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Abstract:
Travelogue is a firm of literature which describes nation and
people according to their history, civilization, politics,
economics, and culture and presents cities and culture by
showing the ideologies and manners/moralities, economics and
society in the time when there were no transportation and the
travelogues were the only source to get information. Because
travelogue consists of the details about history and society, thus
it has a tremendous amount of information and by offering
characteristics of places and personalities. Moreover, travelogue
describe personalities and events in the context of society and
culture which provides a rich material to geologists, historicists
as well as to the scholars of society ( sociologists) and students
of literature and others.
KEY WORDS: Travelogue, History, Characteristics.

--------------------------------------------------------:املقدمة
الرحلة صنف أديب يبني أحوال األقوام أو الناس من حيث التاريخ واجلغرافية واحلضارة
 ويعرض لنا املدنية والثقافات احلديثة ونشاهد ثقافة وحضارة ومدنية،والسياسة واالقتصاد والثقافة
 ويف الوقت الّذي مل،قوم ما واملعلومات عن أفكارهم وأخالقهم ومعيشتهم ومعاشرهتم فيما بينهم
.تكن أدوات االتصاالت احلديثة كانت الرحالت مصدراً مهما وأساسيا حلصول املعلومات
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تعد كتب الرحالت من مصادر التاريخ واآلاثر واجملتمع اليت تضيف الكثري من املعلومات
واألحداث ،وتقدم وصفاً لألماكن والشخصيات ،وهي انطباعات شخصية وواقعية عن اجلوانب
االجتماعية واحلضارية للمناطق اليت تشملها وهي تش ّكل مادة غنية للجغرافيني واملؤرخني وكذلك
لعلماء االجتماع واالقتصاديني ودارسي األدب وغريهم.
وعلى املستوى الفىن فإ ّن "أدب الرحلة " ميثل لوانً أدبياً جيمع بعض خصائص القصة
والرواية والسرية الذاتية ويفيد من أدوات فنية مهمة كالصورة ،والقصة ،مما جيعله ميداانً فنياً ،ويتيح
له ذلك إيصال رسائله الفكرية ،والفنية على اختالفها وتنوعها".1
ويف هذا البحث املوجز حاولت أن أعرف أدب الرحلة لغة واصطالحا ،وأمهية أدب
الرحلة ودواعى الرحلة ،وأسلوهبا ومكوانهتا ،وخصائصها وتطورها ،وأخريا ختمت البحث بنتائج
مهمة.
تعريف أدب الرحلة:
رحلَ ،رحيالً وتَ ْرحاالً وِر ْحلَةً .
رح َل يَ َ
الرحلة لغةَ " :
الرحال :الّذين ال يستقرون يف مكان وحيلون مباشيتهم حيث يسقط
الرحال :العرب ُّ
ُّ
الغيث ،وينبت املرعى ".2
ِ ٍ
ِ
ور ْحلَ ٍة َحكاهُ اللِّ ْح ِ
ِ
و" ِّ
ياِنُّ أي
َّم والكس ِر يُ ُ
قال :إنَّهُ لَ ُذو ر ْحلَة إىل املُلوك ُ
الر ْحلَةُ ابلض ّ
ْارِِت ٍال .و ِّ
ال لِْل َم ِس ِري".3
االرِِت ُ
الر ْحلَةُ ابلكس ِرْ :
ويقول ابن منظور يف لسان العرب" :الرحلة يف اللغة الرتحيل واالرِتال مبعىن اإلشخاص
4
واإلزعاج ،يقال رحل الرجل إذا سار"
إصطالحا " :أدب الرحالت ،جمموعة األاثر األدبية اليت تتناول انطباعات املؤلف عن
رحالته يف بالد خمتلفة وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخالق".5
ويقول تعريف أخر" :أدب الرحالت هو ما ميكن أن يوصف أبدب الرحلة الواقعية،
وهى الرحلة اليت يقوم هبا رحالة إىل بلد من بلدان العامل ،ويدون وصفاً له ،ويسجل فيه
مشاهداته ،وانطباعاته بدرجة من الدقة والصدق ومجال األسلوب والقدرة على التعبري".6
وعرف املوسوعة العربية العاملية" :أبن أدب الرحلة هو الذى يصور فيه الكاتب ما جرى
7
له من أحداث ،وما صادفه من امور يف ألثناء رحلة قام هبا ألحد البالد "
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أمهية الرحالت:
اإلنسان منذ بدايته حياول أن يكشف أسرار األرض ويتعرف على رموزها .فيحب
احلركة والتنقل وال جيلس وال يعيش على مكان واحد .يبحث عن طعامه وشرابه وحيفظ نفسه عن
معاانة احلياة وحيب أن يعيش حياة سعيدة .والرحالت منابع ثرية ملختلف العلوم .وهى بشكل
عام سجل حقيقى ملختلف مظاهر احلياة ومفاهيم أهلها على مر العصور .فالرحالة يطوى األرض
خالل رحلته ويسجل مالحظته ومظاهر خمتلفة يف احلياة ملا يشاهدها أو يسمعها ويصفها يف
رحلته .وال شك أن الرحالني قد خيتلفون فيما بينهم يف دقة مالحظتهم ويف درجة اهتمامهم
حسب قدرهتم وذوقهم وثقافتهم األدبية ،كما خيتلفون أيضا يف درجة صدقهم وأمانتهم حسب
فهمهم لألمور ِتت الظروف املختلفة أليت خيضعون هلا.8
"والرحالت مصدر خصب للجغرايف واملؤرخ وعامل االجتماع وفيها عربة وعظة وفائدة
للمقتدى ويرتك األثر احلسن على الراحل .ونشطت الرحالت بعد الفتوحات اإلسالمية بدرجة
كبرية .وقبل ذلك الرحالة األوائل مل يسجلوا أخبار رحالهتم يف مؤلفات إال قليالً  .وقد جاء ذكر
هذه الرحالت يف كتب التاريخ أو تقومي البلدان .والرحالة ينقل للقارىء صورا أو طرائق وقصصا
ومشاهدات لكل ما رأى وما شاهد .والرتاث العرىب اإلسالمى ملئ من أخبار الرحالت والرحالة
وما دونوه عن مشاهداهتم ووصفهم من مناذج رفيعة من أدب الرحالت مما جعل السفر ترااث
ليتصل ابجلغرافية الوصفية والتاريخ اإلسالمى .ولقد سجل الرحالة مشاعرهم أبسلوب مجيل
ومؤثر .فالرحالة يكتب كتااب متنقال ،تضم صفحاته صورا لبالد خمتلفة اليت مير هبا ووصف
األماكن واملساجد واملكتبات والشخصيات أليت يلتقى هبا ومجع معلومات وغريها".9
تقول الدكتورة  /قدسية قريشي عن السفر :إن املسافر جيد فرصة ألن يشاهد العامل من
حيث االجتماع واملدنية والعلوم والفنون ويشاهد املناظر الطبيعية ،كماأنه يقوم بتبادل اآلراء مع
علما ويسعفه على نشر عادات وتقاليد بلده يف بالد أخرى،
الناس يف الدول املختلفة مما يزيده ً
أساسا لتبادل اآلداب والثقافة بني األقوام والبالد.10
ويكون السفر ً
وكثري من الرحالة قد مجعوا قدرا كبريا من املعلومات وأمدوا الثقافة العربية بثروة فكرية
واترخيية وجغرافية وكتبوا الرحالت أليت قاموا هبا.
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دواعى الرحلة:
"حث اإلسالم على السياحة والسفر ألسباب متعددة وخمتلفة ،مثل التأمل يف
املخلوقات ،والعربة من أاثر األمم البائدة" ،11فوردت يف القران عدة أايت تقول" :فَ ِس ُريوا ِيف
ِ
ِ
ني " .12و"قُ ْل ِس ُريوا ِيف ْاأل َْر ِ
ْاأل َْر ِ
ف بَ َدأَ
ض فَانظُُروا َكْي َ
ض فَانظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الْ ُم َك ّذبِ َ
اْلَْل َق"" ،13أَفَلَ ْم يَ ِس ُريوا ِيف ْاأل َْر ِ
وب يَ ْع ِقلُو َن ِهبَا".14
ْ
ض فَتَ ُكو َن َهلُْم قُلُ ٌ
 --- 1تيسري السفر " -إتسعت رقعة الدولة اإلسالمية إتساعا كبريا ،فقد

احتاجت احلكومة إىل معرفة أخبار األقاليم والبلدان املفتوحة هلا ،ولذلك استعانت الدولة بنظام
فمهدت الطرق له ،وأقامت على الطرق معامل تبني املسافات" .15يقول املقدسى يف وصف
الربيدّ ،
طرق الشام "وأتخذ من دمشق إىل الكسوة بريدين ،مث إىل جاسم ورفيق مرحلة .مث إىل طربية ريدا
 .....مث من ابنياس إىل قدس بريدين".16
 --- 2أكثر الرحالت تشري إىل مواقف الشعوب وسلوكهم مع الغرابء الّذين ميرون
هبم خالل سفرهم أو يعيشون بينهم ملدة حمدودة مثل قول ابن بطوطة عندما يصف إحدى مدن
اهلند " كانت إقامتنا عندهم مخسة عشر يوما ،فكنا كل يوم وليلة يف دعوة جديدة وال يزالون
حيتفلون يف أطعمتهم.17"......
وكان احلكام مشغولني يف إكرام الغرابء أكثر من شعوهبم ،قام ابن جبري 18برحلته يف
عهد صالح الدين األيوىب فثىن على موقفه وسلوكه مع الغرابء .قال عن مصر أقيمت املدراس
واملستشفي فيه وكل من أيتى إليه يستفيد منهم حسب حاجته وطلبه ويرجع مناقبه يف احلقيقة إىل
سلطانه".19
 ---- 3التجارة هي العمل املتاح للرحالة يف كل زمان ومكان وحثت كثريين منهم إىل
القيام برحالهتم.
 ---- 4العلم والتعليم هو السبب الّذى دفع كثريين من الرحالة إىل القيام
برحالهتم.20
 --- 5بعض الناس مييلون إىل رحالت بطبيعتهم وحيبون املغامرات يبحثون عن أشياء
جديدة ،فطبيعتهم دفعتهم وحثتهم إىل األسفار والبحث عن عامل جديد.21
هناك دوافع كثرية وأسباب متعددة ِتمس وترغب اإلنسان للرحالت ،وقد ختتلف من
قوم إىل قوم ومن عهد إىل عهد ومن شخص إىل أخر حسب رغباهتم وحاجاهتم ومعظمها:
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دوافع دينية :زايرة األماكن املقدسة تلبية لنداء الرمحن وتوبة من الذنوب وتطهريا

للنفس ،وعهدا للسري على الصراط املستقيم .كان ذلك من أهم دوافع الرحالت.22

دوافع تعليمية أوعلمية" :كثري من الناس قاموا برحالت لطلب العلم مثل الطب والفقه
واهلندسة .وجند اشارات يف كتب احلديث والسري أن بعض الفقهاء والعلماء قطعوا القفار وعربوا
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،للسمع به أو جملرد التحقق من كلمة
األهنار والبحور لطلب حديث النىب َ
فيه .وهناك الرحالت الىت قام هبا املعلمون لإلفادة من علمهم يف اجملاالت العلمية املتنوعة".23
دوافع سياسية" :امللوك واحلكام يبعثون الوفود والسفارات إىل حكام وملوك الدول

األخرى لتوطيد العالقات أو لتبادل الراى أو ملناقشة احلرب والسالم".24

دوافع سياحية وثقافية" :رغبة النفس يف التجول والسفر لذاته وحب التنقل وجتديد

الدماء ابملشاهدة واملغامرة ووصف تغيري األجواء واملناظر واملعرفة اجلديدة واكتساب اْلربة ،وقد
تكون الرغبة لتعرف املعامل الشهرية ،كاملنارات واألبراج واآلاثر والغرائب والعجائب" . 25
دوافع اقتصادية" :من أهم دوافع الرحالت التجارة أو تناول األشياء أو فتح أسواق
جديدة ملنتجات حملية يف بالد أخرى".26
دوافع صحية" :كالسفر للعالج أو اإلستشفاء ،وقد يكون هراب من وابء أو طاعون

أو تلوث أو قد يكون إلراحة النفس".27

دوافع أخرى" :وهناك أسباب أخرى لإلرِتال ،كالسخط على األحوال وضيق
العيش ،أو اهلروب من عقوبة .وأايما كان الغرض من الرحلة فإهنا سلوك إنساِن حضارى،
ويؤتى مثاره النافعة للرحالني ،فاإلنسان حيس التغيري يف نفسه بعد رحلة ،"28ومن مثار الرحالت
أهنا تقرب شعواب من شعوب وأقواماً إىل أقوام وسبحان من قال:

ِ
"اي أَيُّ َها الن ِ
واب َوقَبَائِ َل لِتَ َع َارفُوا ۚ إِ َّن
َّاس إ َّان َخلَ ْقنَا ُك ْم م ْن ذَ َك ٍر َوأُنْثَ ٰى َو َج َعْلنَا ُك ْم ُش ُع ً
َ
ُ
ِ 29
ِ
ِ
ِ
اّللَ َعل ٌيم َخب ٌري"  .و" مثار الرحلة ال تتوقف عند التعارف
اّلل أَتْ َقا ُك ْم ۚ إ َّن َّ
أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد َّ
والكشف عن اجملهول بل تفيد يف األدب والعلم خاصة إذا كان الرحالة متمتعا بقوة املالحظة
ويقظة احلواس ،وحب احملاورة والرغبة يف التحصيل واحلرص على التدوين والتسجيل".30
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ولعل أبرز دور الرحالت يف عامل األدب هو اْلدمة الكربى أليت قدمتها لعلم اجلغرافية،
كما أنه كان ذا نفع للمؤرخ وعامل اإلجتماع والفلكى والفيلسيوف والسياسى واألديب
واإلقتصادى .
أسلوب أدب الرحلة:
ميثل أدب الرحلة لوان أدبيا له بواعثه وأهدافه وخصائصه ،وله أدوات فنية ،ورؤاه
املضمونية .وكل ذلك يشكل مع كل رحلة أدبية ،وفق غاايهتا ومهارات صاحبها يف املالحظة
والتسجيل .يقول صاحب معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب" :إن أدب الرحالت
جمموعة من األاثر األدبية أليت تناول إنطباعات املؤلف عن رحالته يف بالد خمتلفة  .وقد يقدم
فيها تسجيل دقيق ملا يراه من عادات وأخالق ووصف للمناظر الطبيعية ألىت يشاهدها .ويسرد
مراحل رحلته مرحلة مرحلة أو جيمع بني كل هذا يف ٍ
آن واحد".31
"وعلى املستوى الفىن فإن أدب الرحلة جيمع بعض خصائص القصة والرواية والسرية
الذاتية ويفيد من أدوات فنية مهمة كالقصة والصورة ،فيمثل لوان أدبيا فريدا" .32وبذلك كان
للرحالت قيمتان عظيمتان ،قيمة علمية وأخرى أدبية .
القيمة العلمية" :هذه الرحالت ِتتوى على كثري من املعارف اجلغرافية والتارخيية
واإلجتماعية واإلقتصادية وغريها مما يسجله الرحالة تسجيل املعاين إبتصاله املباشر ابلناس
وابلطبيعة وابحلياة خالل رحلته ،إذا كان علم اجلغرافية مثال يدرس الظواهر وتفسريها وتوزيعها
على سطح األرض فإن الرحالة يسجل مشاهداته اجلغرافية على سطح األرض .ومل يتناول
خطوة أخرى يف منهجه فإنه يعمل يف خدمة هذا العلم من هذا اجلانب على األقل .وعندما
يتحدث عن املمالك والبلدان واألقاليم واالصقاع واملدن يصف الطبيعة وعادات السكان
وتقاليدها وغري ذلك .فإنه يعد من هذه الناحية مرجعا أساسياً ومعيناً واسعاً وكبريا للعامل
اجلغراىف الّذى يبحث ويدرس تلك املوضوعات".33
القيمة األدبية " :تعرض الرحالت يف موادها من األساليب ترفع هبا إىل عامل األدب
وترقى هبا إىل مستوى اْليال الفىن برغم أن أدب الرحلة يتسم من تنوع يف األسلوب من السرد
القصصى إىل الوصف وإىل احلوار وغريه ومن أبرز ميزاته أنه يعتمد على السرد املشوق مبا يقدمه
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متعة ذهنية كربى" .34يقول شوقى ضيف عن أدب الرحلة " خري رد على التهمة الىت طاملا اهتم
هبا األدب العرىب ،هتمة قصوره يف فن القصة " .35
"وقد يلجأ بعض الرحالني يف كتابة رحلته إىل اللهو والتكلف يف تزويق العبارة والعبث
اللفظى إيثاراً للتعبري السهل املؤدي للغرض لنضجه بغىن جتربة صاحبه ،واليعىن هذا أن أسلوب
أدب الرحلة قد ختلص من كل الصفات والعيوب األسلوبية األخرى ،فهو يعتمد على السجع
أحياان وعلى اجلفاف والصرامة العلمية أحياان .ومع ذلك يوجد فيه من الطراوة واالخضرار
واللني ،وهذا األدب يهتم اهتماماً كبرياً بتنوعه وثروة مادته ،فهو اترة علمى واترة شعىب ،وهو
طوراً واقعي وأسطوري على السواء تكمن فيه املتعة والفائدة معا وال يوجد مثيل هلا يف أي
أدب معاصر للعرب".36
وأدب الرحالت يتميز بوضوح احلس القصصى يف سرد األحداث واختيارها والقدرة
على جذب انتباه القارىء وحسن ختام كل موقف بشكل ممتع ومثري كما فسر د .حسني
نصار" :إن الرحلة األدبية اذا مل تكن رواية وال قصة ابملعىن الدقيق فإمنا هي أخت شقيقة
هلما".37
مكوانت أدب الرحلة:
 ----1املعرفة" :الرحالت ملئية ابلعديد من املعارف املتنوعة والعلوم املختلفة،
منها ما هو ديىن ،وما هو اترخيى وما هو أدىب واجتماعى وجغراىف ،والرحالة يقدم هذه
املعلومات إلفادة القارىء وقد أشار بعض الرحالني يف مقدمات رحالهتم على أن غايتهم هي
إفادة القارىء .
 ----2السرد  :السرد من أهم مكوانت الرحلة ،وال ميكن أن يستغىن الرحالة عنه
ما دامت تنقل إىل القارىء وأحدااث وأفعاال قامت به .وهذه األحداث واألفعال هي اإلنتقال
من نقطة اإلنطالق مث العودة إليها ،والسرد يبدأ مع بداية الرحلة ويستمر إىل هنايتها".38
 ----3الوصف" :الوصف والسرد منطان خطابيان .فالراوى يصف حني يتحدث
عن الساكن ويسرد حني يتحدث عن املتحرك ،وبعبارة أخرى ،يتسم الوصف ابحلديث عن
املكان أو األشخاص أو األشياء ويتسم السرد ابحلديث عن الفعل يف الزمان  .....والوصف
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يتطلب دقة مالحظة من الواصف لكى " يستوعب أكثر معاىن املوصوف حىت كأنه يصور
املوصوف لك ،فرتاه نصب عينيك" .39
 ---- 4الشعر :يعمد الرحالة إىل تضمني بعضا من األشعار .ويرون يف ذلك

أتكيدا لكالمهم وختليق احليوية وإاثرة التشويق لدى القراء وأبعاد امللل عنهم والرتفاع قيمية
رحلته.

خصائص أدب الرحلة:

يتميز أدب الرحلة عن األجناس النثرية األخرى بعدة خصائص ومنها هي:
 --- 1الذاتيةِ :تضر ذات الرحالة يف رحلته حضوراً ابرزاً ،وليس هذا مبستغرب ما
دامت الرحلة حكيا لسفر ،قامت به هذه الذات .وهكذا ِتتل الذات املركز يف احلل والرتحال.
 ---- 2احلكى بضمري املتكلم مفردا أو مجعا ،وهذا جتل من جتليات الذات يف
أسلوب الكتابة.
 -----3الواقعية :الرحالة  -الراوى – رجل واقعى عاش يف فرتة زمنية معروفة،
واألشخاص الذين يتحدث عنهم ،هم أيضا واقعيون عاشوا يف زمن معروف ،ومكان معروف،
فاألماكن اليت يصفها أماكن حقيقية هلا وجود على األرض .فتختلف الرحلة عن الرواية واملقامة
املبنيتني على اْليال.
 ---- 4دورة اخلطاب ابلرجوع إىل نقطة اإلنطالق :فاْلطاب يبدأ مع إنطالق
الرحالة من موطنه ،وتسري معه إىل املكان املقصود ،ويعود معه إىل نقطة اإلنطالق ،وهكذا
يدور اْلطاب مع السفر ،وينتهى من حيث بدأ.
 ----5تعدد املضامني وتداخل اخلطاابت ،يشتمل خطاب الرحلة على معارف
متنوعة :دينية ،واترخيية ،وجغرافية وأدبية وتتداخل فيه خطاابت خمتلفة :الشعر والرسالة والقصة
واحلكاية والوصف والسرد واحلوار.
نشأة وتطور أدب الرحلة:
الرحلة منذ أقدم العصور متصلة بتاريخ اإلنسان ،فنرى أول رحلة قام هبا اإلنسان من
اجلنة إىل األرض كما أشار القران إىل قصة آدم حيث قال :قُْلنَا ْاهبِطُوا ِمْن ها َِ
مج ًيعا 40.يف
َ
احلقيقة ان اإلنسان رحاال منذ والدته إىل موته ،وتتعد أشكاهلا مبرور األايم وبتغري الظروف
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واألحوال يقول شوقى ضيف :إن اإلنسان ولد راحال ،وإن أعجزته الرحلة ،ختيل رحالت غري
حمسوسة يف العامل اْليال ،وجند ذلك مبثواث يف األساطري األوىل ،كما جنده ماثال يف احلروب
41
والفتوح القدمية ،وما سطره امللوك األول يف مصر وغري مصر"
يعرف العرب قبل اإلسالم التجارة ،وهم سافروا هلا خارج أوطاهنم عن طريق الرب
والبحر ،وإشتهروا ابلتجارة مع الشعوب األفريقية واهلندية ،وهم ارِتلوا مبنتجاهتم إىل العراق
والشام واليمن .ولكن مل تسجل أخبار هذه الرحالت تسجيال خاصا إال ما ورد يف كتب اللغة
ويف قصائد الشعر ،وكذلك يذكر القران الكرمي رحالت قريش الشهرية:
" ِِإل َيال ِ
الصْي ِ
ف قَُريْ ٍ
ف ".42
الشتَ ِاء َو َّ
ش ،إِ َيالفِ ِه ْم ِر ْحلَةَ ِّ
" وعندما ظهر اإلسالم يف اجلزيرة العربية حث الناس إىل التنقل والرتحال ،وشجع
على الرحلة ودفع إىل السفر للعلم والسعى يف األرض من أجل الرزق والدعوة والعظة والعربة
ِ
ض َذلُ ًوال فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا
واهلجرة .مثال جاء يف سورة امللك ُه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ِ
ور .43
ِم ْن ِرْزق ِه ۖ َوإِلَْي ِه الن ُ
ُّش ُ
ِ ِ
ضلِ ِه ۚ إِنَّهُ َكا َن
ك ِيف الْبَ ْح ِر لِتَ ْب تَ غُوا ِم ْن فَ ْ
ويف سورة اإلسراء َربُّ ُك ُم الَّذي يُْزجي لَ ُك ُم الْ ُفْل َ
ِ َّ ِ
ِ ِ
يما ،44و جاء يف سورة امللك أ ََوَملْ يَ ِس ُريوا ِيف ْاأل َْر ِ
ين ِمن
ض فَيَنظُُروا َكْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
ب ُك ْم َرح ً
45
ِ
َش َّد ِمْن ُه ْم قُ َّوةً
قَْبل ِه ْم َوَكانُوا أ َ
ويف سورة اإلسراء ولََق ْد َكَّرمنَا ب ِِن آدم و َمحْلنَاهم ِيف الْ ِرب والْبح ِر ورزقْ نَاهم ِمن الطَّيِب ِ
ات
َّ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ
ْ َ ََ َ َ ُ ْ
َ
ِ 46
اه ْم َعلَ ٰى َكثِ ٍري ِمم َّْن َخلَ ْقنَا تَ ْفض ًيال
َوفَ َّ
ضْلنَ ُ
وذكر القران الكرمي رحالت عديدة منها ،هجرة املسلمني من أرض الشرك إىل أرض
االسالم أي من مكة املكرمة إىل املدينة املنورة ،ورحلة موسى مع اْلضر عليه السالم ،والدعوة
إىل احلج  .وبعد الفتوحات اإلسالمية فتحت جماالت معرفية ِتحق اجملد العقلى واحلضارى
وتتيح الفرصة كاملة للعقل البشرى لإلبتكار واإلبداع ،فانطلقت الرحالت وِتمس الكثريون
للسفر ،سواء للحج أو طلب العلم أو للتجارة أو لألغراض السياسية .ولقد تعددت أوجه
الرحلة وأغراضها مبرور األايم وحرصت طائفة من الرحالني على تدوين مشاهداهتم وذكر املواقف
املتباينة واملعاانة اليت القوها ،بينما هم جيولون يف البالد .وقد سجلوا معارف اترخيية وجغرافية
وإجتماعية وثقافية عظيمة القيمة .وانفقوا أمواهلم وأعمارهم ،وبذلوا جهودا جبارة إلفرتاق اجلبال
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واجتياز القفار وعبور البحار والسري يف الدروب الوعرة  .وقضوا أعمارهم يف األسفار وعادوا إىل
بالدهم ،يعكفون على تدوين ما حصلوا ومجعوا وخلفوا لنا ترااث رائعا".47
القرن الثالث اهلجرى:

كان معظم رحالة وجغرافيىي النصف األول من القرن الثالث اهلجرى من اللغويني
وأبرزهم هو اللغوى واملؤرخ املعروف هشام الكليب ألف كتباً (كتاب األقاليم ) و( البلدان
الكبري) و( البلدان الصغري ) و(أنساب البلدان) .واألصمعى 48الّذي ألّف ( األنواء) و(رسالة
يف صفة األرض والسماء والنبااتت ) واجلاحظ 49ألف كتااب ( كتاب األمصار وعجائب
البلدان) و(التبصري والتجارة ) وأمحد بن حممد الطيب السرخسى وقد ألف (رسالة يف البحار
واملياه واجلبال ) وحممد بن موسى املنجم 50وسليمان اتجر.
القرن الرابع اهلجرى:
يعترب القرن الرابع اهلجرى من الناحية السياسية عصر اإلحنطاط النهائى للخالفة
اإلسالمية ولكنه من انحية أخرى يعترب أيضا عصر ازدهار احلضارة العربية .ومن أهم
الرحالة هلذا القرن املسعودى 51وقد صنف كتاب ( مروج الذهب ومعادن اجلوهر) وابن
فضالن 52وايقوت احلموى وابن سليم االسواىن واالصطخرى ،53وقدامة ابن جعفر 54وابن
حوقل  55واملقدسى 56وغريهم.
القرن اخلامس اهلجرى:

ومن أهم الرحالني ابن بطالن 57والبريوىن 58وأمحد بن عمر العذرى وأبوعبيد
عبدهللا البكرى.59
القرن السادس اهلجرى:
وقد متيز هذا القرن بعدد الرحالني الكبري وبقوهتم وأمهية األاثر اليت خلفوها،
واملناهج الىت أتبعوها يف مجع املادة وتدوين املشاهدات ،ومن هؤالء أبو حامد الغرانطى
األندلسى له كتاابن (ِتفة األلباب وخنبة اإلعجاب) و(املغرب عن بعض عجائب املغرب)
والشريف اإلدريسى( 60نزهة املشتاق يف افرتاق اآلفاق ) وابن جبري واهلروى له ( اإلشارات
يف معرفة الزايرات ).
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القرن السابع اهلجرى:

ومن كبار الرحالني ايقوت احلموى 61الف كتابني (معجم البلدان) و(معجم
األدابء) وعبد اللطيف البغدادى 62صنف كتاب (اإلفادة واإلعتبار يف األمور املشاهدة
واحلوادث املعايينة أبرض مصر) ويوسف بن يعقوب الدمشقى املشهور اببن اجملاور 63ألف
(اتريخ املستبصرى).
وزكراي القزويىن 64ألف (عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات ،وآاثر البالد
وأخبار العباد) وحممد العبدرى خلف لنا (الرحلة املغربية) .
القرن الثامن اهلجرى:

ومن أهم رحالة هذا القرن مشس الدين الدمشقى صنف كتاب ( خنبة الدهر يف
عجائب الرب والبحر) وأيضا ابن رشيد الفهرى وحممد التجاىن 65وأبو فضل العمرى وابن
بطوطة  66وغريهم كثريون .
من القرن التاسع إىل بداية النهضة العربية:
ومن أهم رحالة هذا القرن عبد الغِن النابلسى د َون رحلة ابسم (الرحلة احلجازية)
والطرابلسي والعياشي .وقد قلت الرحالت يف هذه الفرتة من الزمن بسبب أوضاع
السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
نتيجة البحث:
ويف هناية هذا البحث أقول أن أدب الرحالت يعد من أهم املصادر اجلغرافية والتارخيية
واالجتماعية ،ألن الكاتب أيخذ املعلومات واحلقائق من املشاهد احلية ،والتصور املباشر ،مما
جيعل قراءته مفيدة وممتعة ومسلية .وأدب الرحالت أدب واقعي يف الغالب ومساحة اْليال يف
أدب الرحالت قليلة جدا ألنه يعتمد يف االساس على الواقع من الناس والعادات والتقاليد
والطعام والشراب واآلاثر واألماكن واملعلومات .وأن الرحلة حقيقة ومتعة ومؤانسة وحرص على
املزيد من املعرفة .وأهنا ليست جمرد سجل الدليل بل تلقى الضوء على جوانب احلياة من
املشاعر واالنفعال واألفكار والعواطف واألفراد واحلوادث واآلاثر السلبية واإلجيابية وغريها.
وتقدم الواقع ،واألحوال ،واالنطباعات ،واملعلومات يف ثوب أدىب.
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والرحلة اجليدة دائما ِتتوى على عمق املشاهدة والفنية وعرض الثقافة وغرس الشعور
لوحدة األمة رغم اختالفهم وأن تشتمل على تصوير حقيقى للبالد األجنبية والثقافات املختلفة
والّذى يشوق للقارىء ويفتح له ابب التفكري والتعبري.
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اإلسالمية ،الطبعة 1999م ،ص.15 :
آل عمران – 137
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العنكبوت – 20
احلج – 46
نصار ،أدب الرحلة ،مكتبة لبنان ،ط1991 ،1:م ،ص.5 :
أنظر :د .حسني ّ

أبو عبد هللا حممد بن أمحد املقدسي البشاري ،أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم ،دار صادر،
بريوت1991 ،م. 190/1 ،
ابن بطوطةِ ،تفة النظار ىف غرائب األمصار وعجائب األسفار ،املطبعة اْلريية – القاهرة،
 1905م ،ص9.:
ابن ُجبَري :حممد بن أمحد بن جبري الكناِن األندلسي ،أبو احلسني :رحالة أديب .ولد يف
بلنسية ( )Valenceعام  540ه .ونزل بشاطبة ،وبرع يف األدب ،ونظم الشعر .وتويف 614
ه .أنظر :خري الدين الزركلي الدمشقي ،األعالم ،دار العلم للماليني ،ط2002 :م،

.19

.20
.21

.319/5
أنظر :ابن جبري ،ص15 :
د .حممد شهاب الدين ،أردو ميں حج کے سفر انم ه ،ص.19 :
أنظر :فؤاد قنديل ،أدب الرحلة ىف الرتاث العرىب ،مكتبة الدار العربية للكتاب ،ط،3 :

 2010م ،ص.26 :
.22

.23
.24

د .قدسية قريشى ،أردو سفر انمه أنيسويں صدى ميں ،ص.61 :
أنظر :فؤاد قنديل ،أدب الرحلة ىف الرتاث العرىب ،ص.19 :
د .مسري عبد احلميد نوح ،اجلزيرة العربية ىف أدب الرحالت األردوى ،ص.17 :

.25

أنظر :فؤاد قنديل ،أدب الرحلة ىف الرتاث العرىب ،ص.20 :

.26

أنظر :د .حسني نصار ،أدب الرحلة ،ص.38-26 :

.27

فؤاد قنديل ،أنظر :أدب الرحلة ىف الرتاث العرىب ،ص.20 :

.28

أنظر :املرجع السابق ،ص.21 :

.29

احلجرات – 13
فؤاد قنديل ،أدب الرحلة ىف الرتاث العرىب ،ص.20 :
جمدى وهبة – كامل املهندى ،معجم املصطلحات العربية ىف اللغة واألدب ،ط ،2 /
1948م ،ص.16 :

.30
.31
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عبد هللا بن أمحد بن آل محادى ،أدب الرحلة يف اململكة العربية السعودية ،ص.9 :
د .حسيىن حممود حسني ،أدب الرحلة عند العرب ،دار األندلس – بريوت – لبنان ،ط،2 :
1983م ،ص.8-7 :

.34
.35
.36

املرجع السابق ،ص.9 :
شوقى ضيف ،الرحالت ،داراملعارف – القاهرة ،ط ،4 :ص( .6 :ت – ن )
أنظر :د .حسيىن حممود حسني ،أدب الرحلة عند العرب ،ص.9 :

.37
.38
.39

د .حسني نصار ،أدب الرحلة ،ص.132 :
ختليقى أدب منرب  ،2ص ،114 :انشر ،عصرى مطبوعات كراجى  1985م.
ابوهالل العسكرى ،كتاب الصناعتنيِ ،تقيق :على حممد البجارى و حممد ابو الفضل إبراهيم،
املكتبة العصرية – بريوت  1986م ،ص.128 :
سورة البقرة ،رقم اآلية .38/

.41

شوقى ضيف ،الرحالت ،ص.3:

.42
.43

سورة قريش 2 -1
سورة امللك.17 ،

.44

سورة اإلسراء.66 ،

.45

سورة امللك ،رقم اآلية 15/

.46

سورة اإلسراء ،رقم اآلية .70/

.40

.

47

.48

.49

أنظر :فؤاد قنديل ،أدب الرحلة ،ص.36 -29 :
هو عبد امللك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي ،أبو سعيد األصمعي :راوية العرب ،وأحد
أئمة العلم ابللغة والشعر والبلدان ،ولد يف البصرة سنة 122ه – 740م وويف فيها سنة
216ه – 831م .أنظر :األعالم.162/4 ،
هو عمرو بن حبر بن حمبوب الكناِن ابلوالء ،الليثي ،أبو عثمان ،الشهري ابجلاحظ :كبري أئمة
األدب ،ولد سنة 163ه 780-م يف البصرة وتويف سنة 255ه 869 -م .أنظر :األعالم،
.74/5
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هو حممد بن موسى بن شاكر املنجم اْلوارزمى ،كان عاملا ابلنجوم واهلندسة واحلكمة
واملوسيقى .أنظر :ايقوت احلموى ،معجم البلدان ،دار صادر – بريوت ،ط1995 ،2:م2 ،
.61 /
هو أبو احلسن على ابن احلسني بن على بن عبد هللا اهلزىل املسعودى .وهو مؤرخ وجغراىف
وفلكى وفقيه ورحالة عريب .كان من بغداد ،وأقام مبصر وتويف فيها سنة 346ه 957 -م.
أنظر :األعالم.277/4 ،
هو أمحد بن فضالن بن العباس بن راشد بن محاد ،صاحب الرحلة إىل بالد الرتك
واْلزر والروس والصقالبة ،املعروفة ب "رسالة ابن فضالن" .كان موىل القائد العباسى
حممد بن سليمان ،تويف سنة 310ه – 922م .أنظر :األعالم.195/1 ،
صطَ ْخري ،فارسى األصل ،و واحد من كبار
هو أبو القاسم إبراهيم بن حممد الفارسى ا ِإل ْ
الرحالة واجلغرافيني يف القرن الرابع اهلجرى .وصاحب كتاب املسالك واملمالك ،تويف سنة
346ه – 957م .أنظر :األعالم.61/1 ،
هو قدامة بن جعفر بن قدامة بن زايد البغدادى .ولد سنة  275ه  .هو كان أديبا وانقداً
ومن أبرز رحالة العرب ألف عدة مؤلفات وله شهرة عظيمة يف األدب العرىب ،تويف ببغداد
337ه – 948م .أنظر :األعالم.191/ 5 ،
هو أبو قاسم حممد بن على بن حوقل ولد يف مدينة ( نصيبني ) ،ونشأ يف بغداد .املصادر
ساكتة عن اتريخ ميالده .وكان من أبرز جغرافيىي ورحالة القرن الرابع اهلجرى ،وتويف بعد
367ه977 -م .أنظر :األعالم.111/6 :
هو مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر البناء املقدسى .ولد ابلقدس سنة
 336ه  947 -م .ومن أشهر أعماله أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم .أنظر :األعالم:
.312/5
هو أبو احلسن املختار بن احلسن بن عبدون ابن بطالن ،طبيب مشهور وشاعر وفيلسوف
نصراىن من الكرخ ابلعراق .تويف عام 458ه  .أنظر :األعالم.191/7 ،
هو حممد بن أمحد أبو الرحيان البريوىن اْلوارزمى ولد يف ذى احلجة سنة  362ه 973 -م يف
خوارزم .كان الفيلسوف واملؤرخ واجلغراىف والفلكى والرايضى ،ومات يف بلده سنة 440ه –
1047م .أنظر :األعالم.314/5 ،

اإليضاح ( 34يونيو )2017

.59
60

.61

.62

.63

.64

.65

.66

أدب الرحلة  :أمهيته وأسلوبه وخصائصه وتطوره

186

هو أبو عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد البكرى األندلسي ،ولد عام  405ه  .وكان انقدا
ومؤرخا وفقيها وجغرافيا .وتويف 487ه .أنظر :األعالم.98/4 ،
هو حممد بن عبد هللا عمر بن ادريس بن احلسني بن على بن أىب طالب ولد سنة 493ه -
1100م يف مدينة سبتة ،ونشأ وتعلم بقرطبة .وكان من أبرز جغرافيي ورحالة العرب يف القرون
الوسطى .وتويف سنة 560ه – 1165م
هو أبو عبد هللا شهاب الدين احلموى البغدادى .أصله من الروم ،ولد سنة 574ه –
 1176م .وكان من أبرز رحايل وجغرايف العرب .كان عاملا بعلوم عديدة منها اللغة واألدب
واجلغرافيا وعلوم الشريعة وله كتب عديدة منها معجم البلدان ومعجم األدابء ،تويف سنة
626ه 1229 -م .أنظر :األعالم.131/8 :
هو موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن حممد بن على بن أىب السعد املعروف عبد
اللطيف البغدادى .وهو اإلمام الفقيه احملدث اللغوى الفيلسوف الرحالة .ولد سنة  557ه
وتويف  629ه  .أنظر :األعالم.419 .61/4 ،
الدمشقي ،أبو الفتح ،مجال الدين ابن اجملاور:
يوسف بن يعقوب بن حممد بن علي الشيباِنّ
ّ
مؤرخ ،عامل ابحلديث .ولد سنة 601ه 1205-م وتويف 690ه 1291-م .أنظر :األعالم،
.258/8
هو زكراي بن حممد بن حممود القزويِن ،االنصاري (أبو حيىي ،عماد الدين) مؤرخ ،جغرايف .ولد
بقزوين سنة 605ه – 1208م ورحل إىل الشام والعراق .وتويف سنة 682ه 1283 -م.
أنظر :معجم املؤلفني ،عمر بن رضا كحالة ،183 / 4،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط،1:
 1993م.
هو عبد هللا بن حممد بن أمحد بن حممد ابن أيب القاسم ،أبو حممد التونسي :رحالة ،أديب من
أعيان الكتّاب .ولد ونشأ بتونس سنة 675ه – 1276م وتويف 721ه – 1321م .أنظر:
األعالم.125/4 :
هو أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا حممد بن إبراهيم اللوايت الطنجي املعروف اببن بَطُّوطَة ،ولد
يف  17من رجب سنة  703ه 1304 -م وتويف 779ه – 1377م .وكان من أشهر
الرحالة العرب على اإلطالق .أنظر :األعالم.235/6 ،

