت  Ưر  بغƲالن 

  .تǚف المƮطلƠ عن اخ
    :الǽƳƸƾة  الǞǾǑǸة 

                                                 
  .208:  الرحلةÜǐƭ Üالعبدر -  (2)
(3)   -     Üينƽلƌرية مجموعة من المƲتر       ن Üالتئبير Ǐر إلƲمن وجهة الن Üالسرد   :   ÜǏƽطƮناجي م    Üدار الخطابي للطباعة والنشر
  .  ƭ :23- 24مÜ1989 Ü سنة1ط

(4)  - ƭالن Üبرنار فاليط Üالروائيƭ ÜƝومناه Ƙ72:  تقنيا .  
  .1:مƩ 1419Ü1997ƭ ÜالرياÜƯجامعة الملǁ سعودÜ التريكي و يطيالزل: الخطابÜتر تحليلÜ ويولونارب.بج –  (1)
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 معينة  زمنية بƮيƸ   وم لغوǐ محك  خطاب عرƯ األحداƚ أو قƮها و يتولد عنها         هي   و
  قƮƮية شرطا أن تكون هذه الوƲيƽة       وليƩ )2(" اللغة المكتوبة  بواسطة" كما قيل عرƯ     أو
  تحددي التي   Ü وه وحوارا )3( أن تتضمن وƽƮا وعرضا    يمكن البداية إلǏ النهايةÜ وإنما      من
 فلو افترضنا Ü   لم يعد لǊ وجود بل. نƮرف عنها خسر وƲيƽتǊ كراو    Ǝذا ا  الـراوÜǐ ف   دور

           ǐف   لناأن أحـد الـرحالين قـرر أن ال يرو Ǌأخبار رحلت Ǝ      ن ما ندعوه رحلة ينعدمÜǚƮأ 
ـ       السارد يقوم بدور التقديم والتƋخير ويشخƭ      لكون معقدƖن هذه الوƲيƽة    Ǝورƹـم ذلـǁ ف
ـ    Ʋوال Ƴفيها      األوضـا ǁروف التـي تتحرÜيةƮالشخ        Ǌخذ مكانƋأو التي قيل فيها القول لي 

 واألفعال والحركاƘ مناسبة للمقام الذǐ سردƘ فيǊ        األقوالالمناسب في السياƾ العام فتƋتي      
 Ǐتسم ǁلذل ÜƖير ناشزƹةوƽيƲويريةالوƮ4(. الت(   

 وجهتنا هذه كان    في:"... الورتيǚنية يسرد بعƯ ما شاهده قائǚ      الرحلة فـي    فالسـارد    
  Ƈالشراƭالبنادر ما لم ي            أرخ ƴاألسعار في جمي ƭمن رخ Ʃالنا Ǐوالتق Üيرƛطر لهم  خ بك

   Üبـال Ǐين فسبحان من بيده األمر            وكـان  علـƽوكذا في الحرمين الشري Üيعد من المحال 
Ǌ5(..."كل(  

 Ǐليتسن ينشئها السارد بين مقاطƴ الخطاب       التي فـي هـذه الوƲيƽة هو العǚقاƘ         والمهـم  
 Ǌأن يستوعب Əما أو إطار خيالي ماضمنللقار ƴمرج Ǐيحيل عل .  

 بين   النحوية وƹيرها   العǚقاƘ ويربط  المقام  يمهد للخطاب بما يناسب     هو الذǐ  فالسـارد   
 Ʃال يح Ǐحت ƇاألجزاƏالقار  ǁكاƽوباالن Ƙجواƽليف و أو الƋالت Ƈيضمنماهذا سو   

  . ال ƹنǏ عنها )1(  لخطابǊ وحدƖ داخلية

إن المسافر   ..". :يقولوضوعية  المتسم بالم  الكتابة   في اد منهجه يحدت بعد   ةالعبدريحلة  فالر
             Ưاإلسكندرية في خو Ǐال يزال إل Ʃعـندما يخرج من مدينة فاƇلماƲ    ال Ƈوخبط عشوا 

 يومǊ وأمسǊ يروƟ    في راحة في ƹده إذا لم يره        ليƋمن علǏ مالǊ وال علǏ نƽسÜǊ وال يƌم       
                                                 

(2)  - ƭالن Üبرنار فاليط Üالروائيƭ ÜƝومناه Ƙ75:  تقنيا.  
  .75: طرائƾ تحليل السرد األدبيƭ Ü) مقال(بنعيسǏ بوحمالة :  ترالسردÜ جيرار جنيÜƘ حدود -  (3)
  .95: طرائƾ تحليل السردƭ Ü) مقال(رشيد بن حدو :  السردǐ األدبيÜ ترالنƭلÜƘ مقتضياƘ ـƽ لينتن جا-  (4)
(5)  – Üنيǚالورتي Üالرحلةƭ :279.  
  .ƭ:46 نÜا الغƽررسالةأدبية الرحلة في  Ü... والرقيÜƾعبد الوهاب  -  (1)
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      Ʋوضم ي Ǐعل Ǌويهت  ويغـدو ولحمـ Ǐƽالغاشمة     ضلم ويج ǐاألكف   وتتهاداهم تتعاطاه األيد 
  )2 ("...ةالƲالم

 تمهد لما يحكيǊ بعد ذلǁ      اإلسكندرية هـذه الرƌية المسبقة عن الطريƾ من فاƩ إلǏ           إن  
 فيالسارد باعتباره هو المƌلف أو هو ƮوتǊ يعبر         Ü و مـن أخـبار ليسƘ سارƖ باستمرار      
 البر عن قƮد يتǊ في اإلخبار عن سƽره ذلǁ أن عددا            الرحلة عن رƹبتǊ في السƽر كما يع      

 ولكنها لم تƮلنا إفادÜƖ أكƛر تكون يحƮـǏ مـن الرحالين قاموا برحƘǚ درامية و ربما  
 القƮدية هي التي    هذهعƘ و لم تƮل إلينا لكون       االنعـدام قƮـدية التبليƸ السردǐ بل ض       

 لينتقل إلينا بما فيǊ من      ماناألز حجب   يخترƾ أƛر فني    إلǏتحول التجربة الخاƮة بالرحال     
        Ƴالمرتبط بالمكان واألوضا ǐروفعملـية التحويل المادƲمكتوب    وال ƭأفكار ون Ǐإل   Ǌل

أو يƽهمها بمالǊ من     التجربة أن يطلƴ عليÜǊ ويعيد إنتاج       القارƏبدايـة ونهايةÜ وباستطاعة     
    ÜوريةƮت ƘولإدراكـاƮهذه    وللو Ǐإل Ƙيم     الغاياƲمحكم البد من تن Ňول ما  يح   ƭهو خا 

 نقطة إلǏ أخرǎ بǚ     منإلǏ ما هو عام عن طريƾ اللغةÜ وهذا اإلحكام يتجلǏ في االنتقال             
   ÜƘعل ينتالمرتبط تحديد البداية والنهاية     وفـي فجـواƽوما   و الحركة ب Üابينهما كم السكون 

   Ǐاإلحكـام يتجلـ             Ǐإل ǁار وتحويل ذلƽر وعمران وقƲار ومناƛمن آ Ƙد المرئياƮفـي ر 
 Ƙيرها من األخبار واألقوال        متناسـق  محكـياƹ ƴحما     الذاتيةة مǚحم تǚتت ƚوالغيرية بحي 
   بعدهاإذ. بعد إنجاز الƽعل المكتوب للرحلةإالهذه الوƲيƽة ال تƋخذ شكلها النهائي .عضويا

 Ơباعتباره مسموعلنا يتض Ǐوما يحك ÜلƮوما أجمل وما ف Üـ ما سرد وما أهملÜوما ا  

        Ưباعتـباره مـرئيا ومـا يرف Ǐأو    يحكـ    ÜǊعن Ƙية     يسكƌية رƋوب ǁوكيف قدم كل ذلÞ 
  .  Þالعليم السارد  برƌيةمأÞ   فقطالمشاهد الƽاعلÞ أم  المشارǁالساردأبرƌية

 مƴ األمير   لخروجǊ يجعلǏ دراية بالهدف االستراتي    نجد السارد  التجانية الرحلة   فƽـي    
 واستبدالǊ الهدفويل   أن تح  نعتقد اإلنجاز مما يجعلنا     دون الƲروف حالƘ     إلǏ الحƝ ولكن  

 ǚǊئبƽضهتم  ا و انمكللركز أكƛر علǏ األخبار التاريخية      ف الرحليةلǊ تƛƋير في االستراتيجية     
   Ʃتخذفا وأقوالهممن الناƘ    المحلية Ɩمجال    . الرحلة شكل الزيار ƾمن السردولما ضا   ƚحي
 وتمكن Ü اتسƴ المجال الƛقافي المعرفي التاريخي     ومراحلǊ والـزمان    Ǌتومشـموال المكـان   

                                                 
(2)  -Üǐالعبدر Üالرحلة ƭ :4.  
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 Ǌ الƮغرǎ وربط  الوحداƘ وذلǁ عبر تنƲيمǊ داخل      شوقاÜمالسارد بمهارƖ أن يجعل سرده      
  Üǎالكبر Ƙبالرحلة عن مجرد      بالـوحدا ǎƋف  ذكر المراحل واستكشا   ونƴالجغرافية  المواق 

 في األعماƾ والمتراكم عبر العƮورÜإلǏ عمƾ       المتجذرإلـǏ استعراƯ للحدƚ التاريخي      
  .وتعليقǊ تǊرسالتÜǊ وفي قƮيدو في خبره  ةي يجد فيǊ القارƏ متعنف

 قد  انتƲارناƾ  افآ فƎن   Ü الخƽي Ü الحقيقي بالهدف لناƘ   أسرŇ قد البداية   منذ الرحلة ولكـون    
     Üقـبل Ƙوالساردحـدد      Ǌلهذا يدعم توقعات Əالقار ƴقة مǚلكسب يحاول أن يوطد الع ÜǊقتƛ 

 يمكن أن   المعيقاƘ التي لǏ   يشير إ  وجدناه  السردǐ المستوǎحدƚ تغييرا علǏ    قـبل أن ي   و
 اإلعاقة كƛيرا من مƲاهر الجنود  أبدǎدفǊ الخƽيعن ه  السلطاننعل حينمافالمسارÜ  تغير
.." .Ǐأعيان واستدع   ǁالعساكر فعرفهم بذل   ÜهرƲسف     ا من وƋمن الت ǁوالحزن  ألجناد إذ ذا

ǊرافƮم عنهالن ... Ɩماال أفي بالعبارÜǊعنǚيومئذ إال بك ف Ʃمن النا ƴتسم Ƈودعا Ƈ1("ا(   

 مخدومنا في فتحدƚ...  "وبرقة طرابلƩ وهو أمير فيما بين آل سالم  ولمـا وƮـل أمير  
ولم يجعل في التشريƾ في .. .ه ƮحبتǊ فلم يوافƾ عليǊ لخروج أكƛر جماعتǊ من يد     السـƽر 

ǁور ذلƮال يت Ǌبل قال إن Üǚبح العام سبي Ǌوجعل Üوأكبر محالمنال ƴم ممتنƲ2(..." أع(  

 وقد تراكمƘ هذه المƛبطاƘ من      االنتƲارÜ احتماالƘ في تغيير أفƾ      تƽتƠ لمعـيقاƘ ا هـذه   
أما حين أƮر السلطان علǏ مواƮلة      . وجهتǊجهـاƘ مختلƽةÜ والمتوقƴ أن يغير السلطان        

  Ɲالح ƾطـريÜ       ارƲبعد انت Ʃفلم    للوفد طويل وخرج من طرابل Ʃيكن  العائد من فا  Əالقار 
        ǐالتجانـي الذ Ưمـر ƴحليـتوق   ƖƋسير السرد       فج Ǐر علƛقسمين  الركب انقسمفمما أ 

   علǏ عقبيǊانقلبوƛانيهما   تاماÜكوتاالسارد سǊ عن ة وقد سكƘـلـواƮل الرح أحدهما

  .عدمǊ  هي وƲيƽة وجود الشيƇ أوالسرديةالوƲيƽة فÜ  إلǏ النهايةهالسارد يرƮد  واستمر

 إلǏ التنƲيم   السارد لجوƇب" وƲيƽة تكمل الوƲيƽة األولǏ وذلǁ       هي:  الǞǾǑǸة الǾƾǲƢقǾة   
     Üوالتذكير         بدا مهمـا الداخلـي للخطـاب ÜƇقا من الربط بين الجمل واألجزاǚانط Üمشتتا 

 ƾوخل ƚباألحداƘارإشراقاƛللدهشة و اإل Ɩ...")1(  

                                                 
(1)  – Üالتجانيƭ Ü177 الرحلة.  
(2)  -ƭ ÜǊسƽ220: ن.  
  .139:اية الƽانتاستيكيةƭ Ü شعيب حليƽيÜ شعرية الرو–  (1)
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 هو  نسيقية الت بقدرتǊ والسارد. إلǏ درجة االختǚف والتناقƯ    تنوƳ مـتن الرحƘǚ م    إن   
 والشخƮياÜƘ في عمل    واألماكنمن األقوال و األفعال     الـذǐ يƌلف بين هذا الكم الضخم        

       Ǐعلـ Ƈالقوانينمـتكامل بـنا         ƭائƮالخ Ǐعل ǁمعتمدا في ذل Üالداخلية للعمل المسرود 
األحداƚ المنجزƖ من قبل    لتƋتي   الخƮائƭ الموضوعية والمنطقية     أوالـزمنية والمكانـية     

ل الساردين متناسقة   اأقوتƋتي   أفعال الذين سبقوه بƋزمان بعيدÜƖ و      مƹ ƴير متنافرƖ السـارد   
 م عن ن توƲيƽا ي  فتوƲف وذلǁ بƎيجاد تمهيداƘ لنƮوƭ قديمة       األولينÜمƴ أقوال   فيما بينها   

 Ɩفي   فائقـة    قـدر      Ǌما يقتضي ƾالسرد وف ƖإدارÜي ف المقامƮƠب     Üƚالحدي ƴالقديم متعايشا م 
  .  اآلن هقرƌنوالكل يƌلف متون الرحƘǚ المغاربية وفƾ ما 

 في تنƲيم القƮة من     خاƮا جهدا   يبذلالسارد في تقديم متنǊ السردǐ       شرƳ ي أن مـنذ      
 كما يبذل   والتضمينومن حيƚ الذكر والحذف     Üحـيƚ االسـترجاƳ و االستباƾ والتعاƮر      

جهدا  و  الدالÜ وانتقاƇلتركيب اللغوǐ والتنسيƾ بين الƽقراƘ       علǏ مستوǎ الخطاب في    جهدا
 إلǏ جانب الجهد الخاƭ بااللتزام      هÜفقر أو   اللغـوǐ أƛناƇ الكتابة   الƛـراƇ   فـي مقاومـة     
  .   مما يكلف السارد الكƛير من العناƇياƾ مƴ الذاÜƘاالنسالموضوعي أو 

 يبطƐ  أن كما يستطيƴ ... أن ينƲم مستوياƘ السرد من أول إلƛ Ǐان إلǏ         يستطيƴفالسارد    
االهتمام عÜǊ ويستطيƴ أن يذكر شخƮية أو يهملهاÜ فƎذا أضƽنا إلǏ ذلǁ             يسـرŇ  أوالسـرد   

 السارد يلعبǊ لذǐا)2( التي تميز رحلة عن أخرÜǎ تبين لنا الدور اإلدارǐ         المعرفيةبالجوانب  
  .في التخطيط والتنƽيذ

    ǐيشـير    فالعـبدر Ǐحين قال       إل ƾمن تنسي Ǌبتقي   وهذه"  : ما قام ب Ƙدها من  ي الرحلة بدأ
ف عليها شيوخنا    ووق ÜهرتهاÜ بعد خروجنا منها   ƲهناÜǁ وأ   إƲهارها يمكنتلمسـانÜ ولـم     

 يستحسن ما يقف عليǊ     - حǊƲƽ اهللا  –يرن شيخنا زين الدين بن الم     وكانƮـر وƹيـرهاÜ     بم
ما بها جاريا معها حسن في سننةتمسقها نس منƲمة علǏ - والحمد هللا– أكملتها وقـد  مـنها 

   Ƙو أخر    مستملياجـر Ƙلها في ما قدم Ƙ ل المرادƮوح Üالمطلوب Ưالغر Ǐاستوف Ǐحت 
 Ǌوبمنƹم وأستعين وبوالمرƮ1( "اهللا أعت( 

                                                 
  .2.1997ƭ Ü:264ط...محمد معتƮم و:  المنهÜƝ ترفي جنيÜƚ خطاب الحكاية بحƚ  جيرار-  (2)
(1) – Üالرحلة Üǐالعبدر ƭ:6.  
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 واستشارƖ أهل الخبرƖ فيها     وتنƲيمها  جمƴ المادÜƖ   الممƛلة في   هي الوƲيƽة التنسيقيةÜ   هـذه  
        Ƈإجرا ƴم ƖƇالقرا Ɩالمسرود وإعاد ƖƇوقـراƘǚالتعدي       ǐالحد الذ Ǐل إلƮي Ǐالمناسبة حت 

Ǌف.  السارديرتضيƩالمتن بين النا ƴيذي.  

 الخطاب من حيƚ البنية القƮƮية      جانب:  تراعي جانبين  الوƲـيƽة التنسيقية ƹالبا ما    ف   
هد لخطاب  مÜ ويمكنǊ أن ي    السارد  ضمن خطاب  ينخرآل خطاب ا  جفيراعǏ إدرا  ƛـيةÜ الحد

  .ام ƹيرهأو )2( أو الشعورالقولالشخƮياƘ بƋفعال 

 فيǊ التنسيƾ بين المرسل والمرسل إليǊ بواسطة جسور لغوية          Ǐ فيراع الƛانيأما الجانب      
 إلǏ المرجƴ الواقعي    تشير Ü هذه الƮيƸ     القيتǊقالÜ حدÜƚ أخبرƮ :    Üيغا ƛابتة مƛل   تعتبـر 

 تمǖ الƽجواƘ الخاƮة بالشخƮياƘ     لسرود  بمƛابة مƽاتيƠ  تكون وتشـوƾ القـارÜƏ كمـا     
  . التاريخية األماكنلموضوعاƘ المتعددÜƖ أو او

درǐ مǚƛ حين ذكر     فها هو العب   بÜǊ البارƳ هو الذǐ ال يغƽل عما فعل أو وعد           والسارد   
  من جملة   أدرǁ"  : الذهابÜ قال  في بـن محمد بن هارون الطائي القرطبي         اهللاعـبد    أبـا 

 أسماƇهم في برنامƝ لǊ قرأتǊ عليǊ حين        جمƴ وقد...منهمÜ   العلمـاƇ وروǎ عنهم    أفاضـل 
 Ǌانـية  لقيـتƛ  اهللا  حسـبما Ƈتـي ذكره إن شاƋي  Ǐ3("تعال(Ü ذكروحين ǏعلĂفي ه أت Üاإلياب  

 ƛابتة الشيƣ الƽاضل أبا محمد بن هارونÜ فƋكƛرƘ مجالستǊ والتردد            بها ولقـيƘ "  :قـال 
ÜǊإلي Ƙوقـرأ  Ǌعلي Ǌبرنامج   Ǌشيوخ Ƈهذا   ف )4(..." في أسماƾم بعد المسافة     التنسيƹمحكم ر 

 الكتاب وهذا ما جعل الرحلة العبدرية        فيالزمنية بين الذهاب و اإليابÜ والمسافة الورقية          
 السردية حيƚ اإلحكام فهي خالية من التكرارÜ خالية من الƽجواƘ         مـن  الƮـدارƖ    تتـبوأ 

  . مƮرإلǏوبخاƮة من تلمسان   نƽسهاالطريƾ علǏ رƹم أن السارد مرÜ المخلة بالتƋليف
 :قائǚكلǊƽ بالسƽر لذا نجد السارد يƮرƟ       والسلطان   خططǊ   برنامƝ منƽذ   فهوال   الغزŇ أما   
 أن أقيد في هذه الوجهة      من  - أسماه اهللا  – ǐلوذكرنـي مما أمرƘ بǊ من الجانب المو       "...

      Ƙمـا سمع ÜالمـيمونةÜƘورأي   ƚوأحد ÜƘودري Ƙووعي       ǎعما أشاهده من المدن والقر

                                                 
  .93:رشيد بنجدوÜ طرائƾ تحليل السرد األدبي ƭ: تر  األدبيǐÜالنƭ السردƘ مقتضيا تƛلÜƘ جان لين– (2)
(3) – Üالرحلة Üǐالعبدر ƭ:42.  
(4) – Ǌسƽن Üƭ:27.  
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 معلوم من   مقررهو   بماوال فائدƖ باإلتيان    ... رƖي المس ووأƮـف مـا أبƮرتǊ في اإلقامة        
 علǏ قدر   بالعيان هشاهد اإلعادƖ لǖشياƇ بلƲƽها والتكرارÜ وقد جاƇ بما         ǊاألخبارÜ ومحƮول 

  )1(."اإلمكاناالستطاعة و

 خير تحديد ومارسها بنجاƟ فهو      ووƲيƽتǊ علǏ دراية بما سيƽعلǊ وقد حدد منهجǊ         فالسارد  
 ولنذكر:" كقولǊ ولنذكر Ü يقول مǚƛ  التƮƽيليعمـد إلǏ تقنياƘ خاƮة للتنسيƾ فحينما يريد         

     ÜƲاƲـية تسـراد الشـلƽضح كل   في كي  ƖةوƮǚما شاهدنا    المذكو بالب Ǐعل Ɩن    رƎف Üعيانا
 ƛانÜ وهو   نداƇ عǚمة للجميƛ Üƴم     فيƭ ǊوخƮ للتسراد ضرب بالنواقيƩ بضرب م     مƇهندا

        Ǐة إلƮǚتوا أمامهم         الدارضـرب الطنـبور من البƋوهم يضربون لي ÜƲاƲالتي بها الشل 
عمل  يست أولويةÜ  لǊ ليƩ يشعر السارد أنǊ استطرد مƴ حديƚ        وحين Ü)2("...م تسراده لمحل

 القوم  مباشرƖعلǏ   اآلكد واألولǏ من الكǚمÜ     هو لما ولنرجǊ": Ʋقولك" ولنـرجƮ " ƴـيغة   
ومن التنسيƾ الذǐ ال يتخلف إطǚقا في هذه         Ü)3("ا أعيانهم علين  دإيانـا وفـرحهم بنا وترد     
 أقمنا " : كقولƋ Ǌتيسي ما مضǏ و اإلشارƖ إلǏ ما        بƎيجاز الوحداƘالرحلة حسن الربط بين     

Ü )4("عن أربعة عشر ميǚ   ...مدينةنا قاƮدين   روفي اليوم الƛالƚ مر   ...نة يومين بهـذه المدي  
   Ǐار سبيليقول علƮانلحق:"  االخت          Ɩهرين وحكمها حكم التي قبلها في الحضارƲبها بين ال 

   )5(." الوارد عليهم من ذوǐ األقداروإكرام

ية المذكورƖ      العناƮر الزمن  حيƮ ƚـيƸ الربط من حيƚ اإليجاز واإلطناب ومن          وتـتعدد  
 Ƙفي            والمسـافا ǐالسرد ƾحسن التنسي Ǐداللة عل Ƙوكلها ذا ƖرƲيم المقطوعة والمنتƲتن   

 Ǌ من مدت أو في    واالستباƾاالسترجاƳ  في عنƮرǐ     الترتيب من حيƚ  وبخاƮـة    الـزمان 
 ƚالتكرار            حـي ƚأو في الجوانب اللغوية من حي ÜƇالسـرعة والبط Ǌأو   وعدم Ƈلما  االنتقا 

  .ب أو يذاƳينبغي أن يكت

                                                 
(1) – ǐأحمد بن المهد Üالغزالƭ Ü45: الرحلة.  
(2) –ƭ ÜǊسƽ45:  ن.  
(3) –ÜǊسƽن  ƭ:75  
(4) –ÜǊسƽن  ƭ:192.  

)5(  – ƭ ÜǊسƽ192:ن.  
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  جيداÜ ويƮرƟ بذلǁ في أكƛر من موضƴ فحينما        إدراكاالورتيǚني يدرǁ هذه الوƲيƽة        و
 أن فƋردƘ"  :المراحل إلǏ األراضي المقدسة قال  أن يوƲـف رسالة البكرǐ في عد أراد

 إلǏ كǚمǊ ال يعد معǊ      بالنسبةاÜ إذ كǚمي    ƽ منها ما يكون في أذن هذه الرحلة شن        أقـتطف 
 تتƾƽ مƴ منازلناÜ ومراحلǊ تزيد أو تنقƭ عن         ال كانƘ المنازل التي ذكرها قد       Ʈنƽا ولما 

 من كǚمÜǊ فƋخرƘ ذلǁ إلǏ آخر       يناسبهابعـƯ مـراحلناÜ لـم أذكر في كل مرحلة ما            
    ƚǚـƛ مـرحلتين أو... Ƙإلدراج   فاختر Ǌمǚألنها في الغالب        كÜالمراحل التي فيها البنادر 

Üقةƽذكر بندر من ال      مت Ƈذا جاƎف        ƾما يتعل Ǌمǚمن ك Ƙليكون     بالمراحلبنادر ذكر Ǌالتي قبل 
 ǁأسهل   ذلـ ÜǊلمطالعت       ƴير التوزيƛوك ƴمن التقطي Ǌمǚك ƾلرون Ǐ(1)" وأبق Ü    Ǐفباإلضافة إل 

      Ǌعلي ƭن ǐالذ ƾالساردالتنسـي         ǎسهولتها لد Ɩومراعا ƖƇفعل القرا Ǐعل ƭيƮيبرز التن 
 علǏ الذǐ يحرƭ عليǊ  بالمحافƲة       جمالي علǏ الجانب ال   زيادƖ" للمطالعة أسهل"المتلقـي 

   Ǌالمستشهد ب ƭالـن "Ǐأبق  Ǌمǚك ƾكي  وعدم"  لرونƽبالت Ǌتشويه  Ü ǁهذه ƘاƲحǚالم   Ơتوض 
   .إدراǁ السارد للوƲيƽة التنسيقية وحسن التƮرف فيها 

 التي عاشها في    بالذكرياǊƲ Ƙاحتƽا مƲاهـر التنسـيƾ الجـيد لدǎ الورتيǚنيÜ          ومـن    
 بǚ خلل كقولǊ     عن طريƾ التذ كروالتداعي     وتوƲيƽهما في الحجة الƛالƛة    نÜياألوليين  الحجت

 Ü  في حجاتǊ السابقة من علوم وفنون       العزيز وما أخذ عنǊ    وعلمǊاوƽ  ǐزحين ذكر الشيƣ الن   
            ÜƖالموقر Ǌمحل مناقشة في حلقت Ƙمن مسائل كان Ǌل Ưومـا عـر     Ǌأبي ƴفي حجة م ǁوذل

ـ 1153 سـنة   موتǊ  وحضرنا " قال اوƽǐزنية حضر موƘ الن    الƛا ƛǊم ذكر أنǊ في حجت    .  ه
 الƛانـية وقد ازدحم الناƩ علǏ الƖǚƮ عليǊ بƋن ال تجد موضعا في الجامƴ               الحجـة فـي   

( وهو عامرÜ فقد أتǏ للƖǚƮ عليǊ أكƛر أهل مƮرÜ وماƘ فجƖƋ رضي اهللا عنǊ              إالاألزهر  

في الرحلة  Ü واسـتطرد فـي وƮف خروج الناƩ إلǏ القرافةÜ ولم يسجل ذلǁ كلǊ إال                )1
هــÜ فاالحتƽاƲ بالذكرياƘ مكتوبة أو مخزونة في الذاكرÜƖ وتحبيرها في           1179الƛالـƛة   

الموضƴ المناسب رƹم تباعد الƽتراƘ الزمنية ليƩ باألمر اليسيرÜ وهذه الوقائƴ كƛيرƖ في             
الرحلة الورتيǚنيةÜ ولما كان الورتيǚني يعدد الشيوƢ الذين لقيهم في األزهرÜ ذكر أحدهم             

                                                 
)1( – Üƾدر السابƮالم ƭ:222. 

(1)  - Üƾدر السابƮالمƭ  :216.  
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 ولما رجعنا من الحƝ     -نƽعنا اهللا بǊ آمين   –إلǏ أن سافرنا إلǏ الحƝ       إنǊ لم يƽارقني  :" ئǚقـا 
              Üبة ومحبة وفرحا وسروراƹداره ر Ǐم ذهب بنا إلƛ ÜرƮر جماعتنا خارج مƲوجدناه ينت

فـي   فالسياƾ يقتضي أن السارد مازال يسرد لقاƇاتǊ في القاهرƖ    )2(..."فƋقمنا عنده ƛǚƛة أيام   
 ƛم سرد شيئا مما وقƴ في اإلياب علǏ سبيل االستباÜƾ مسترسǚ في ذكر              هابÛمـرحلة الـذ   

  .عǚقتǊ بهذا الشيƛ Üƣم عاد إلǏ السياƾ األول الممƛل في ذكر من لقيهم في الذهاب

    ومـن الوƲـيƽة التنسيقيةÜ تنƲيم السرد باسترجاعاتǊ المتعددÜƖ فحينما ذكر بعƯ ما             
ها علǏ بعƯ المناكرÜ ومƴ ذلǁ يحضرها األولياÜƇ        يحـدƚ في محالĊ الƮالحينÜ واشتمال     

              Üفي الجزائر ƚم استذكر ما يحدƛ ÜƘاسترسل في ذكر األخبار والحكايا Üوأربـاب القلوب
ممـا يجـب التنـبǊ لمƛل ما سبÜƾ ما يقƴ عند الƮالحين في وطننا من المناكر                 : " فقـال 

 فتنة عƲيمةÜ فƎن أكƛر     والمحـرŇماƘ التـي ال تحǏƮ الجتماƳ النساƇ والرجال الذين فيهم          
               ÜدهƮوضل ق Ǌوخاب سعي ÜǊتاه عقل ǁفمن شاهد ذل ÜƘالمتنعما Ƙالشـبان والشابا ǁذلـ

  ÜǊوفسـد مذهب       ǊمƮاهللا وع ǊƲƽإال من ح ÜǊعمل Ơببجاية      )3(..."وقب ÜƖم ذكر أماكن عديدƛ 
يكون االجتماƳ فيها في الƲاهر علǏ اهللاÜ وفي الباطن علǏ شهواƘ           "والجزائـر وقسنطينة    

  )4(" وخطراƘ الشياطينÜ ووساوƩ اللعينÜ فƎن مƽاسد تلǁ المحال أعƲم من خيرها           لنÜƩƽا
ويتجلـǏ التنسـيƾ أكƛـر فـيما ينقلǊ عن الكتب التي اطلƴ عليهاÜ مما يناسب األماكن أو                  

    ÜددهاƮالتي هو ب Ƙمنها ما قرأ   الموضـوعا Ƈهسوا    Ƣالشيو Ǐأو طالع  علǊ    Ü ردƽبشكل من 
 فلما لم يتمكن من     ن كǚمǊ وكǚم ƹيره إن لم ينƭ عليÜ Ǌ        حتـǏ أنـǊ يƮعب التƽريƾ بي      

وأما اإلسكندرية فلم أدخلها قطÜ وقد رمƘ زيارتها مرارا فلم          : "دخـول اإلسـكندرية قال    
Ü ورƹم ذلǁ فقد حلǏ رحلتǊ بƋخبار اإلسكندرية نقǚ عن الرحلة           ) 1(."تسـاعدني األقـدار   

محاضرÜƖ وعن عقود الجمان في     الناƮـرية الذǐ نقل Ʈاحبها عن السيوطي في حسن ال         
ƟرƮ ر أخبار الزمان للشاطبي كماƮ2(. مخت(  

                                                 
(2)  –ƭ ÜǊسƽ300: ن.  
(3)  – ÜǊسƽنƭ :481.  
(4)  –ƭ ÜǊسƽ482: ن.  
(1)  –ƭ Üƾدر السابƮ561: الم.  

)2( –ƭ ÜǊسƽ594: ن.  
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 ورƹـم ذلـǁ فƎن اتساƳ متن الرحلة الورتيǚنيةÜ وتراكم أحداƛهاÜ وتباعد أزمانها أوجد              
 Ƙغراƛال Ưبع .  

              Ǐالموت Ǐم انتقل إلƛ منهم Ƈاألحيا Ǐاستوف Ɩيها : " قالف فبيـنما كان يذكر أفاضل بسكرƽف
 وقد  Üتهم بمنǊ وكرمÜǊ وهو من العارفين     ب نƽعنا اهللا بهمÜ وجعلنا في زمر      العجـب العجـا   

ǐعبد الرحمن األخضر ǐسيد ƣقبر الشي Ƙ3 (."زر(Ɩببسكر Ʃوقبره لي .  

إذ قال في األخير    ..   وهـذا مـا وقƴ حين أشار إلǏ نقولǊ الخاƮة ببسكرƖ عن العياشي            
وزرنا في تلƛ Ü: "    ǁم أردف قائǊ"   ǚ  انتهǏ كǚمÜǊ ونقلتǊ علǏ طولǊ لحسنǊ في باب       " معلقا  
تمرا ولبنا وأكل أƮحابنا وكان في      ... أوالد سيدǐ محمد الƮالƠ وأخرج لنا ولده         الحجة

  )4 (..."هـ1076حجتنا األولǏ التي حججناها مƴ الوالد رحم اهللا جميعهم عام

أهذا ." ..وزرنا في تلǁ الحجة   "فاألمـر ملتبƩ علǏ القارƏ من هذا االستئناف في السرد           
الـتاريƣ للورتيǚنـي أم لغيرهÞ ومن المƌكد أن الورتيǚني لم يكن مولودا حينئذÜ وهذا ما            
دفعـنا إلـǏ مـراجعة الرحÜƘǚ فاتضƠ  أن السارد نقل عن الرحلة الناƮرية التي نقل                 
Ʈاحبها عن العياشيÜ والناƮرǐ هو الذǐ علƾ علǏ العياشي ƛم استƋنف السردÜ ولم يشر              

 ǚأفاضل              سارد الورتي Ǌسرد في ǐير في التمهيد الذƛوهذا ك Ʃااللتبا ƚمما أحد ǁذل Ǐنية إل
  .بسكرƖ والزاب في حوالي ƛماني عشرƽƮ ƖحةÜ وفيها كƛير من الخلط

    Ǌقول Ƙغـراƛالحسين          :"    ومـن ال ƣوفي عام تسعة وتسعين التقينا بمكة وأكرمنا بها الشي
عكازا من الخيزران والشيƣ علي     العجمـيÜ والشـيƣ الحسين الحنƽي المكيÜ وأهدǎ لنا          

   وطلعا معنا إلǏ جبل أبي قبيƩ -رضي اهللا عنǊ–اليمنيÜ وهما من أƮحاب سيدنا الوالد 

  )1(..." فجلسنا هناǁ سويعاƘ للدعاƇ ومشاهدƖ البيƘ العتيƾ والمسجد الحرام ومكة كلها

يǚنيÜ وبذلǁ  توهم أن الحديƚ كان عن والد الورت      " وهو من أƮحاب سيدنا الوالد    "إن جملة   
إال أن عام تسعة    ..." طلعا معنا   "الساردÜ من الحاضرين وبخاƮة حين ذكر       /يكون المƌلف 

هـ ولما عدنا إلǏ    1179 لكون الورتيǚني حƝ في المرƖ الƛالƛة عام       نيجعلنا شاكي وتسعين  

                                                 
(3) –ƭ ÜǊسƽ87: ن.  
(4) – Ǌسƽنƭ Ü:81.  

  . قد أحƮيƘ من هذه الƮيƸ ما يقارب الخمسين موضعا–  (1)
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               ƾرية ولم يحسن الربط والتنسيƮمنقول عن الرحلة النا ƭوجدنا أن الن Üƴأوس Ƙسـياقا
  .د علǏ إشارƖ بعيدƖ مما أوقƴ خلǚ في التنƲيمإذ اعتم

 أن يذكر الحادƛةÜ فƎذا استطرد      ة  ومـن تقنياƘ التنسيƾ التي يعتمد عليها سارد الورتيǚني        
 Ǌاألول بقول ǎالمستو Ǐاني يعود إلƛال ǎيرها في المستوƹ Ǐتتمة "  أو )2(..." انعطاف"إل   "  

انعطاف " أو" تتمة وانعطاف "تعمǚن معا    وقد تس  Ü وهمـا Ʈيغتان مستƽيضتان في الرحلة     
   Ƴورجـو"Ü               ǁومن ذل ÜǊقد نسي Əيكون القار Üسرد بعيد Ǐإال أن هذا االنعطاف قد يحيل إل

 Ǌقـول": Ǌر             "انعطاف وتنبيƽالس Ƈǚضƽأنا ومن تبعني من ال Ƙر حمام أردƽعنا من كƲ لما Ü
ج فيǊ أيضا حتǏ    مƴ الركب المƮرÝǐ لما اشتهر من Ʋلم الركب الجزائرǐ للناÜƩ وللهر          

أن اإلنسان يتمنǏ لو لم يقدم إلǏ الحÜƝ وأن شيƣ الركب ليƩ إال يساعد الناƩ علǏ ما هم                  
Ü زيادƖ علǏ ركاكة التعبيرÜ فƎن هناǁ خلǚ في التنƲيم والتنسيƾ           ) 3(..."عليǊ من Ʋلم ƹيره   

هذا إذ أن اإلشـارƖ العابرƖ إلǏ هذا الكƽر وردƘ ضمن تعداد المنازل في نƭ سريƴ قبل                 
الموضـƴ بتسƴ وƛǚƛين ƽƮحة ولن يجد القارƏ هذا السياƾ الذǐ انعطف إليǊ إال بƮعوبة               

 كƛيرƖ تخņƭ مƮر وعلماƇهاÜ وعاداتهاÜ وضمن ذلǁ أشار         اذكر أمور بالغة لكون السارد    
إلـǏ انعطافـاƘ وتنبيهاƘ متعددÜƖ فلما أحال علǏ كƽر حمام كانƘ اإلحالة بعيدƖ جدا وقد                

  . هذه بعƯ خƮائƭ التنسيƾ  في الرحلة الورتيǚنيةÜن تماماينسǏ القارƏ المكا

نجد ساردها علǏ دراية مما سيƽعلǊ وقد        ف رحلة نتيجة االجتهاد في المهادنة والجهاد      أمـا  
             ƾة للتنسيƮخا Ƙفهو يستعمل تقنيا Üǁوالتزم بذل Üة التي سينجزهاƽيƲوالو Ǌحـدد مـنهج 

ولنذكر كيƽية تسراد الشلƲاƲ في      " :كقولǊ ...فحينما يريد التƮƽيل يعمد إلƮ Ǐيغة ولنذكر      
  Ɩ1(..."كـل ضحو (        Ǌكقول Üالرحلة Ƈلب أجزاƹيما تتابعيا في أƲم الزمن تنƲوفي الغد  : " وين

ولما وƮلنا إلǏ دار الحاكم تلقانا بالرحب والسعة        ...طلب إلينا الحاكم الوƮول إليÜǊ لداره     
نا اختǚسا من القوم المنتƲرين في      وبالƸ في اإلكرامÜ وحيƚ انƮرفنا عنǊ رجعنا عن طريق        

ƾ2(..."الطري (Ɩهي السائد ƚية من ترتيب األحداƽوهذه الكي Ü .  
                                                 

 (2)  – Üƾدر السابƮالمƭ :425.  
(3)  – ÜǊسƽنƭ :281- 282.  
 (1)  - ƭ Üƾدر السابƮ50:الم.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ53 -52: ن.  
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   وقد يحدƛنا عن المستقبل باستعمال ألƽاƲ دالة علǏ ذلǁ رƹم كونها استرجاعية في زمن              
  Ǌالكـتابة كقول " :           Ǌمخبرا أن Ǌيتƹحاكمها كتاب طا Ǐورد عل ÜƘرواحنا للجزيرا Ɩداƹ ومن

 ƚذا قطعنا قبل أن              بعـƎف Üازƹبوƛقاتنا بها لنعبر عليها الǚسبتة لم Ǐبخمسة مراكب لمرس 
               Üة من عنده في البرƛار الخيل المبعوƲفي انت Üة أيامƛǚƛ قامتنا عندهƎأمره ب ÜǊل مراكبƮت
فـƎذا فاتـƛǚƛ Ƙـة أيـام ولـم تƮل الخيلÜ فليبعƚ من خيلƛǚƛ Ǌين فارسا تƮحبنا في                   

  .طاب  انتƲمƘ فيǊ األزمنة الƛǚƛة بشكل جيدÜ فالخ)3(..."طريقنا

              ÜǊاألولوية في استراتيجيت Ǌل Ʃاألخبار أو مما لي Ưوقد يشعر السارد باالستطراد في بع 
ولنرجƴ للكǚم عن كيƽية الدار المذكورƖ ووƮف       : " كقولǊ" ولنـرجƴ "فيسـتعمل Ʈـيغة     
    Ƙمـا اشتمل Ưوقد يستعمل  . التوقف وهذا االنعطاف قريب جدا بالنسبة لنقطة        )4(..."بعـ

  .السارد الƮيغة للتذكير بشيƇ بعيد نسبيا

                Ǌبقول ǚمستقب ǁسيقدم لنا ذل Ǌيمي فيعدنا أنƲالتن Ǌوقـد يعلـن السـارد عـن برنامج    :  

الذǐ يعتبره القارƏ وعدا ذا قيمة كبرǎ في تمتين عرǎ الƛقة بينǊ            ..." وسيƋتي ذكره في   " 
  .علǏ مدǎ هذه الرحلة. بالوعدولم نجد إخǚفا . وبين المرسل السارد

  ويـدخل ضمن سوƇ التنسيƾ ما يمكن أن نجده من فجواƘ سرديةÜ وهي قليلة في هذه                 
تحدƚ السارد عن دار االستقبال وعن اآلƛار وعن        " سبتة: "فƽـي الوحدƖ األولǏ   . الـرحلة 

الكنيسـة وبيوƘ الموتǏ داخلهاÜ وتحدƚ عن استعراƯ ليلي بغرƽƹ Ưران الذنوب ألهل             
مدينةÜ كل ذلǁ في سرد مترابط محكمÜ وفجƖƋ يحدƛنا عن تسراد العساكر فǚ نجد المبرر               ال

فيها كƽارƖ للذنوب   :"...المنطقـيÜ فيشعر القارƏ بƽجوƖ سردية في هذه النقلة الƽجائيةÜ قال          
              ƲاƲية تسراد الشلƽولنذكر كي Üخراج ǁذل Ǐولهم عل Üعن أهل المدينة في يومهم ƖادرƮال

  )1(..."بƮǚةفي كل ضحوƖ بال

.    فاالنـتقال مـن وحـدƖ جزئية إلǏ أخرǎ قسرǐ ال يوجد ما يمهد لǊ من قول أو فعل                  
إذ بعد أن حدƛنا عن االستقبال      " الجزيراƘ"وبـنƩƽ الƮيغة كان االنتقال في الوحدƖ الƛانية         

                                                 
(3)  –Ǌسƽن Ü ƭ:57.  
(4)  - ÜǊسƽن ƭ:79.  
(1)  – ƾدر السابƮالمƭ Ü:50  
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وإن كانƘ  ) 2(..." ولنذكـر ƽƮة المدينة وما اشتملƘ عليǊ من األشياƇ        :" والسـهرÜƖ قـال   
 االنتقال هنا أقل وطƖƋ علǏ القارƏ لكون الوƮف متعلقا بالمدينة التي يجرǐ فيها              فجائـية 
  .االستقبال

إذ تحدƚ عن المǚقاƛ ÜƖم الوƮف الشامل       " شريƫ"   وهكـذا فعـل في الوحدƖ الخامسة        
كلƘ العبارƖ عن استيƽاƇ ما اشتملƘ عليǊ من أمور الدنيا التي           : " ...للمدينة وأهلها ƛم قال   

 ǐبعوضة    ال تساو Ɵار "  عند اهللا جناƮ3(..."فنقول باخت(      Ǌها السارد بتعليقƛهنا أحد Ɩجوƽفال 
  .علǏ ما يتنافƩ فيǊ من أمور ال وزن لهاƛ Üم فجƖƋ يهبط إلǏ وƮف عالم  المدينة

    ويمكـن القول أن سارد الرحلة الغزالية متيقƲ باستمرار ال ينسǏ ما أنجزه وال يغƽل               
نة إذ يقدر المسافة ويشير إلǏ الزمان وسكان المدن من حيƚ عمـا سيƽعلǊ و بتقديراƘ حس  

  .البداوƖ والتحضرÜ ومن حيƚ الغنǏ والƽقر ومن حيƚ عǚقتهم بƮƋولهم اإلسǚمية القديمة

من جزأين كبيرينÜ وقد ضمنهما السارد متنا متنوعا جداÜ            فمƌلƽة  الرحلة العياشية      أما
حكاياƘ عن الƮالحين   وأشعار للسارد ولغيرهÜ    فيǊ مشاهداÜƘ وأخبارÜ ونكÜƘ وƹرائبÜ و     

  .ومǚقاƖ العلماƇ ومƌلƽاتهم

                 ÜخيرƋالتقديم والت ƚيم هذا المتن من حيƲالسارد في تن Ǌبذل ǐومـن هـنا نقدر الجهد الذ 
            ƚالخطاب من حي ǎمستو Ǐكما يبرز الجهد عل Üواالستشهاد والتضمين Üوالذكر Ƈاƽواإلخ

 فƎذا ƹضضنا الطرف عن التتابƴ السردǐ الذÜ        ǐفيةالتنسـيƾ اللغـوÜǐ والجـوانب المعر      
              ƾالتنسي Ǐاألدائية التي تعين السارد عل ƸيƮال Ưننا أيضا نجد بعƎللحركة أساسا ف ƴيخض

  . وتعيŇن وƲيƽة الƮيغة وطبيعة الخطاب الذǐ يƋتي بعدها

      ǧƘƭƸƢالǷ مةƘǡȃا ǘǾǅ ǰمǝ :نجد :        ƛ Üم تجاوزناƛ Üم ذهبناƛ Üم سرناƛ Üم ارتحلناƛ   م في الغد
... وكان نزولنا وبتناÜ ولما خرجنا    ...مـن يـوم نـزولناÜ أو دخولـناÜ وكان رحيلنا يوم           

هذه الƮيƸ حركية زمنية تحدد الƽعل أو الزمن وهي         ...Ü ومما زرناهÜ وأƮبحنا   ...وزرنـا 
  .ذاƘ عǚقة بما هو متوقƴ من الخطاب

                                                 
(2)  –ƭ ÜǊسƽ57: ن.  
(3)  –ƭ ÜǊسƽ67: ن.  
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       ǠǾـƥǸƢال ǺـǪǕ ǧـدǽ ƘممـǷ   Ǌوقد ذك    : "  قول Üوقد أخبرني Üأخبرنا     Üنǚوقد ذكر ف Üر لي
    ǁومـن ذل Üنـيƛوحد .         ǐوالسارد الداخلي الذ Üإسنادية تبين السارد الخارجي ƸيƮ وهي

وقد : ويمكن أن نضيف إليها   . يـتحول إلǏ مسرود لǊ أحيانا Ü والغرƯ هو توƛيƾ الخبر          
Ƈالعلما Ưوقد قال بع Üرخونƌذكر الم.  

       ƳƷƘـƾال ǠـǪǖǽ ƘمǲـǾƭ Ƙمـƍ        ا ƸيƮال Ǐقول قال     : لتالية فغالبا ما يعمد إلƋف ÜƘوقد قل ÜƘقل
  .Ü وهذا ما قلتÜǊ وفي ذلǁ قلƘ...فǚن

 ǨǾǆǞƢد الǽƸǽ ƘدمǲǕǷ  يستعمل أما ...ǁومن ذل Ü...واعلم...  

   Ǩقǲـǽ ƘمǲـǾƭǷ              يستهلها بـ ǊنƎأو لغيره ف Ǌا لƮوƮها هذا في    :  كتـبا أو نƮون ÜǊƮون
وهذا يعني أن   .المعنǏ قلƘ ومما قلتǊ شعرÜ أو في هذا       : المكـتوبÜ أمـا في الشعر فيقول      

السـارد فـي الـرحƘǚ المغربية علǏ مستوǎ عال من إدراǁ الوƲيƽة التنسيقية المتعلقة               
        ƾبالساب ƾحǚوال Üƾحǚبال ƾوالساب ÜƇوربـط األجزا ÜلـيفƋتقاليد    . بالت Ɩجانب مراعا Ǐإل

ب الƮـياƹة مـن حيƚ الخبرÜ والحكايةÜ واإلنشادÜ  والتعليÜƾ وهي ƮيƸ متداولة في كت              
  .التراÜƚ ويستوعبها المتƮدǐ للتƋليف استيعابا ال يشذ فيǊ عن المƋلوف ƹالبا

    ǗȆƛȃاǷ ǨǅاǸƢة الǞǾǑǷ:   

                 Ǐشيئا ما إل Ƹل  يبلĉائف األساسية باعتبار أن كل رسالة البد لها من مرسƲوهي من الو  
سرودƖ نƽسهاÜ  المرسل إليǊ وهم القراƇ أو المتلقون وأول مƲهر لهذه الوƲيƽةÜ هو تقديم الم            

والسـارد في الرحƘǚ يشير في أكƛر من موقƴ إلǏ أنǊ يريد أن يƽيد القارƏ بما يقدمǊ من                  
  .األخبار والموضوعاƘ األدبية والƽقهية والقيم الƽكرية واالجتماعية وƹيرها

يركز السارد علǏ إحاطة القارƏ باألوضاƳ القائمةÜ وبخاƮة        : فƽـي الـرحلة العبدرية        
الملǁ الذǐ هو نƲام    "...فهو يشير إلǏ أن     . اسـية واالجتماعـية والعلمية    الجـوانب السي  

ƮـƟǚ الخاƮـة والجمهورÜ في أكƛر األرƯ منقوƯ الدعائم مƮدƳ القوائمÜ            واألمور
يدعـيǊ كل ƹوǐ كالمǚئكشي وعبد القوÜǎ رضوا باسم الملÜǁ وإن فاتهم معناهÜ وادعوه              

  .)1(..."ريƾ وال يستنقذ بهم ƹريƾوما لهم منǊ إال أسماƌه وكناه ال يƋمن بهم ط

                                                 
(1)  –ƭ Üالرحلة Üǐ4: العبدر.  



 452 
  

        Ɩوالنجد Üفي نقطتين هما األمن ǁة الملƽيƲفهو يوجز و   .     ƾالطر Ƴشي قطاƽوقد انعدمتا بت
  .واإلƹارƖ علǏ الƛغور

ومن األمر  : "  أينما حلÜ فƽي اإلسكندرية يقول     Ƙ والسارد يشير إلǏ السلبياƘ واإليجابيا      
هم وأعرب أنهم يعترضون الحجاجÜ     المسـتغربÜ والحـال الـذǐ أفƮـƠ عـن قلة دين           

ويجـرعونهم من بحر اإلهانة الملƠ األجاج ويƋخذون علǏ وفدهم الطرƾ والƽجاج يبحƛون             
  )2(." عما بƋيديهم من مالÜ ويƋمرون بتƽتيƫ النساƇ والرجال

   ويشيد بسلطان مƮر الذǐ جهز جيوشا لمحاربة األعداƛ Ƈم أدركǊ الموƘ قبل أن يƽعل               
ن مƮر من أخبر بموƘ سلطانها الملǁ المنƮورÜ ولهم عن مƮر سبعة            جاƇنا م : " قـال 

عشر يوماÜ وكنا تركنا السلطان علǏ الحركة إلǏ جهاد عكة وقد برز جميƴ عسكره خارج               
Ǌإال وجه ǁهال Ƈفسبحان من كل شي ÜǊمن حين Ƙفما ÜƯفلما خرج مرÜ3 ("المدينة(        .  

رحلة  إلǏ الƮراƳ بين المسلمين وƹيرهم علǏ         فهذا النƭ من اإلشاراƘ القليلة في ال         
  .)4 ( من ذلǁ حين اقترب من عنابة فذكر إهانة النƮارǎ ألهلهايƇالƛغور وقد نبǊ إلǏ ش

   ومـن المƲاهـر الدالة علǏ االنحطاطÜ وسوƇ التƮرف بين المسلمين أنهم ال يتركون               
ر بامتعاƯ شديدÜ   وقد سرد لنا بعƯ هذه المƲاه     . أضـغانهم حتـǏ في األماكن المقدسة      

فتقاتلوا في اليوم األولÜ وأنا     ... قضǏ اهللا بƽتنة بين الركبÜ وبين Ʈاحب مكة       :" ...قـال 
في منزل الركبÜ قد ضاƮ ƾدرǐ بذلÜǁ ولم يقƴ بينهم قتيلÜ فسررƘ بذلÜǁ فلما كان من                

فƋتاها أمير  ... وقعƘ رجة في الركب نƽر لها الكبير والƮغير إلǏ قتال أهل مكة           ... الغـد 
الـركب الشـامي من الƛنية إلǏ باب المعÜƖǚ وأتاها أهل مƮر من باب الشبكةÜ فمازال                
                Üمن الركب ƭوقتل أشخا Üقتل من أهل مكة جملة Ǐحت Üالقـتال بيـنهم متطاير الشرار
ودخـل أهـل الشـام مكة حتǏ انتهوا إلǏ المسجد الحرامÜ ونهبوا بين الƽƮا والمروƛ ÜƖم             

منهاÜ وقتل بها أشخاƭ من الحجاجƛ Üم دام القتال بينهم          دافعهـم أهل مكة حتǏ أخرجوهم       
  )1(..."خارج البلد إلǏ قريب من الƲهر

                                                 
(2)  –ƭ ÜǊسƽ93: ن.  
(3)  –ƭ ÜǊسƽ166: ن.  
(4)  -Ǌسƽن Ü ƭ:37.  
(1)  –ƭ Üƾدر السابƮ187: الم.  
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               Ǐالتناحر السياسي وإل Ǐيشير إل ÜǊفي مكة عام حج ƚما حد ƴلوقائ ǊƮفالسـارد بتلخي   
االنحطـاط الـذǐ آل إليǊ أمر المسلمين حتǏ أنهم لم يتمكنوا من ضبط أنƽسهمÜ وتجاوز                

الحرمÜ ولم يتورعوا من قتل بعضهم البعÜƯ بل وقتل الحجاج األبرياÜƇ           خǚفـاتهم فـي     
               ƴم ƴبسرد الوقائ Ǐƽأن السارد قد اكت Ʋحǚون Üفي المسجد الحرام ƾح ǚب Ƈالدما Ƙكƽوس

           Ǌبقول ƚحداǖل Ưالراف Ǌƽفقد عبر عن موق Üتسجيل مشاعره الذاتية " :   ǐدرƮ ƾوقد ضا
ǁبذل  "...Ǌبينه: "... وبقول ƴفلم يقǁبذل Ƙفسرر Üم قتيل"...  

           Ǐل تركز أساسا علƮوالتوا Ʒǚة اإلبƽيƲأما في الجانب العلمي فنجد أن و    "  ƴالواق Ʒبلو
  )2(..."والنƽاذ إلǏ عمقǊ إلدراǁ الجواهر

العلماÜƇ وقد جعل تواجد العلماƇ مقياسا       و   فالسارد كلما دخل بلدƖ أو قرية بحƚ عن العلم          
  . منǊ البعÜƯ واتهمǊ بالمبالغة في التهجم علǏ البلدانلتقييم المدن والقرÜǎ فتƋفف

              Ƈالعلما Ǐل علƮالمتوا ƚالمتجلي في البح Ʃـاب السارد الحقيقة بهذا المقياƮولقـد أ  
بغـرƯ االتƮال بهمÜ والرواية عنهمÜ واالستƽادƖ منهمÜ وتتبƴ برامجهم ورحǚتهم العلمية       

لمǚحƲاÜƘ والƮحيƠ من األخبارÜ كان     في الطلبÜ وال شǁ أن تزويد القارƏ بالجديد من ا         
وأضيف إلǏ ذلǁ ما يضطر إليǊ البيان       : " من األهداف األساسية التي يبتغيها الساردÜ قال      

              Ɩمرسومة في الكتب مسطور Ƙونك ÜƖونتف مشهور ÜƖالعيان من نبذ مذكور Ǌر فيƮفيما ق
بابǊ مغنياÜ وعن   تتمـيما لغـرƯ التقييدÜ وتعميقا ألرب المستƽيدÜ حتǏ يكون التƋليف في             

المƌلف باالتƮال المباشر مÜ /    ƴ وال يكتƽي السارد   )3(..."االفـتقار إلـƹ Ǐيـره مسـتغنيا       
العلماÜƇ بل يبحƚ عن الكتب التي تتقاطƴ مƹ ƴرضÜǊ ويدرسهاÜ وقد يعلƾ عليهاÜ كما فعل               

              ǚقائ ÜǊلطƹ وبين أسباب Üر من نقطةƛفي أك Ǌإذ تتبع Üǐالبكر ǁمسـال ƴمـ...":  ǁفمن ذل
... Ǌ في إيلياÜƇ مدينة بيƘ المقدÜƩ أن الجبال محيطة بهاÜ وأنها في نشز من األرƯ              قـول 

ولـيƩ بالقرب منها إال رواب وتǚلÜ وأƲنǊ سمƴ بما دار بها من الوعرÜ وما حازها من                 
فƲـنها جباالÜ ومنǊ قولǊ في وƮف قƮر الجم بƎفريقيةÜ وهو قƮر   ... جهـاƘ األوديـة   

ميلÜ وقد طلعتǊ إلǏ أعǚهÜ وتƋملتÜǊ ولو رمǏ الرامي         الكاهـنةÜ أن فـي دوره نحوا من         

                                                 
(2)  – Üانتاستيكيةƽشعرية الرواية ال Üيƽشعيب حلي ƭ:140.  

)3 (–ƭ Üالرحلة Üǐ2: العبدر.  
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                 Üبها حمام Üساحل البحر Ǐعل Ɩأنها مدينة كبير Ƙفي سر Ǌقول ǁومن ذل ÜǊب Ǌƽحجـرا لخل
Ǌال وجود ل Ǌوهذا كل Üونخل Üولها بساتين Üƾ1(..."وأسوا(  

كن    فالسـارد يـتابƴ المƲاهر العلمية كما تتجلǏ في المساجدÜ وحلقاƘ الدروÜƩ ومسا            
               Ƙال يسك ƾفهو محق Üحيحها من فاسدهاƮ ويبين Üفي الكتب ƾالحقائ ǏـƮويتق ÜƇالعلمـا

ÜǊقة بين السارد والمسرود لƛوهذا ما يمتن ال Üما وجدهƛحي Ƌعن الخط ǊداقيتƮمن مƛوي.  

               Ǌوليبرز مهارت ÜƇعن العلم والعلما ƚما ليتحد Ƙغراƛ وجود ƭيغتـنم فـر ǐفالعـبدر  
و يبدƳ وƽƮا انتقائيا أو استقƮائيا ليحلي بǊ رحلتÜǊ أو يعلƾ علǏ            األدبيةÜ فينشر قƮائده أ   

  .      أقوال ƹيرهÜ أو يشرƟ أشعارا وآراÜƇ إنǊ يدلي بƛقافتÜǊ ومواهبǊ كلما سنحƘ الƽرƮة

  :ƍمƘ الǪƭƸة الǾǁƘǾǖة   

 فƎن ساردها يƮر علǏ أنǊ يريد أن يƽيد القارƏ المغربي بالخƮوÜƭولهذا السبب كان                
إضافة للتراجم   Ǐ تقـديم الكـتب والرسائل أو ملخƮاتها ومضامينها للقارÜƏ         حريƮـاعل 

هذا ما يجسد لنا    Üوالوافـية للعلمـاÜƇوبعƯ المƲاهـر االجتماعية واالقتƮادية والسياسية        
  . حرƮا شديداالوƲيƽة اإلبƹǚية التي يحرƭ عليها السارد

       ǚŃالم ƣالشي Ƙذكره لسلوكا ǁومـن ذلـ ǚا  ... : " قائ Ǌولقد جبل     ƴمن مجام ƾǚأخ Ǐهللا عل
الخيـرÜ قـل أن تـوجد في ƹيره علما وعمǚ وورعا وزهادÜƖ وتواضعا وƮبرا وحلما                

إذا … واحتماال وƮدقا وإخƮǚاÜ وعدم مباالƖ بالنÜƩƽ يلبƩ ما تيسرÜ وال يƋكل ما تعسŅر            
وجده من ال يعرفǊ في محل درسǊ مƴ أƮحابÜǊ ال يميز بينǊ وبينهم الختǚطǊ بهمÜ ولعدم                

Ʈديره وإƲهار التميز عليهمÜ حتǏ في كǚمǊ وتقريره لǖبحاƚ يبدǐ ذلǁ علǏ وجǊ يشبǊ              ت
                Ǐهم علƽأترون أن هذا ي Üأن يكون كذا Ǌفيقول لعل كذا وكذا ويشب Üاوضةƽوالم Ɩالمذاكـر

  )Ƙ"...)2هذا Þ فƎذا روجƴ ولو أدنǏ مراجعة توقف حتǏ يتƛب

 علمǊ وسلوكǊ ومحاوراتǊ لطلبتÜǊ لينƽر         فهو يرسم ƮورƖ للعالم المƛاليÜ النموذجي في      
  .بالمقابل من العلماƇ المعجبين بƋنƽسهم وبعلمهم والمتسلطين في تقريراتهم علǏ طلبتهم

                                                 
(1)  –ƭ Üƾدر السابƮ158: الم.  

  .1ƭ Ü:333 أبو سالم العياشيÜ الرحلةÜ ج–  (2 )
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   وممـا حرƭ علǏ تبليغǊ لقرائǊ المتوقعين نقلǊ للكتب التي يرǎ أنها ƹير متداولة في               
اÜ ولغرابتها في مغربنا    فلنذكـر رسالة التحƽة المرسلة بتمامهاÜ لوجازته      : " المغـربÜقال 

هذه نبذƖ من الكلماƘ في علم الحقائƾ جمعتها بمحƯ فضل اهللا وكرمǊ وجعلƘ             : ... فƋقول
علموا إخوتي أسعدكم اهللا وإياناÜ أن الحƾ سبحانǊ        اǅ  ÜـǺǪ اƛ    ǬǪƽǷ ǴǾǪǕ Żوابها لروƟ النبي    

Ʋ ǁهر  وتعالـǏ هو الوجودÜ وأن ذلǁ الوجود ليƩ لǊ شكل وال حدÜņ وال حƮرÜ ومƴ ذل               
وإن ذلǁ الوجود واحد    ... وتجلـǏ بالشـكل والحـد ولـم يتغير عما كان من عدم الشكل             

   )1("...اواأللباƩ مختلƽة ومتعددÜƖ وأن ذلǁ حقيقة جميƴ الموجوداÜƘ وباطنه

  لقد أشار السارد إلǏ أن مƛل هذا الكǚم ƹريب في المغرب لكون مذهب وحدƖ الوجود لم                
د ƮرƟ السارد أنǊ كان يطيل التƽكير والتƋمل في هذا المذهبÜ           ينتشر في هذه الديارÜ بل لق     

                  ǁأكد عدم معارضة ذل Ǌولكن ÜǊعلي Ǌب Ơولم يذكر ما فت Üخراƌإال م Ƈبشي Ǌعلي Ơتƽولـم ي
  )2(.ةللكتاب والسن

  ومن الرسائل التي حرƭ علǏ نقلهاÜ وهو في مجال ذكر أحد الشيوƢ وتƉليǊƽ التي منها               
منقذƖ الموهوم من مزلقة الموهومÜ وهي      : "  شيخانÜ المسماƖ  شـرحǊ لرسـالة السيد سالم     
وبعد فƎن  : "... ومنها يعلم حال شرحها وشارحها ونƮها     ... ƮغيرƖ جداÜ ولنذكر الرسالة   

كـل شـيئية امتازƘ في وجودها بنسبةÜ وامتازƘ في شهودها برتبة ما ميز ما منها في                 
 النƽورÜ وهي من حيƚ هي قابلة تتقلب        الوجود إال العلمÜ وال أƲهر ما عنها في الشهود إال         

              Ǌلمن ل Ƈهرية الشيƲاهرية في مƲفال Üطورا بعد طور Ƈر األسماƛهور أƲون بƌعليها الش
Ü )3("الـوالية بالحـƾ ال الختǚفǊ الشيƇ الموسوم بالخلÜƾ فƎن األشياƇ بحقائقها ال بخǚئقها             

Ǌ من منحǏ معيŅن في التƽكير      والواضƠ أن السارد يريد أن يبلƸ هذه الرسالة لما تشتمل علي          
والـتƋمل الƽلسƽي في الكائناƘ وحقائقهاÜ ومƲاهرهاÜ وما ينبغي للمتƋمل أن يقرره في هذا              

 قبل أنǊ   هالمجـالÝ ليـربط كل ذلǁ باتجاه Ʈوفي معينÜ يƮب في ذلǁ االتجاه الذǐ ذكر              
  .ƹريب عن الديار المغربية

                                                 
(1)  – ƭ Üƾدر السابƮ339:الم.  
  .2ƭ Ü:123 نƽسÜǊج–  (2)
  .Ü ƭ:425 2 نƽسÜǊ ج–  (3)
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إنǊ كان يعبر عن الوفاƖ     :"...يوƢ كقولǊ   وقد ينقل بعƯ السلوكاƘ االعتقادية الخاƮة بالش      
إن هذا اƮطƟǚ بعƯ    : بالعرÜƩ فيقول عرƩ فǚن وعرƩ فǚنÜ وسƋلتǊ عن ذلǁ فقال         

مشـائƣ الهـندÜ وقـد ƮدقواÜ فƎن يوم اجتماƳ العارف بربÜǊ وخروجǊ من سجن الطينة                
               Ńع Ǌفتسميت ÜǊوأسعدها وألذها إلي Ǌالقدسـية خير أيام Ɵاألروا Ƈفضـا Ǐرسا الدنـيوية إلـ

  . فهذا الƽهم للحƲاƘ الموƘ ليƩ سائدا Ü وأراد السارد تبليغǊ)1(..." أنسب

هـذه المـواعƲ والنقول والرÜǎƌ هي التي تشكل لحمة الرحلة العياشية إلǏ جانب هيكلها               
   .الحدƛي والزمكاني

              ƴية يستطيƽيتم بواسطة اللغة المشكلة بكي Əـل بين السارد والقارƮوالتوا Ʒǚإن اإلبـ   
  )2(."من أجل االستجابة لها أو اجتناب التƽاعل معها"قيها فهم مقاƮد المرسل إليǊ متل

        Ǌر بقولƲالمتلقي المنت Ǐف     :"   لقد أشار سارد الرحلة التجانية إلƮو Ǐفهذا تقييد يشتمل عل
Ǌما شاهدت ...Ǌعلي Ƴǚإلي االط ƾوما يتشو Ǌ3(..." وما يتشوف  إلي(.  

وما " ما يتشوƾ إليǊ"    Ǌ المƛƌر علǏ توقعاƘ المتلقي      المƌلـف يبنـي تواƮل    /    فالسـارد 
ينتƲـره من أخبار ومعارف تستجيب لطموحاتÜǊ فالتواƮل الƽعال يتم حين يركز الخطاب             

  )4(..." التواƮلي علǏ اشتراǁ المتواƮلين في الخلƽية اللسانية والƛقافية

          ƭالخا ƚالمورو Ǐر       لهـذا السبب يركز السارد في الرحلة التجانية علŽبكل مكان فيذك 
بمـا قالـǊ المƌرخون والرواÜƖ وما شاهده هو من آƛار مازالƘ قائمةƛ Üم يƛمن ما قرأه أو                  
               ǚاعƽالضمني ت Əالقار ƴاعل مƽيت ǁوبذل Üيـيد أو بالمعارضة وقد يقدم البديلƋبالت Ǌسـمع

  Ǌتوقعات ƳشباƎإيجابيا ب.  

وحدƖ "  لنكشف عن خطتǊ ولتكن      ولنعمد إلǏ إحدǎ الوحداƘ الƮغرǎ في الرحلة التجانية       
Ü فالسارد حين وƮل إلǏ توزر قام بوƮف بانورامي شاملƛ Üم حدƛنا عن تقسيم              " تـوزر 

                                                 
(1)  – ƾدر السابƮجالمÜ1ƭÜ:416.  
(2)  –ÜيƽحƮأحمد العاقد تحليل الخطاب ال  Üالسلطة Ǐمن اللغة إل Üقافة للنشرƛط دار الÜƇ1الدار البيضاƩÜ2002ƭÜ:35.  
(3)  –Üالتجاني  Üالرحلة ƭ3.  
(4)  –ƭÜيƽحƮتحليل الخطاب ال Ü45: أحمد العاقد.  
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وأهل توزر من بقايا الروم الذين      : " ماƇ السقي للمزارƛ ÜƳم انتقل إلǏ أƮول الجنƩ فقال        
  )1(..." كانوا بƎفريقيا قبل الƽتƠ اإلسǚميÜ وكذلǁ أكƛر بǚد الجريد

وقد اشتهر عنهم ما اشتهر من      :" عǏ إلǏ التƋكد من الشائعاƘ المروجة حولهم فيقول          ويس
بـيƴ فضـǚتهمÜ وهم يعيرون بذلǁ كما يŃعيŅر أهل قابÜƩ ويعير هƌالƇ أيضا بƋكل لحوم                

  .)2(..."الكǚبÜ ولم أر منهم إال  مقرŅا بƋكلها مستطيبا للحمها

خاƮةƛ Üم ينتقل إلǏ فتƠ توزرÜوالوقائƴ التي          وهكذا يحƽز السارد القارƏ بƛƎارتǊ لقضايا       
               Ƙحكايا Ǌشب Ǐوإنما يحولها إل Üقل المتلقي باألخبار التاريخيةƛال ي ǁوهو في ذل Üبها Ƙمر
مدعمة باألشعار تتخللها مراسƘǚ التجاني مƹ ƴيرهÜ فيعمد إلǏ إيجاد بناƇ تواƮلي محƽز             

سارد إبƷǚ خطاب ما للمتلقيÜ سواƇ      فالوƲيƽة اإلبƹǚية هي التي  يتوخǏ فيها ال       .للمخـيلة 
  .كان الرسالة نƽسها أو مغزǎ أخǚقيا أو إنسانيا

 يعرف السارد قارئÜǊ إنǊ السلطان ومن معǊ بالدرجة األولÜǏ ولكنǊ           :وفـي الرحلة الغزالية   
يضـƴ فـي حسـابǊ قراƇ آخرينÝ لهذا يسرد خطابǊ ليبلƸ إلينا األوضاƳ كما شاهدها في                 

ان مهتما بما يطرأ علǏ المكان من جديدÜ وما بقي فيǊ من عهد             المكـان الـذǐ يÜǊƽƮ فك     
كما يسرد كƛيرا من العاداƘ والتقاليد األسبانيةÜ ويحاول أن يجعل الƮورƖ أكƛر            . المسلمين

  ǁهنا وهنا ǐبين ما يجر Ƙحين أراد أن يعلمنا باالمتداد . وضـوحا بالمقارنا Ǌأن ǁومن ذل
 والكƛير من ألقابهم موجودƖ عندنا في اإلسǚم        : "األĈسـرǐ بـين المغـرب وأسـبانيا قال        

  )ǁ...")3وƹير ذل ...وأوالد خو ... وبريشة وابن بيدƫƩكغبريرÜƖ وقرط نا

                 Ǌالمسلمين كقول Ǐأن األهالي لهم ميل إل Ǐيشير إل ǐاالمتداد العقائد Ƹوحـين يريد أن يبل
     ƫوجوه         :" عـن مديـنة إيلـ Ɩيرها من عدƹ في ƾفيها ما افتر ƴأحدهما ميلهم  : وقد اجتم

للمسـلمين بالقلـب والقالبÜ والƲاهر دال علǏ الباطنÜ وال شǁ أن فيهم عرقا عريقا في                
اإلسǚمÜ فهم يستƋنسون بذلÜǁ ويقرون بƋن الدين اإلسǚمي أشرف األديانÜ وأن المسلمين            

  .)4(..."هم علǏ حƾ ومن سواهم علǏ الباطل
                                                 

(1)  –ÜالرحلةÜ التجانيƭ :159.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ160: ن.  
(3)  –Üالغزال ǐأحمد بن المهد  Üالرحلة ƭ  :73 Ü212.  
(4)  –Ǌسƽن ƭ Ü:175.  
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والمدينة باقية   " :العدوتين قال عن طليطلة      ولما أراد الحديƚ عن االمتداد العمراني بين        
علǏ ما تركها المسلمون رحمهم اهللاÜ إال ما أحدǊƛ أعداƇ اهللا في المساجد والتƮاويرÜ وما               

ǁذل Ǐوما في معن ÜƩ1("هو معروف لهم من حمل النواقي(.  

               ǚف مسجد طليطلة قائƮأبعد من االمتداد بين العدوتين في Ǐوقـد يـذهب إل  " : ǏعلƋوب
 المسـجد من أحد نواحيǊ سبعون طاقة من الزجاج الملون المسمǏ بالزجاج              ار هـذ  سـو 

  .)2(."العراقي

إن االمـتداد هنا أبعد من فاƩ ومراكƫ إنǊ امتداد حضارǐ يشير إلǏ ما كانƘ عليǊ األمة        
 Ü بل يشير حتǏ إلǏ االمتداد الطبيعي في         المƌلف/فـي يوم ماÜ وهذا ما يƮر عليǊ السارد        

ـ     يشير إلǏ   وإنما ÜباÜƘ وال يقتƮر علǏ جوانب المشابهة واالمتداد التاريخي       المـناƢ والن
      المسـتحدƛاƘ فـي المـدن والقرǎ والƮناعاƘ والطرƾ ويبلƸƃ القارƏ النموذجي المنتƲر            

  .هبكل ذلƛ ǁم القارƏ الضمني بعد" السلطان " 

 شيئا   في كل فقرƖ   لالرحلة تحم فعلǏ المعرفة وطلبهاÜ     سارد الرحلة الورتيǚنية   يحƚ  و  
 إلǏ التواƮلÜوالسارد يƮر علǏ تبليƸ محاوراتǊ مƴ العلماƇ وما          تهدفمـا إلǏ القارÜƏ و    

طلب المعرفة في القبور    علǏ   كما يƮر . يقـرƌه فـي الكـتبÜ وما يǚحǊƲ علǏ العامة         
  .والمزاراÜƘ وفي أقوال المجذوبين واألولياÜƇ ولدǎ المدرسين في مختلف فروƳ العلوم

حلة بحـƚ مسـتƽيƯ في المعارف اإلنسانيةÜ إذ المعرفة فضيلةÜ والƽضيلة هي            فالـر 
هذه ب ǊالمƌلفÜ سعيد بهذا البحƚ المضنيÜ ويريد أن يسعد قارئÜǊ ويبلغ         /السعادÜƖ والسارد 

       ǚقائ ǁبذل ƟرƮوي ÜƖالطيـبة اللذيذ Ɩمـرƛال " :       Üإنما نذكر من ذكر من اإلخوان والمحبين
ƴ بƋحوالهمÜ ويتƮف بƋوƮافهمÜ واألقل أن تحضر عنده        وبـيان أوƮـافهم ليتحقƾ السام     

             Ɩار قدرƛآ Ǐوداللة عل Üاعتبار Ǌيƽف Üƴوبيان المواض Üƾاف الطريƮوأما ذكر أو Üبركاتهم
ǁاحب السلوƮ ǁليرتقي بذل Ýوالتنقل من حالة لحالة Üوتسخير األكوان لنا ÜǏاهللا تعال  

الترقي في مقاماƘ اهللا تعالÜǏ     إن هـذه الطـريƾ أشبǊ شيƇ بطريƾ اآلخرÜƖ فمنها يعرف            
                Ǐول إلƮما يكون سببا للو Ƈبشي ǁوناهي ÜǊويكون في دائرت ÜǊبحضـرت ƾيـتحق Ǐحتـ

                                                 
(1)  – Üƾدر السابƮالمƭ :169.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ165: ن.  
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فالسارد يوضƠ مقƮد ه من كل ما       . )1(..."مرضاتǊ وفيǊ أيضا التƮبرÜ والتسليÜ والتƋسĉي     
Ɩاآلخر Ǐاال  للرحلة إلƛجعل الرحلة كلها م Ǌأن Ǐحت Üيذكر في الرحلة.  

الرحلة حين أخبرǁ بƋنǊ فعل كذا وكذاÜ كƋنǊ قال لǁ السنة في هذا الطريƾ              فƮـاحب     " 
 Ǌكان             " بل إن   . )2(..."فعلـ ǚير اهللا دليƹ Ƙفمهما رأي Üآية من الواحد القهار Ƈفي كل شي

  .)3(..."نƲرǁ رحمة وعزا ورفعةÜ وأما إن نƲرتǊ اعتمادا وتعلقا كان نƲرǁ هǚكا وعطبا

لتبليƸ هي الترقي في سلم اإليمانÜ والنƲر إلǏ المخلوقاƘ            فالوƲـيƽة المـتوخاƖ مـن ا      
باعتـبارها دلـيǚ علǏ عƲمة اهللا وقدرتÜǊ وحسن ƮنعتÜǊ فƎن بلƸ القارƏ هذه الغاية فقد                

ǎكما ير ǁǚعطب وه ǁفذل Üمنها Ǌسƽن ƲوƲح ƚوأما إن رآها من حي ÜودƮالمق ƾحق.  

          Əالقار Ǐعل Ơير         وقد يسرد السارد خبرا أو حكاية ويلƛالمتعلم وهذا ك Ǐالمعلم عل Ɵإلحا
     :موضوƳ طاعة إلمامÜقال   مƛلما فعل حين ناقƫ    " اعلم" في رحلتǊ وبخاƮة ما بعد Ʈيغة       

 أن أشـرف الوالية وأعƲمها والية المسلمينÝ ألنها موضوعة للخǚفة النبوية في             اعلـم " 
فهذا الƽهم السديد من    .)4(..."حراسة الدين وحƲƽ مناهƝ المسلمينÜ وتمكنهم في العلم والعمل        

 عليÜǊ ولم ينƽر    Ưرجـل Ʈوفي فقيǊ يعد رائداÜ لكونǊ أدرǁ حقيقة الƽعل السياسي وحر           
وهاتان الوƲيƽتان ال يقوم بهما إال والƖ       . مـنÜǊ فهو حراسة للدين وحƲƽ لمناهƝ المسلمين       

 مسـلمون فعـÜǚ ومـن هنا رأǎ أن والية المسلمين أشرف والية علǏ اإلطÜƾǚ وحينما               
يريد أن يوضƠ حقيقة ويزيل إبهاما والتباسا من أذهان القرŅاƇ           " اعلم "ـƮدر هذه الƽقرƖ ب   

ومـن أذهـان أولئǁ الذين يزهدون الناƩ في العمل السياسي فيترǁ لغير الƮالحين من               
فالسارد  حريƭ علǏ أن يستƽيد      . الـناÜƩ فتنـتهǁ حرماƘ الدين وتخترƾ بǚد المسلمين        

      ÝǊاتƲحǚمـن م Əالقـار         Ǌكقول ǎة في القضايا الكبرƮوبخا Ɩفي كل مر Ǌقال : " لذا ينبه
كل حقيقة ال شريعة  معها فهي  باطلةÜ وكل شريعة ال : اإلمـام عـزالدين بن عبد السǚم     

فƎذا يجب عليǁ أن تنƲر من تتخذه لدينÜǁ وال تغتر بكل ناهƾ            " عاطلة   حقـيقة معها فهي   

                                                 
(1)  –ƭ Üالرحلة Üنيǚ414: الورتي.  
(2)  –ƭ  ÜǊسƽ143: ن.  
(3)  –ƭ ÜǊسƽ556: ن.  
(4)  –ƭ ÜǊسƽ691: ن.  
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 في عبادهÜ بعد حسن الƲن في اهللا وجميƴ         دينÜǁ وتكون من خاƮة اهللا     وناعـÜƾ فتسلم في   
  )1(..."المسلمين

   فهو يقول للقارƏ ال تتبƴ في دينƹ ǁير الƛقاƖ من العلماÜƇ وال تسلم قيادƖ نƽسǁ إال لمن                 
يجمـƴ بـين الحقيقة والشريعةÜ وذلǁ في إشارƖ إلǏ بعƯ العاطلين من المتزهدين الذين               

ǁ الذين ينتقƮون القائلين بمجاهدƖ النƩƽ      يـزهدون الـناƩ في علوم الشريعةÜ وإلǏ أولئ        
              Ƙذا كانƎف Üالربانيين Ƈفي مدارج العلما Ƈالقويمة في تنقية القلب واالرتقا ǁالمسال ǁلتسـل
              ÜƖية العقيدƽƮانية متعلقة بتƛن القضية الƎف Üمـتعلقة بالممارسة السياسية Ǐالقضـية األولـ

Ǌسƽومراقبة اإلنسان ن.   

فƎذا علمƘ هذا علمƘ الƽرƾ بين الدخان والقهوÜƖ فƎن         : " وفـي مسـƋلة البن والتبƸ يقول      
القهـوƖ أقبل عليها المتلبسون بالƮدÜƾ والدخان الغالب فيǊ إقبال أهل الƽسƾ عليÜǊ بل ال               
تجـد عارفـا يشمǊŃ أو يشربÜǊ فǚ تساعد من يشربÜǊ وال تسمƴ لقولÜǊ لما علمƘ قبل من                  

       Ǐم علǚوس Ǐƽوك ÜǊذم Ǐأرباب القلوب عل ƾاƽات   ǏƽطƮ2(" عباده الذين ا(.   Ƹة التبليƽيƲفو 
              Ǐإل ǐدƌوهذا ما ي ÜاƮوƮنية خǚال تغيب عن ذهن سارد الرحلة عموما والرحلة الورتي

       ÜةƲموع Ƹفحين أراد أن يبل Ü زهد العامة      : "...قال االسـتطراد Üمراتب ƚǚƛ Ǐالزهد عل
لزهد أوجبǊ اهللا علǏ كل     في الدنياÜ فƎنهم ال يƽرحون إذا أتƘ وال يحزنون إذا ذهبƘ وهذا ا            

مسلمÜ وزهد الخاƮةÜ فƎنهم يƽرحون إذا ذهبƘ ألنها سمÜŃ ويحزنون إذا أتÜƘ وأما خاƮة              
                Ǌإال لكون ǁذل Ʃفلي Üبذهاب أحد Ƙإذا فرح ǁألن Üيشاهدونها ذهابا وإيابا ǚفـ ÜـةƮالخا

  .)3(."عƲيما عندÜǁ وهذا معلوم في الشاهد

        Üية زاهدƮعن شخ ƚم أقسام الزهد           فالسـارد كـان يـتحدǚوأدرج في الك ǁذل ǁفتر 
               Üمراده Ƹبل Ǌولما شعر أن Üواستمالة ÜǊإقناعا ل Əخاطب بها القار Üكتمريـر لرسالة معينة

وهكذا نجد الساردين في الرحÜ     Ƙǚ  حديƚ عن الشخƮية التي كان بƮددها     عـاد إلـǏ ال    
 إلحاحا قويا إلدراكهم    يدركون هذه الوƲيƽة التبليغية ويƌدونها أداƇ حسناÜ بل يلحون عليها         

                                                 
)1( –ƭ Üƾدر السابƮ642: الم.  
)2(  –ƭ ÜǊسƽ271: ن.  

(3)  –Ǌسƽن  ƭ Ü:180.  
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              Ǐوإل Üريحة والضمنيةƮمزيد من المعارف ال Ǐإل ƴيتطل Əأن الكـتابة رسالة موجهة لقار
Ɩالحيا ƴفي التعامل م Ǌتجارب بني جنس.  

هذه الوƲيƽة تتضƠ  من خǚل الخطاب الذǐ يوجد فيǊ السارد مكانا             :الǑǸـǞǾة اǾǵƘƜƢǱȅة    
 وكƋن السارد يقوم بعملية اختبار االتƮال بينǊ وبين         Ü)1( للقارƏ يخاطبǊ فيǊ تنبيها أو سردا     

   Ǌأو             )2(المرسـل إلـي Ƈالحوار أو الندا ƾالمتلقي عن طري ƴمÜلةƮة تقيم الƽيƲإن هذه الو Ü
             ÜƇوالبراهين واآلرا Ɲفيقدم الحج Üالمباشر ƾالطري Ǌوقد ال يتخذ التنبي Üضـمائر الخطاب

فƎذا : " ن القارƏ والساردÜ كقول العياشي    فقد تتخذ شكل حوار بي    .ممـا ينبǊ المتلقي ويƛيره    
فهمـƘ معنـǏ التـرديد في التكليفÜ هل هو للروƟ أو للجسدÜ وهما معا محدƛانÜ وإن                  
التكلـيف فـي الحقيقة إنما هو ألمر يوجد عند تمازج الحقيقتينÜ لم يبعد عليǁ أن نور اهللا            

بوبيةÜ أن تƽهم ذلǁ    بƮـيرتÜǊ ولم يسرƳ إلǏ خيالǁ اعتقاد الحلول واالتحاد في جانب الر           
وإن شئƘ قلƘ هي األƛر ملحوƲا نسبتǊ إلǏ        ... أيضـا فـيما بـين الـربوبية والعـبودية         

  )3("...المƛƌر

              Ƙريعاƽت Ǐإل Ƌللسارد أن يلج Ơيتي ÜƖمباشر Ǌالخطاب ل Ǌللمخاطب بتوجي Ɩارƛإن هذه اإل   
         Üالمتوقعة Ǌالمسرود ل Ƙالƌأجوبة لتسا ƴوتض Üالتخييلي Ǌنهم ƴبوجهة    جزئية تشب Ǌم يقنعƛ 

كقولǊ " اعلم" وقد يكون الخطاب موجها بƮيغة األمر إلǏ المسرود لÜǊ مƛل Ʈيغة             ÜنƲره
 أن الحروف علƛǚƛ Ǐة أنواƳ فكرية ولƲƽية وخطيةÜ فالƽكرية ƮورƖ           اعلم" مـن رسالة      

          ǎمحمولة في الهو ƘواƮية أƲƽفي جواهرها والل ƖورƮمÜƩوƽكذا[روحانية في أفكار الن [
  .)4("...لقوƖ السامعية والخطية نقوƫ خطƘ باألقǚم في األلواÜƟ واعلممدركة با

.  عند المغزǎ المبلƸƃ للمرسل إليǊ     هناƿ نقف    والƽرƾ بين الوƲيƽة التنبيهية واإلبƹǚيةÜ أننا     
أما في هذه الوƲيƽة فنقف عند الخطاب الموجǊ إلǏ المرسل إليÜǊ ويمكن أن ندخل في هذه                

  :لتي وجهها السارد إلǏ ذويǊ وأƮدقائÜǊ ومنهاالوƲيƽةÜ تلǁ الرسائل ا

  ...  أنǊ أرسل قƮيدƖ قال سميتها نƛƽة المƮدور إلǏ اإلخوان والƮدور ونƮها بعد نƛر
                                                 

( 1)  –Üيƽشعرية الرواية   شعيب حليÜانتاستيكيةƽال ƭ:141.  
  .ƭÜ:109...المرزوقيÜجميل شاكرÜمدخل إلǏ نƲرية القƮة  سمير– (2)
  .1ƭÜ:359أبو سالم العياشي ÜالرحلةÜج  - (3)

(4)  -Ǌسƽن   Ü1ج  Üƭ:14.  



 462 
  

  أحبتنا أهل التقǏ والميـره     بƽاƩ بقيتـم دائـما في مسـره

  )1(وهي قƮيدƖ طويلة من سبعة وƛمانين بيتا

       Ǌكقول Üǎرسـائل أخر ǁومـن ذلـ    " :ǚالس       Ǌورحمـة اهللا وبركـات Ƣم عليكم أيها األ
Ǌوالحمد هللا –أما بعد فنحن    ... ورضوان-          Ʃاƽاألن ƴم Ǌوللمزيد من Üفي أودية نعم اهللا نتقلب 

              ƴنقط Üودنا زائداƮمق Ǐوأعرضنا عما كان عل Üيرنا الهموم كلها هما واحداƮ قد Üنتطلب
        ǎالتو ƚحي ǎمنعرج اللو ƴونرد المناهل وننعطف م Üالمجاهل     Üبان الرملƛبين ك ǁونسل Ü

هذا ولم نزل في    ]: "إلǏ أن قال  [قي مƛل خط النملÜ ونتبƴ آƛار الرواحلÜ وال نعدŋ المراحل           
               Üايةƹ ǁذل Ǐسف علƋفنت Üƾريƽال ǁذل ƴوعدولكم م ƾطـريقنا نتذكـر رجوعكم من الطري

ناǁ إلǏ  وسق... ولو لحقƘ بنا لقد ناǁ نسرا     ... ونـراه علǏ تمكنكم في الرياسة أعƲم آية       
الجـنة بالسǚسـلÜ ولخضنا بǁ مضايƾ يذهب فيها الشهم الباسلÜ ولم نزل إذا رأينا شيئا                

Ơن كان معن:نقول... يستلمǚف Ƙ2("...ا لي(.  

   فهذه الرسالة يتواجد فيها المتلقي بشكل واسÜƴ وينتشر فيها ضمير المخاطبÜ مما يƌكد             
  .ابالتواƮل بين السارد والمسرود لǊ علǏ مستوǎ الخط

ومن ذلƛ .  ǁـم إن المخاطـب أو المسرود لǊ قد تتضƠ مǚمحǊ ويƮبƠ قارئا نموذجيا                
إلǏ من خلƽنا بخير في أهلينا من إخواننا وعشيرتنا         : "... الرسالة الموجهة إلǏ أهلǊ ومنها    

               Üلǚعلينا اإلج Ǌل ƾمن يح Üوإذا حضر Üابƹ ة والدنا إذاƽوخلي Üـا عمنا األكبرƮوƮخ
وأسلم سǚما تاما علǏ ابني أختنا محمد بن        ] إلǏ أن قال  ...[بد الجبار واإلكـبار سـيدǐ ع    

محمـد بـن عـبد الجبار ومحمد بن يوسف وأترابهما من أبناƇ إخواننا وأعمامناÜ وأƌكد                
وإياكما والتسويف واالƹترارÜ والركون إلǏ     ... فـي عمارƖ المسجد وخدمة العلم      ƹلـيهما 

        Üمما يذهب بهجة العلم ǁن ذلƎف Üيارƹن العلم هو نور القلب        األƎف Üويكسف بدوره Üونوره
Üهذه المراسƘǚ بين الساردÜ والقارƏ النموذجي من معارفÜǊ        )3("...دوالمسجد هو روƟ البل   

  تشتمل علǏ كƛير من المداعباƘ األدبيةÜ والمجامƘǚ القوليةÜ واالعترافاƘ الذاتيةÜ وهي

                                                 
  .1Üƭ :69-76المƮدر السابÜƾ ج –  (1)
  .1ƭ Ü:76- 77 نƽسÜǊج–  (2)
(3) - Ǌسƽن Ü1 جÜƭ:86-87.  
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ب في السـردÜ مما يطرƟ قضية      ووجود المخاط  . كƛيـرƖ فـي الرحلة العياشية والتجانية      
Ƴية كل نوƮوƮ(1).السرد بضمير الغائب والمتكلم والمخاطب وخ  

                 Ǌال يتوج Ǌإذ أن ÜǊال في رحلتŇعل الغزƽير مباشر كما يƹ ة بشكلƽيƲهذه الو ǏتƋوقـد ت  
إلـǏ القـارƏ مباشـرÜƖ وإنمـا يشير إلǏ المكان والزمان الماضيين اللذين كانا عامرين                

ƛير القارƏ وينبهǊ إلǏ هذا االمتداد بين الماضي والحاضرÜ فقد أĈخرج           بالمسـلمين ممـا ي    
  .المسلمون من تلǁ البǚدÜ وهم اآلن في شغف لمعرفة ما حلĊ باألندلƩ بعد رحيل أجدادهم

           ƴر من موضƛالمجرد هذه الحقيقة في أك Əوأما ديار المدينة فمنها    : "... ولذا يسرد للقار
يƾ الشوارÜƳ والتشييد باآلجرÜ وتقبيتÜǊ ومنها ما ƹيره        مـا هـو علǏ عهد اإلسǚم من ض        

  .)2(..."الكƽارÜ وشيدوه بالحجر المنجور علǏ عادتهم

وقد يتوجǊ بالخطاب إلǏ القارƏ المغربي من خǚل تشبيǊ أماكن األندلƩ بƋماكن مغربية               
فهـي أقـرب شبها بƽاÜƩ في بنيانها وجريان األودية          "كقـولǊ مـتحدƛا عـن ƹـرناطة         

  )3(..."راتهابجدا

يوجد موقƴ للقارƏ بƮورƖ مباشرƖ في تلǁ المراسƘǚ بينǊ وبين           وفـي الـرحلة التجانية    
   Ǌكقـول Ǌفحينئذ          -أعزكم اهللا -وهل  : "ذويـ ÜƟالقرب التيا Ʃإال إذا كان لشم Ɵللقلب ارتيا 

Ü وقد يخاطب المرسل    )4(..."تتجلƲ ǏلمÜǊ ويشهر بناره علمÜǊ فنور القرب ال يبقǚƲ Ǐما         
 Ǌشعرا كقولإليǊ:)5(  

  يا نƽحة الـزهر الـجنيł إذا سرƹ     Ƙب انسكاب السحب باألمواه

               Ǌيخاطب ǐالنموذجي الذ Əبل القار ÜǊنجد السارد هو المسرود ل Ƙǚـي هـذه المراسƽف  
 وقد يتواجد المسرود لǊ في الجمل االعتراضية التي تƽيد الدعاÜ Ƈ و ذلǁ في               Üمرسĉـل ما  

   Ǌكقول Ƙǚير من المراسƛوفكر بتولد        - أعزكم اهللا  -هذه ":ك Üعن قلب منقسم ƘدرƮ Ƙأبيا 

                                                 
  . 64-63:حوƚ في الرواية الجديدƭ ÜƖ ميشال بوتورÜ ب– (1)

(2)  –ÜالرحلةÜالغزال ǐأحمد بن المهد  ƭ:93.  
(3) - ƭ ÜǊسƽ195:ن.  
(4) –ƭ Üالرحلة Ü222 التجاني.  
(5) - ƭ ÜǊسƽ234:ن.  
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 والوƲيƽة التنبيهية في الرحلة التجانية تتوجǊ إلǏ مرسل لǊ معروف من            Ü)1("...مالتبلد متس 
              Ƙǚبينهما مراس Ƙجر Üاحب أو أميرƮ أو Üكاتب أو شاعر ÜƘاƽƮمحدد ال Üقبل المرسل

          Ǌأما المسرود ل Üرية أو ممزوجةƛشـعرية أو ن       Ɩير مباشرƹ ƾنجده إال بطر ǚف Üƴالمتوق
Ǌوفئت ǊتƽƮ Ƙمهما كان ƾها كل متلƌباعتبار أن هذه الضمائر يقر.  

  Ƿ   ة االنتباهيةƽيƲنية   تجد الوǚوتتخذ       في الرحلة الورتي Üǐمساحة واسعة في المتن السرد
را في  أشكاال مختلƽةÜ فمن ذلǁ أن السارد يتخيل القارƏ الضمنيÜ وينشƐ معǊ حوارا مباش            

فƎن قلÜƘ  : " كƛيـر مـن القضاياÜ فحينما طرƟ موضوƳ موƘ اآلبƾ وشارب الخمرÜ قال            
               ƾواألبا ÜƖار مباشرƽل بقتال الكƮإنما ح Ƙألن المو ÜƘسببا مباشرا للمو Ʃلـي ƾواألبـا

ال فرƾ بينهما عند التƋملÝ ألن سƽر       : قلƘ...سبب السبب الذǐ هو حƮول القتل من الكƽار       
  .)2(..." الموƘ لǊ نشƋ عن معƮيةاألباƾ معƮية وحƮول

   فالمحـاورƖ مƴ القارƏ المتوقƴ بهذه الكيƽية كƛيرƖ في الرحلةÜ وهي طريقة فنية لمناقشة        
 وفي الوقƘ نƽسǊ طريقة إلƛارÜ      Ɩجملة من االحتماالƘ التي يمكن أن تشتمل عليها قضية ما         

أو ذاÜǁ أو يكون في     المتلقي وتنشيط ذهنǊ الذǐ يمكن أن يكون قد طرƟ مƛل هذا السƌال             
 Ʋفيستيق Ƈحالة استرخا.  

   وهناƮ ǁيƸ أخرÜǎ أعتقد أنها تقوم مقام النداƇ والتنبيǊ في النƭ المتخيلÜ من ذلǁ ما               
      Ǌبقول Ǌل رحلتǚالسارد خ Ǌيشـير إلي" :Ǌوتقرب        " تنبي Üƴالمتوق Əإن لم يكن القار Ǌفمن ينب

    ǎأخر ƸيƮ نعم      " منها Üحكاية ÜƖنادر Ü ريبةƹ "  من الخطاب       إذ Ƴنو Ǐتدل عل ƸيƮ كلها
  .الذǐ يرد بعدهاÜ والقارƏ حين يقرƌها تستƽزه لتلقي هذا النوƳ من الخطاب

       Ǌكقول Üةƽيغة لطيƮ المتقدمة ƸيƮة: "  وأقـرب من الƽفي هذه     : لطي ƣاستقرار الشي Ɩفائد
الـبلدÜƖ وهـي لـدƖ مسراتةÜ إذ هي ليسƘ من األمƮارÜ ومƴ ذلÜǁ إن األكابر يختارون                 

  .)3(..."كنǏ األمƮار للتذكر واالعتبارس

    فكƋن السارد يريد أن يناقƫ مƴ قارئǊ المتوقƴ السكن في المدنÜ وفوائد ذلǁ فقال أيها

                                                 
(1)  – Üƾدر السابƮالمƭ :287.  
(2)  - ƭ Üالرحلة Üنيǚ257:الورتي.  

)3(-Ǌسƽن ƭ Ü:209.  
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  .فاللطيƽة بمƛابة استكشاف لسر خƽي) كذا( القارƏ أال أخبرǁ بسر لطيف هو 

   ƸيƮة    "    وهذه الƽلطي ÜƖنادر ÜǊيسميها سعيد يقطين   " تنبي"ƘاƮمن ت و" منا Ƴنو Ǐدل عل
               ƸيƮب Ǐوقد تسم Üƭم خاǚوتمهد لك Üǐأو تقرير ǐتي دائما في قالب سردƋت ƭـوƮالن

Ƈأيضـا       . )1(األدا ǁومـن ذلـ"Ɩقال السارد" نادر " : Üم األسمرǚعبد الس ǐكان سيد Ɩنادر
                ǎال يقتد ÜادقةƮ ذا حال ÜǊكان رضي اهللا عن Ǌإال أن ÜفŃبالد Ƴاألكبر يستعمل السما ƣالشي

 ذلÜǁ وأراد خلǊƽ والمنتسبون إليǊ اقتƽاƇ أƛرهÜ في ذلǁ فحقǊ اتباƳ السنةÜ واجتناب              بـǊ في  
مواقـƴ الƲـنةÜ وليسƘ األحوال مما يورÜƚ وال مما يƠƮ فيǊ التقليدÝ ألنها وارداƘ من                

Ǌلغيره اتباع Ʃفلي Üاستعماال جبريا Ǌوقت Ǐتستعمل العبد بمقتض ƾ2(..."الح(.  

         ǐالسرد ƭأن هذا الن ǁير في         الشƛمما ي ÜƇللدف والغنا Ƣباستعمال أحد الشيو ƭالخا
               Ƈبل األفضل االقتدا Üمن األحوال وال ينبغي تقليده Ǌأن Ǐالسارد عل Ǌفنب Üفضوال Əالقـار

  .بالسنة

                Ǌكقول Ü بال ǐعند كل أمر ذ Üƴبوتة في الرحلة بشكل واسƛالتنبيهية م Ƙهـذه اإلشـارا  :
" Ǌأن     " تنبـي Ƙǚذا        مـن جملة الدواهي المعضƎر اإلمام فƲنا دخلنا المدينة للجمعة فجلسنا ننت

             Ǌقيƽاحبنا الƮ فقام لهم Üالجمعة ǏƃلƮال ت ÜƇفقال ...بـرجال من أهل الدولتلي أرسلهم بالندا
لهم إن هذا واهللا حرامÜ ال يجوز كيف تترǁ الجمعة من ƹير عذر بينÜ فقام فقيǊ منهم فقال                  

ا مسجدا آخر تƮلǏ بǊ الجمعة للمالكيةÜ فƎذا        هـذا جائز عندناÜ فخرجنا من مسجدهمÜ فƋتين       
                Ǌها رضي اهللا عنǚƮف Üاإلمام المالكي ǏبƋف Üأوال Ǌب ǎبما ناد ǐبرسـول الدولتلـي يناد

  .)Ü"...)3 فƮليناها معǊ جزاه اهللا خيرا… قائǚ واهللا حتǏ أƮليها 

ر بين  فهـذه  اإلشاراƘ  تنبǊ القارƏ إلǏ ما يجرǐ من مƲالم وتجاوزاƘ تƌدǐ إلǏ تشاج               
وقد تدمƝ هذه الوƲيƽة مƴ الوƲيƽة      . الناÜƩبسـبب التعƮب المذهبيÜ أو الجهل من الحكام       

Ƙجني ǎلية كما يرƮية والتواƹǚ4(اإلب(.  

                                                 
  .163-157رƭ Ü سعيد يقطينÜ الكǚم والخب–  (1)
(2)  - ƭ Üالرحلة Üنيǚ187:الورتي.  
(3)  -Ǌسƽن  Ü ƭ:153-154.  
(4)  –ÜƘجيرار جني  Üخطاب الحكاية ƭ:265.  
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                Ƴحين أورد أقواال في السما Ǌبضمائر الخطاب كقول Ɩمباشر Əالخطاب للقار Ǌوقد يوج
اب واهللا يلهمنا الƮوابÜ    فقƩ هذا علǏ أهل زمانǁ تر العجب العج       : " لـدǎ الƮوفية قال   

  .)1( ."ويعƮمنا من الزللÜ ويوفقنا لƮالƠ القول والعمل

                  Ǌكقول ÜǊعلي Ǌيوافق Əكد من أن القارƋيود أن يت Üما Ʋوƽمل Ǐالسارد عل ƭوقـد يحر :  

"                 Ǌوقبل Ǌف بƮبما لم تت ǁذمو ǁوإن بغضو Üǁفي Ʃبما لي ǁمدحو ǁإن أحبو Ƈقهـاƽإذ ال
     Ǝوبالجملة ف Üفشد          العامـة مـنهم Üمة المعرفةǚع ƘهرƲو Üƾرائحة الذو Ǌمن في Ƙن وجد
ألنǊ إكسير زمانÜǁ فǚ تهمل أمرǁ من هذاÜ والƾ السمƴ لما           ...يدǁ عليÜǊ وال تƮبƽƹ ǁلة    

Üوال تغمضهم بعين االزدراÜƇ وسوƇ االعتقادÜ فتƮير       رنبهـناǁ علـيÜǊإذ هم الكعبة للزوا      
فهذا  Ü)2 ("...عليǁ سوƇ الخاتمة     إن أƮابتǁ الواقعة فيهمÜفيŃخاف    خƮوƮـا ...محـروما 
  ."الƮوفية"من التƽريط في حƾ هذه الƽئة من الناƩ التي سماها أهل الذوƾ  إلحاƟ يحذر

نعمÜ فǚ  : "وجهǊ مباشرƖ إلǏ القارƏ محذرا من بعƯ المƮريين          ومـن هذا النوƳ ما      
كƛرƖ األيمانÜ فƎنهم   تغتر أيها الحاج بحǚوƖ اللسان من الشياطينÜ وال بƲƎهار المودÜƖ وال ب           

                Ǐول إلƮل بالوŇنهم يريدون التحيƎف Üبهدية ال تقبلها منهم ǁوكذا إن أتوا ل Üيابƛ ذئاب في
  .)3(..."مالǁ فتقƴ في شبكة ال مخرج لǁ منها

              Ɩالخطاب مباشر Ǌإلي Ǌفهو بين الحين واآلخر يوج ÜǊعن قارئ Üنيةǚل سارد الورتيƽال يغ 
رئǊ معينا باللƲƽ  كالحجاج أو المغاربة أو قارئا ƹير محدد           أو ضـمنياÜ وƹالبا ما يكون قا      

Ǌفينبه ÜǊرحلت Ǐعل ƴلŹأن يط Ǌيتوقع ÜƘاƽƮال. 
  :الǞǾǑǸة اǽƳƘǶǂƢƽȅة   

     تتƮـل الوƲـيƽة االستشهاديةÜ بتوƛيƾ العمل األدبي سواƇ تعلƾ األمر بالمƮادر أو             
Ɩأو الذاكر Ƙة . المشاهداƽيƲإنها و " Ɩ4("البينة أو الشهاد(  

الراوǐ بالقƮة من حيƚ المنابƴ التي يستقي منها و الخبرƖ           وهـي قائمـة علـǏ عǚقة      .
  لديÜ Ǌكما تبين األحاسيƩ التي تƛيرها في نƽسǊ حادƛة مـاÜ من هنـا كانـƘ المتراكمة

                                                 
(1) –Üنيǚالورتي  Üالرحلة ƭ:191.  
(2) –ÜǊسƽن  ƭ:160.  

(3)  -ÜǊسƽن ƭ :283.  
  .265:جنيÜƘ خطاب الحكايةƭ Ü  جيرار–  (4)
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Ƙسية وعقلية أيضا" ذاƽلكنها ن ƴية بالطبƽقة عاطǚ(1).ع  

وƛيقي أكƛر منǊ تخييليÜ لذا تبلƸ هذه       وفـي الـبدÜƇ نƌكد أننا في الرحƘǚ أمام عمل ت             
إذ يقطƴ السارد علǏ نƽسǊ عهدا في أن يوƾƛ . الوƲـيƽة فـي بعƯ الرحƘǚ درجة عالية       

              ƚاألحدا Ưائد الشعرية أو بعƮالشريف أو الق ƚبالحدي ƾـة فيما يتعلƮوبخا Ǌمعلـومات
هاÝ لذا يحيليا   التاريخـيةÜ بل إن مكانة الرحلة في هذه الƽترƖ متعلقة بمدƮ ǎدƾ ما يرد في              

Ǌب ƾƛأو تجارب من يو Ǌتجارب Ǐوية والمكتوبة ويحيلنا علƽادره الشƮم Ǐالسارد عل.  

الكتبÜ المشافهاÜƘ الذاكرÜƖ   : أهمها.   ويمكن استخƭǚ أنواƳ من وسائل التوƛيƾ والبينة      
  .المشاهداƘ البƮرية

رحلة         ي ال  فǚبد من تقييد بعƯ     : "  يƮر العبدرǐ علǏ إƛباƘ مشاهداتǊ قائǚ       :العبدريةفف
Ü فهو يƌكد علǏ العيان أǐ      )2(..."مـا أدركǊ العيان من ƽƮتهاÜ وما علƾ بالذكر من نعتها          

المشاهدÜƖ وما علƾ بالذكرÜ أǐ بالذاكرƖ من ƽƮاƘ هذه المدينةÜ وسارد العبدرية فنان في              
الوƮـف بمخـتلف تقنياتÜǊ بل هو مغرم بوƮف اآلƛار والتحقƾ من األخبار إلǏ درجة               

            Ǌقول ǁمن ذل Üفي كل سروده ƾƛي Əتجعـل القـار " :      Ƈالتي جا ƖخرƮوفي وسط القبة ال
ذكـرها في اآلƛارÜ وأنǊ عليǊ السǚم عرج عنها إلǏ السماÜƇ وهي ƮخرƮ ƖماÜƇ علوها               
أقل من القامةÜ وتحتها شبǊ مغارƖ علǏ مقدار بيƮ ƘغيرÜ يعلو قدر القامةÜ وينزل إليǊ في             

سوǐ وأتقنÜ وعلǏ الƮخرƖ شباكان محكمانÜ يغلقان عليهاÜ        درج وقـد هيƐ لǊ محراب و      
               ÜنعةƮال ƴبدي Üغر محكم العملƮواآلخر من حديد أ Üأحـدهما وهـو الخارج من الخشب

 كبيرƖ من حديدÜ معلقة هناÜǁ وأƲنها كانƘ مرآƖ ولكنها قد           ةوفـي القـبة ƮـورƖ درقي      
عندهم هذا الزور حتǏ    واشتهر  .  حمزƖ ةƮـدئÜƘ وزال ƮقالهاÜ والعوام تقول إنها درقي       

Ǌب Ƴار في حد المقطوƮ ".)3(   

                 Ʃدقيقة دقة مقايي Ƙليس Ǌمقاييس Ƙوإن كان Üويشاهد ǎمـا ير Ǐفالسـارد يعـتمد علـ 
  اـÜ وهذا م"هذا الزور واشتهر عندهم"المهندÜƩ ويستغل السرد ليدرج فيǊ تعليقا بسيطا 

                                                 
 .ƭÜ :166...اية Üالسيد إبراهيم Ü نƲرية الرو – (1)

(2)  –ƭ Üالرحلة Üǐ203: العبدر.  
(3)  -Ǌسƽن  ƭ Ü:230.  
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ƛǔف لƮمن و Ǌفي كل ما يقدم Üسارد الرحلة العبدرية Ǌعلƽي  Ƴي بالسماƽإذ ال يكتÜار  

أو المǚحƲـة العابرÜƖ بل قد يزور األƛر أكƛر من مرƖ للتحقƾ كما فعل في مدينة الخليل                 
حينما ذكر مزاعم اليهود في مقابر الخليل وإسحاƾ ويعقوب ويوسف عليهم السǚمÜفبعد أن             

     ǚعن الغار قائ ƚعاين المكان تحد" :    Ǌإلي Ƙمرارا و  ) الغار(وقد نزل ǊملتƋوت   Ǌاهللا في Ƙدعو
  . ƛم علƾ بالترجيƠ والرفƯ والتƋييد)1(..."سرŅا وجهارا

 حين أشار إلǏ أهل حامة قابƩ بضعف الوازƳ الدينيÜ أورد البينة             أما سارد الورتيǚنية    
لما رأيتهم  : "...التالية دليǚ علǏ ما يزعم إذ رأǎ الناƩ يستحمون عراƖ رجاال ونساƇ فقال            

حجرǐ باألحجارÜ وƮرƘ أضرب كل من      مƮ  ƘǖيÜ ف اقشـعر جلـدÜǐ وتحركƘ فرائ     
 ǁأحد          ...هـنا ƾر الكل ولم يبƽمن عقلي ف Ƙنوا أني  خرجƲفقال     ...و ƭعلي شخ Ņم مرƛ
Üوأما أهل القرية فلم    ...رحمǁ اهللاÜ لو كنƘ معنا دائماÜ لزالƘ هذه األمور العƲيمة         : لـي   

  )2(..."عاƮي ذليل يعجـبهم Ʈـنعي بƋن Ʋهر التغير علǏ وجوههم ƹير أنهم سكتوا إذ ال             
Ɩفي محل واحد عرا Ƈهو استحمام الرجال والنسا Ƈالƌرقة دين ه Ǐفالبينة عل.  

  :  علǏ مشاهداتǊ المباشرƖ كحديǊƛ عن جبل ƛورالرحلة العياشيةو يعتمد سارد   

..."                 Ǌكل ما حول Ǐمشرف عل ÜƇذاهب في الهوا Ǌعن الجبال التي حول ƴوهـو جبل منقط
ما رأيƘ مƛلǊ فيما سلكتǊ من      . ة ومهابةƮ Üعب المرتقƹ Ǐاية    مـن الجـبالÜ مكسو جǚل     

                   Üاليدين والرجلين معا Ǐأماكن ما كنا نمر بها إال حبوا عل Ǌوفي Üـرتهاƛك Ǐالجـبال علـ
والغار في أعǚه من الناحية الموالية لمكةÜ فما        ...وارتƽاعǊ في السماƇ نحو من ƛǚƛة أميال      

وكان ذلǁ في وقƘ الحرÜ وقد حملنا معنا        .احة مرارا بلغنا أعǚه إال بعد جهد جهيدÜ واستر      
ƫالعط Ɩلمعر Ƈل الجبل اتقاƮƋب Ɩشجر Ƙتح Ǌوتركنا بعض ÜƇ3(..."ما(  

   فهـذه األوƮاف تتخذ شكل الوƛيقةÜ وتتجلǏ في كل مباشراƘ السارد الشاملة لمراحل             
  لحيƛما حها  يغƽلالالطريÜƾ ومشاهداƘ المدنÜ ومƮادر المياهÜ والمزاراƘ المتعددƖ التي 

  :يهتم السارد بما يشاهده عيانا ويسجلǊ فهو يقول عن ƽƮاقƽ : Ʃي الرحلة التجانيةف

                                                 
(1)  –ƭ Üƾدر السابƮ222:الم.  
(2)  –ƭ Üالرحلة Üنيǚ127: الورتي.  
  .2ƭ Ü:102-103 أبو سالم العياشيÜ الرحلةÜ ج–  (3)
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...             Ʃفسدتها العرب فليƋف Üقة لسورهاƮǚابة زيتون مƹ بهـا قبل Ƙنبخارجها اآل وكانـ 
      Ʃوفواكهها مجلوبة إليها من قابÜقائمة Ɩالمدروسة يهتم     .)1(..."شـجر Ƙǚفالسارد في الرح

  .ينة البƮريةÜ وبذلǁ أƮبحƘ هذه الرحƘǚ هي المƮدر لكƛير من آƛار الماضيبتقديم الب

Ƈ Ü   أما المشافهة فتتجلǏ حينما يلتقي الرحالون بƋشخاƭ ذوǐ شƋن من العلماÜƇ والرƌسا           
فمن ذلǁ أن العبدرǐ لما التقǏ بالدباƷ في القيروانÜ         .موالعـبادÜ فيسجلون عنهم مرويا ته     

وسƋلتǊ لĉم لم يذكر فيǊ أبا الحسن اللخميÜ        :" فقال. الم اإليمان تجاذبـا الحديƚ عن كتاب مع     
توفي سنة  : وسƋلتǊ عن تاريƣ وفاتÜǊ فقال لي     . فقـال لي لم يƛبƘ عندǐ أنǊ دخل القيروان        

                   )ƛƭ")2مـان وسبعين وأربعمائةÝ وذكر لي أنǊ قرأ ذلǁ في حجر عند رأسǊ بمدينة سƽا ق               
  .لحديƚ أو للشعرÜ قد يƋتي مشافهة أو إمƇǚ أو مكاتبةفالتوƛيƾ للخبرÜ أو ل

    Ǌقول ǁومـن ذلـ :"            Ǌقيƽأنشدني ال Üقال Ǌمن كتاب Ƈǚالمذكور إم Ơتƽوأنشدني شيخنا أبو ال
علي بن المƽضل بن علي ...قال أنشدني الƽقيǊ اإلمام   ...هـارون بـن عـبد اهللا      ...المƽتـي 

Ǌسƽالمقدسي لن:  

  وأبـǏ معادا Ʈالحا ومـƉباخسر الذǐ ترǁ الƖǚƮ وخابا      

  )3(إن كان يجحدها فحسبǁ أنــǊ      أمـــسǏ بربǁ كافرا مرتابا

 الشيوƢ باعتبارهم مƮدرا موƛوقا للمعارف كƛير عند العياشي أيضا          ن   والنقل المباشر ع  
        ƴعن بركان وق Ǌƛحدي  ǁوستين        "...ومن ذل ƴمحمد مساهل سنة أرب ǐأخبرني شيخنا سيد

 قبل هذه أنهم سمعوا في سنة اƛنتين وستين وألف Ʈوتا هائǚ في ناحية              فـي الرحلة التي   
وƲنناه سƽنا للمسلمين تǚقƘ    : البحر كƮوƘ المدافƴ الكبار من قرب الضحǏ إلǏ الليل قال         

              ÜǊمسرات Ǐأهل هذا الساحل إل Ǌسمع ÜƘوƮال ǁوكما سمعنا ذل ÜǎارƮن النƽس Ưبع ƴم
عǊ من الناحية الغربية أهل جربǊ وسوسة       وسـمعǊ حتـǏ أهـل فزارƖ واإلسكندريةÜ وسم        

     Üǁمراكب من بر التر Ƙوبعد شهر أو شهرين قدم Ǌقريب من Ǌـن أنƲوكـل ي ÜƩوتـون
Ü خرجƘ في   ǁوأخبـروا أن ذلǁ الƮوƘ ألمر هائلÜ وذلǁ أن جزيرƖ من جزر بر التر             

                                                 
(1)  –ƭ Üالرحلة Ü68 التجاني.  
(2)  –ƭ Üالرحلة Üǐ67: العبدر.  
  .143:ةƭ Ü نƽسÜǊ الرحل–  (3)
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                 Ƈفي الهوا Ƙوعل Ƈالما Ǐعل Ƙعƽإذا ارت Ǐمن البحر حت ƴتطل Ɩنواحـيها حجـار Ưبعـ
 ÜƘـدعƮت             Ɩالحجار Ƙالنار وقع Ƙذا خرجƎف ÜƘوƮال ǁلها ذل ƴويسم Üفيخرج منها نار 

فـدام ذلǁ إلǏ الليلÜ وارتƴƽ من ذلǁ الجو دخان كƛير فيǊ رائحة             ...علـǏ المـاƇ خƽـيƽة     
Ƙ1(..."الكبري (              Üر من مكانƛفي أك Ƴتواتر السما Ǐعل Ơم ألƛ Üƣشي Ǐفالسارد أسند الخبر إل

Ü والمǚحƲ أن الخبر لم     كما أخبر بذلǁ أهل البǚد    . ǁلترƛم سرد لنا وƮف بركان في بر ا       
             Ǌوإنما رواه عن شيخ Üدر الطبيعيƮمن الم Ɩالسارد األول مباشر Ǌابن مساهل " يسـمع "

وهذه الدقة هي التي تضƽي     . ǁالـذǐ سمƴ الƮوƘ بنƽسǊ وروǎ لǊ عن رواƖ من بر التر           
  .علǏ أخبار هƌالƇ مƮداقية

وهما : " ...ǐ لنا خبر رجلين عابدين تحكǏ عنهم أخبارÜ قال          فهذا سارد الورتيǚنية يرو   
               ƴكل منها جميƋباللحم ف ƖيدƮفوجدنا عندهما ع Üمǚـيمان مسـنان في اإلسƲشـيخان ع
الحجـيƝ تبـركا بهمÜ فلما وƮلƘ إليهما نƲرا في وجهيÜ ونحن في الطلعة فقال أحدهما                

ال اآلخر يرجƴ وينتƴƽ بǊ لǔخـرÜ هـذا يقعـد في مƮر ويتعلمÜ وذلǁ الذǐ في قلبيÜ وق        
المسلمونÜ فƎنǊ قد ورƚ سرł سيدǐ عبد الرحمن أقطالÜ أعني المجذوبÜ فوجدƘ سر اهللا              
            Ɲمن الح Ǌر بعد رجوعƮالسنة في م ǁتل Ƙما Ǌير أنƹ ÜǊلنا خبر موتƮونحن لم ي Üفيهما

  )2(..." ودفن فيهاÜ وأما القبر الذǐ في تونƩ فقبر ƛانÜ فسموه بذǐ القبرين

 سارد الرحلة الغزاليةÜ فلم يعتمد علǏ النقل الشƽهي مباشرƖ إال قليÝǚ لكونǊ سافر                وأمـا 
   Ǐار الباقية من            أسبانياإلـƛǔل Ɩية المباشرƌوقد عوضها بالر Üادر البشريةƮفلم يعتمد الم 

عمـران األنـدلƩ كالعتـباƘ الرخامية أو المنابر أو األلواƟ الخاƮة بالمباني والمساجد              
     Ǌكقـول Üيـرهاƹارها        وƛخط      "حـين زار قرطبة وتنقل بين آ Ƙالرخاما ǏعلƋوقد استدار ب

       Ơتتƽاية الحسن واإلتقان مƹ كوفـي فـي :       ƘلواƮال Ǐوا علƲبسم اهللا الرحمن الرحيم حاف
   ƖǚـƮوقومـوا هللا قانتـين     الوسـطي وال Ü "        ر باهللا الحكم أميرƮم بعده أمر اإلمام المنتƛ

          ÜǏاهللا بعـون اهللا تعال ǊـلحƮأ Üمنـينƌواب       المƛبة في جزيل الƹر Üبتشييد هذا المحراب
ƛم يتلوه  ...وكريم المƉبÜ فتم ذلǁ في شهر ذǐ الحجة الحرام سنة أربƴ وخمسين وƛǚƛمائة            

                                                 
  .1ƭ Ü:65 أبو سالم العياشيÜ الرحلةÜ ج–  (1)
(2)  -ƭ Üالرحلة Üنيǚ622:  الورتي.  



 471 
  

       Ǐتعال Ǌالمحراب قول Ɩمـا كان تتميما لدائر ":        ǁهللا وهو محسن فقد استمس Ǌومن يسلم وجه
مرئياتها هي المƮدر األساسي في      فالعين و  )1("..." بالعروƖ الوƛقǏ وإلǏ اهللا عاقبة األمور     

          ƾة الربط بالسياƽيƲو Ƙطغ Ǐحت Üالمرجعي"هـذه الـرحلة "     Ƙائف وقضƲكل الو Ǐعل–
ƛائƾ ساردها من نقل هذه الو كما  يكƛر.   علـǏ دور التخـيل في هذه المسرودƖ    -تقـريبا 

Ü كنقلǊ للكتابة التي بقوƩ مدخل قƮبة ƹرناطة        ةناطعلĂطـولها وبخاƮـة حين زار ƹر      
ƛ ()2( Üم ينقل المكتوب  ( كتوب في قوƩ الباب بخط مشرقي في ƹاية الحسن واإلتقان           م"...

وقـد ينقل الشعاراƘ التي كانƘ تكتب علǏ أبهاƇ القƮرÜ وينقل األشعار علǏ طولها مƛل               
  )3(:  زارهمماهذه األبياƘ المكتوبة في Ʈحن قƮر 

  ليــاأنا الروƯ قد أƮبحƘ بالحسن كاسيا     تƋمل جمالي تستـƽد حـا

  فللــǊ مـبنـاه الـجميــل فـƎنǊ     يƽوƾ علǏ حكم السعود المبانـيا

  بـǊ القبــة الغــراƇ عز نƲيرها      ترǎ الحسن فيها مكتسيا وعاريا

  تمد لها الجوزاƇ كـف مـƮافــƠ      ويدنو لها بدر السمـاƇ مناجيـا

ما تنقل انطباعا حسنا للقارƏ        فهـذه الـنقول تدعم المƮادر التوƛيقية للرحلة الغزاليةÜ ك         
  .عما كان عليǊ المسلمون وإلǏ ما آل إليǊ أمرهم وأمر قƮورهم من بعدهم

  ".فللǊ األمر من قبل ومن بعد "  القراƇ بذكر ن نƽسǊ وعنولذلǁ يخƽف السارد ع

Ü يذكر لنا إحدƹ ǎرائبǊ      أحيانا عن الكتب كمƮادر توƛيقية       وسـارد العياشية يكƛر النقل    
ر في شرحǊ   أخبرني شيخنا ابن مساهل أيضا أن سيدǐ علي الخضرǐ ذك         :" قالكالتالـي   

نجÜƩ وإن كان عرŽƾ    " الغالية  "المسمǏ في عرف مغربنا بـ       (*)علǏ المختƮر أن الزباد   
حـيĆĆ لمروره بمحل البولÜ قالÜ وكان بعƯ الƮالحين ال يتطيب بǊ لذلÜǁ وأƲنǊ شيخنا               

Ǐ أن بعƘƛ بحضرƖ الشيƣ عبد الحƽيƲ إلǏ قط من          اللقانيÜ قال شيخنا وكنƘ أتوهم ذلǁ إل      
القطـوط التـي يستخرج منها الزبادÜ وكان عند بعƯ األتراÜǁ فلما أحضر أمرنا متولي               
استخراج الزباد منǊ بƎخراجǊ بحضرتناÜ فƽعل فشاهدنا محل اجتماƳ ذلǁ خارجا عن محل             
                                                 

(1)  –ƭ Üالرحلة Üالغزال ǐ98: أحمد بن المهد.  
(2)  –ƭ ÜǊسƽ210 – 201:  ن.  
(3)  –ƭ ÜǊسƽ208-204: ن.  

*- Ňدهنية تستعمل في العط: بادالز Ɩرز مادƽقريب من الشرج ي Ʃكي Ǌل ǐدƛ رحيوان.   



 472 
  

1(."سارهÜ وأيقنا بطهارتǊ  البولÜ ال يمر بǊ أǚƮ وإنما هو جلدƖ رقيقة عن يمين المحل أو ي             

(  

شرƟ المختƮرÝ والشƽويةÝ رواية الشيƣ ابن      "    إن السـارد يذكـر المƮـادر المكتوبة         
" الشيƣ ابن مساهل  "مسـاهلƛ Üـم يردف ذلǁ بالتجربة العملية كما شوهدƘ بشاهدǐ عدل             

  Ʋيƽعبد الح ƣكان المنقول خبرا أو حكاية             ..والشي Ƈقة سواƛال Ǌنقول Ǐي علƽأو وهذا ما يض
  .حكما فقهيا

 الر حلتǊ تتسم بالطابƴ     ن   وفي الرحلة الورتيǚنية يكƛر النقل عن المƮادر المكتوبةÜ لكو        
                 Ʃد األندلǚحين أراد أن يذكر أخبار ب Ǌأن ǁومن ذل Üاألقل Ǐالتاريخـي فـي العنوان عل

Ʈ")2يةاألدلة السنية النورانية علǏ مƽاخر الدولة الحƽ       "وفتƠ المغرب عموما نقل عن كتاب       

فلينƲر حسن المحاضرƖ وفيها من     : ومن أراد أن يذكر أخبار مƮر بالتƮƽيلÜ :        Ü وقـال  )
 األفكارƾ  Üالعجائـب والغرائب وحسن األخبارÜ ونزهة األنƲارÜ وƹاية االعتبارÜ وشوا ر          

Ü )3(..."وقال] مƮر[وقد ذكر السيوطي في هذا الكتاب حدها . مـا يغني عن اعتبار ƹيرها    
لǏ فهرƩ مراجƴ أǐ رحلة لنعلم الكم الضخم من المƮادر الموƽƲة في            ويكƽـي أن نعود إ    

  .كل رحلةÜ رƹم أن بعضها مستƽاد منǊ ومعتمد عليÜǊ وبعضها مذكور فقط

             ƟرƮت Ƙǚإذ الرح Üفǚعن العمل المتخيل كل االخت Ƙǚوفي هذا الجانب تختلف الرح  
حين تغيب المƮادر من    بالمƮـادر إلضƽاƇ الموضوعية علǏ ما يرد فيها من أخبار في            

                Ƙاياƹ ة فيما يخدمƹاƮارها مƛاألقل وال نجد إال آ Ǐبها عل ƟرƮاألعمال المتخيلة أو ال ي
  .المبدƳ الƽنية

  :لǞǾǑǸة اǽȃـدǽـǸلǾƩǸة الǾǪǖƢقǾة ا

               Ǌولكن ÜǊأو عدم ƾفي التعلي Ńإذ السارد حر Üǐالسارد تعبر عن موقف اختيار Ƙتعلـيقا    
 مشاعره وأحاسيسÜǊ ويكشف عن رأيÜ Ǌ سواƇ تعلƾ األمر          حـين يƽعـلÜ فƎنǊ يƠƮƽ عن      

بالمƲاهـر االجتماعـيةÜ أو الوقائـƴ التاريخـيةÜ أو القضايا العلمية المختلƽة أو الطبيعة               

                                                 
  .1ƭ Ü:65 أبو سالم العياشيÜ ج–  (1)
(2)  –ƭ ÜǊسƽ689،677،669: ن.  
(3)  –ƭ ÜǊسƽ572: ن.  
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Ü )1(والـناÜƩ ومـن هنا يمكن أن تتƽرƳ هذه العǚقة إلǏ ما يعرف بالعǚقة اإليديولوجية                
طار ما يسمƠ بǊ النÜ ƭ كما يمكن أن         وذلـǁ حين يتدخل السارد للتƽسير واإلرشاد في إ        

إنها وƲيƽة تقويمية يجريها السارد     .يـدرج ضمن هذه الوƲيƽة الموقف التƋملي والوجداني       
  )2(.علǏ األشخاƭ واألماكنÜ والمƽاهيمÜ وƹالبا ما يƋتي تقويمǊ حدسيا

              Üية األساسيةƮالشخ ƴم Ǐويتماه Üفي سرده ǁالمشار ƴفالسـارد فـي الرحلة يتخذ موض
  . تتاƟ لǊ الƽرƮة بƋن يتحدƚ من الداخل أو الخارج حسب ما يدرǁلهذا

 تشتمل التعليقاƘ علǏ تƽسير النƮوÜƭ والتعليƾ عليهاÜ بالقبول         :   فƽـي الرحلة العبدرية   
أو الـرفÜƯ فشخƮـية السارد تتمتƴ بمƽƮاƖ دقيقة التمييزÜ تſخضƴ كل المقروƇ لǚختبار       

ǁومن ذل :Ʈق Ʃبعد أن أنشده ابن خمي Ǌالتي مطلعهاأن Ǌيدت:  

                  أćنŽبſƘ ولكن بعد طـول عĉـتـاب     وطول لجاج ضاƳ فيǊ شبابي

  )آخرها(وذكر ƛمانية وƛǚƛين بيتا قال في مقطعها 

                 علǏ أحمد المختار أزكǏ تحيـتي     فتلǁ التي اعتدƘ يوم حسابي

ǚالسارد قائ ƾمهذبة األل:"...عل ƖيدƮهذه القÜانيƛالب والمƛالم Ƙمن نغما Žوالمعاني ألذ Ʋاƽ  

                  Üوال يمتزج Ǌيلتئم بما قبل Ʃلي Üĉوناب Ʃبضر Ƹناب  ال يلين ولو مض ƾإال أن مقطعها قل 
Ɲوينزع ƾيقل Ǌب ƴ3(." وال يزال السم(  

  :            التي مطلعها)4(  و لما سرد القƮيدƖ الشقراطسية 

 Ƌحمد منا أحمد السبلالحمد هللا منا باعƚ الرسل     هدǎ ب

قد أبدƳ هذا الناƲم رحمǊ     "...قال معلقا   ) وهي قƮيدƖ طويلة من مائة واƛنين وƛǚƛين بيتا        (
                ÜراƲومن Ǐمعن Ƙم فراقƲده الجميل فيها وعƮبق ÜƖيدƮـم وشـرف هذه القƲاهللا فـيما ن

ف علǏ أنǊ رحمǊ اهللا قد أكƛر فيها ألجل الƮناعة والتƮنÜƴ وتكل          ...وشاقƘ حسنا ومخبرا  
 Ƴالنز ƾرƹوربما أ ÜƯعر Ǐفي كل معن Ưواعتر Üƴشديد التمت Üمنها ما هو بعيد المرام  

                                                 
  .Ü:265 خطاب الحكايةƘƭ Ü جيرار جني–  (1)
  .19:سعيد الغانميÜ وناƮر حǚوƭ Üǐ:  بوريƩ أوسبنسكيÜ شعرية التƋليفÜ تر–  (2)

(3)  –ƭ Üالرحلة Üǐ15-14: العبدر.  
(4)   –  ÜǊسƽن  ƭ44–49Ü               ǐبن علي الشقراطسي التوزر Ǐيحي Ƈأبي زكريا ƠالƮال ƣالشي Ǐإل ƖيدƮ8توفي  (تنسب الق  ƴربي 

  .Ü وشقراطƩ اسم قƮر قديم من قƮور قƮƽة)هـ466األول 
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Ǌكقول ÜƯفخلف الغر:  

 )1(. فويل مكة من آƛار وطئتǊ     وويل أم قريƫ من جوǎ الهبŃل

   فƽـي مـƛل هذه المواقف يشرǁ القارƏ ويƛيره ليمارƩ بدوره العملية النقدية فيستحسن            
  . موقƽا خاƮا بǊ في النƮوƭ الشعرية والنƛريةويستهجنÜ وربما يتخذ

         Ǐعل ƾالتعلي Ǐاألدبية إل ƭوƮالن ǎتتعد  Ǌوتعليقات     Üتي    األهالي والطبيعةƋالبا ما تƹو 
            ÜƘفقرا ƾالقضية وجوهرها وقد تستغر ƾعم Ǐإل Ɩولكنها نافذÜƖعابر ƘاƲحǚشكل م Ǐعل

: " امÜ ولكنǊ بعد البحƚ قال    فحيـنما وƮـل إلǏ القيروان كان يتوقƴ أن يجدها علǏ ما ير            
واألحـياƇ من أهلها جƽاƖ الطباÜƳ ما لهم في رقة الحضارƖ باÜƳ وال في معنǏ من المعاني             

Ƴ2(..." اإلنسانية انطبا(   

وبذلǁ ال  " واألحياƇ من أهلها  : "   ونستشـف مـن هذا النƭ القƮير دقة التعبير إذ قال          
           Ü المدينة وأهليها في الماضي Ǐقال أيضا   ينسـحب الحكـم عل Ǌة وأنƮوفيها من  : " وبخا

  األفاضل وأخيار األمة ما يقƮر عنǊ الوƮفÜ وبها قبر أبي زمعة Ʈاحب رسول اهللا

ǬǪƽǷ ǴǾǪǕ Żا ǺǪǅ ".)3(  

      Ǌرنا في قولƲذا نƎفـ   " :      Ƴمن المعاني اإلنسانية انطبا Ǐنجد أن المعاني   ..." وال في معن
وهذه ... لترحيب أو التراحمÜ والسمو والعلم    اإلنسـانية هي األنƩ واالستئناƩ واأللƽةÜ وا      

  .المعاني وإن وجدƘ فيهم فهي متكلƽة لم تنطبƴ في سجاياهم

وقد رأيƘ فيهم   : "     ومـن تعليقاتǊ المطنبة ما كتبǊ عن أهل مƮرÜ نكتƽي منها بما يلي            
ل من قلة الحياƇ وعدم التنزه عن الخناƇ والƽحÜƫ ومن قلة التستر عند قضاƇ الحاجة واألك              

       Üوأما بغضهم للغريب Üالعجب Ǌمن Ƙعلما        و مـا تقضي Ǌمر ال يحيط بƋف ǁذل Ǐهم علƌتمال
   Ǌ4(. "إال مـن عاين(    Ʃفي قاب Ǌة بالطبيعة فمنها ما قالƮالخا Ǌوأما تعليقاتÜ  " Ǐلنا إلƮم وƛ

  )5(..." مدينة قابƩ ذاƘ المنƲر الخبيÜƚ والمحيا العابÜƩ هواƇ وخيمÜ ولوم طبƴ وخيم

                                                 
(1)  - ƾدر السابƮالمƭ Ü :49 – 50.  
(2)  -ƭ ÜǊسƽ64:  ن.  
(3)  - Ǌسƽنƭ Ü :65.  
(4)  -ƭ ÜǊسƽ126:  ن.  
(5)  -ƭ ÜǊسƽ75:  ن.  
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عـاƘ السـريعة عـرف السارد قابƩ من حيƚ المنƲر العام والهواƇ الوخيم              بهـذه اإليقا  
  ...وانتشار العƽن فيها

ƛم جئنا البرية : "    ومـن مـƛل هـذه المǚحƲاƘ النافذƖ ما قالǊ في ƮحراƇ زديǁ بليبيا       
               Üرط ما تهول الخواطرƽوتذهل ب ÜرƲالنوا ƫتده Ƣسبا Üمعدن كل أذية ǁزديـ Üالـردية

  .)1(..."وتنƽذ كما تنƽذ السهام جسامÜ وتƛيرها من األسقامÜومياه تحل قوǎ األ

 فƽي هذا النƭ يمتزج التعليƾ مƴ الوƮفÜ حتƮ Ǐار الوƮف تعبيريا يسقط فيǊ السارد              
  .مشاعره وذاتيتǊ التي تنم عن ازدراƇ من قابƩ وأهلهاÜ وتƋفف من عنƘ زديǁ ومشاقها

وعية في تتبعǊ لكتب المƌلƽينÜ من         ولعـل تعليقاƘ السارد تبلƸ أقƮاها من حيƚ الموض        
      ǐللبكر ǁوالممال ǁكـتاب المسال ǁ2(ذلـ(   Ưللقاضي عيا ƾوالمشار Ü)3(   ǎتتعد Ǌومتابعات Ü

  الجوانب التاريخية إلǏ مختلف األنشطة التƋليƽيةÜ فحينما أراد أن يكتب شيئا عن الكعبة

  )4(."ة بƋكƛرهاواختلف في بدئها علǏ أقوال كƛيرƖ ال تقƴ الطمƋنين: "  الشريƽةÜ قال

 قول من قال    - واهللا أعلم  -وأشبǊ األقوال : "... عن الكعبة حتǏ قال    ل   ƛم أخذ يسرد ما قي    
إن آدم علـيǊ السـǚم بـناه إذ لم يقم دليل علƮ Ǐحة شيƇ مما قيل في ذلǁ ودل Ʋاهر                     
                Ǌدعا عند وضع Ǌان ǁوذل Üمǚالس Ǌكان قبل إبراهيم علي Ƙأن البي Ǐعل ƠحيƮال ƚالحـدي

ربنا إني أسكنƘ من ذريتي  بواد ذǐ        "وابنها إسماعيل بمكة قبل بناƇ البيƘ بزمان        هاجـر   
 فهذه التعليقاƘ تجعلǊ محل ƛقة فيما يرويÜǊ وما يشاهدهÜ فتتوطŹد           )5("زرƳ عند بيتǁ المحرم   
Ǌوبين قرائ Ǌقة بينǚالع.  

       Ǌية المذهبية قولƽالخل Ƙذا Ƙوزو    : "   ومـن التعلـيقا Üقريتي زواره Ǐومنها إل  ǐة ذوƹا
            Ƈوضمائر سو Üوأعمال كسراب بقيعة Üشنيعة Ƙمعتقدا Üةƹة والقلوب الرواƛالخبي Ʃـƽاألن

إن استنام إليهم حاج لم يوقǊƲ إال برد ماƇ التقديÜƩ ودوǐ أƮواƘ النواقيÜƩ أو              ... ردية
  استƋمن إليهم داج لم يرعǊ إال تلƽيƾ المعاذير عن إساƖƇ رعي الخنازيرÜ ألنهم يبيعونها

                                                 
  .ƭ Ü :85مƮدر السابƾال - (1)

(2)  -ƭ ÜǊسƽ147 -146 -127:  ن.  
(3)  -ƭ ÜǊسƽ180 – 158:  ن.  
(4)  – ǊسƽنÜƭ :180.  

 (5) - ÜǊسƽن ƭ: 181.  
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  )1(."نƮارǎ بƋبخƩ الƛمن ويعتقدون ذلǁ حقŹا الزماÜ تنتƽي عنǊ الƲنن من ال

أسـاƩ هذه التعليƾ االختǚف المذهبي Ü إذ سكان هذه المناطƾ من الخوارجÜ ولهم مƽاهيم               
            Üهذه األخبار عنهم Ƙوقد راج Üيرهمƹ وذمـم اآلخرين من Üالخنازيـر ƴفـي بـي Ƈوآرا

ƘائعاŹالش Ƙبƛي ƾوالسارد في هذا التعلي.  

 فـي تعليقاتǊ يوضƠ الوقائƴ ويلخƭ أخبارهاÜ ويƌكد علǏ داللة النƮوǐ            ƭ   فالعـبدر 
       Əالقار Ƙر في اعتقاداƛƌوي Üي أو يدعم معايير معينة          ويـنقدهاƽوين Üاعتقاده هو Ǐعل Ƈبنا
إن األمر يتعلƾ في جميƴ الحاالƘ بمحاولة النƲر        . " يـراها ƮالحةÜ أو أنسب من ƹيرها      

واحدƖ ترمي إلǏ خلƾ كون       مواƽƮاƘ واألحداƚ عبر وجهة نƲر    إلـǏ كـل السلوكاƘ وال     
ƛقافي نقي وƮاف يتطابƾ مƴ الكل الƛقافي المعبر عنǊ من خǚل ƮوƘ السارد وهذا الكل               

  (2)."للجهاز القيمي الذǐ يتولد عنǊ الكون السردǐ) السردǐ(الƛقافي هو المرادف الحدƛي 

  :اƘ وهذه التعليقاƘ تسƽر علǏ نوعين من العǚق  

              Ǌوحلول ƭاألشخا Ƈحينما يعبر السارد عن سروره بلقا Üتضـامن واتحـاد Ƙقـاǚع   
باألمـاكن التـي تسعدهÜ وتوفر لǊ إشباƳ بعƯ حاجاتǊ المادية و الروحية Ü من ذلǁ هذا                 

وما رأيƘ أحدا اجتمƴ لǊ من حسن الحƲƽ وجودƖ اللÜƲƽ وذكاƇ           : " التقريƲ البن المنير قال   
      ÜǊل ƴما اجتم Üهـمƽهر دواوين من            الƲوقد است ÜǊكما جعل ÜǊوال رئيسا جعل العلم قيد همت

العلـم في ƮغرهÜ ولم يتغير حǊƲƽ لها في زمان كبرهÜ وقد منƠ من حسن الخلƾ وجميل                 
ي بǊ من طǚقة    Ʋماح...العشرÜƖ وكمال اإلنƮاف ما يعيا ببعƯ أوƮافǊ اللسن الوƮاف        

  )3(..."دارÜ وفي إجادƖ التƮنيف مكنةالوجÜǊ واليد واللسانÜ ولǊ علǏ التƋليف حسن اقت

خلقا وحŃلقاÜ لذا مدحǊ بهذه الƽƮاƘ      . لقـد وجد السارد في ابن المنير الرجل المƛالي للعالم         
وفي مƛل هذه المقاطƴ    . دوقلما يجد من يمتدحǊ فيƽيƯ في التقريƲ وذكر المحاسن والمحام         
  .يكون السارد في عǚقة تƉلف مƴ الشخƭ أو المكان أو ƹيرهما

    Ƙويسمهم بسما Üألسباب ما ƭاألشخا Ưن يكره بعƋك Üورƽقة نǚوقد يكون في ع  

                                                 
(1)  – Üƾدر السابƮالم ƭ:76.  

(2) – Üسعيد بنكراد ǐالسرد ƭالن Üƭ63.  
(3)  – Ü الرحلةÜ ǐالعبدرƭ:100.  
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تعبـر عـن موقǊƽ الذاتي من سلوكهم وتƽكيرهم كما فعل مƴ أهل زواره وزواƹةÜ و أهل                 
مƮرÜ هذه األحكام ال تدل عن موقف السارد المƌلف وحدهÜ بل تشارǁ في تكوين تƮور               

لǊ معرفة سابقة بموضوƳ السردÜ وهكذا تكشف       القـارƏ وأحكامـÜǊ وبخاƮة إن لم تكن         
Ʃوالنا Ɩفي الحيا Ǌالرحالة وآرائ Ƙعن اهتماما ƾة التعليƽيƲو.  

    وبـين عǚقتـي التƉلف والنƽورÜ هناǁ عǚقة المواساÜƖ التي تنشƋ من تƋمل السارد في               
رنا ƛم ز : "المـƉل السيƐ الذǐ آل إليǊ أمر مكان ما بعد عمرانÜ فها هو يقول عن عسقǚن               

 وهو خراب يبابÜ ال أنيƩ بǊ إال أطǚال ماƛلةÜ وآƛارا طامسةÜ            - جبره اهللا  -ƛغر عسقǚن 
تƛƌر في القلب تباريƠ األسÜǏ وتعيد المشرƾ من أنسǊ حندساÜ وتحƚ المبƮر علǏ أعمال              
              Ơوتضرم في الجوان ÜǏوانقض Ǐوتذكر بمن مض ÜƖون بوابل العبرƽوإسـبال الج Ɩالعبـر

  .)1(..."جمر الغضا

 يبـين التعليƾ رأǐ السارد وتعاطǊƽ مƴ المدن التي كانƘ عامرƛ Ɩم خربƘ بƛƋر الƽتن أو                 
 :الغزو الخارجيÜأو بتغير األزمان وقد يعبر عن ذلǁ نƛرا  أو شعراÜكقولǊ في مليانة

Ǐعل أو عس Ʃƽالن Ǌأعلل في      Ǐعهد الشبيبة قد عس ǎزمان لد              

ǚاخر ملبسـا            لعل ربوعا من حƽالم ǁها عوا ريا       تعود لها تل  

Ǐانيـا      ويعطف باإلحسان دهر بنا أسƛ ƴام الشمل يرجƲلعل انت              

  )2(     لبعدهم عـاد األنيƩ مـعبساةزماني رماني بالنوǎ مـن أحب

Ʃووحشها بعد أن Üن خراب المدينة بعد عمرانŅمن خمسة عشر بيتا تبي ƖيدƮوهي ق   .  

             ƾيلة وتمكن عميƮوتنمي عن قدره أ Ɩة األيديولوجي في الرحلة العبدرية بارزƽيƲفالو   
في التزام السارد بالموضوعية والحياد في جل ما يعلƾ بÜǊ ولقد أƛار كƛيرا من قرائǊ الذين                

  .تتحكم فيهم العواطفÜ ولكنǊ بالمقابل قد أƛلƮ Ɲدور كƛير من عشاƾ الحقيقة 
    ǼǝǷ الǪƭƸة الǾǱƘƪƢة

ين أǐ يƋخذ شفي كون سهيل كان يعشر الناƩ بضم ال"السارد معتقداƘ األعراب      أورد
عشر أموالهمÜ وكذلǁ الضبÜ وأنهما كانا مكƃاسين علǏ تجار البر والبحر إتاوÜƖ فمسخهما             

                                                 
(1  - ƾدر السابƮالمÜ  ƭ:231.  
(2  - ǊسƽنÜ ƭ:25.  
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Ü علƾ  )1(..."فجعل أحدهما نجما في السماÜƇ واآلخر حيوانا في األرƯ        . اهللا عقـوبة لهما   
       ǁذلـ Ǐالسـارد علـǚوإنما الغريب من أمر         : "قائ Üاألعراب وباطلهم Ƙمن خرافا ǁوذل

سـهيلÜ وهـو ƮحيƠ مشاهدÜ أن اإلبل ساعة طلوعǊ تستدńبĉرŃهÜ فǚ تزال مولية بوجوهها               
                 Ǌفي الحين فولت Ƙاستدار Ǌمستقبلة لجهت Ǌحين طلوع Ƙوإن كانـ Üمـادام طالعـا Ǌعـن

  .)2(..." إال مقرا بǊ مƮدقا لǊأدبارهاÜوهذا أمر شائƴ مستƽيƯ لم أرمن أهل اإلبل

فالسارد يرفƯ اعتقادا ويسمǊ بالخرافةƛ Üم يقيم مكانǊ اعتقادا آخر ويسمǊ  بالƮحةÜ ولكن              
ƖاهرƲتعليل لل ǚب.  

ƖيدƮولما أراد أن يورد ق    :  

  سلŹم عن ذǐ سلم       مغنǏ الهوǎ المستغنم

ـćم   وقف بها مسـائǚ       عن ساكنĆ والـخي

هذه القƮيدƖ التي أولƴ أعراب زماننا بƎنشادهاǊ..." :       Ü تشويقا وتعليǚ قائǚ   مهŅـد لهـا برأي    
وكƛرƖ تردادهاÜ وألجل ذلǁ ذكرناها بكاملهاÜ وإن كان فيها بعƯ طولÜ فƎن الحسن ƹير              

ووƮلنا إلǏ قƮور   : "  كقولǊ مÜ وقـد يعلـƾ علǏ بعƯ األهالي وسلوكا ته         )3(."مملـول 
 موƮوفون بالبخلÜ وقد شاهدƘ من منعهم للماƇ ما         المـباركةÜ وهي كلها عامرÜƖ وأهلها     

   Ǌما اشتهروا ب ƾدƮ4(..."ي(Ü          Ǌة البخل التي اشتهر بها السكان دعمها السارد بمشاهدتƽƮف 
  .الخاƮة

 وقـد يعلـƾ علǏ المكان وما يروǎ عنǊ تعليقا عابرا يبين عن رأيǊ مƛلما علƾ علǏ هذه                  
أن :  البكرǐ عنهم  ه ما حكا  -رافاƘ وهو من جنƩ الخ    -وممـا يذكر أهل قابƩ    "الحكايـة   

                  Üماال Ǌروا فيها موضعا توهموا أن فيƽأن احت Ǐإل ÜƇسـالمة مـن الوبا Ƙمدينـتهم كانـ
Ü وكان قد   )5(..."فاستخرجوا منǊ تربة ƹبراÜƇ فحدƚ الوباƇ عندهمÜ بسببها من ذلǁ الزمان          

ا كƛرƖ شجرƖ   فيما يذكر أهله  : "أورد قـوال آخر لسبب الوباƇ الذǐ اشتهرƘ بǊ قابÜƩ قال          
                                                 

(1)  - Üالتجاني Üالرحلة ƭ62.  
(2)  – ÜǊسƽن ƭ:62.  
(3)  – ÜǊسƽن ƭ:44.  
(4)  –Ǌسƽن Ü ƭ:85.  
(5)  – ÜǊسƽن ƭ:90.  
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              ǁولذل Üيراƛبدان ساكنيها كƋتضر ب Ɩمية ومرارŃس Ǌجري ǎمنها لد Ƈبها فيكتسب الما Ǐالدفل
        ƖرƽƮير من أهلها إال مƛولكنا       . )1(..."ال تجـد وجوه ك ÜƖفهو لم يوازن بين القولين مباشر

 Ü وهو من  "تربة ƹبراƇ   "ورفضǊ لـ   " كƛرƖ الدفلǏ   "مـن خǚل السياƾ ندرǁ قبولǊ لتعليل        
الناحـية العقلـية تعليل مقبولÜ ولكن القƮة األولǏ يمكن أن تكون حاملة لمعتقداƘ قديمة                

 Ʃفي قاب Ɩخرافية"سائد Ƙمن قناعة".وإن كان Ǌما يرتضي ƾوف ÜǊالتوجي Ʃفالسارد يمار.  

  :قال) Ƙ:628( ومن توجيهاتǊ ما علƾ بǊ علǏ شعر أبي عبد اهللا محمد بن علي بن حماد 

 شيƇ من هذه األسماƇ في شعره فƎنما يعني مباني القلعةÜ فƎنǊ كان معنيا              وحيƛما ورد   "...
Ƙمن أبيا Ǌالمعاهد كقول ǁيندب تل:  

  أين العرسان ال رسم وال طلل     وأين ما شاد منǊ القادƖ األول

  ومجلƩ النوم قد هب الزمان لǊ     بحادƚ قلĄ فيǊ الحادƚ الجلل

  )2( ها خبر يجرǐ بǊ المƛـلوما رسوم المنار اآلن مـاƛلـة     لكن

       Ƈهذا هو أن أسما Ǌو " العروسين"  وسبب تعليق Üمة "والمنارǚأيضا   " عين س Ʃبقاب Ɩموجود
فقام بتوجيǊ  القارƏ لئǚ يقƴ االلتباƩ في ذكر األماكنÜ كما أن سارد الرحلة التجانية يƽعل                

ذهب الخوارج  مـا يƽعلـǊ سـارد العبدرية من كون اآلراƇ تƮدر عن خلƽية مذهبية إذ م               
             Ǌالسارد كقول ǎيرا من الكراهية لدƛير كƛي Ʃطرابل Ǐإل Ʃوهذا : "المنتشـر من جنوب تون

المـذهب هـو الغالب علǏ جميƴ البقاƳ التي بين قابƩ وطرابلƩ وخƮوƮا أهل الساحل            
مـنهمÜ فهـم بهـذا المذهب المذموم يتقربون ببيƴ من يمر بهم من المسلمين للرومÜ فتجد                 

ǁ يتحامون االنƽراد في قراهمÜ ويتجنبون إيواƇهم وقراهمÜ وهم من بقايا           الـناÜƩ ألجل ذل   
  )3(..."الشرذمة الضالة التي قام بها أبو زيد مخلد بن كيداد في إفريقية

   فهـذا الخبـر يشـرƟ ما أورده سارد العبدرية قبلÜ والكراهية التي عبر عنها السارد                
       ÜƇفاستحكم العدا Üعبر األجيال Ƙƛمذهبية توار        Ƴل األمر بينهم أن يباƮو Ǐحت Ʃبين النا

المسـلمون للنƮارǎ باعتبارهم أعداƇ في الدينÜ ولقد أشار السارد إلǏ مذهب هƌالƇ فهم              

                                                 
(1)  – Ü ƾدر السابƮالم ƭ:89.  
(2)  – ÜǊسƽن ƭ:116.  
(3)  – ǊسƽنÜ ƭ :119.  
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 والقراƇ يعرفون أن أبا يزيد من الƽƮرية التي تبيƠ دماÜ           Ƈمـن بقايـا أƮحاب أبي يزيد      
  .ƹيرهم من المسلمين  بخǚف الوهبية من اإلباضية

ه الرحلة أن ساردها بين الحين واآلخر يورد لنا بعƯ مزاعم الناƩ مما               والجميل في هذ  
بركة ماƇ متسعة حسنة المنƲرÜ     "هو سائد لدǎ العامةÜ من ذلǁ أنǊ ذكر عين طره التي لها             

                Ǌوإن جاوزت Üمعلوم ال تتجاوزه Ćحد Ǐتدخل البهائم إليها عند الشرب إل ÜƩƽشـارحة للـن
ون أن لها في كل عام رجǚ تقتلÜǊ البد لها من ذلƹ            ÜǁابƘ في مغايƯ ال قعر لهاÜ ويذكر      

Ƈفي الغربا ǁر ما يكون ذلƛ1(."وأك(  

 Ǌبحكاية شعبيةحول    لقد مزج تعليق Ʃƽشارحة للن ÜرƲالعين في كونها حسنة المن.  

         ǚقائ Ɩرſومـن هذا القبيل ما رواه عن سكان ط  " :       Ɩهذه البلد Ǌب ƘƮومن الغرائب ما اخت
    Ơف الريƮع Ɩوهم ينسبون            مـن شد Üول العامƮل من فƮƽب ƭير مختƹ ǁال ذلƮوات Ü

ذلـǁ إلǏ طلسم كان مدفونا بهاÜ وأن بعضهم أخرجǊ وكسرهÜ فكان سبب ذلǁ عندهم دوام        
              Üعليها ƫها ببلدهم عند نزول الجيوƽƮع Ńيشتد Ɵأن الريا Ɩزاوƽويزعم أهل ن Üǁهنال Ơالري

  )2( ." االرتحال بسبب ذلǁ عنهمألن الجيوƫ تسرƳ ويعدون ذلǁ من جملة الرفƾ بهم

من  إن انتشـار التƽسـير األسطورǐ للƲواهر الطبيعية في المنطقة قد يعود إلǏ أن الكƛير             
  .المستقرين فيها من الرومÜ وربما ورƛوا ذلǁ عن تراƛهم األسطورǐ في قراƖƇ الكون

       ƭوƮللن Ɵالشر ƴة التعليقية طابƽيƲخذ الوƋوقـد ت     .   Ƣبيتا للشما ǎبن ضرار   فلقد رو 
  : يƮف حمارا

 "         Ɲأخلة مله Ǐالبهم Ǐƽبس ǎنما     يرƋك Ǐالوسمي حت ƯرƋب Ǐرع  
Ưالبار   :Ǐالوسم ÜǊفي أول خروج Ƙاألخلة:النبا ÜƘبالنبا Ưيسم األر ǐل: المطر الذǚخ ƴجم.  

 Ɲال خ              :  الملهـƮƽإذا وجب ال ƴأنف الرضي Ǐوكانوا يجعلون عل ÜƳبالرضا ǊالƮف Ƙقد لهج ǐال الـذǚ
                   ƴفلم يستط Ǌهر شوكƲأن جف و Ǐإل ÜǏالبهم ƯرƋب Ǐفيقال إن هذا الحمار رع ÜƳمـن الرضا Ǌيمـنع

  ." رعيÜǊ إذ ذاǁ فعاد كƋنما يرǎ بǊ أخلة ملهƝ كراهة لǊ ونƽورا

               ƾالساب Ƙالبي ƴلما فعل مƛم Ƈبين الشعرا ƭأو التنا ƭوƮبين الن ƴالتقاطĂوقـد يشير إل
  :بن حازم في قولÜ Ǌقال وعليǊ عول حازم بن محمد 

                                                 
(1)  – Üƾدر السابƮالم ƭ:142.  
(2)  – ÜǊسƽن ƭ:142-143.  
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ƝلهŃأخلة م Ǐمن البهم Ǐنما    تلقƋعن رعي الجميم ك ŅدƮوت                 .  

  )ƛ)1م علƾ قائǚ ومعنǏ الشعرين واحد 

                 ƾبطر ÜǊالقيام ب Ǐتول ǐفي السرد الذ Ǌقناعت ǐأن السارد قد يبد Ǐإل ƭوهكـذا نخلـ   
ن وساكنيها أو علǏ المعتقداƘ     مخـتلƽةÜ مـنها التعليƾ المباشر علǏ الشخƮياƘ أو األماك         

                ƚمن حي ƭوƮأو يربط بين الن ÜǊأو يشرح ÜƇفي مقرو Ǌرأي ǐأو يبد Üالدينـية والشعبية
                Ʃوقد يمار Üالجمال والغرابة ƚمن حي Ǌفي مشاهدات Ǌبرأي ǐوقـد يبد ÜـرſƛƋيـر والتƛƋالت

دراƘ توجيهǊ علǏ القراƇ في كƛير مما يƮدره من آراƇ وتعليقاÜƘ وهذا كلǊ يƠƮƽ عن ق              
المƌلƽين التقويمية المتراكمة من خǚل الƛقافة الموسوعيةÜ والممارساƘ التƋليƽيةÜ         /الساردين

      Ü النباهة الذاتية Ǐية        "باإلضـافة إلـƮƮالق Ɩللماد Ƴالموز ƘوƮولعل هذا مايجعل من ال
Ƴاعل األيديولوجي بدون منازƽ(2)"ال  

   :ƍمǼǝ Ƙ الǪƭƸة الǾǁƘǾǖة   

 تتخذ شكل اآلراƇ في المقروƇاƘ والمسموعاƘ والمناقشاƘ أو            فالوƲـيƽة اإليديولوجية  
شـكل رأǐ تƽسـيرǐ أو تعليلي لبعƯ الƲواهر تعليǚ ينمي عن ذاتية السارد بما يتناسب                
والواقÜƴ وقد يسبب لǊ ذلǁ بعƯ االستطرادÜ ليسترسل في تƋمƘǚ وقناعاƘ خاƮةÜ فمن             

ن مƮر البد أن تشتمل علǏ      أ "ذلـǁ أنـǊ حـين تحدƚ عن المƮريين أورد خبرا مƽاده             
ƛ Üم  )3(..."طائƽتين إحداهما في ƹاية العتو واالستكبارÜ واألخرǎ في ƹاية الذل واالستحقار          

  ǚمعل ƾعلـ..." :            Ǐوسهم ميتة قد تربوا علƽألن ن ÝالحونƮر فيهم الƛألجل هذه الدقيقة يك
             Ǝف Üبل لم تسكنها قط Üالرياسة وحبها من قلوبهم Ƙوزال Üأحدهم   الـذل واالحـتقار ƾذا وف

لعمـل الطاعةÜ والتƘƽ أدنǏ التƽاƘ إلƟǚƮ حالÜǊ لم يبƾ مانƴ بينǊ وبين ذلÜǁ ألن أكبر                
  .)4(..."الموانƴ وأعƲم اآلفاƘ حب الرئاسة

   فالسـارد أمـام ƲاهرƖ لƽتƘ انتباهÜ Ǌ وهي كƛرƖ الƮالحين في مƮرÜ فربط ذلǁ بما                
هرƖ مƌداه أن العائƾ األكبر أمام التجرد       سجلǊ المƌرخونÜ وقدم تƽسيرا اجتماعيا نƽسيا للƲا      

                                                 
(1)  –  ƾدر السابƮالمÜƭ :184.  
(2) –Üسعيد بنكراد   Üǐالسرد ƭالن ƭ:83. 

  .1ƭ Ü:121 أبو سالم العياشيÜ الرحلةÜ ج–  (3)
(4)  –Ǌسƽن Ü 1جÜ ƭ:122.  
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                  ǁنها تسلƎف Ü إليها Ơر ال تطمƮمن أهل م Ɩولكون فئة كبير Üهـو حب الرئاسة ÜƖللعـباد
  .مسلǁ التجرد والتƮوف

    وعند اقتراب الحجاج إلǏ البقاƳ المقدسة شاƳ علǏ ألسنتهم أنهم يرون األنوار الساطعة             
في بǚد  ... ا إنهم رأوا األنوارÜ نƲرناÜ فƎذا هي بروƾ       فكلما قالو : "ابـتداƇ من الينبوƳ قال    

ƛم سƋلƘ الشيƣ أبا بكر     ... مراƘ كƛيرƖ في ƹير ناحية المدينة      بعيدÜƖ وتحققنا ذلǁ بƲهوره   
أنǊ نور النبي   " Ü إنǊ تحقƾ فلم ير إال البرƛÜƾم قال الذǐ ال يمترǎ فيǊ             ...السجستاني فقال   

      ǬǪـƽǷ ǴǾـǪǕ Żا ǺǪـǅ"   Ƙحقـيقة وإن كانÜ         ǚالسارد قائ ƾم علƛ Ü األنوار من نوره ƴجمي  :
..."                 Ƙممن تنور ǊالƛمƋوب Ǌأيضا ب ƭخا Ǌذكر شيخنا رضي اهللا عن ǐولعـل هـذا الـذ

بƮائرهمÜ فاستنارƘ بها أبƮارهمÜ فيشاهدون األنوار المعنوية المحسوسةÜ وإال فكƛير من           
ǁال يشاهدون ذل Ʃ1(."النا(  

Ǌ شيخÜǊ وبلطف وأدب رفيƴ أشار إلǏ أن كƛيرا من           فالسـارد أحسـن التعليƾ علǏ ما قال       
Ʃالنا Ƈالƌل هƛكسارد م Ǌأن قناعت ǐأ Üǁال يشاهدون ذل Ʃالنا.  

والعجب كل "  :إذ قال معلقا" المهدǐ المنتƲر"     ومـن تعلـيقاتǊ مـا أورده في قضية    
        ǁوف في ذلƮأهل الت Ưأن        ... العجـب من متابعة بع Ǐم بعضهم ما يشير إلǚبل في ك

أنهم قالوا ذلÜǁ فنحن ممن     فƎن ƠƮ عن هƌالƇ األئمة      ... شـيƣ محـي الدين يقول ذلǁ      ال
إذ ليƩ  ...إال أنا نكل العلم إلǏ اهللا تعالǏ في فهم ما ورد عنهم           ... يعتقدهمÜ ويجزم بƮدقهم  

في الشريعة قاطƴ يدل علǏ كذب الروافƯ في هذه المسƋلة بخƮوƮهاÜ وإن كانوا كاذبين               
افقة المحƾ للمبطل في جزئية ال دليل علǏ بطǚنها ال يدل علǏ            فـƎن مو  ... فـي ƹيـرها   

ǁذل ǎفيما سو ƾادƮكذب ال Ǐوال عل Üǁذل ǎالمبطل فيما سو ƾدƮ".)2(    

   وهـذا التعلـيƾ مبنـي علǏ تحليل عميƾ لقواعد األƮولÜ حتǏ أنǊ يمكن اعتبار هذا                
يدل علǏ قدر المعلل    االسـتنتاج بمـƛابة قاعدƖ عامة تطبƾ علǏ أمور منطقية أخرÜǎ مما             

  . بǚ إدراǁاإذ نجد بعƯ الناƩ إلǏ عهدنا يلو كونه" المهدǐ المنتƲر" المحقƾ في قضية 

  ألحŃد هذا جبل يحبنا ونحبǊ علǏ باب من: "...    ولما فسر أحد المشائƣ الحديƚ الشريف
  

                                                 
  .1Ü ƭ:183المƮدر السابÜ ƾج  -  (2)
(1)  – Ǌسƽج نÜ1Ü ƭ:242.  
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 أحدا  أن" بـ  ..."  أبواب الجنة وهذا عير جبل يبغضنا ونبغضǊ علǏ باب من أبواب النار           
مـن ناحـية الشام وهي مساكن اليهود وهم أعدǎ عدو لÜǊ وأحد حائل بينǊ و بينهمÜ وال                  

                Ǌوإن عيرا من ناحية مكة وهي وطن Üǁوبين عدو ǁممن يحول بين ǁأحـب إلي   Żا ǺǪـǅ
ǬǪƽǷ ǴǾǪǕǊد إليǚوهو أحب الب Üالحرام Ƙومحل البي ÜǊومسقط رأس Ü"...)1(  

       ǚقائ  ǁذل Ǐالسـارد عل ƾالجبلين في الحيلولة        " :    علـ ǁر الشتراƲن Ǌوفي هذا التوجي
بينǊ وبين أعدائÜǊ فقد سوǎ اهللا بين اليهود والمشركين في عداوƖ المƌمنين فقال لتجدن أشد               
               Üاليهود Ɩمن مضر ǎالمشركين ألهل المدينة أقو Ɩوقد علم أن مضر Üاآلية Ɩعداو Ʃالـنا

Ɩفي العداو ǁاالشترا ƴ2(..."م(  

 لǏ تƽسير لم يقنعÜǊ ورده ردا عقليا يتماشǏ وما يعتقده من كون األمور ال                 لقـد علƾ ع   
تƽسر تƽسيرا Ʋاهريا بسيطا ال تقبلǊ الوقائÜƴ ولذلǁ مال إلǏ رأǐ آخر مƽاده أن أحدا سمي                
                Üمن األحدية ƾوال اسم أحسن من اسم اشت Üǎعن الجبال األخر Ǌوانقطاع Ü لتوحده ǁبـذل

  . لحمار المذموم أخǚقاالذǐ هو اسم ا" عير" بخǚف 

                Ǌل Ɵفلما شر Üǐشعر Ƙبي Ǐعن معن ǐالنحو ƫل ابن يعيƋا سƮأن شخ Ǌومـن تعليقات   
  )3("يا سيدǐ وأǐ شƐ في المليحة يشبǊ الƲبية قال قرونها وذنبها " ذلǁ قال السائل 

   Ǌالسارد بقول ƾعلـ   " :            ǚادف محƮلم ي ÜǊوجموده علم أن تقريرا ل Ǌجهل Ǌهر لƲ ولما
  ابǊ تهكما بƋقبƠ ما في الƲبية وأبعده من وƮف اآلدمي تشبيها لǊ علƹ ǏباوتÜǊ وأنفƋج

  )4("  مƛلǊ ال تقرر لǊ لطائف المعاني

   وقـد يكون التعليƹ ƾير معلل يكتƽي فيǊ بƮƎدار حكمÜ كما فعل حين روǎ أبياƘ أبي                
  .الƽضل ابن شرف

  ولم أجزƳ لهول الموƘ لكن     بكيƘ لقلة الباكي عليـا

  أن الدهر لم يعرف مكاني      وال عرفƘ بنوه ما لديـاو

  زمان سوف أنشر فيǊ نشرا      إذ أنا بالحمام طويƘ طيا
                                                 

  .1Ü ƭ:258المƮدر السابÜ ƾج –  (1)
  .1Ü ƭ:259نƽسÜǊج –  (2)

  .2Ü ƭ:255نƽسÜ Ǌج –  3)
(4)  - Ǌسƽن  Ü ƭ:255.  
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   إن مƘ حيايأسر بƋني سƋعيƫ ميتــا      بǊ ويسوƇ ن

Ǌبقول ǁذل Ǐعل ƾمن هذا:   فلقد عل ƸبلƋب Ǌفي حيات Ǌسƽن Ǐƛحد رƋب ƴ1(.ولم أسم(  

 تمر بǚ تعليÜƾ وإبداǊ     Ƈية ال يترǁ مشاهدتÜǊ ومقروƇا ت        إن السـارد في الرحلة العياش     
 Üǐواحد هو               "الـرأ ƘوƮ يمر عبر ƭفي الن Ɩكل المعارف المنتشر Ǐعلـ ƾـديƮإن الت

 وهذا ينسحب علǏ الجوانب الƽقهية والتاريخيةÜ والطرƮ ")2(Ü        ƾوƘ السارد الكلي المعرفة   
سلوكاƘ البشريةÜ إنǊ يغربل كل ما      الƮـوفيةÜ والتƋمƘǚ الƽلسƽيةÜ واإلبداعاƘ األدبيةÜ وال      

  .يسرده ƹربلة تقنƴ القارÜƏ وتنير لǊ ما ƹمÜƯ وتجعل األفƾ  المعرفي أوسƴ وأرحب

تتجلǏ هذه الوƲيƽة في النشاط التƽسيرǐ لǔياƘ واألحاديÜƚ         :   وفـي الرحلة الورتيǚنية   
رƖ بين  والشائعاƘ الدائ   واألحـداƚ الغـريبةÜ    ÜوالتعلـيقاƘ علـǏ األخـبار التاريخـية       

  .الناÜƩباإلضافة إلǏ ما يتعلƾ بالعقائد

واسجدǐ " وسƋلني أيضا عن قولǊ تعالǏ في مريم        : "     فمـن النشـاط التƽسـيرǐ قال      
واهللا أعلمÜ إن اهللا خاطبها أوال بسجودها نƲرا لمقامها         " قلÜ"Ƙ  " واركعـي مـƴ الراكعين    

الها مƴ قومهاÜ ألن    الخـاƭ بهـاÜ وخاطـبها ƛانـيا بالركوƳ مƴ الراكعينÜ نƲرا إلǏ ح             
  Ƙ مريم من هƌالƇناـÜǏ قلوبهم مƴ الحÜƾ وأجسامهم مƴ الخلÜƾ فكـالعارفين باهللا تعال

 تƋويǚ  )4(فهو يƌول بعƯ اآلية من آل عمران      . )3(..."المتمكنـين الراسـخين فـي العلم      
  .يتناسب ورƌاه الƮوفية لمقاماƘ الترقي

" يبلƸ المرƇ بنيتǊ ما ال يبلغǊ بعلمǺǪǅǬǪ " :      Ǌ اƽǷ ǴǾǪǕ Ż       وعلƾ علǏ حديƚ رسول اهللا      
 Ǌوبخلود الكافرين في              : بقـول Üمنين في الجنةƌبالخلود للم Ƈأن حكمة الجزا Ƙوقـد علمـ

العـذاب في النارÜ هو أنǊ علǏ حسب نية كل من المƌمن والكافرÜ فƎن المƌمن والكافر لو                 
فر ما أحب أن يسلب كƽرهÜ      بقـي علǏ الدوام في الدنيا ما أحب أن يسلب إيمانÜǊ وكذا الكا            

                                                 
(1)  –ƾدر السابƮج المÜ2Ü ƭ:246.  
(2)  – Üسعيد بنكراد Üǐالسرد ƭالن ƭ84.  
(3)  -ƭ Üالرحلة Üنيǚ291:  الورتي.  
  .43:  آل عمرانÜ اآلية-  (4)
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كـل منهما ينوǐ التƋبيدÜ فيما حƮل عندهÜ فǚ ينبغي االنتقال عنǊ أÜǚƮ فجزاهم بالخلود               
  )1(..."في المحلين

يـدل علـǏ الƽهم العميƾ للمقاƮد والغاياƘ والتƋويل الراسƣ ألقوال           التوجـيǊ   هـذا   و    
ƚالشريعة من قرآن وحدي.  

ة التي اتبƴ فيها العياشيÜ ونسب القول لنƽسǊ ما مر حول              ومن تعليقاتǊ علǏ أقوال الشيع    
Ü وهذا ما يجعلنا نƲن بعƯ الƲن في تعليقاƘ الورتيǚنيÜأهي من           )2(المهـدǐ المنتƲـر   

   أم ƮادرƖ عنǊ أƮالة Þ ÞتƇǊامقرو

في الـبالغة األهمية هي المتعلقة بالمƲاهر االجتماعية التي عايشها كقولǊ            آراƇه      ولعـل 
فنجد النساƇ المتبرجاƘ كƋنهن في ليلة الزفاف بهن        : "  ƛم معلقا   واƽƮا ورÜƖنسـاƇ بلدƖ زم   

             Üǐدƛوال ÜدرƮالمستحسن منهن كال Ƙباديا Ƙالعورا Ƙمكشوفا Üوالعـيون Üفـي األزقـة
                ǚمن رآهن من العباد فض Üاهللا ƾإنهن أجمل خل ǁذل ƴوم Üخذƽوال ƾاإلبط والسا Ƙوتحـ

       ƽإذ ي Üير       عن أهل اللهو واللعب افتتن بهنƹ Üمحاسنهن Ɩومشاهد Üيتهنƌويرهب عند ر Ƴز
 إنǊ تعبير عن جانب     .)3(..."محجوباÜƘ بل كلهم أوجلهم يƽتخرون بذلÜǁ فقد ضلوا وأضلوا        

ولعلǊ يقƮد نƽسÜ Ǌإذ هو من      .نƽسـي خƽـي حين رأǎ هذه المشاهدÜ فƋسند االفتتان للعباد          
  .دƚ عن الكوامن النƽسية ذروتها حينما تتحةالعبادÜ وهكذا تبلƸ الوƲيƽة اإليديولوجي

تجوƩ في ديار    هي رحلة خارجيةÜ  ف     أمـا رحلـة نتيجة االجتهاد في المهادنة والجهاد        
     ÜƘمن الحياد في تقديم الموضوعا Ƴبنو Ǌسƽـم أن ساردها يحاول أن يلزم نƹور Üاآلخـر
                Üولعلنا ال نوده إن وجدناه Üفي األدب Ǌال وجود ل Ưالمح ǐأن السرد الحياد ǁلكـنا ندر 

              Ü ƘاƽƮاأللقاب أو ال ƾǚطƎك ÜƲاƽواألل Ƙالتعبيرا Ưالسارد من بع Ƙلـذا نستشف تعليقا
كل تƋويل هو استحضار لسياÜ ƾوكل      " أو من خǚل المستوǎ اإلدراكي لما يسردÜذلǁ أن         

  )4(" للوحداƘ المعجميية"و"للملƽوƲ"و"للواقعة"سياƾ هو ذاكرƖ خاƮة  

ƴوفي الرحلة الغزالية كغيرها يتموض  ƴم Ǐويتماه Üǁالمشار ƴية  السارد في موقƮالشخ    
                                                 

(1)  -ƭ Üالرحلة Üنيǚ614:  الورتي.  
(2)  -ƭ ÜǊسƽج.464:  ن Üوالرحلة العياشية Ü1ƭ Ü :242.  
(3)  – ÜنيǚالورتيÜالرحلة ƭ:700-701.  
(4)  - Üسعيد بنكراد Üǐالسرد ƭالن ƭ:110.  
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 بضـمير المـتكلم المƽـرد أو الجمÜƴ لهذا تتاƟ لǊ الƽرƮة بƋن يتحدƚ من الداخلÜ ومن                 
Ǌالخارج حسب ما يدرك.  

فمنذ البدƇ يطلقǊ   " الطاƹية  "    فمن التعليقاƘ اللƲƽية التي تدل علǏ نوƳ من التƮور لقب           
 ƛم تخف اللƲƽة المشحونة     )1(."دار طاƹيتهم ومحل ديوانهم   وهي  " السارد علǏ حاكم سبتة     

Ü وهو لقب يطلقǊ علǏ حكام الوالياƛÜƘم يستعمل بعد ذلǁ          ..."حاكم البǚد "فيستعمل أحيانا   
 يبقي فيها لقب الطاƹيةÜ     أسبانياولكن اإلشاراƘ إلǏ ملǁ     ... نائـب الحاكمÜ أو ابن الحاكم     

بمعنǏ كبار المسƌولين المبعوƛين من     " طاƹية  أƮحاب ال "ويخƽف اللƲƽ أيضا حين يستعمل      
   Ǌكقـول Üǁد بالعبور           : " الملـƮوأن نق Üية بالحركةƹحاب الطاƮأ Ưوقـد أشار علينا بع

  .)2(..." بستانا عƲيما

         Ǌكقول Ǌيضيف أيضا أهل Üيةƹوكمـا يضـيف رجـال الدولة للطا   " : Üيةƹالطا Ƙفيهم بن
ودار الطاƹية متƮلة بهذا    : " أيضاÜ كقولÜ Ǌ وتضاف األشياƇ    )3("وƹيرها من بناƘ أعيانهم   

Ü والقارƏ وهو يستقبل هذه األلƽاƲ يستƛقلها أول األمر لما تحملǊ من عدائيةÜ             )4(."البسـتان 
وحين يسرد السارد خطاب    . لكـن يخـف وقعها مƴ ألƽة قراƇتهاÜ حتǏ تكاد تكون عادية           

فكان جواب سيدنا   : "  كقولÜ Ǌ يعود ذلǁ االستƛقالÜ   األسبانيالسلطان المغربي أمام  السƽير      
إن طاƹيتǁ مميز ومقدم علǏ الطغاƖ من األجناƩ المƮالحين المتƛال          : أعزه اهللا للبشادور  

  . )5(..."أمرنا في شƋن األسارǎ المسلمين

وال شǁ أن الكلماƘ األولǏ     " عƲيمǁ"   فالسلطان استعمل الطاƹية والطغاÜƖ كما استعمل       
       ǁوكلمة     تنمـي عـن موقف السلطان من الملو Üير المسلمينƹ "ǁيمƲتعبر عن تقدير   " ع

 لملكÜǊ وكƋن السلطان اتخذ علǏ لسان السارد موقعينÜ موقعا مناسبا لÜǊ            األسبانيالسـƽير   
 Ǌرالباشا دو " األسبانيوموقعا مناسبا لمخاطب."  

  وكتب أيده اهللا للوالي:" إال في رسالة تقول األسباني إلǏ اسم الملǁ د ولم يشر السار

                                                 
(1)  -ƭ Üالرحلة Üالغزال ǐ48:  أحمد بن المهد  
(2)  – ÜǊسƽن ƭ:122.  
(3)  – ÜǊسƽن ƭ:131.  
(4)  – ÜǊسƽن ƭ:134.  
(5)  –Ǌسƽن Ü ƭ:231.  
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مƮلحة ) كذا(اعنين في السن الذǐ لم تبƾ فيǊ      ط يحضǊ علǏ سراƟ ال    Ʃكار لو ) ملـǁ ال (
  .(1)..."لما في ذلǁ من األجر

فƎذا هي       "... ومشتقاتهاÜ كقولǊ   " الكـƽـر"   ومـن األلƽـاƲ المشيرƖ إليديولوجية السارد        
"Ƙزمـامـا "            Üمن أسراهم من يد المسلمين من أول الزمان ǐمن افتدĂعل Ƙاشتمل Ƈوأسما

الملـوǁ مـن المـسـلمـين المƽتدǎ من أيديهم الكƽرÜƖ وأسماƇ الƽرايلة المتوسطين في             
ǁير المسلمين من األسبان(2) ."ذلƹ ǎسرǖة عامة لƽƮ هنا Ɩرƽفالك .  

       Ǌكقول ƭوƮم النƲوبهذا التعميم نجدها في مع  ..." :      Ƈالƌه Ǌونحن نستعيذ باهللا مما علي
  )3(."هم في الكƽرالكƽرƖ من عدم الغيرÜƖ وتوƹل

               ǎعجيبا ورأ Ƈناƹ ƴوسم ƚليلية اختلط فيها الذكور باإلنا Ɩبعد سهر Ƈجا ƾفهـذا التعلي   
Ü وقد يقƮد بǊ بقايا المسلمين      أسبانياوالواضƠ أن الكƽر هناعام يشمل سكان       . رقƮا ƹريبا 

هم إنهم من بقايا األندلÜƩ وقد طال علي      : "... الـذين أعجـبوا بـƋخƾǚ الكƽـر كما يقول         
  .)4(." العهدÜوربوا في بحبوحة الكƽر والعياذ باهللا

    وبعـد حوالي الƛلƚ من بدƇ سرد الرحلة يخف استعمال اللƲƽة وال تعود إال في آخر                
      Üير األسبانيƽالس ƴوالسـارد يستعمل كلمتين مÜن كلمة الكافر   ) باشدور والكافر (الرحلةƋفك
تشƽي أحيانا في حين تستعمل كلمة      تسـتعمل فـي موقف التمييز والمƽاضلة وبشيƇ من ال         

  . استعماال رسميا مجردا من الدالالƘ اإلضافة" باشدور"

الذاƘ المتƽƮة " وبـذلǁ تعـود كلمـة الكƽر ال لتدل علǏ اسم معنǏ وإنما لتدل علǏ اسم                
وقـد شاهد هذا الكافر ما لم يشاهده ƹيره من الباشدوراƘ من المباشرƖ التي في    : "بالكƽـر 

ال  وإن كان هذا التعلبƾ قد       Ɩ"...)5(Ü والغلƲة عليهم وإƲهار قوƖ اإلسǚم     طـيها قمـƴ للكƽر    
   شƐ مادǐ محسوǊÜƩال يقابل مقبوال لدǎ القراƇ لما فيǊ من التعاƲم اللƲƽي الذǐ نيكو

 ƴر من موضƛفي أك Ǌة كقولƲƽلل Ưر" وقد تضاف األرƽد الكǚار"أو " بƽد الكǚب".  

                                                 
(1) Üƾدر السابƮالم ƭ:181. 
 ƽ ƭ:49سÜǊ ن– (2)

(3)  -ƭ ÜǊسƽ71: ن.  
(4)  –Ǌسƽن ƭ Ü:73.  
(5)  -ƭ ÜǊسƽ228: ن  
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         Ǐذكية إل Ɩوقـد يشـير السارد إشار     Ǌمن اآلخر كقول Ǌƽبالمال رده     : "موق Ǌل Ƙƛفلما بع
                  Ǌل Ƙخيره ودعو Ƙرƛفك Ǌإال من مال ÜƇواجب الكرا ǐدƌالمعـوج ال يـ Ǌوأقسـم بديـن

  )1(."بالهداية

Ü وهو أداƇ الكراƇ من مالƛ ÜǊم       "لسلوكǊ المستقيم "لتكون منافية   " المعوج"فهو يستعمل ƽƮة    
 Ǌل Ǌدعائ ƴبالهداية"لتتناسب م."  

فƎذا بالنƮارǎ هم   : "... يƋتي بƋلƽاƲ أقل إƛارƖ وأكƛر وقعا كتعليقǊ علǏ مشهد بقولǊ            وقد  
    ƖويرƮوالت Üدǚفيما يزعمون –طلبة الب-         ǚوحملهم إياها لي Üمǚمريم عليها الس Ɩعن السيد 

              Ǐولهم عل Üعن أهل المدينة في يومهم ƖادرƮللذنوب ال Ɩارƽزقة المدينة فيها كƋومرورهم ب
فقط وإنما يمكن تعديتǊ إلǏ المشهد      " التƮويرƖ  " ال يخƭ " يزعمون"Ü فلƲƽ   )2("ذلـǁ خراج  

   Ǌلسان              .واالعـتقاد كلـ Ǐريحة علƮير الƹ إذ تقـيم الـرحلة نـوعا من المقارنة الدينية
  .)3(."ونحن والحمد هللا علǏ نƲافة ديننا وطهارتǊ: "...كقولǊ.السارد

  .نǊ هو نجاسة دين اآلخر فالمنطوƾ بǊ هو نƲافة اإلسǚم وطهارتǊ والمسكوƘ ع

Ǌي كقولƽاهر والخƲال Ƈاالنتما Ǐعل Ƙوقد يستدل بالسلوكا:  

"              Üالروم ƾǚخƋك Ƙقهم ليسǚألن أخ Ýǁوال يستبعد ذل ÜƩير من بقية األندلƛوأخبرنا أن الك
ǁمة لذلǚأكبر ع Ǌومحبتهم ما في Üمǚسǘ4( ."وفي ميلهم ل(ÜǊأو كقول:  

وقد أƲهر  ... مدينتين اسمǊ بǚشكوÜ وهو من أعيان العدول      وقد التقينا برجل من طلبة ال      " 
من الميل إلينا ما ƹلب الƲن أنǊ مسلمÜ وƮار يشير بƎشارƖ خƽية ويكƛر من االلتƽاƘ حال                
مخاطبـتǊ إياناÜ ولم يستطƴ التƮريƠ بما في باطن األمرÜ وجاƇ ببنƘ عليها أƛر العربان               

  )5( ."بعيدƖ عن الشبǊ بالروم خلقا وخſلقا

   Ʋاƽراني"وقد يستعمل السارد من األلƮأنها " ن Ǐقلة في الرحلة حت Ǐوما في معناها عل  

Ǌمن اإلعجاب والتقدير كقول Ƴترتبط بنو " : Ǌولد حاكم البلد نائبا عن أبي ǁوالمباشر لذل  

                                                 
(1)  - ƭ Ü ƾدر السابƮ187: الم.  
(2)  – ƭÜǊسƽ50:ن.  
(3)  – ƭÜǊسƽ157:ن.  
(4)  – Ǌسƽن ƭÜ:104.  
(5)  – ƭÜǊسƽ73-72:ن.  
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               Ɩوقد أحسن المباشر ÜǊجنس Ƈفي أبنا ƖƇاحب عقل ومروƮ رانيƮذا هو نƎفـ ÜǊلمرضـ
 الذكر الحسن ما ورد في االتƽاƾ بين السƽير والملǁ حول األسرǎ             ومن هذا  )1(..."واألدب

   Ʃوفي البند الخام Üالمسلمين... "          ņأضر Ǌحال الخدمة ألن ƖرƮعليهم أحد من المتن Ǐأال يول
ǎارƮالن ƾ2(."عليهم من مطل(  

    ǎارƮويبدو أن استعمال كلمة الن  "          ÜǊولƮالمسلم نحو الدين المسيحي في أ Ɩينم عن عقيد
  .ين  يتشكل بمعتنقيǊ عموما فƎن األمر يختلف أما ح

فلما بلƸ النƮراني ما  : "   وقد بلƸ من بعƯ النƮارǎ أن تبرعوا بǁƽ األسرǎ بǚ مقابل
         Ǌم فيǚعن الك ǐخرƋوت Üفي نازلة األسير Ǌب Ƙƛباألسير وقال  ...حـد Ƈهو مني هدية  : "جا "

قلƘ لǊ ال أقبلǊ إال إذا أرضيتǁ       وأقسـم بدينǊ أنǊ ال يقبƯ فيǊ درهما واحداÜ فƋبيƘ ذلǁ و           
إني أريد الوƮول لبلدÜǁ وهناǁ تحƮل المكافƖƋ بالوقوف معنا  "بالƛمن الذǐ تطلبÜǊ فقال 

واسم هذا .Ü فهناǁ قبلƘ هديتǊ ووعدتǊ خيرا" فـي المسـائل التـي تعـرƯ لـنا بالبرية     
مسن Ü ومن الغد جاƇ أحد الƽتيان بƋسير تونسي وهو          " ضن أسروكƮ Ǐĉلƭ  "النƮـراني   

فجازيتǊ بما يناسب من القول     " بشكليط"جـداÜ وقـال هو أيضا هدية واسم هذا النƮراني           
  )3(."الحسنÜ وانƮرف مجبور الخاطر

ال تنƽي ƹيرهاÜ ولكنها في العموم ال       " النƮراني" للƲƽ   ة    فهـذه االسـتعماالƘ اإليجابي    
  "الطغاƖ"تحمل عدوانيةÜ بخǚف كلمة الكƽر أو 

وأƛر هذا  : "... الذǐ يتخلل السرد كقولǊ    -من إيديولوجية السارد الدعاƇ      ومما يحمل شيئا    
أعادها اهللا  . أن البǚد كانƘ للمسلمينÜ وهذا أƛرهم     ) علǏ(السـور أبقـوه علǏ حالǊ شاهدا        

فنمنهم من لÜƲƽ ومنهم من     . إال ما كان من بعƯ بقية اإلسǚم      :"...Ü أو كقولǊ  )4(."لǘسـǚم 
 .)5(."ميعهم لǘسǚمأشارÜ نسƋل اهللا أن يهدǐ ج

  نومن تعليقاƘ السارد التي تنم عن عقل راجƠ وإدراǁ عميƾ موقǊƽ من هزيمة المسلمي   

                                                 
  .Üƭ :76السابƾ المƮدر–  (1)
(2)  – ƭÜǊسƽ141:ن.  
(3)  – ƭ ÜǊسƽ188:ن.  
(4)  –ƭ ÜǊسƽ67: ن.  
(5)  -ƭ ÜǊسƽ79: ن.  
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قل لو كان فيها آلهة إال اهللا       " وبالشريعة  : ".. فـي األنـدلƩ إذ قـال بعد أن أو رد أدلة             
 فـƎن تعـدد األمراÜƇ وانتƮار بعضهم علǏ بعƯ واتباƳ األهواÜƇ يƽضي إلǏ             " "لƽسـدتا 

وأما العدو الكافر فقد وعد اهللا تعالǏ عباده بالنƮر عليǊ          . الخـراب والمحـƾ والعياذ باهللا     
Ü فهذا موقǊƽ من الƮراƳ     )1(."والƲـهـورÜفǚ يلتƘƽ للكƛرƖ منǊ وال للقلةÜ وهذا أمر مسلم         

 Ʃفي األندل.  

من    وال نتـرǁ هذه الوƲيƽة قبل أن نشير إلǏ اإلعجاب الذǐ عبر عنǊ السارد في أكƛر                 
وتقدمهم لتسراد علǏ  "...موضـÜƴ كقولǊ في نƲام سير الجنود أمام التسراد بكيƽية منتƲمة            

حالǊ هي من العجب بحيƚ يƋتي الشلƲاƲ في إƛر ƮيحاƘ الطبول علƛǚƛ Ǐة ƽƮوف كل               
Ʈـف فيǊ ستة رجالƛ Üم ƛǚƛة ƽƮوف أخرǎ مƛل األولƛ ÜǏم مƛل الƛاني وهكذا إلǏ تمام                 

 م الƽƮين من الوسƴ والƽƮوف التابعة لها قدر ما أخذوا نƮيبه          الخمسـمائةÜ وقدر ما بين    
                  ƴمن الوس Ƙوف وما تركƽƮال Ɵأشبا Ƙما أخذ Ǌب Ʃضابط وقي Ơفلـو فت Ưمـن األر

 القدر  دالƽاƮـل بـين الƮـƽوف من الوسƴ والƽƮوف التابعة لها لوجدتها واحدا ال يزي              
   )2(..." علǏ الƽراƷ قدر إƮبÜƴ وذلǁ مما يتعجب منǊرالمعمو

         Ǌكقول Üالدار المعينة     : "   ويـتعجب السـارد من إتقان البنيان تعجبا بالغا Ǐولما انتهينا إل
لنـزولنا رأيـنا مـنها ما يتعجب منǊ من إتقان البنيان وارتƽاعÜǊ وتعدد الغرف والمقاعد                

 بمقاعد للنوم هي ƹير     ةوتزيينها بƋنواƳ الديباج والستور المرقومة بالذهبÜ والƽرƫ المنتخب       
قاعـد المعـدƖ للجمـƴ والمǚقـاƖ بالقـومÜ إلƹ Ǐير ذلÜǁ مما يدل علǏ رفاهية أهلها                  الم

وفي : "Ü كمـا تعجب من جلوƩ الناƩ في طبقاƘ علǏ مسطباƘ كقولǊ           )3(."وحضـارتهم 
تـرتيب جلوƩ هذا الخلƾ الكƛير علǏ التدريƝ من بسيط األرƯ إلǏ منتهǏ علو الدار ما                

          Ƙكيف وقد ستر ÜǊـنعƮ لغـرابة Ǌأشباحهم أسوار الديار القائمة المحيطة      يـتعجب مـن 
إنǊ يتعجب من مدرجاƘ الساحاƘ العامة      Ü )4(."بالبƮǚـة مƴ طرف من بسيط من جدرانها       

  .ومدرجاƘ المǚعب التي يجلƩ عليها المتƽرجون المشاهدون لمباراƖ الƛيران
                                                 

  .ƭ:112 سابÜƾالمƮدر ال -  (1)
(2)  – ÜǊسƽن ƭ:50.  
(3)  - Ǌسƽن ƭÜ:61.  
(4)  -ƭ ÜǊسƽ65: ن.  
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  : الǞǾǑǸة الǽƸǾƜǖƢة Ƿƍ اǾǕƘƜǎǱȅة
 الخطاب المسرودÜ فيƮرƟ بما يƌلمǊ أو يسرهÜ        مƴ)1(    وفيها يقيم السارد عǚقة عاطƽية    

                ƴة مƽيƲهذه الو Ɲوقد تندم Üللتعبير عن الوجدان Ɩمد ƭويـتوقف السـرد الرحلـي ليخل
  .         الوƲيƽة التعليقيةÜ فتƋتي التعليقاƘ انطباعية متداخلة مƴ السردÜ وقد تكون مستقلة واضحة

مركزÜ فيعبر عن أفكاره ومشاعرهÜ بحيƚ         فالسارد في الوƲيƽة التعبيرية يحتل نقطة الت      
            ÜƳتذوب في الموضو Ƙبل إن الذا Üالخطـاب ذاتيا ƠـبƮي"     ǊملƋتت ǐالذ Ƈفي الشي ƴفتشي

Ü )2(."حـياتهاÜ وروحهـاÜ ونـوازعهاÜ ورƹـباتها ومشـاعرهاÜ وشتǏ مƲاهر إحساسها            
                ƴم Ƙاعل فيها الذاƽير من المواقف التي تتƛفالـرحالون يعبـرون عـن مشاعرهم في ك

  .وضوƳ التƋملم

والحƘ بادية  : "    فهـذا العبدرǐ بعد أن وƮف الروضة الشريƽة بالمدينة المنورƖ  قال           
للعـيان يƛير مرآهاÜ من ذǐ الوجد كامن األشجانÜ ويهيƝ من القلب ساكن األحزانÜ كƋنها               
  ترقب أو تندب حبيبا بانÜ وتذكر من يƽكر بزمان  كانÜ وتترجم عما يستعجـم  من مغان

  )3(..."عما تلوƟ إليǊ ببيانÜ يا لها واعƲة كل عن شƋوها قƩ وسحبان... Ü تشرƟ  بمعان

  إن سـارد العـبدرية يلجم مشاعره وأحاسيسÜǊ وال يعبر عنها إال قليÝǚ ونجده في هذا                
                Ƙلهذا قلÝير هذا الموقفƹ العامة التي يمكن أن تقال في Ƙـي بهذه العباراƽالموقـف يكت

  .نطباعيةعنده المواقف الذاتية اال

   أما العياشي فقد سجل موقƽا ذاتيا إƛر تغيير أحد أقاربǊ لموقǊƽ من السير إلǏ الحÜƝ وقد                
وشƾ علǏ النƩƽ رجوعÜǊ وسالƘ علǏ ذلǁ الجƽن دموعÜǊ وكان      : "...كـان قررذلÜǁ قال   

ƾفي الطري Ǌاية... ممن يعتد بƽولكن في اهللا ك Üايةƹ Ǌراقƽلمنا لƋ4(..."وت(  

ـ     ن الذاƘ في جانبها االنƽعالي واضÜƠ وقد تƋسف عن عدم خروج أخيǊ               إن التعبيـر ع
محمـد الـذǐ كان معتمدا عليǊ كƋحسن رفيƾ في التغلب علǏ مشاƾ الطريÜƾ وقد تمتزج                

           Ƴفـي موقف الودا Ǌكقـول Üوالحـزن Ɵـرƽارتها : "...مشـاعر الƛوأ ÜƘالزفرا Ƙوتتابع
                                                 

(1)  -ƭ Üخطاب الحكاية Üƚ265: جيرار جني.  
(2)  - ƭ Üالذاتية Ɩأدب السير Ü84:عبد العزيز شرف.  
(3)  -ƭ Üالرحلة Üǐ206:  العبدر.  
  .1ƭ Ü :14 أبو سالم العياشيÜ الرحلةÜ ج-  (4)
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مزجنا بحǚوƖ المتوقƴ مرارƖ    الحسـراÜƘ وƹبط المقيم الذاهبÜ وشكر الƲاعن الواهبÜ و        
الواقـÜƴ وقد يستشǏƽ من بعƯ األدواƇ باحتساƇ السم الناقÜƴ وحين فارقƘ الولدÜ والغرام              

ǚسج Ƴمن الدمو Ƙسكب Üم ألدƮخ Ǌفي ...Ƙ1(..."وأنشد(  

فهو موقف عسير   .    فموقف وداعǊ لǖهل أورǊƛ ألما وحسرÜƖ ممزوجين باألمل والƽرحة        
    Ǌسƽمها  – جعـل السارد يحاور نƮبل يخا -       ǎواألخر Üƾالطري Ǐموجهة إل Ǌعيني ǎحدƎف 

ƾرقي ǐوبوجدان أبو Üƾيƽة الزوج الشƽبعاط ƾالعشي ƴتودي Ǐإل.  

   ولمـا ودƳ المودعـون مكـة المكـرمة بعد أداƇ المناسÜǁ لم يجد من الوجد ما يجده                  
لعل ما  فقلƘ في نƽسيÜ    "...المودعـون لكونǊ نوǎ المجاورƖ فƋخذ يناجي نƽسǊ ويحاورها          

              ÜيمةƲالمشاعر الع Ǐإل ƫوالتعط Üƾراƽده بسرعة من ألم الǚب Ǐإل ƴالراج Ƴيجـده المود
واجـتهاده فـي الـدعاÜƇ مƴ اإلقبال علǏ التضرƳ بكليتǊ يوازǐ عند اهللا أعمال المجاور                

وقليل عمل مقرون بتلǁ األحوال السنية التي تحƮل للمودƳ         ... والمقـيم بمكة طول سنة    
  )ƛ"...)2ير عمل من ذلǁيعدل عند اهللا ك

   فƽي هذا النƭ امتزجƘ المشاعر مƴ التعليƾ التƽسيرǐ المتƋمل لموقف المودعينÜ وهو            
              Ƴمزيدا من اإلشبا Ʃيلتم Ƴلكون المود Üاية الحسنƹ وفي Ǌسية وجيƽمن الناحية الن ƾتعلي

ما الروحـي قـبل الـرحيلÜ في حين يعلل المجاور نƽسǊ بƋن الموقف لن يƽوتǊ ما دام مقي           
 فالعياشي يبوƟ بمشاعرهÜ وال يلجمها كغيرهÝ لذا نجده حين          Üوسيشـبƴ حاجتǊ بعد الموسم    

وأǐ مسرƖ أعƲم من الدنو من دار الرسولÜ وأǐ لذƖ          : "...اقترب من المدينة المنورƖ يقول    
أهـنƋ وأمرƌ من تنشƾ نسيمها الذǐ هو ƹاية المنǏ والسولÜ فلعمرǐ لقد انتعشƘ بعد ما                

Ʃ األفراƟ بعد ما أفلÜƘ وانبسطƘ أنوارها من القلوب إلǏ الوجوه           ذبلـÜƘ وطلعـƘ شمو    
 ƘشـرقƋمن دون حاد وال            ...ف Ƙوخب ÜƘسرعƋف Üفي الركائب Ɵار النشاط والمرƛهر آƲو

سـائÜƾ وأوضعƘ وكƋن ما يلƽحها من سموم الرمضاƇ نسيم السحرÜ وكƋن عرقها السائل              
سان والحيوانÜ و نشط لها الƲاهر       فالƽرحة قد عمƘ اإلن    Ü)3(..."مـƴ األعـناƾ بليل المطر     

                                                 
(1) – Ü ƾدر السابƮ1ج المƭ Ü :14.  
  .1ƭ Ü:227نƽسÜǊ ج – (2)
(3)  -ÜǊسƽ1ج  نƭÜ:232.  
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              Ơيƽأن ل Ǐحت Üǎبشر Ƈالمشقة يسرا والعنا Ƙوعاد ÜاعنƲوانبسـط المقيم وال Üوالـباطن
                Ƙإال بشم نسما ǁوما ذل Üالراكب والمركوب Ǐير لها علƛƋالسموم ال ت Ɵوريـا Üالهجيـر

       Ɩالمقيم بالمدينة المنور Ƙحاƽون ÜƖالروضـة العطـر.    Ʈمنها األنوار وت ƾروضة تشر Ơب
كما : "... وقد يمزج الساردÜ التƋمل والدعاÜƇ كما قال وهو بمنÜ         ǏالرمضاƇ فيها كاألسحار  

عم وفده بالضيافة المحسوسةÜ التي ƮيرƘ الƽقير كالغنيÜ في أيام الضيافةÜ كذلǁ أوأعƲم             
             Üما يخطر بالبال ƾوإجزال التوبة لعباده فو ÜƇوقبول الدعا ÜƖرƽالمعنوية بالمغ Ǌضيافت Ǌمن

نال بقياƩ ومƛالÜ فما أسعدنا بǊ من رب كريم  منعمÜ متƽضل  وهاب  جواد  محسن                   وما ي 
نسƋلǊ سبحانǊ أن يعمنا بƽضلǊ     ... مـتطاول ال إلـǊ إال هـو ملǁ الملوÜǁ ورب األرباب           
  )1(." وكرمÜǊ ويتحƽنا برضوانÜǊ ويعاملنا بƎحسانÜǊ آمـيـن

 بالƽقيرÜ في المƲهر والمخبرÜ        لقد قرأ السارد وضƴ الحجيƝ بمنÜǏ حيƚ يتساوǎ الغني        
              Ƴالخضو ƴم Ʃتمجيد وتقدي Ǐم تطور التعبير إلƛ Üواإلنعام الرباني Üوفـي اإلطعام البدني
الـتام لرب األربابƛ Üم ختم الموقف بالمناجاƖ الƮامتة والمجهورÜƖ وقد تم ذلǁ في تدرج               

ديƩ وتمجيد  مـن األسƽل إلǏ األعلÜǏ تƋمل في المحسوƛ  ÜƩم تطلƴ  إلǏ الحضرƖ في تق               
  .وتنزيÜǊ حتǏ إذا شعر بالقرب رفƴ يديǊ و دعا في أدب وأمłن 

             ƴر من موضƛشعر في أك Ǐمن الخطاب إل Ƴوقد يتطـور    )2(    وقـد يرتقـي هذا النو Ü
         Üسرهاƽها أو يƮيا في المنام فيقƌر Ǐل هذه األحوال إلƛفي م ƾستغراǚالموقـف نتـيجة ل

 Ǌفي النوم عند ابتد     : " كقـول Ƙرأي Ƙالمسن عبد        كن ƣاحبنا الشيƮ أن Üالشمائل ƖƇائنا لقرا
                Üهر لي محاسنهاƲفجعل ي Üمينةƛ Ƙأتانـي بسـبحة من جواهر ويواقي Üالكـريم التمـتام

Ü فلما كان الغد بعد فراعنا من الدرƩ ابتدأ الشيƠ عبد           )انتهƘ الرƌيا (واƹتبطƘ بها كƛيرا    
Ü التي جرƘ العادƖ بختم المشائƣ بها       ǺǪǅ اǬǪƽǷ ǴǾǪǕ Ż   الكريم المذكورÜ الƖǚƮ علǏ النبي      

 Ʃوهي... الـدرو :           Ǌآل Ǐسيدنا محمد وعل ǁأشرف مخلوقات Ǐعل ƖǚƮ ل أفضلƮ اللهم
وƮـحبǊ وسلمÜ عدد معلوماتÜǁ ومداد كلماتÜǁ كلما ذكرǁ وذكره الذاكرونÜ وƽƹل عن             

رƌية فتƋولتهاÜ الرƌيا التي رأيÜƘ ولعمرǐ إنها       ) انتهƘ الƮيغة (ذكـرǁ وذكره الغافلون     

                                                 
  .1ƭÜ:198-199المƮدر  السابÜƾج –) 1(

  .1ƭÜ:113نƽسÜǊج - (2)
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ƮـادقةÜ فƎذا لم تكن الƖǚƮ علǏ النبي ƮلǏ اهللا علية وسلم في العباداƘ بمنزلة الجواهر           
  )1(."واليواقيƘ في األموالÜ فǚ شيƇ في العباداƘ أحůƾ بهذا الوƮف

                Ǌبما في عقل Ɵيبو ǊنƋوك Üيرهƹ قبل Ǌويورد حجة تقنع ÜǊياه بواقعƌإن السـارد يربط ر   
    Ǌبممارسات Ǌويـربط Üالـباطن          Ǐيميل إل Əمما يجعل القار ǐسيرƽويقوم بنشاط ت Üاليومية 

  . )2(."حينما يحين الدليل يكون سياقǊ في الواقƴ محددا لمƌوالتǊ"القبولÜ ف

        Ƴالعياشي وتتنو ǎوهكـذا تـتعدد المواقف التعبيرية لد    .     Ɩقة بالسيرǚع Ƙإذ الرحلة ذا
تحمل " ذاƘ"ية مƌطرƖ بسƽر    إنها مشهد سيرǐ وذاتي يخƭ لحƲة زمن      " الذاتـية للرحال    

Ü ورƹم تمƲهر الرحلة بالموضوعية إال أن مبدأ        )3(."أحǚمهـا وتطلعاتها ومعارفها وقيمها    
                Üسلبا وإيجابا ÜƘالذا Ǌفالسارد ال يسرد إال ما تهتم ب ÜبغهاƮي ǐهو الذ ǐالتعبير Ƈاالنـتقا

            Üالراحل Ƙر ذاƲور وجهة نƮالرحلة كلها تعبيرية ت ƠبƮور تƲوتعبر عن   وبهـذا المـن 
  :وتتجلǏ الوƲيƽة التعبيرية علǏ مستوǎ خطاب الرحلة التجانية في. مشاعرها وقناعتها

   -     Ǌكقول Ƈـف األشـياƮره أو يقرب          : "...  وƲما ينا Ƴالبقا ƴرجل قل في جميƽوبها س
منÜǊ طيب المطعمÜ وضخامة جرمÜ وكƛرƖ ماƇ وخلوƽƮ ƭاÜƇ وليƩ يشبهǊ إال السƽرجل             

   .)4(..."ن قرǎ طرابلƩ مهالموجود بتا جور

    يـبدو الوƮـف موضوعياÜ حياديا إال أنǊ ذاتي محƯ يعبر عن وجهة نƲر السارد               
وتجـربتǊ الخاƮـة في تقييم الƽواكǊ من حيƚ حجمهاÜ وذوقهاÜ وجمالهاÜ وتƽردهاÜ ومƛل              

ذلǁ أن الذاƘ ترƹب بعد     . هـذه األوƮـاف تعبر عن مواقف السارد نحو األشياƇ عموما          
ولو لم يكن ما حƮلتǊ .إلـǏ نقـل عدوǎ ما طرأ عليها من تغير إلǏ الغير        ."..التجـربة   

 Ʃمتداوال بين النا Ǌلما جعلت ǁفي تجربتها األدبية جديدا وجديرا باال شرا Ƙ5(."الذا(  

  وحضرنا هنالǁ عيد األضحÜǏ ونحن بحالة قد ƹاب عنها : " انÜ كقولǊـ وƮف الزم-   

                                                 
(1)  - ƾدر السابƮجالم Ü1ƭ Ü :277.  
(2) –Üو حميد الحمداني ƖƇة الداللتوليدالقراÜ قافيƛالعربيالمركز ال Ü Ƈالدار البيضاÜالمغرب  /Ƙطبيرو Ü1Ü Ʃ2003.ƭ171  
(3)  -ƭ Üالرحلة في األدب المغربي Üيƽ192:  شعيب حلي.  
(4)  -ƭ Üالرحلة Ü154 التجاني  
(5)  –ƭÜ وتوليد  الداللة  ƖƇالقراÜ185:   حميد الحمداني.  
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  )1(..." ابن عباد أيام أسرهالسرور بƋسرهÜ فقطعناه وال أعياد 

 هذه      لم يعبر السارد عن حالǊ النƽسية في هذه الغيبة الطويلة إال في فلتاƘ نادرÜƖ منها              
التي يتƋفف فيها من فقدان السرور يوم عيد النحرÜ بل قد اعتبر نƽسǊ أسيرا مƛل ابن عباد                 

غربÜ واآلسر للتجاني   Ʈاحب  إشبيلية الذǐ أسر من قبل المرابطين ونقل إلǏ أƹماƘ بالم           
هـو األمير الموحدǐ أبو زكرياƇ ابن اللحياني الذǐ عزم علǏ السير إلǏ الحÜƝ ولما تƋكد                
           Ʃتون Ǐإل Ɩالعود Ǌطلبوا من Ǌم أن أتباعƹوأقام بها  ر Ʃد طرابلƮق Üǁذل Ǌال يمكن Ǌمن أن

      Ɲيتيسـر الح Ǐإال بعد ت " حتـ Ʃتون Ǐإل ƴد أال يرجƮوق ÜǊإال سلوكا لمنهج ǏبƋيل فƮح
   Ǌمبطن من الداخل              )2("حجـ Ǌإال أننا نعتقد أن ÜƯالمح ǐاهره اإلخبارƲ مƹر ƭفهذا الن 

Ʃتون Ǐإل Ɩيود العود ǐسي للسارد الذƽبالجانب الن.  

              Ü ية ما نموذجيةƮاإلعجاب بشخ Ǐقد يورد السارد أخبارا تدل عل Üƭـف األشخاƮو  
Ü )432تـ(المنمر الطرابلسي   مـن ذلǁ ما أورده عن الƽقيǊ أبي الحسن علي بن محمد بن              

  "حي علǏ خير العمل"وهو أول من أƲهر السنة بطرابلƩ وأول من قطƴ من اآلذان :" قال

 وأذن فـي ذلـǁ اليوم آذان أهل السنة بنƽسÜǊ وقد قتل بنو عبيد بشرا كƛيرا أسقطوا هذه                  
  )3("اللƲƽة من آذانهم تعمدا أو نسياناÜوأول من أقام للناƩ بطرابلƖǚƮ Ʃ  القيام

طرابلƩ أهل  ما أنجزه من أعمال أعادƘ      بهذا الƽقيǊ جعلǊ يستطرد في       إن إعجاب السارد    
  .العبيدÜǐ وقد Ʈادف ذلǁ هوǎ وقبوال لدǎ السارد Ǐ شعائر أهل السنة بعد االجتياƟإل

وƮلنا إلǏ  : "...  علǏ موقف عدائي من الناƩ أو المكان كقولǊ          وقـد يƋتي  التعبير داال     
   Üإقامتـنا ƴهم من            موضـǚفابت ÜǊأرباب Ǐضب اهللا علƹ فوجدنا منزال قد Üمراسنƹ منزل 

      Ǌليم عذابƋواإلقامـة بمغناه ب Ü4(..."سـكناه(        Üƴم الكره الشديد للموضǚمن هذا الك Ơيتض Ü
  وفسر ذلǁ تƽسيرا خاƮا بÜǊ قد ال يشاركǊ فيƹ ǊيرهÜ وقلما يستهل السارد خطابǊ في

           . بما يكن رƹم إعجابǊ بƽواكƹ Ǌمراسن وƛماره وƮف المكان بهذا الموقفÜ إنǊ يجهر 

  ة ـبور من قبل الساردÜ والتƋسي بها ضمن الوƲيƽـولعلنا نستطيƴ إدراج زيارƖ الق   
                                                 

(1) -ƭ Üالرحلة Ü197  التجاني.  
(2) –ƭ ÜǊسƽ194:   ن.  
(3) –Ǌسƽن ƭ Ü :265- 266  
(4) -ƭ ÜǊسƽ184:  ن.  
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               Üي الدولةƽƲكبار مو ǎلد Ǐخذ طابعا عقائديا حتƋي Ǐحـين بدأ التوسل بالموت Üالتعبيـرية
لقرية قبر الشيƣ أبي محمد بن عبد       وزرƘ بخارج الغابة من هذه ا     : " قال الذǐ   التجانـي ك

وإن كان السارد يوهمنا أن زيارتǊ ذاƘ بعد علمي إذ          Ü)1()..."هـ685تـ( الجليل الحكيمي   
وكانƘ وفاتǊ يوم األحد الƛالƚ لشهر      : " أƛبƘ وفاتǊ من خǚل ما رآه مكتوبا علǏ قبرهÜ قال         

  )2(."توبا علǏ قبرهربيƴ األول المبارǁ من عام خمسة وƛمانين وستمائةÜ رأيƘ هذا مك

 Ʃ Ü شيئا من طابƴ االستئنا    ǊعلǏ سلوكا ت    ويƮرƟ بƋنǊ زار القبر ودعا عنده مما يضƽي       
ذلـǁ أن الوƲـيƽة التعبيرية قد ال تدرǁ بالتƮريƠ وإنما تدرǁ ضمنياÜ كما نجد ذلǁ في                 
                 ÜǏأت ƚفي حين عاد السارد من حي Ɲالح ƾاستمر في طري ǐالبـن اللحياني الذ Ǌتـوديع

  )3(..."فودعتǊ في هذا اليومÜ وهو يوم عاشوراÜƇ وانقلبƘ راجعا...:"قال

                Ǐمما يحيل عل ÜƝالح ƾلة طريƮمن موا Ǌعدم تمكن Ǐولم يشر إل Üاترƽي بالخبر الƽيكت Ǌإن
              ÜروفƲال Ƙمهما كان Ɲالح Ǐرار ابن اللحياني علƮل إǚسي المتراكم من خƽالموقـف الن

   .ولي نعمتǊ أمام Ü ولكنǊ ال يستطيƴ التƮريƠويبدو أن السارد ال يشاركǊ هذا الموقف

        Ǌكما في قول Ǌوقـد يعبر السارد عن اضطراب   ..." :     ƾوضيÜمني ضجرا Ǌأبيات ƘادفƮو
ǁسي مستريحا بذلƽعما في ن Ǌإلي Ƙوخرج Ǌأجيب Ƙفقل Üلي Ưعر Ưبسبب عار Ʃƽن :  

  أتتـني منǁ أبيـاƘ حسـان        شمـائلــها أرƾ من الشمـول

  :يقول  إلǏ أن 

             وهاأنا أشتكي لعǁǚ شكـوǎ        تبƛـǁ بعƯ ما بي من ƹلـيل

             أرǎ األيام تمـنعني مرادǐ         وتلقـي بي لقƮـد مستحيــل

  أطلب للعـǚ فيـها وƮوال        فيƮـعب للعـǚ فيها وƮولـي

  )4( وأمرǐ ال بƛ Ʃـوب الخمـول    ويمضي األمر ƹيرǐ وهودوني   

           Ǌوأن ÜǊبطموح Ɵويبو Üفيها شكواه ƚيب Üمن واحد وعشرين بيتا ƖيدƮطـبر   وهي قƮم
  : آخرÜ قائǚر وعبر عن آالم الƽراƾ في شعÜلما تقضي بǊ المقادير

                                                 
(1) -ƾدر السابƮالم Üƭ 219.  
(2) – ƭ ÜǊسƽ219ن.  
(3) -ƭ ÜǊسƽ317 ن.  
(4) – ÜǊسƽن ƭ:175 – 176.  
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  ألم الƽراƾ علǏ النƽوƩ عƲيم     من ذا بعبƇ الƮبر فيǊ يقـوم

  سلني بما أحببƘ من أبـنائǊ        فلدǐ قلب بالشجون عليــم

   إخـوان نعمƘ بقربـهم         زمناÜ وأيام الوƮـال نعيـمهللا

  ƹاƲ الزمـان دنوŃنا فƋعـاده          بعدا فشĈſتƘĉ شملنا المنƲـوم

  )1(لكنها األقـدار تجرǐ بالذǐ          شاƇ اإللÜǊ وحسبنا التسلـيم

ف وفي مراسǚتǊ كƛير من المواق    .  وفـي كƛيـر مـن أشعاره تبرم و شكوƛ ǎم استسǚم           
Ü وهي جديرƖ بوقƽاƘ خاƮة ألبرا ز       االوجدانـية التـي باƟ فيها لمن كاتبǊ شعرا أو نƛر          

  .الجانب الذاتي فيهاÜ وإن كانƘ الƮنعة األسلوبية تذهب ببعƯ رونقها

يكƛرالسارد من الوقƽاƘ الذاتية االستشرافيةÜ ويوƲف فيها       وفـي الـرحلة الورتيǚنية            
ǐ يضƽي علǏ األشياƇ روحانية ماÜومن ذلǁ أنǊ حينما         علمÜǊ كما يوƲف ذوقǊ الخاƭ الذ     

الشǁ أنǊ حي في قبره يستشعر ذلǁ من لǊ ذوƾ سليمÜ           : "...زار قبـر الشـيƣ زروƾ قال      
وطـبƴ مسـتقيمÜ فـƎن الحواƩ الباطنية تشهد بذلÜǁ وتتخيل روحانية الداخل وروحانية              

ƮعودÜبتƋييد الرب  المـزارÜ فƎنهـا تتǚقǏ بغير حجابÜ في حضرƖ الشهودÜوفي مرقǏ ال           
فالسارد يبوƟ بما يشعر بÜǊ وهو مقبل علǏ زيارƖ شيƣ يعتقد فيǊ كل خيرÜ              . )2(..."المعبود

                ǁفيستمد الزائر من ذل Üالزائر والمزور Ɵرو ƾأن يتم فيها تعان ƴيتوق ƖورƮ ويسـجل لنا
  .قبساƘ من النورÜ فƎذا القارƏ  يتƽهم مشاعر الباƚ الذǐ بلƸ حدا من الوجد الشامل

  Ǐالعارم إل Ǌعن شوق ǊاحƮإف Üنيةǚة التعبيرية في الرحلة الورتيƽيƲالو Ǌفي Ǐومما تتجل  

وإن المنبعƚ أقلقǊ الشوÜƾ وأزعجǊ العشƾ فلم ير        : "...قال.  البقاƳ المقدسةÜ قبل الوƮول   
               Ǐفي األماكن المرسومة الدالة عل Üار المحبوبƛآ Ɩعبة بمشاهدƮلم في األماكن الƌمـا يـ

استƽتƠ باب  ... فلم يسترƟ إال برƌية آƛارهÜ فلما أشرف علǏ الرسوم        ...ذǐ تخيلǊ الساكن ال 
                Ǐنĉير أن مƹ حوƮ Ǌل ƾفلم يب ÜƘبسر اللهو Ƙواستشف عالم الجبرو Üǁبالملـ Ƙالملكـو

      ÜǏيـة المنƌر Ǌفـي Ƙمام العرفانية في         ...أبقـƎب Üردانيةƽفي مسجد ال ƴالجم ƖǚƮ ǏلƮو
     Ƈحجاب الكبريا ƴفرج ÜمةƲالع ƖǚـƮ         في Ǌفهام عقل ÜمدانيةƮفي عرفة ال Üƾرƽال Ɩبسور 

                                                 
)1( – Üƾدر السابƮالم ƭ:304.  
)2(-ƭ Üالرحلة Üنيǚ198: الورتي.  
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في بيƘ البشر واألطوارÜ ودار الشهواƘ واللذاƘ من        ... وهذا كلǊ تخيلǊ المحب   ...مزدلƽة
ƹيـر استبƮارÜ فƮاƮ Ɵيحة انطوǎ فيها الليل والنهارÜ وأƲلم الكون طرا فلم يتعب في               

  .              )1(..." مشاهدƖ العزيز الجبارإذ رأǐ أن قلبǊ ركب مطية األنوارÜ واستعد إلǏ...األسƽار

                ƾتعان ÜƘالذا ƾأنها رحلة رمزية في عم ǁأدر Ɲمل في رحلة الحƋإن السـارد وهو يت   
فيها الروƟ األكوان و تهدف إلǏ استشعار الحضرƖ القدسية المتجلية في كل الكائناÜƘ وإذا              

           Ǌفي Ƈعالم آخر كل شي Ǐسمو السارد إل ƴم ǚة ما    بنا نسمو قليƽƮ رمز يحمل ... Ǐوتتوال
الـرموز وتتوالǏ الحركة الذهنية حتǏ العروج فقد حƝ بالتنقل في عالم األرواÜƟ قبل تنقل               
األجـباÜƟ إنها رحلة المعراج في الملǁ والملكوÜƘ وƖǚƮ جامعة مƴ الكائناƘ وراƇ إمام              

Ƴلي في كامل الخضوƮيكون الم ƚمة حيƲالع ƖǚƮ في Üالعلم العرفاني.  

يتـناول السـارد الموقـف برƌية ƹير مƋلوفة يتحدƚ فيها عن عمƾ نƽسÜǊ وإن كان                    
أقلقني الشوƾ  : إذ يمكن تبئيرها كالتالي   ..." أزعجǊ...أقلقǊ"...مسـتعمǚ لضـمير الغائب      

  ƾف المعارف        ..." . وأزعجنـي العشƲوتو Üد حركة الذهن المتخيلةƮية الداخلية ترƌفالر
يها الزمان ويتجاوز فيها المكان المƋلوفÜ فيتماهǏ       الƮـوفية فـي تجسـيد رحلة ينسǏ ف        

إنها البنية الرامزƖ تعتمد علǏ     .المحسـوƩ مـƴ الروحـيÜ ويتعانƾ المرئي مƴ الǚمرئي         
إحالة إلǏ مƛال مجرد ذǐ طبيعة مطلقة Üوإحالة علǏ         "...التكƛيف وتحيل إلǏ طبيعة ƛǚƛية      

تبار طبيعتǊ الترميزية هو مكيف     والدليل باع ...لواقـÜ ƴوإحالة إلǏ تƮور أو وجهة النƲر       
  .)2(."أǚƮ لتقبل احتمال التƋويƘǚ المتباينة

 ونعمتǊ بالحجيƝ شاملة خƮوƮا     أال إن رحمة اهللا واسعةÜ    :"... لǊومـن خطابǊ الذاتي قو    
                Ʃعبة إال كالعرائƮيره في الƲيره مما هو نƹ وفي Ǌتراهم في ǚف ÜǏأهل المعرفة باهللا تعال

تـنبسط  آƛار محبة اهللا في طلعة خدهمÜ علما منهم أن ƹاية أمرهم             تتǖأل وجوههم نورا و   
هم فيǊ وهو بيƘ اهللا وحرمÜǊ وكذا حضرƖ اهللا وحضرƖ رسولƮ Ǌلƹ             Ǐيـبهم عن أليم ما    

  .)3(."اهللا عليǊ وسلمÜ وحرمǊ أيضاÜ فلما شهدوا مطلوبهم ƹيبهم ذلǁ عما ال قوه من العذاب

                                                 
(1)  –ƾدر السابƮالم  ƭ Ü:238-239.  
(2)  –Üوتوليد الداللة ƖƇالقرا Üحميد  لحمداني  ƭ:174.  

)3( –Üنيǚالورتي  ƭ Ü231:الرحلة.  
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ها الزائر في مكة والمدينةÜ وقد اتخذ موقعا         فالسـارد يـتحدƚ عـن المشاƾ التي يجد           
يشعر السارد  ... خارجيا من خǚلǊ يلƝ إلǏ األعماÜƾ ويƮف حالة شعوريةÜ ذاتية إدراكية          

              Ǌأمام ƖاهرƲال Ƙفي التجليا Ưيƽعنها ويست ƚويتخذ اآلخرين عوامل للتحد Üبهـا Ǌسـƽن
        Ɩوالخدود النير Üلئةǖيراقب الوجوه المت ǊنƋوك Üيةƌالسارد واآلخرين    . حسـب الر Ʃƽإن ن

هذه المنزلة  : " ومن ذلǁ قولǊ   يرمي إلǏ إعادƖ التقييم من الداخل     وÜ  )1(فـي موقـƴ واحـد     
شـذاƌها طـيب وأنوارها بينةÜ فالعارف تجده فيها منشرƟ الƮدرÜ طيب الوقÜƘ منبسط              
الƲاهـر والباطنÜ ألن آƛار المحبوب حاƮلة فيǊ إال من أƮابǊ زكام محبة الدنياÜ فهو ال                

  )2(."يشم شيئاÜ من هذه العواطر اإللهيةÜ والروائƠ النبويةÜ وذلǁ معلوم في الشاهد

      Ǌنا عند قولƽذا ما وقƎأن السارد يقول   " تجده"ف ǁندر :  Əتجدني أيها القار-   ÜدرƮال Ɵمنشر 
عن " أنا"الذǐ يشير إلǏ العارفÜ في حقيقة األمر هو ضمير المتكلم   " هو"فضـمير الغائب    
  .)3(يفي قضية التبئير الداخل ندارسوالنادÜ وهذا ما أشار إليǊ طريƾ تغيير اإلس

لم يبƾ لنا   : " كقولǊ" أنا"والمقƮود  " نا"   وقـد يشير الدارƩ إلǏ ضمير جمƴ للمتكلمين         
نƮـب وال تعـب لما ذاقتǊ األرواƟ من لطائف الوƮل بالمحبوبÜ وقرب مشاهدƖ جوار               

Ƙ رƌية آƛار المحبوبÜ فتزاحمƘ     عـǚم الغـيوبÜ ال خيـر فـي أوقاƘ الحياƖ سوǎ وق            
                ƴيسم ǚف Üالحجب Ƈطاƹ من Üالهاƽفزال السدد عن أق Üالقلوب Ǐاإللهـية علـ Ƙالـواردا
المحـب حسيƩ اعتراƯ النÜƩƽ وفي ذلǁ الوادǐ ما تشتهيǊ األنƩƽ وتلذ األعين ال سيما               
فـتوحاƘ الجـبارÜ تـرد هـناǁ علǏ اإلنسان من ƹير اختيارÜفليƩ علǏ مƛلǊ لǘنسان                

Ʈافتخارا ǚإن رحمة اهللا قريب من المحسنين ب Ü4(..." طبار(  

Ü ولكنǊ سرعان ما يتخلǏ عن هذا       "لنا"   فالسارد يقدم الخطاب في البدƇ بضمير المتكلمين        
وهو يقƮد  " فǚ يسمƴ المحب  "المقـام لكونǊ مقام التعƲيمÜ وينزل إلǏ مقام المƽرد الغائب           

وهذه إشارƖ إلǏ أن الساردÜ ذاƾ هذه       " نسان اƮطبار فليƩ علǏ مƛلǊ لǘ   : " المتكلم إذ يقول  
إن رحمة اهللا   " الحـالÜ ووجـد حǚوتهاÜ ولكن تƋليف الخطاب منعǊ من االسترسال فقال             

                                                 
)1(-Ʋر انƭ ÜليفƋشعرية الت Üأوسبنسكي Ʃ99: بوري.  

)2(-ƭ Üالرحلة Üنيǚ370: الورتي.  

  .204:ب الحكايةƭ Üا جيرار جنيÜƘ خط-)3(

)4(-  ÜǊسƽنƭ:383.  
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فالضمائر واستعماالتهاÜ تكشف لنا عن الذاتي والغيرÜǐ       ". قريب من المحسنين بǚ افتخار      
إن التǚعب بالضمائر   : " دراكǊبل تعيننا بشكل واسƴ علǏ فǁ الخطاب وتمييز مستوياƘ إ         

                Ɩالوسيلة الوحيد ǁبل هو كذل Üفحسب Ưبعضهم عن بع ƭلـنا بتمييز األشخا Ơال يسـم
ƭاألشخا Ƈالƌة عند هƽوعي المختلǚالوعي وال Ƙ1(."التي لدينا للتمييز بين مستويا(  

 تعالǏ  فسƋلنا اهللا : "   ويمكـن للسارد أن يقدم لنا الخطاب الطلبي مسردا كما في هذا القول            
            Ɩتجارتنا وزوال الحجاب عن سرائرنا والدخول لحضر Ơسعينا ورب ƭǚقبول حجنا وإخ

Ǌوكرم Ǌحسن الخاتمة بمن Ǐعل Ƙوالمو ÜǏاهللا تعال Ǌر لوجƲبالن ƴ2(..."اهللا و التمت(  

        ƴبضمير الجم Ǌلنا"   فالسـارد يحكي عن ذاتƋالمستقبلية التي      " فس Ǌبتƹأو ر Ǌويجسد أمل
Ü لكنǊ يدرǁ أن األمر ليƩ بيدهÜ فهو عاجز إن لم يستمد التوفيƾ من              يـودها أن تحƮـل    

               ÜǏوانته ƴوق Ǌأن Ǐقدم لنا الخطاب عل Ǌولكن ÜƇالمخاطب بالدعا Ɩوهي إراد ÜǏأعلـ Ɩإراد
الدعاƇ نوƳ من الممارسة    "أمـا من حيƚ الوقائƴ فينتƲر وقوعها حسب مراحلهاÜ ذلǁ أن            

  .)3(..." مƴ اهللا مباشرƖالوجدانية مجسدƖ لتجربة داخلية تتواƮل

مستعمل بكƛرƖ في مواقف الوجد بل هو وسيلتǊ ليتمكن من البوƟ           " نا"   فضـمير التهذيب    
فلما : "كقولǊ" نا"بمـا يشعر بÜǊ ولكونǊ يستنكف أن يسند ذلǁ إلǏ ذاتÜǊ فƎنǊ يتستر بضمير             

األنوارƲ ÜهرƘ لنا معالم    ...اسـتقر بـنا القـرار في مدينة الرسول وشاهدنا تلǁ المشاهد           
فانعكسƘ في قلوبنا   . ونـتائƝ النبي المختارÜ وƛمرƖ الود وكشف األستارÜ وحضرƖ القهار         

Ü وƲهر نوره ƮلǏ اهللا عليǊ وسلم علǏ        اروحانيتǊ عليǊ الƖǚƮ والسǚمÜ فامتزجƘ بقوا لبن      
األجـباƟ فناط متمكنا منا بعلم األرواÜƟ فغاب منا عالم الƽƮاƘ في محو ƽƮاتƮ ǊلǏ اهللا                

 ǊعليƘهو الناسو ǐفتمكن في المحل الذ Ƙهوǚار الƛسريان آ ǁفاستعقب ذل Ü4(..."وسلم( .  

              ƠطلƮيف المƲالمجال لتو Ǌل Ƙة روحية أفسحƽشعر السارد برج ƭل هذا النƛـي مƽف   
 إنǊ خطاب Ʈوفي    .عالم الƽƮاÜƘ الǚهوÜƘ الناسوƘ   حضرÜƖ قوالبÜ    كشفÜ: الƮـوفي 

سعة للساردÜ إلǏ جانب الحالة الوجدانية التي يمكن        رفـيƴ المستوÜǎ دال علǏ المعرفة الوا      
                                                 

  .2ƭ Ü:105رÜ بحوƚ في الرواية الجديدÜƖ طو  ميشال بوت-)1(

)2(-ƭ Üالرحلة Üنيǚ415-414: الورتي.  

)3(- ƭ Üنƽم والǚاإلس Ü170:محمود البستاني.  

)4(-ƭ Üالرحلة Üنيǚ499-498: الورتي.  
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أن يشـعر بهـا مـن أعد نƽسǊ مدƖ طويلة لمƛل هذه المواقف عن طريƾ التربية الروحية                  
د ماضي المكان والناÜƩ بكل مƛƉرهÜ      والشـوƾ للـبقاƳ المقدسـةÜ حيƚ يستحضر السار        

سرد الƛابƘ الذǐ ال فالسـارد يعـرب عن نƽسǊ هو بالذاÜƘ ولم يغير الضمائرÜ إنǊ مقام ال             
                ƭمداه في الن Ƹولعل التوتر الشديد يبل ÜƘوال تتغير الذوا ƘاƽƮاألفعال وال Ǌتتغيـر فـي

فلما الƟ لنا الئƠ االفتراÜƾ وانقدƟ زناد االشتياÜ"        Üƾ  "نا"اآلتـي المسرود بضمير التهذيب      
ÜƖ فكادƘ  تحركƘ األحشاÜƇ وذابƘ األكباد وانهمرƘ العيون بالبكاÜƇ وأƮابƘ النƩƽ العبر         

أن تزهƾ الروƟ من شدƖ ما أƮابها من ألم الƽراÜƾ واضطرم القلب وانحرÜƾ من قوƖ ما                
               Ǐفلم يوجد زمان أحل Üوسلم Ǌاهللا علي ǏلƮ األمين ƾديƮارقة الƽوجد من عذاب البين وم

   Ǌول إليƮبل اعتل          ...من زمان الو Üوقد انعدم القلب حزنا ÜǊدائرت ƾعب من يوم فراƮوالأ
  )1(..." فحرارƖ الجسم كادƘ ال تبردÜوقلƾ القلب قد...مها إال من وردƘ منǊبعلة ال يعل

              Ǌتجرد واستبدل Ǌعمق Ǐولما انكب عل Üƴضمير الجم Ǐفالسـارد ابتدأ السرد باإلسناد إل   
بضـمير الƽاعـل الحقيقـي المŃعاني للوقائƴ ولكنǊ لم يƮرÜƟ إذ أدخلǊ في دائرƖ ضمائر                

Ü فانƽلƘ منǊ   "نǊال يعلمها إال من وردƘ م     " هذه الحاالƘ    الغـيابƛ Üـم قال معلقا علǏ مƛل       
Üتاǚƽان ƠريƮالتƴالعيون "نا"ضمير: ( لقد ابتدأ بالجم Üاألكباد ÜƇاألحشا Ü (ـلينتقل إلǏ  

  .وكرر القلب ƚǚƛ مراƘ مƴ اختǚف الƽعل) القلبÜ هوÜ النÜƩƽ الروƟ(المƽرد

  .ǚها حالة الوجد الƮوفي فالوƲيƽة االنطباعية تتجلǏ في مستوياƘ كƛيرƖ أع  

تتجلǏ الوƲيƽة التعبيرية من خǚل التعليقاƘ الذاتية في معƲم         :    وفـي الـرحلة الغزالية    
األحـيانÜ إذ تـذوب الذاƘ فتمتزج بالموضوÜƳ وفد ال نقبل تعليقÜǊ ولكنǊ يقدمÜǊ فها هو                

        ǚللوفد المغربي قائ ǎارƮيم النƲولما اختلطنا بالقوم ترجل   : " يعلـل سـبب تع  Üجميعهم 
وأدوا الـواجب كما يجبÜ وبالغوا في التعƲيم والتبجيل والمباشرƖ الǚئقة بالمقام اإلسǚمي      
الذǐ جعل اهللا لعباده المƌمنين من ƹير اعتبارهم لذلÜǁ وإنما خضوعهم وإذعانهم وامتƛالهم      
 وانقـيادهم بالخاƮـية لتوحيدهÜ ولو كان ذلǁ خاƮا بƋمر طاƹيتهم لƲهرƘ المباشرƖ من             

  Ư دون بعÜƯ ولما كانƘ نورانية اإلسǚم هي الƽاعلة استغرقƘ الكل منهم في الخدمة بع

                                                 
(1) – Üƾدر السابƮالم ƭ:528.  
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هيا  فهـو يƽسر حسن االستقبال من األسبان للوفد المغربي بكونǊ تدبيرا إل             )1(."واالمتـƛال 
     Üميةǚاإلس Ɩأهل العقيد Ǌب ƭخـ          Ʃيرأ ƭكشخ Ǌبذات ƖاهرƲتنازل عن ربط ال Ǌم أنƹور 

ير بذاتǊ من جهة معتقده وتتجلǏ معƲم أقوالǊ في مƲهر حيادÜǐ           الـوفدÜ ولكنǊ ربط التƽس    
               Ǌة بعقيدتƮالخا Ǌمǚوأح Ǌي من آمالƽبين الحين واآلخر ما خ ǐيبد Ǌموضـوعي ولكـن

Ǌوإذعانهم ومحبتهم وفرحهم           : " كقول Üالهمƛهور انقيادهم وامتƲ ن منƲال Ǐومما يغلب عل
  )2(..."يعهم لو لم تكن بين Ʋهورهم بالمسلمين أنهم إذا عرƯ عليهم اإلسǚم ألجاب جم

   إن رƹـبة السـارد الذاتـية في أن يسلم هƌالƇ األسبان جميعاÜ إذ رآهم علǏ استعداد                 
         ƾوالدين الح Ʃم لوال القساوسة الذين يحولون بين الناǚاإلس ƾفالسارد يكرر هذه   . العتنا
           ƽالوفد الس Ǌب ƭبعد كل استقبال يخ ÜǊفي رحلت Ƙوالتعليقا ƾالحقائـ Ǌكقول Üǐولم : "...ار

               Üم عليناǚوالس Üقاتناǚبة في مƹوالتعب لما لهم من الغبطة والر ÜŅمنهم إال بعد الكد ƭنخل
والتـرحيب بـناÜوقد ƲهـرƘ عـزƖ اإلسـǚم وعƲمة موالنا المنƮور باهللا في نƽوسهم                

  )3(."بالخاƮيةÜ والحمد هللا

        ƭهذا الن Ǐومنزلة السلطان وأنه Üمǚاإلس Ɩلقد أضاف عز     Ʋƽية" بلƮالخا "  Ƙالتي ورد
 ƛومعناها     رفي أك Üƴي " من موضƽير الخƛƋير المرئي " التƹ.     مǚباإلس Ɩالعز Ʃإحسا Ǌلقد انتاب

 والƽخـر بعقـيدتǊ كغطـاƇ لǘحساƩ باأللم الذǐ ينتابǊ كلما رأǎ اآلƛار الباقية من عهود               
ة  في الواقÜƴ    ولما أحƩ بƛقل الهزيم   الƽعلÜ  اإلسـǚم الزاهـرƖ حين كان اإلسǚم عزيزا ب        

  ".الخاƮية " خƽي سماه يƇأرجƴ العزƖ إلǏ ش

   وقـد يعبـر السارد عما يشعر بǊ من أسف وحسرÜƖ وهو يتجول بين اآلƛار الباقية من                 
وجدنا في نƽوسنا من األسف عليهاÜ ما ضاقƘ أرواحنا من أجلÜǊ           :"... كقولÜ Ǌديار اإلسǚم 

 فاألمر هللا من قبل ومن      -هم اهللا  رحم -وكـيفÜ وقـد تذكـرنا من كان بها من المسلمين          
لقـد انهزم المسلمون في األندلƩ عقيدƖ ونƲاما ودولة Üوهو يدرǁ ذلǁ وال             . )4(..."بعـد 

يسـتطيƴ أن يƽعـل شـيئا إال االستسǚمÜأو أن يعتمد علǏ ما يخرƾ الزمان والمكان وهو               
                                                 

(1) -ƭ Üالرحلة Üالغزال ǐ74: أحمد المهد.  
(2) –ÜǊسƽن ƭ :79.  
(3) -ƭ ÜǊسƽ86: ن.  

)4(- ÜǊسƽن ƭ:95.  
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تبلغǊ أخبار  وقد يشتد تƛƋره وانƽعالǊ وبخاƮة حين       .وبذلǁ يشعر ببعƯ الراحة     " الخاƮية"
وهذه الطريƾ أحدƛها الطاƹية    : "...فيتحسر كƛيرا كقولǊ  . األسـرǎ المسلمين عند األسبان    

    Ǌعلي ƾـƽفيها من             ] كذا[وأن Ƴوكم ضا Üƾوهد الشواه Üالجبال ƾش Ǌألن ÜǊر لƮماال ال ح
  )1(."  وكم أƮيب منهم بالحجرÜ عند إخراج الميناƘ بالجبال-المسلمين رحمهم اهللا

راƇ السـارد الذاتية تكون Ʈائبة أو هي علǏ األقل مقبولةÜ بالنسبة لزمانǊ               إن معƲـم آ   
ƛم أطلعنا علǏ ما هم عليǊ من االعتناƇ بما يتعلƾ بالحربÜ           : "...ولكنا نعجب منǊ حين قال    

    Ƙفقل Ɩهـار القـوƲوإنما           : "وإ Üنب حال القتالŃوال للب ƴتون للمدافƽم ال يلتǚإن حرب اإلس
رمƠ والنبلÜ واستعمال البارود إنما هو عند الƮدمة األولǏ فقطÜ  الشـƋن عندهم السيف وال    

فلم يكن من المتوقƴ أن يغƽل السارد . )2(..." فـƎذا اختلط القوم بالقومÜ فما عندنا إال السيف        
عـن دور هذه األسلحة المتطورƖ في الحروبÜ إنƹ Ǌالط نƽسǊ إذ راƟ يناقƫ محاوره عن                

ن يستسلم للسƽير وينزل عند     مما اضطر المحاور أ    ...لعدم جدوǎ القذائف النƽطية والقناب    
ÜǊبتƹر ƾوƽأن يقر بالت ǊاحبƮ ال يريد Ɩمن المكابر Ƴنو Ǌالسارد في Ǌقدم ǐإن التعليل الذ   

 ÜƇعداǖل ǐو العسكر       Üǎللذاتية  حين تتعر Ɛفي مشهد      هذا جانب سي Üهر االنطباعيةƲوقد ت 
ǎ المسرłحينÜ الذين  تعلقƘ بذممهم      درامـي حزين كما فعل حين تحدƚ عن أولئǁ األسر         

إتـاواƘ فرضـها النƮارǎ عليهمÜ فلم يتمكنوا من تسديدها ألن ما يكŽسبونǊ من أشغالهم               
وهƌالƇ ال معين لهمÜ وال نƮير إال اهللا سبحانǊ         : "...اليومـية ال يكـاد يكƽي معاشهمÜ قال       

           ǚوتركهم في ب Üبيانهم بعدهمƮ Ǐأكبادهم الخوف عل ƴوقد طال    ومن جملة ما قط Üارƽد الك
  )3(..."وقوفنا معهمÜ وهم يبكون ويتضرعونÜ ونحن أكƛر منهم بكاƇ وحسرƖ عليهم

ومنذ عبرنا هذا المسجد لم     :"    ولعل خطابǊ حين زار مسجد قرطبة ينم عن مشاعرهÜ قال         
                 Əوما قر Üمǚفي عهد اإلس Ǌوتذكرنا ما كان علي ÜǊمتƲمما شاهدناه من ع Ɩتـر لنا عبرƽت

علومÜ وتليƘ فيǊ من اآلياÜƘ وأقيمƘ فيǊ من ƮلواÜƘ وما عبد بǊ اهللاÜ وقد تخيل               فيǊ من   
ƽما وجدنـفي ال Ɩإلينا من شد ƫوته Üتسلم علينا Ǌاه من ـكر أن حيطان المسجد وسواري  

                                                 
)1(– Üƾدر السابƮالم ƭ:124.  

)2(- ƭ ÜǊسƽ146:ن.  

)3(–ÜǊسƽن ƭ :178.  
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Ǌونقبل سور المسجد وجدران Üكل سرية ƾونعان Üرنا نخاطب الجمادƮ Ǐحت Ü1(."األسف(  

ر المسلمينÜ رقيƾ االنƽعالÜ ولكنǊ يتستر في كƛير من المواقف             فالسارد شديد التعلƾ بƛƉا   
       ǎفي مواقف أخر Ƴالدمو Ǌضـحƽمهمة        . وقـد ت ƇداƋير مكلف بƽهو س Ƙوفي كل الحاال

رسـمية ويكـتب ما يشبǊ التقرير الرسمي عن هذه المهمةÜ لذلǁ يكبƠ جماƟ ذاتيتǊ وقلما                
  .يعبر عما يجيƫ في نƽسǊ بطǚقة

Ü ةأو الخاƮ الحƘǚƽ الساهرƖ التي تقام علǏ شرفǊ في الدور العامة            وقد يعجب السارد ب   
 Ǌ2(وقد يسجل اندهاش(ƘواƮǖشديد  ل Ʋƽولكن في تح Üور الجميلةƮوال Üالرخيمة العذبة.  

ومسموعاتهمÜ  معن ذواƘ الساردين في مرئيا ته    وهكذا تتجلǏ الوƲيƽة التعبيرية الكاشƽة
 العقائدية أو القومية أو     موفي التعبير عن وجدانا ته    فـي انƽعـاالتهم الخاƮـة أو العامة         

األسـرية أو فـي مراكـز االهـتمام الƛقافي والمعرفيÜ أو التعلƾ باألشخاƭ واألماكن               
واألشياÜƇ وفي كل المشاعر الخاƮة بالموتǏ واألحياÜƇ ونحو اآلخر من ƹير بني جنسهم             

عهاÜ بمƛابة مسبر في عمƾ الذاƘ       فالكشف عن الوƲيƽة التعبيرية واالنطباعيةÜ وتتب      Üودينهم
ǚوأح    Üومكارهها Üومحابها Üمهـا وآمالها         Ǌب ƟرƮوعي في المǚرحلة في الوعي وال Ǌإن 

  .والمسكوƘ عنǊ وفي المتماهي مƹ ƴيرهÜ وبحƚ في مقاƮد الخطاب

                ÜرهƲل وجهة نǚية من خƽƮحكائية و  Ɩفنية يقدم لنا سردا لماد Ɩإن السارد باعتباره أدا  
ندرƩ الرحƘǚ نتخذ زاوية النƲر هذه منƽذا إلǏ عالم المادƖ المسرودƖ  وذاƘ              ونحـن إذ    

موضوعية فيما سبƾ من فقراƘ     السارد نƽسÜǊ وقد تجلƘ لنا كƛير من الخƮائƭ الذاتية وال         
  ÜلƮƽعامة تحدد اآل    ال ƭائƮوهي خƘلتكون خطابا منسجما        ليا ƭعبرها الن Ǐالتي يبن 

                       .                اوعالما داللي
  
  
  
  
 

  الــơƘƲمــة
                                                 

)1 (–ƭ Üƾالساب ƴ97-96: المرج.  

)2 (–ƭ ÜǊسƽ70: ن.  
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من أدب الرحƘǚ الذǐ ألف الدارسون إطǚقǊ علǏ كƛير من كتاباƘ           ضتدخل هذه الدراسة    
التي يƽƮون فيها البلدان والسكان ويضمنونها كƛيرا من        ووالمسلمين   الـرحالين العـرب   

  ƚشاركوا فيها برا أو      التي شاهدوها أو  األحدا Üم ا وسجلو بحرا ǚاƲوإذا كان    حولها همتح Ü
ـ  łالس ƾللشر ƾية      العربي بƽƮاسالم( في الجغرافية الو ǁوالممال ǁقد     )ل Ƙǚن أدب الرحƎف Ü

              Ƙالمرئيا Ƙامتزج ƚحي Üǐالهجر Ʃوازدهـر بالمغـرب في أواخر القرن الساد Ɲنضـ
 ƋحوالبالطريƖ  Üƾ  المعان اتيلذا المحسوسـة باالنطـباعاƘ الشخƮية الوجدانية والوƮف      

فالذاتية هي التي تميز    .أƮدƾ تمƛيل  مƛل أدب الرحƘǚ   وهذا ما ي   Üوقراهمنهم  الناƩ في مد  
      Ƙǚية واألدب الجغرافي وأدب الرحƽƮبين الجغرافية الو  Ü      لنا Ƙنا هذا تجلƛل بحǚومن خ

  :النقاط التالية

-              Ƙر الشامل للذهاب واإلياب المرتبطين بذاƽبنية الس Ǐية للرحلة قائمة علƮالهـوية الن
Ƙ بالسƽر وكتبƘ مراحلǊ في نƭ مكتمل يتوجǊ إلǏ قارƏ معين بخطاب يحمل             فاعلـة قام  

 من  ذلǁوما يستدعيǊوƮف األشياƇ والناÜƩ و اية السƽرسرد حك ج فيǊسـمة رحلةÜ يمتز  
      Ƴالسترجا Ɩيـز الذاكـرƽأ    تح ƴفي تتاب ƚواألحدا ƴزمن   وتعاقب   الوقائ ǎمد Ǐتحدده  يعل 

  .البداية والنهاية

 هاعلǏ بنية نمطية يحددها الهيكلÜ وبنية فرعية تحدد        رحلة تشتمل لبنـية السـردية لل    ا - 
 والزمان مƴ األحداƾ  ƚ بتƽاعل السارد  لالـوحداƘ السـردية الƮـغرǎ التـي تنƽتƠ وتنغ         

  .والمكان

بالحƽر فيما تƽاعل فيǊ من      إلǏ فضاƇ السرد      السارد تبة التي يلƝ منها   عال المكـان هـو    -
واالنتقال عنǊ هو الذǐ يغلƾ السرد إلǏ       اني لمحيطÜ Ǌ  وقائƴ تمتد حسب امتداد الوعي اإلنس     

  .فيǊإليǊ و لحينÜ فالمكان هو المرتح

إدراكǊ من رحال إلǏ     فلǚرتحال ويختل الـزمن متـنوƳ فهناǁ الزمن الطبيعي المحدد          -
ومنهم من تخف وطƋتǊ عليǊ      ذكراÜƘمآخـر فمنهم يستولي عليǊ حتǏ تقترب الرحلة من ال         

وهناǁ زمن الكتابة الذǐ يƮعب الجزم بǊ إن لم يƮرƟ          .منية باهتة الز المعالم   حتـǏ تبدو  
  .خمين واالستنباطت يعتمد فيǊ علǏ الاالكاتب وإنمبǊ الرحال 
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حدهما أفقي و تجسده     أ ني في النƭ الرحلي الذǐ يتجلǏ بمƲهري      وهـناǁ التشكيل الزمن     
      Ƈإحركة الرحال من نقطة البد ÜƇاالنتها Ǐالت    ل ƭوƮانيهما زمن النƛو    Ƙالوحدا Ǌب ǖي تم

  .ايتحرر منهوهو قائم علǏ التقديم والتƋخير وقد يخضƴ للتتابƴ والتعاقب والتناوب وقد 

االعتدال في الوƮف وسرد األحداƚ واألقوال      يقاعـية فتتراوƟ بين     أمـا الحـركة اإل       
ونقل الكتب والرسائل إلƇ  Ü    Ǐ الشديد عن طريƾ االستطراد الكƛير     اÜ كم بواسطة التلخيƭ و  

  .لسرعة العالية حين الحذف والسكوƘ عن األفعال واألقوالا

تمƛل وعي عƮرها والشاهد علǏ     كتب الرحƘǚ باعتبارها مƽاتيƠ شخƮياƘ الرحالين        - 
       ƘياƮكما تكشف عن ميول الشخÜƚمن أحدا Ǌيكشف عن     حت  و .ما في Ƙǚطبيعة ليل الرح

ƭوƮالن   Ƙقافيةاجتماعية و  و علميةدينية و و  أدبية التي تحمل دالالƛ و   ƭوكل ن Üتاريخية
Ǌل Ɩمة مميزǚيحمل ع ƭوƮمن هذه الن. 

ارƘ نموذجا للمحاكاƮ ÜƖواإلبداعية  والتƋليƽية بعـƯ الرحƘǚ اكتملƘ فيها العناƮر  - 
  .آلخر ƹيره في القƭ والخطاب بعضها افي حين يحاكي

في ارهما يتبادالن األدو  وكون ا امتزاج السرد والوƮف   نعلـǏ مسـتوǎ الخطاب تبين ل       - 
  Ɩيرƛمـواطن كÜ       لكون  أما األسلوب المباشر فقليل إال فيما ينقل من أقوال مروية أو مكتوبة

  .الحوار بين الشخƮياƘ نادر

الذاتية  بالسيرƖ   ة عǚق اÜ له  حركية في عǚقتها مƹ ƴيرها     الـرحلة حـركية في هويتها        
      ǐيرا م  وت.والتـراجم ومخـتلف أشكال التعبير اللغوƛالخ  ستقطب ك Ƴطاب المكتوب  ن أنوا

   ǐوƽبعادبوالشـƋ النوعـية والداللية   هـا Ü         ولها ÜƖمتعدد ƴلتها من مواقƇومن هنا يمكن مسا
              Üكرية واالجتماعية والحضاريةƽـدر رحـب في تقبل المزيد من األسئلة حول البنية الƮ

 مما يجعلنا نهيب بالدارسين أن يقبلوا علǏ الرحلة بمزيد من الدرƩ وبرǎƌ أكƛر              Üوƹيرها
  .أكƛر جرأÜƖ إذ كلما تعدد السƌال تعددƘ األجوبةتنوعا و

يقدم يمر علǏ قناتǊ    ا  سارد الرحƘǚ راو داخلي يشارǁ من داخل العمل السردǐ وكل م           -
           Üتامة Ɩسيطر ƭالن Ǐلف ويسيطر علƌية والمƮالشخ Ǌم فيƹاه وتندƌل رǚومن خ  Ǐوحت

      Ǌمسرود ل Ǐال يتخل حين يتحول إلǏ     ة السردية ومجمل اƽيƲعن الو   Ǌستراتيجيت  Ǐتعمل عل
إيƮـال المعرفة والمتعة الƽنية للقارƏ بشكل منسƾ يƛير االنتباه ويستعمل من التقنياƘ ما              
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        ƴالمتوق Ǌوبين قارئ Ǌقة بينƛال Ǌوهو عل يمتن بǏ     Ǌرف    دراية بما سيقدمƮوالحقا ويت ƾساب
ة الهينÜ و نادرا ما يكتشف الباحƚ بعƯ الƽجواƘ         فـي الـنƲام والتـرتيب بشـكل محكم        

 بكل جديد ومƽيدÜ وƹريب وعجيبÜ       السارد علǏ إفادƖ قرائǊ    ويحرÜƭ  التنسيƾالمـتعلقة ب  
 والسلبية بموضوعية   يجابيةويقدم ذلǁ مƮحوبا بالتوجيǊ والتعليƾ علǏ مختلف المƲاهر اإل        

  .تها ورƮانم عن توازن الشخƮيةتن

ƴ ة للوقائ  ولعـل مـذاƾ الـرحلة يكمن فيما يروǎ مباشرƖ عن طريƾ المشاهدƖ البƮري               
   ƚما يدل   باإلضافةواألحـدا Ǐالسارد من ترشيد و      إل Ǌي ب  ƘاƇوالمقرو ƴمما  تحليل للوقائ Ü

  .والتƮوراƘيعكƩ رأيǊ في األشخاƭ واألماكنÜ والمƽاهيم 

ر في عمƾ الذاƘ والخطاب     باستراتيجية السارد بمƛابة مس   تتبƴ  الدراسـة تعتبر    هـذه   و   
كون ذلǁ يغوƭ إلǏ عمƾ الوعي والǚوعيÜ في        بما تكشǊƽ من آمال وأحǚم وتقنياÜƘ ل      و

Ǌعن Ƙوالمسكو Ǌب ƟرƮد الخطابالمƮوفي مقا Ü.  

ه łƇد التي تبتغي تƽعيل التراƚ وإعطا     المتواضƴ ضمن الجهو  البحƚ   وآمـل أن يـƛمن هذا       
أال أكون متعسƽا في استعمال آلياƘ القراƖƇ التي يقتضيها          آمل   كماƖ  Üلحـيا لنƽسـا جديـدا     

 Ɲفق المـنه Üأن يقرأ الرحلة في سياقاتها المعرفية التي يتجاور             حاول د Ƴما استطا Ʃالدار 
هذا المزيƝ الذǐ يجعل من الرحلة       والنادرƖ بالتƮوف فيها التاريƣ بالواقƴ والشعر بالخبر      

الدراساƘ النقدية أن تستجيب لنداƇاƘ     بمجمعـا للحكي متناƹما وƹنيا دفعني إلǏ أن أهيب          
ƚلة  التحديƇوالمسا Ɩعيل بهدفالمستمرƽالمورو تƚ.  

  
  - والهادǐ إلǏ سواƇ السبيلƾ واهللا الموف-

  
  
  
  

ǔƩاƸالمǷ ƷƳƘǆالم  
 ȅǷƍ :ƷƳƘǆالم          

  -ƴعن ناف ƫالقرآن الكريم برواية ور .  



 508 
  

. الجـزائر. Ǌمطبعة فونتان .  نحلة اللبيب بƋخبار الرحلة إلǏ الحبيب      .أحمـد بن عمار    .1
 .م1902/هـ1320سنة 

 .محمد عبد الكريم  : تحقيƾ.  محمد الكبير إلǏ الجنوب الجزائرǐ      رحلة .أحمد بن هطال   .2
 .مÜ1969 سنة1 ط. القاهرƖ.عالم الكتب

 دار  .تقديم كرم البستاني  .  رحـلة ابن بطوطة   .ابـن بطــوطـة أبو عبد اهللا محمد        .3
 .م1960 سنة .يروƘ للطباعةب

 . زيادƖ محمد مƮطǏƽ : تقديم. رحلة ابن جبير   .ابـن جبير أبو الحسن محمد بن أحمد        .4
 .دار الكتاب المƮرÜǐ طÜÞ سنة Þ/  بيروƘ.دار الكتاب اللبناني

5.     ǐالجزائر ƾعبد الرزا ƫابن حمادو.   ƫرحلة ابن حمادو . ƾأبو القاسم سعد اهللا      : تحقي 
 .م1983 الرƹايةÜ الجزائرÜ طÜÞ سنة .المƌسسة الوطنية للƽنون الطبيعية

. دون ورحلتǊ شرقا وƹربا   بن خل  التعريف با  .أبو زيدعبد الرحمن بن محمد    ابن خلدون    .6
 .  م1979دار الكتاب المƮرÜǐ طÜÞ سنة/ دار الكتاب اللبناني

 .بيروƘ.دار إحياƇ التراƚ العربي.المقدمة .ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد .7

ƴ بطول الغيبة في الوجهة الموجهة إلǏ       م مـلƇ العيبة بما ج     .ابـن رشـيد السـبتي      .8
الدار الـتونسيـة  . محمد الحبيب ابن الخوجة   . حقيƾ د  ت .2ج.ةوطيبـ مكة :الحرمين
 . م1982/هـ1402 سنة .للنـشـر

 نشر أزاهر البستان فيمن     .ابـن زاكور أبو عبد اهللا محمد بن قاسم بن زاكور الƽاسي            .9
 .م1902/هـ1319سنة . الجزائر.  مطبعة فونتانة.أجازني بالجزائر وتطوان

مكتبة /الشركة العالمية . در محمد ƹيبة  حي : تحقيƾ .بن فضǚن ا رسالة   .ابـن فضـǚن    .10
 .م1994/هـÜ1414 سنة1 ط.المدرسة

 تƮحيƠ محمد الƽاسي    .أنƩ الƽقير وعز الحقير   . بـن قنƽذ أبو العباƩ أحمد الخطيب      ا .11
 .منشـوراƘ المركز الجامعي للبحƚ العلمي بالرباط جامعة محمد الخامƩ         . وأدولـف 
 .م1965طÜÞ سنة 

المطبعة .  تقديم حسن حسني عبد الوهاب     .ة التجاني رحل. التجانـي أبو محمد عبد اهللا      .12
 .م1958/ هـ1377تونÜƩ سنة . الرسمية



 509 
  

 عبد الحƽيƲ   :تحقيƾ. مستƽاد الرحلة واالƹتراب  . التجيبي أبو القاسم بن يوسف السبتي      .13
 .م1975 طÜÞ سنة .الشركة التونسية لƽنون الرسم. منƮر

 .الحسن السائƠ :  تحقيƾ .لمشرƾعلماƇ ا  تحلية   ƽرƾ في متاج ال . الد بن عيسǏ البلوǐ   خ .14
 ƾندوƮميǚاإلس ƚالترا Ƈالمغرب.إحيا  /Ƙسنة. )جزآن(اإلمارا ÜÞط Þ 

: رقم. الرباط. نسخة خزانة كلية اآلداب   . الرحلة الناƮرية . الدرعـي أحمد بن ناƮر     .15
 .درƳ / 91305613ج .م

: ƾ وتعليƾ تحقي. الترجمانة الكبرǎ في أخبار المعمور برا وبحرا      .  الزياني أبو القاسم   .16
 .  م1967المغربÜ طÜÞ أوƘ . مطبعة فضالة  المحمدية. عبد الكريم الǚƽلي

. الشركة التونسية للتوزيƴ  . تحقيƾ علǏ الشنوفي  . الرحلة الحجازية .  السنوسـي محمد   .17
 .م1996طÜÞ سنة 

. محمد الƽاسي : تحقيƾ. الرحلة المغربية . العبدرǐ أبو عبد اهللا محمد بن محمد الحيحي        .18
 .م1968الرباطÜ طÜÞ سنة . مد الخامƩجامعة مح

 خليل  :تƮحيƠ .جزآن .ماƇ الموائد .الرحلة العياشية    .العياشي أبو سالم سيدǐ عبداهللا     .19
ǐالحسني الخالد ƠالƮ سنة 1ط .بن ÜƩفا Ü1316هـ  . 

 ط .مƮورƖ باألوفسيط . الرحلة العياشية ماƇ الموائد   . العياشي أبو سالم سيدǐ عبد اهللا      .20
 مÜ1997 الرباطÜ سنة 2

 إسماعيل  :تحقيƾ. نتيجة االجتهاد في المهادنة والجهاد    . أحمـد بـن المهدǐ     الغـزال  .21
 Þ  الجزائرÜ ط ÜÞ سنة.العربي

 . بيروƘ.دار القلم.  إحياƇ علوم الدين.الغزالي أبو حامد .22

 محمـد ابن عبد الوهابÜ رحلة الوزير في افتكاǁ األسيرÜ تحقيƾ وتعليƾ             الغسـاني . 23
   م1940 مدريدÜ سنة .وراƘ مƌسسة الجنرال فرانكو منش.ألƽريد البستاني

 الطالب ومنتهǏ الراƹب إلǏ أعلǏ المنازل       تمهيد. ǐ أبـو الحسـن علـي      االقلƮـد . 24
  .م1985الدار التونسية للتوزيÜƴ طÜÞ سنة. محمد بو الجƽان: تحقيƾ. والمناقب

1393نة  سÜ2  Ü ط )جزآن(مƮر. مجمƴ اللغة العربية دار المعارف    . المعجم الوسيط . 25 

 .م1973/هـ



 510 
  

المركز . محمد الƽاسي : تحقيƾ. اإلكسير في فكاǁ األسير   . المكناسي محمد بن عƛمان   . 26
  .م1956الرباطÜ طÜÞ سنة. الجامعي للبحƚ العلمي

فيƯ العباب وإفاضة قداƟ اآلداب في الحركة السعيدƖ إلǏ         . النميـرǐ ابـن الحـاج     . 27
Ü سنة  1 بيروÜƘ ط  .يار الغرب اإلسǚم  د. محمـد بن شقرون  : تحقيƾ. قسـنطينة والزاب  

  .  م1990

. نزهة األنƲار في فضل علم التاريƣ واألخبار      . الورتيǚنـي الحسـين بـن محمـد       . 28
ƠحيƮعن طباعة فونتانة   . دار الكتاب اللبناني  . محمد بن أبي شنب   : ت ƖورƮم . Üالجزائر

 .م1908/ هـ1326طÜÞ سنة 

المƌسسة . عبد الجبار الشريف  : تحقيƾ. لسيةالرحلة األند . الوردانـي أبـو سالم علي     . 29
 الجزائرÜ طÜÞ سنة Þ. الوطنية للكتاب

    ƘǾǱƘƥ: ǔƩاƸالم  
3ط. دار المعارف بمƮر  . ابن بطوطة في العالم اإلسǚمي    . إبراهيم أحمد العدوǐ  . د. 30

  .م1983سنة . 

31 .   Ʃإحسـان عـبا .  Ɩادر . فـن السيرƮ دار .Ƙبيرو./ ƾسنة. 1ط. عمان. دار الشرو
 .م1996

 الدار  .دار الƛقافة للنشر  . من اللغة إلǏ السلطة   . تحليل الخطاب الƮحƽي  . أحمد العاقد . 32
 .مÜ2002 سنة1البيضاÜƇ ط

:  تر .في النƮوƭ الحكائية  . التعاضد التƋويلي . القارƏ في الحكاية  . أمبـرتو إيكـو   . 33
 .م1996نة Ü س1بيروÜƘ ط/ المركز الƛقافي العربيÜ الدار البيضاƇ. أنطوان أبو زيد

) دراساƘ أدبية (الهيئة المƮرية العام للكتاب     . السرد في مقاماƘ الهمذاني   . أيمن بكر . 34
 .م1998ط Þ سنة 

محمد برادهÜ دار الƽكر للدراساƘ والنشر      : تر. الخطاب الروائي . باختـين ميخائـيل   . 35
ƴوالتوزي.Ɩط/  القاهر ÜƩسنة1باري Ü1987م. 

 دار الحداƛة   .ية الرئيسية في رواياƘ نجيب محƽوƲ     بناƇ الشخƮ . بـدر بدرǐ عƛمان   . 36
ƴط.للطباعة والنشر والتوزي Üلبنان ÜƘسنة 1 بيرو Ü1986م.  
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محمد منير  . محمد لطƽي الزليطي  : تر. تحلـيل الخطاب  .  ج يـول   .ب.ج. بـراون . 37
 .م1997/هـ1418الرياÜƯ سنة . جامعة الملǁ سعود. التريكي

المجلƩ األعلǏ  . رشيد بن حدو  : تر. نياƘ ومناهƝ  تق .النƭ الروائي . بـرنار فاليط  . 38
 .م1999 ط ÜÞ سنة . الهيئة العامة للمطابƴ األميرية.للƛقافة

. مركز اإلنماƇ الحضارǐ  . شƽةخنديم  محمد   :تر. األدب والداللة . تزفيتان تودوروف . 39
 .م1996 سنة1Üط. حلب

سلسلة . سǚمةورجاƇ بن   . بخوƘمشكرǐ ال : تر. الشـعرية . تـزفيتان تـودوروف   . 40
 مÜ1972 سنة 1 المغربÜ ط- المحمدية-. مطبعة فضالة. المعرفة األدبية

 .ƮياƟ الجهيمÜ منشوراƘ دار الƛقافة    : تر. قضايا الرواية الحديƛة  . جـان ريكـاردو   . 41
Ƙسنة .بيرو ÜÞط Üم1986/ هـ1406 لبنان. 

42 . ǁجورج بيري . ƘاƇضاƽائل الƮتر. ف :  ǐ1 ط .قال للنشر  دار توب  .عبد الكبير الشرقاو   

 .  م2000  سنة

43 .   Ƙخطاب الحكاية . جيـرار جينـي)  Ɲفي المنه ƚم : تر) بحƮعبد الجليل   .محمد معت 
ǐقافة .عمر حلي.األزدƛلل Ǐاألعل Ʃاألميريةا.المجل ƴسنة2ط.لهيئة العامة للمطابÜ1997م.  

44.    ǐبنية الشكل الروائي  .  حسـن بحـراو .Ƈضاƽية. الزمن. الƮقاف . الشخƛي المركز ال
  .مÜ1990 سنة 1الدار البيضاÜƇ ط/  بيروƘ.العربي

45.    ǐر المريني      .  الحسـن الشـاهدƮجزآن(.أدب الـرحلة بالمغرب في الع ( Ƙمنشورا
Ʋعكا.Þ سنة ÜÞ ط Üالمغرب . 

بƎشراف . رسالة ماجستير . أدب الرحƘǚ عند أمين الريحاني    .  حسـن محمود حسن    .46
  .م1969يو كلية اآلدابÜ جامعة القاهرÜƖ ما. شكرǐ عياد

المركز الƛقافي  . والهوية في الرواية العربية   . شعرية الƽضاƇ المتخيل  .  حسـن نجمي   .47
 . مÜ2000 سنة 1الدار البيضاÜƇ ط/  بيروƘ.العربي

48 . ǐالسندباد القديم  . حسين فوز ƚدار الكتاب اللبناني   .حدي .   ǐرƮدار الكتاب الم .  ÜÞط   

 .     م1977سنة
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. المجلƩ األعلǏ للƛقافة والƽنون   ) عالم المعرفة (دب الرحƘǚ أ. حسـين محمد فهيم   .  د .49
Ƙسنة . الكوي ÜÞم1989/ هـ1409ط . 

. الشركة المƮرية العالمية لونجمان   / مكتبة لبنان . أدب الرحلـة .  حسـين نـƮـار   .50
 .م1991سنة. 1ط

 .يالمركز الƛقافي العرب  . من منƲور النقد األدبي   . بنية النƭ السردǐ  . حميد لحمداني .51
 .م1991سنة. 1ط

المركز ). تغيير عاداتنا في قراƖƇ النƭ األدبي     .(القراƖƇ وتوليد الداللة  . حميد لحمداني . 52
 .مÜ2003 سنة1المغربÜ ط/  الدار البيضاƇ.الƛقافي

شركـة ) الحريرǐ بين العبارƖ واإلشـارƖ     ( سـيـمياƇ التƋويل .  رشـيد اإلدريسـي    .53
ƴالدار ا-النشر والتوزي ÜƩط المدار ÜƇسنة 1لبيضا Ü1421م2000/هـ. 

 دار  .ƟǚƮ رزƾ : تر) مدخل إلǏ تقنياƘ التƽسير   (.قراƖƇ الرواية .  روجـز هيـنكل    .54
 .مÜ1995 سنة 1اآلدابÜ ط

 . دار الرائد العربي   .الرحالة المسلمون في العƮور الوسطǏ    . زكـǏ محمد حسن   . د .55
   .م1981/ هـ1401مÜ سنة Ü1995 سنة 1بيروƘ ط

 بيروÜƘ  . دار الƛقافة  .Ʃإحسان عبا :تر. النقد األدبي ومدارسǊ الحديƛة   . من ستانلي هاي  .56
 Þ سنة Þجزآن في مجلد واحد(ط.( 

Ü 1 بيروÜƘ ط  . دار اآلداب  .ة القƭƮ وشعرية السـرد   يفـن دالل . سـامـي سويدان  .57
  .م1991سنة 

 .الجزائر .المƌسسة الوطنية للكتاب  .  تجارب في األدب والرحلة    .سعد اهللا أبو القاسم     . 58
  .م1983ط Þ سنة 

 ط . دار األمان الرباط   . نحو سيميائياƘ لǘيديولوجيا   النƭ السردǐ . كرادن السعيـد ب  .59
 .مÜ1996 سنة1

Ü 1منشوراƘ االختǚفÜ ط  . دراسة سيميائية . االشتغال العاملي . السـعيد بوطاجـين   . 60
 .م2000أكتوبر
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. سلسلة دراساƘ أدبية  . نموذجاتحليل النƭ السردǐ معارج ابن عربي       . سعيد الوكيل . 61
 .    م1998ط ÜÞ سنة . الهيئة المƮرية العامة للكتاب

Ü 1 ط .المـركز الƛقافي العـربي  . مقدمة للسرد العربي  .  الكǚم والخبر  . سعيد يقطين  .62
 .م1997سنة 

المركز الƛقافي  )  التبئير - السرد -الزمن(تحلـيل الخطاب الروائي     . سـعيد يقطـين   . 63
  .مÜ1997 سنة 3الدار البيضاÜƇ ط/ وƘ بير.العربي

الدار /  بيروƘ . المركز الƛقافي العربي   . الـرواية والتراƚ السردǐ    .سـعيد يقطـين   . 64
Ƈسنة1 ط.البيضا Ü1992م.  

 الدار  .مدخل إلǏ نƲرية القƮة تحليǚ وتطبيقا     . جمـيل شاكر  .  سـمير المرزوقـي    .65
 ة Þديوان المطبوعاƘ الجزائريةÜ طÜ Þ سن/ التونسية للنشر

 دار  . دراسة لمناهƝ النقد األدبي في معالجة فن القƮة        . نƲرية الرواية  .السيد إبراهيم . 66
 .م1998والنشر والتوزيÜƴ القاهرÜƖ طÜ Þ سنة  قباƇ للطباعة

 مكتبة ƹريبÜ القاهرÜƖ طÜÞسنة Þ  )قديما وحديƛا(مشوار كتب الرحلة. سيد حامد النساج.67

 . ƛǚƛية نجيب محƽوÜƲ سلسلة دراساƘ أدبية      .اسة مقارنة  در . بناƇ الرواية  . سيزا قاسم  .68
  .م1984الهيئة العامة للكتابÜ طÜÞ سنة 

  :   بƎشراف) أطروحة دكتوراه دولة  ( الرحلة في األدب العربي    .حليƽـي  )بـو ( شـعيب    .69

الدار  .إدريƩ بلمليÜƠ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيǁ      . و د  .عبد اهللا علوǐ مدƹرǐ   .د
Ƈاني.البيضاƛم1999/م1998)(هـ1420/هـ1419سنة( المغرب. جامعة الحسن ال( 

 2 المغربÜ ط  . الدار البيضاƇ  . دار القرويين  . الرحلة في األدب العربي    . شعيب حليƽي  .70
 .  م2003سنة 

  .م1997 طÜÞ سنة. المجلƩ األعلǏ للƛقافة.الرواية الƽانتاستيكيةشعرية  . شعيب حليƽي.71

72.ǁباƮابن ب. شاكر خ Ǌدار اآلداب.طوطة ورحلت .Þ سنة ÜÞط ÜƘبيرو  

 .لحسن أحمامة :  تر . الشعرية المعاƮرƖ التخييل القƮƮي    .شـلوميƚ ريمون كنعان   . 73
ƴقافة للنشر والتوزيƛدار ال.Þ سنة ÜÞط Üالمغرب ÜƇالدار البيضا . 
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) سلسلة فنون األدب العربيÜ الƽن القƮƮي     ( دار المعارف    . الرحƘǚ . شوقي ضيف  .74
 .م1956نة  س1ط

 . مÜ2000 سنة 1 ط. المركز الƛقافي العربي. سير المƽكرين الذاتية.Ʈدوƾ نور الدين.75

 . منشƖƋ المعارف باإلسكندرية   . الرحلة عين الجغرافية المبƮرƟǚƮ .    Ɩ الدين الشامي   .76
Þسنة ÜÞط 

77.   ƠالƮ ƟǚـƮ .       رƮقافية عربية   ( قضايا المكان في األدب المعاƛ Ƙدار  .)من دراسا 
 .م1997 طÜÞ سنة .فياƘ للنشر والتوزيƴشر

 . الشركة المƮرية العالمية للنشر    . بƹǚـة الخطـاب وعلم النƮ .      ƭـƟǚ فضـل    .78
 .مÜ1996 سنة 1 ط.لونجمان

79.    ǐالحـداو ƴالطائـ .   ƖƇالقرا Ǐفي معن .  ƭوƮفي تلقي الن ƘاƇقافة للنشر . قراƛدار ال 
ƴط.والتوزي ÜƇسنة 1 الدار البيضا Ü1999م.  

 مسـتوياƘ السـرد فـي الرحلة المغربية في القرن التاسƴ            .الـرحيم مـودن   عـبد   . 80
 كلية اآلداب والعلوم    . أحمد الطريسي أعراب   :بƎشراف) أطـروحة دكـتوراه دولة    (عشـر 
  .  م1995 -1994 سنة . الرباطÜ جامعة محمد الخامƩ.اإلنسانية

  Ü 1لـدار البيضاÜƇ ط ا. للنشر والتوزيƴ دار الƛقافة  . أدبية الرحلة  . عـبد الرحيم مودن    .81

 . م1996/هـ1417سنة 

 الشركة المƮرية العالمية    . مكتبة لبنان  . أدب السيرƖ الذاتية   . عـبد العزيـز شـرف      .82
 .مÜ1992 سنة 1لونجمانÜ ط

عبد الكبير الشرقاوÜǐ دار    : تر .السرد واألنساƾ الƛقافية  . المقاماƘ . عبد الƽتاƟ كيليطو   .83
 .مÜ1993 سنة 1مغربÜ طتوبقال للنشرÜ الدار البيضاÜƇ ال

 دار الطليعةÜ   . دراسة بنيوية في األدب العربي     . األدب والغرابة  . عـبد الƽتاƟ كيليطو    .84
 .مÜ1997 نوفمبر3بيروÜƘ ط

85 .    ǐالذاتية في المغرب    . الكتابة والوجود  .عـبد القـادر الشاو Ɩالسير .  ƾإفريقيا الشر . 
 .م1999المغربÜ لبنانÜ طÜÞ ديسمبر 
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 بـيروÜƘ  . المƌسسة العربية للـدراساƘ والنشر    . السردية العربية  .راهيم عـبد اهللا إب    .86
 .م2000طÜÞ سنة 

 .نقدية في التناƭ والرǎƌ والداللة مقارباƘ  . المتخـيل السردǐ   .عـبد اهللا إبـراهيم    . 87
 .  مÜ1990 حزيران 1المركز الƛقافيÜ ط

88 .     Ưمـرتا ǁرية الرواية   .عـبد المالـƲالسرد   . في ن Ƙفي تقنيا ƚبح . Üعالم المعرفة 
 .مÜ1998 ديسمبرـه1419المجلƩ الوطني للƛقافة والƽنون واآلدابÜ الكويÜƘ طÜÞ شعبان

89 .    ƾعـبد الـوهاب الرقي.   ƠالƮ دار محمد        . وهند بن Üرانƽأدبية الرحلة في رسالة الغ 
 .مÜ1999 جانƽي1علي الحاميÜ تونÜƩ ط

مƌسسة الƛقافة الجامعيةÜ    Ü)دراسة نقدية ( لـون من أدب الرŎحƘǚ       .عـƛمان موافـي   . 90
  .م1973اإلسكندريةÜ طÜÞ سنة 

  . مكتبة وهبة  . اإلباضية في الجزائر   . في موكب التاريƣ   . اإلباضية . علي يحيǏ معمر   .91

ƖالقاهرÜسنة 1 ط Ü1399م1979/ هـ. 

 مƮدر من مƮادر    . الرحƘǚ المغربية واألندلسية   . عواطـف محمـد يوسف نواب      .92
 . رسالة ماجستير  Ü)دراسة تحليلية (لسابƴ والƛامن الهجريين    تـاريƣ الحجـاز في القرنين ا      

 .م1960/ هـ480 .كلية الشريعة.  فواز علǏ بن جنيدب الدهاƩ:علǏ إشراف

رسالة ( اتجاهاƘ الرحالين الجزائريين في الرحلة العربية الحديƛة         . عمـر بـن قيـنة      .93
 .م1995 الجزائرÜ طÜÞ سنة . ديوان المطبوعاƘ الجامعيةÜ)دكتوراه

 . ديوان المطبوعاƘ الجامعية   .خليل أحمد خليل  :  تر . جدلية الزمن  . ƹاسـتون باشǚر   .94
 .م1982الجزائرÜ ط 

95 .ǚاستون باشƹ.المكان Ƙتر. جماليا :ÞƩ ÜÞط ÜÞالدار Üالب هلساƹ  

 بيروÜƘ لبنانÜ طÜÞ    . دار الƛقافة  .Ʈدقي حطاب :  تر .ممليÜƘ فن المسرحية  . ب. فرد. 96
 .م1986/هـ1406سنة 

. سمـيرƖ بن عمر.  د. عبد الكـريم حسن. مـرفولوجية القƮة   . فǚديميـر بـروب    .97
ƴوالنشر والتوزي Ƙللدراسا Ƴشرا.ƾسنة 1 ط. دمش Ü1416م1996/ هـ      . 



 516 
  

المركز الƛقافي  . عمر جلي :  الميƛاƾ والتاريÜƣ تر   . السـيرƖ الذاتية   .فيلـيب لوجـين   . 98
 .م1994الدار البيضاÜƇ طÜÞ سنة /  بيروƘ.العربي

 دار الكǚم الرباطÜ    .سعيد بنكراد :تر . سيميولوجية الشخƮياƘ الروائية   .فيليب هامون . 99
 .م1990لبنان طÜÞ سنة 

ƟǚƮ :  تر . تاريƣ األدب الجغرافي العربي    . يوليانوفيتƩ ƫ أƹناطيو .كراتشكوفسكي.100
مÜ 1963سنةÜ  3 ط .لدول العربية  جامعة ا  . لجنة التƋليف والترجمة والنشر    .ن عƛمان ـالـدي 

 )قسمان(

 .عبد الرحيم حزلÜ إفريقيا الشرƾ    :  تر . الƽضاƇ الروائي  . مجمـوعة مـن المƌلƽين     .101
Ƙسنة .بيرو ÜÞ ط Üم2002 لبنان. 

  منشوراƘ اتحاد كتاب   . طـرائƾ تحليل السرد األدبي     .مجمـوعة مـن المƌلƽـين     . 102 
 .م1992 سنة . الرباط.1ط) 1992/1سلسلة ملƽاƘ (المغرب 

دار معد   .وائل بركاƘ :  تر . مƽهوماƘ في بنية النƭ    .ة مـن المƌلƽـين     مجمـوع  .103
ƴط.للطباعة والنشر والتوزي Üƾسنة 1 دمش Ü1996م . 

ينيÜ دار   أحمد المد  : تر . في أƮول الخطاب النقدǐ الجديد     .مجمـوعة من المƌلƽين   . 104
 .مÜ1987 سنة1 بغدادÜ ط.الشƌون الƛقافية العامة

 ناجي  :Ü تر .Ʋرية السرد من وجهة النƲر إلǏ التبئير       ن .مجمـوعة مـن المƌلƽـين     . 105
  .مÜ1989 سنة1مƮطÜǏƽ دار الخطابي للطباعة والنشرÜ ط

منشوراƘ كلية اآلداب   . نƲرية التلقيÜ إشكاالƘ وتطبيقاƘ   . مجمـوعة من المƌلƽين   . 106
 طÜÞ سنةÞ. الرباط .الشركة المغربية للطبƴ والنشر.جامعة محمد الخامƩ.والعلوم اإلنسانية

107 .  ǐقافي        .محسن جاسم الموسوƛالمركز ال Üمي الوسيطǚر العربي اإلسƮالع Ƙسرديا 
Ƙبيرو Üط/ العربي ÜƇسنة 1الدار البيضا Ü1997م.  

 الهيئة  Ü)دراسة أدبية ( في الرواية المعاƮرƖ     . بناƇ الزمن  . مـراد عـبد الـرحمن      .108
  .م1998 طÜÞ سنة .المƮرية العامة للكتاب
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109 .  ǐمها في األدب العربي القديم         الـر  .محمـد رداوǚمية وأعǚالمغربية واإلس Ƙǚح
   الرباطÜ طÞ   . مطابƴ الƽرزدƾ التجارية   .لǁ فهـد  مكتبة الم  Ü)دراسـة نƮوƭ  (المعاƮـر 

  .م1995سنة

110.      ǐقافية         . محمـد عـز الدين التازƛون الƌدار الش Üمحمد زفزاف Ƙالسرد في روايا 
مغربيةÜ طبعة خاƮة بالعراƾ ليسƘ للتƮديرÜ      دار النشر ال  / بغداد) آفـاƾ عربية  (العامـة   
ÞƩ ÜÞط   . 

 الدار العربية   . في الخطاب السردÜǐ نƲرية قريماƩ     . محمـد الناƮـر العجيمـي      .111
 .  م1993للكتابÜ طÞ سنة 

Ü1409 سنة 1 ط .إيران.  مجمƴ البحوƚ اإلسǚمية   . اإلسǚم والƽن  .محمود البستاني . 112

  .هـ
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