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الغربّيــة  والتصــّورات  والمعاييــر  النمــاذج  تســيطر 

علــى مناهــج البحــث فــي العلــوم اإلنســانية وأســاليب 

النتائــج  علــى  ذلــك  ينعكــس  وبالتالــي  فيهــا،  الكتابــة 

وفــق  متجهــة  فتكــون  منهــا،  المتأتيــة  والمخرجــات 

توجهــات محــددة دون غيرهــا مــن االتجاهــات األخــرى 

المحتملــة، مــا يحــّد مــن فهمنــا للظواهــر المحيطــة، 

ويســتدعي التحــرر مــن تلــك الســيطرة ضــرورة العــودة 

وبدايتهــا،  بواكيرهــا  فــي  والحفــر  العلــوم  تاريــخ  إلــى 

بحيــث يمكننــا العثــور علــى بدائــل. مــن غيــر المنتظــر 

أن نحصــل علــى علــوم ومناهــج علميــة ناجــزة بالتأكيــد، 

لمناهــج  نويّــات  علــى  الوقــوف  الممكــن  مــن  ولكــن 

فــي  أخــرى  وطرائــق  ومنطلقــات  لمناظيــر  تؤســس 

البحــث والبنــاء النظــرّي. مــن هــذا المنطلــق انطلقــت 

العربّيــة  الرحــالت  أدب  مدّونــة  فــي  للبحــث  الدراســة 

وتعاريــف  منطلقــات  إلــى  باالســتناد  اإلســالمّية،   -

المعاصــرة، ســعيًا الســتخالص  األنثروبولوجيــا  علــم 

فــي  أنثروبولجــّي  طابــع  ذات  معرفــة  وبواكيــر  ُأُســس 

هــذه الكتابــات، وتحديــد أهــم معالمهــا، مــع بيــان أهــم 

مــع  واالفتــراق  القصــور  نقــاط  وأبــرز  اإلشــكالّيات، 

المعاصــرة. المنهجّيــة 

الكلمات المفاتيح: أدب الرحات، أنثروبولوجيا، جغرافيا.

Abstract
Western models, standards, and perceptions dominate 

research methods in the humanities, and therefore this is 

reflected in the results and outputs derived from them, so 

they are directed according to specific directions and not 

other possible directions, and this limits our understanding of 

the surrounding phenomena. Disengaging from that control 

needs us to return to the history of science and research in 
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its early stages and beginnings, so that we 

can find alternatives. It is not expected that 

we will certainly obtain complete scientific 

methodologies, but it can be found on 

the nuclei that establish perspectives and 

other methods of research and theoretical 

construction. From this standpoint, the study 

came to search in the literature of Arab-

Islamic trips, based on the concepts and 

definitions of contemporary anthropology, 

in order to extract the foundations and 

beginnings of anthropological knowledge 

in these writings, and to define their most 

important features, with an indication of 

the most important problems, and the most 

prominent shortcomings and separations 

with the contemporary methodology. 

Key words: travel literature, anthropology, 

geography.

مقدمة

تعتبــر المدونــة الرحلّيــة ميدانــًا 

خصبــًا ال زال ينتظــر المزيــد مــن 

ــل. وإذا  القــراءة، والبحــث، والتأوي

قــد  األدبّيــة  المقاربــات  كانــت 

هيمنــت علــى قراءتهــا والتعاطي 

معهــا، فإن مقاربتها من منظور 

تكشــف  االجتماعّيــة  العلــوم 

مــن  الكتابــات  هــذه  لــدى  عّمــا 

إمكانــات لتقديــم أُســْس وقواعــد 

يمكــن  ومعرفّيــة  مفاهيمّيــة 

تســهم  بحيــث  عليهــا؛  البنــاء 

معرفّيــة  فضــاءات  فتــح  فــي 

هــذه  فــي  جديــدة  ومفاهيمّيــة 

إبعادهــا  فــي  وتســهم  العلــوم، 

مركزّيــة. ســياقات  أي  عــن 

يفتــرض هــذا البحــث أّن هنــاك بواكيــر لتجربــة 

ثنايــا  فــي  اإلناســة  علــم  صعيــد  علــى  مهمــة 

التــراث العربــّي اإلســامّي، وتحديــدًا فــي كتابــات 

الرّحالــة. وللتحقــق مــن الفرضّيــة، انبنــى البحــث 

الباحــث  اعتمــد  حيــث  حضارّيــة،  مقاربــة  علــى 

علــى منهــج تحليــل المضمــون وأردفــه بمنهــج 

اســتحضار  إغفــال  دون  الّرحالــة  بيــن  المقارنــة 

المنظومــة المنهجّيــة المعاصــرة فــي البحــوث 

األنثروبولوجّيــة. وقــد هــدف البحــث إلــى تلّمــس 

للرحــات  األنثروبولوجــي  والمضمــون  الطابــع 

المدّونــة، وتحديــد أهــم مامــح هــذا المضمــون، 

الطابــع  فــي  باألســاس  تكمــن  أنهــا  بــدا  التــي 

إضافــة  الرحــات،  مــن  كبيــر  جانــب  االثنوغرافــي 

إلــى اإلشــارة لوجــود تجــاوزات فــي مواضــع عــّدة، 



167نشأة املعرفة األنرثوبولوجيّة يف الحضارة اإلسالميّة

إلطــار  والجغرافييــن  الرحالــة  مــن  عــدد  وعنــد 

إلــى  وانتقــال  اإلثنوغرافــّي،  والوصــف  التوثيــق 

فضــاء الكتابــة االثنولوجّيــة. كمــا ســعى البحــث 

إلــى تحديــد وبيــان أهــم نقــاط االتفــاق واالختــاف 

مــع المنهــج االنثروبولوجــّي المعاصــر، وبالتحديــد 

والمعايشــة.  المعاينــة  بمنهجيــة  يتعلــق  مــا 

هــل  ســؤال  علــى  للوقــوف  مطلــب  وُخصــص 

كانــت الرحــات ذاتّيــة أو موضوعّيــة؟ وهــو ســؤال 

المعيــارّي  اإلشــكال  علــى  الوقــوف  صحبــه 

محاولتــه  فــي  البحــث  أهميــة  تكمــن  فيهــا. 

المســاهمة فــي بلــورة اتجــاه ومنحــى فــي البحــث 

تبنــي مقــوالت  علــى  قــادرًا  يكــون  ألنثروبولوجــّي 

المعرفّيــة  بالخبــرة  ارتباطــًا  أكثــر  ومنطلقــات 

اإلســامّية، وبحيــث يكــون بنــاًء عليهــا واســتمرارًا 

لهــا، مــع اســتفادته وبنائــه بالتأكيــد علــى األســس 

المنهجّيــة المعاصــرة. وســعيًا لتحقيــق األهــداف 

ــَم إلــى مبحثين: األول  المنشــودة مــن البحث، ُقسِّ

بعنــوان: »الرحلــة عنــد المســلمين والمضمــون 

»االتفــاق  بعنــوان:  والثانــي  األنثروبولجــّي«، 

المعاصــر«. المنهــج  مــع  واالختــاف 

 المبحث األول:
الرحلة عند المسلمين 

والمضمون األنثروبولجّي

المطلب األول: الرحلة باعتبارها 
سلوًكا استكشافيًّا

حركــة  هــي  لهــا،  تعريــف  أبســط  فــي  الرحلــة 

هــو  يمّيزهــا  مــا  لكــن  آلخــر،  مــكان  مــن  وانتقــال 

اقترانهــا بهــدف وغايــة، يكــون االرتحــال ألجلهــا. 

والعلمــّي  األدبــّي  الفضــاء  إلــى  الرحلــة  وتنتقــل 

األماكــن  علــى  تعــّرف  مــن  مــا يصاحبهــا  بســبب 

التــي  األماكــن  فــي  النــاس  وأحــوال  والمعالــم 

يمــّر بهــا المرتحــل علــى طــول خــط ســير الرحلــة، 

وفــي الحواضــر التــي يتوقــف فيهــا، وصــواًل حتــى 

وال  الرحلــة.  بــه  تنتهــي  الــذي  النهائــي  المقصــد 

تصبــح الرحلــة ذات قيمــة علمّيــة وأدبّية إّلا في حال 

المشــاهدات  ونقــل  وتســجيل  بتدوينهــا  القيــام 

واالنطباعــات وأهــّم مــا تــم التعــّرف عليــه ولفــت 

لتكــون  الرحلــة،  خــال  واكتشــفه  المرتحــل  نظــر 

المهنــدس  وكامــل  وهبــة  مجــدي  يعّرفهــا  كمــا 

اللغــة  فــي  العربيــة  المصطلحــات  فــي »معجــم 

ــا، يتنــاول انطباعــات المؤلــف  واألدب«: »أثــًرا أدبيًّ

يتعــّرض  وقــد  مختلفــة،  بــاد  فــي  رحاتــه  عــن 

وســلوك  عــادات  مــن  يــراه  مــا  لوصــف  فيهــا 

وأخــاق، وتســجيل دقيــق للمناظــر الطبيعيــة التــي 

يشــاهدها أو يســرد مراحــل رحلتــه مرحلــة مرحلــة، 

أو يجمــع بيــن كل هــذا فــي آٍن واحــد«(2(.

واالستكشــاف،  التعــّرف  عنصــر  توّفــر  مــع 

باعتبــار  للرحلــة؛  األنثروبولوجــّي  المضمــون  يأتــي 

أن األنثروبولوجيــا علــم معنــّي بدراســة اإلنســان 

وثقافيــًا،  بيولوجيــًا،  البشــرّية،  والجماعــات 

لســلوك  كشــفًا  الرحلــة  تتضمــن  إذ  واجتماعيــًا؛ 

فــي  البشــر  حيــاة  وأنمــاط  وطبــاع  وصفــات 

المجتمعــات والبــاد األخــرى الغريبــة والمجهولــة 

منهــا  أتــى  التــي  والبــاد  للمجتمعــات  بالنســبة 

الرّحالــة؛ فالرحلــة ليســت مجــرد انتقــال مــن مــكان 

المصطلحــات  معجــم  كامــل،  والمهنــدس،  مجــدي،  وهبــة،   )2(
العربيــة فــي اللغــة واألدب، بيــروت، مكتبــة لبنــان (1984م(، (ص/ 17(.
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يتــم فيــه  وإنمــا هــي ســلوك وتحــّرك  اآلخــر،  إلــى 

مخالطــة النــاس واألقــوام األخــرى، ويجــري فيــه 

رصــد مظاهــر حياتهــم، والتعــّرف علــى عاداتهــم 

ومعتقداتهــم وألســنتهم، وبالتالــي؛ هــي تتضمــن 

علــى  والتعــّرف  الدراســة  مــن  أولــى  مرحلــة 

الشــعوب، تتمثــل فــي مرحلــة الرصــد والماحظــة 

بعــض  فــي  ترقــى  قــد  كانــت  وإن  والوصــف، 

التصنيــف،  إلــى  الرّحالــة،  بعــض  عنــد  األحيــان، 

والتحليــل والمقارنــة، والتعليــل، كمــا ســيأتي. ومــن 

القيمــة  تأتــي  والكشــف،  والرصــد،  التعــّرف،  هــذا 

الرحــات  هنــا  ونعنــي  للرحــات.  األنثروبولوجّيــة 

التــي جــرى توثيقهــا وحفظهــا بأســلوب كتابــة أدبّي، 

العربــّي  األدب  مــن  مســتقًا  صنفــًا  غــدت  حتــى 

وثيقــة  كذلــك  وهــي  الرحــات«،  بـــ«أدب  يعــرف 

كتابــات  هــو  بــه،  ومتداخلــة  آخــر  بصنــف  الصلــة 

األدب الجغرافــّي؛ إذ كان الغالــب علــى الجغرافييــن 

رّحالــة. يكونــوا  أن 

قبــل  العــرب  عنــد  موجــودة  الرحــات  كانــت 

محــددة،  بأغــراض  مقترنــة  وكانــت  اإلســام، 

منهــا  واشــتهرت  باألســاس،  بالتجــارة  متعلقــة 

الموســمّية؛  التجارّيــة  قريــش  قوافــل  رحــات 

إلــى اليمــن شــتاًء، وإلــى بــاد الشــام صيفــًا، التــي 

جــاء ذكرهــا فــي القــرآن باعتبارهــا ممــا أنعــم هللا 

بــه عليهــم، وكانــت هــذه الرحــات ســببًا لتعــّرف 

العــرب علــى شــؤون وأحــوال األقــوام المجــاورة، 

لكــن دون تبلــور أّي آثــار أدبيــة تعنــى بهــذا الوصــف، 

إال مــا ورد ُمَتَضمنــًا فــي أبيــات شــعرّية متناثــرة، 

ــر قصــد الوصــف والرصــد. ومــن الرحــات  علــى غي

مــا كان ألغــراض ومــآرب خاّصــة، مثــل االتصــال 

القيــس  امــرئ  كرحــات  وماقاتهــم،  بالملــوك 

مشــحونة  وجــاءت  معلقتــه،  فــي  ســجّلها  التــي 

علــى  والوقــوف  الحنيــن  ومعانــي  بالذكريــات 

الشــعرّية  القصائــد  لكــن كغيرهــا مــن  األطــال، 

كانــت  الشــعرّي،  طابعهــا  وبحكــم  الجاهلّيــة، 

بعيــدة عــن طابــع الوصــف والماحظــة وغــرض 

وســّكانها. لألماكــن  واالكتشــاف  التعــرف 

مــع مجــيء اإلســام ُشــحنت الرحلــة بمعــاٍن 

مســتجّدة،  عديــدة  أغــراض  لهــا  وبــات  جديــدة، 

مقتــرن  نشــاًطا  باعتبارهــا  قيمتهــا  وتعــززت 

بأغــراض العلــم والمعرفــة والتعّلــم، وجاء ذلك مع 

ورود آيــات قرآنيــة تعــزز مــن هــذا البعــد فيهــا؛ مــن 

اآليــات التــي تقرنهــا باالتعــاظ واالعتبــار والتفّكــر، 

ۡرِض فَٱنُظــُرواْ 
َ
ــۡل ِســُرواْ ِف ٱۡل مــن مثــل قولــه تعالــى: ﴿قُ

ــرَةَۚ إِنَّ  ةَ ٱٓأۡلِخ
َ
ــأ ۡش ــُئ ٱلنَّ ُ يُنِش ــمَّ ٱللَّ ــَقۚ ُث ۡل  ٱۡلَ

َ
ــَدأ ــَف بَ َكۡي

ءٖ قَِديــٞر ٢٠﴾ العنكبــوت: 20، وقولــه:  ِ َشۡ
ٰ ُكّ َ َعَ ٱللَّ

ــُة  َب ــَف َكَن َعٰقِ ــُرواْ َكۡي ۡرِض َفَينُظ
َ
ــُرواْ ِف ٱۡل ــۡم يَِس َ َول

َ
﴿أ

ۡرَض 
َ
ثَــاُرواْ ٱۡل

َ
ــوَّٗة وَأ َشــدَّ ِمۡنُهــۡم قُ

َ
ِيــَن ِمــن َقۡبلِِهــۡمۚ َكنُــوٓاْ أ ٱلَّ

ــا َعَمُروَها﴾ الــروم: 9، أو مــع بدء  ۡكــَرَ ِممَّ
َ
وََعَمُروَهــآ أ

نــوع جديــد مــن الرحــات؛ تلــك المخصصــة لغــرض 

طلــب العلــم، التــي جــاءت الدعــوة إليهــا فــي اآليــة: 

ُهــواْ ِف  َتَفقَّ َ ۡنُهــۡم َطآئَِفــةٞ ّلِ ــةٖ ّمِ ِ فِرۡقَ
ــَر ِمــن ُكّ ــوَۡل َنَف لَ ﴿فَ

ٱّلِيــِن﴾ التوبــة: 122، والتــي ســرعان ما توســّعت مع 
ظهــور الحاجــة لجمــع األحاديــث وتدوينهــا. إضافــة 

إلــى رحلــة الحــج المفروضــة، ومــا يصاحبهــا مــن 

معــاٍن دينيــة؛ مــن الطاعــة وتلبّيــة النــداء اإللهــي. 

بمعــاٍن  اإلســام  بعــد  الرحــات  اقترنــت  وبذلــك 

وقيــم جيــدة لــم تكــن حاضــرة مــن قبــل.

المعنــوّي  المســتوى  علــى  التحــّول  يكــن  لــم 
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والقيمــّي فقــط، وإنمــا قــد ازدادت الحاجات للرحات 

الفتوحــات  إثــر حركــة  الطابــع االستكشــافّي،  ذات 

اإلســامّية ومــا تاهــا مــن عصــر ازدهــار واســتقرار، 

العربــي  الجغرافّي-السياســّي  الفضــاء  واتســاع 

ــة، ومــا نشــأ  اإلســامّي، وتوّســع األنشــطة التجارّي

عــن كّل ذلــك مــن تولــد حاجــات ودوافــع جديــدة؛ 

إذ بــرزت الحاجــة لوصــف األقاليــم، وكان ذلــك مــن 

ضــرورات التنظيــم والحكــم، بمــا فــي ذلــك وصــف 

الطرقــات (المســالك(، واألراضــي الزراعّيــة، وكذلك 

إلــى الحاجــة لمزيــد مــن  الّســكان، إضافــة  وصــف 

العلــم بأحــوال طــرق التجــارة الممتــدة والشــركاء 

التجارييــن البعيديــن، مــن الهنــد إلــى الصيــن إلــى 

أرخبيــل المايــو، وحتــى مجاهــل إفريقيــا.

ــا  ــة فــي الجغرافي ــوع مــن الكتاب ــور ن ــك تبل ــدأ بذل ب

اإلدارّيــة والسياســية والتجارّيــة، التــي كانــت معتمــدة 

قيــام  عبــر  ســواء  الرحــات،  مــادة  علــى  باألســاس 

جــاء  مــا  نقلــه  عبــر  أو  بالرحــات،  نفســه  الجغرافــّي 

مــن وصــف علــى لســان مــن قامــوا بهــا. أخــذت هــذه 

الكتابــات بالتبلــور خــال القــرن الثالــث الهجــرّي وبــدأت 

ابــن  فنجــد  الجغرافّية-الرحلّيــة،  المدوّنــات  تظهــر 

ــه  ــه المــؤرخ والجغرافــّي البغــدادّي، يضــع كتاب خرداذب

»المســالك والممالــك«، الــذي جــاء فيــه أقــدم وصــف 

للطــرق التــي تربــط بيــن مقاطعــات الدولــة العباســية 

األقاليــم  دراســة  وبلغــت  بغــداد.  والعاصمــة 

الهجــري، مــع  الرابــع  القــرن  فــي  أوّجهــا  والمناطــق 

ظهــور كتــب مثــل »أحســن التقاســيم فــي معرفــة 

الجغرافــّي  المقدســّي،  الديــن  لشــمس  األقاليــم« 

الرّحالــة الــذي ارتحــل حــول العالــم اإلســامي ليضــع ما 

كتــب، وكذلــك فعــل االصطخــرّي فــي كتابــه »مســالك 

الممالــك«، وابــن حوقــل فــي كتــاب »صــورة األرض«، 

فكانــت كتبهــم معتمــدة علــى الرحــات التــي قامــوا 

بهــا، وكانــت هــذه الموســوعات الجغرافّيــة متضمنــة 

للجغرافيــا البشــرّية ووصــف الســكان باعتبــار ذلــك 

جــزءًا مــن وصــف األقاليــم(3(.

وبذلك تبلورت الرحات في الحضارة اإلسامية 

لآلخــر  واالستكشــاف  للتعــرف  ســبيًا  باعتبارهــا 

إليــه ومشــاهدته  الذهــاب  عــن طريــق  المجهــول، 

ومعاينتــه، وتحصيــل معرفــة حقيقّيــة ودقيقــة عنــه، 

وعــدم االكتفــاء بســماع وتناقــل مــا يــروى عنــه، كمــا 

هــو فــي ثقافــة الحكايــات والمرويــات التــي تختلــط 

ــق باألســاطير. فيهــا الحقائ

المطلب الثاني: الطابع االثنوغرافّي 
في كتابات الرّحالة المسلمين

فــي  األنثروبولوجــي  للمضمــون  تمظهــر  أهــم 

والشــعوب  األعــراق  وصــف  هــو  الرّحالــة  كتابــات 

الوصــف  هــذا  مــن  كبيــر  وجانــب  األخــرى،  واألمــم 

إذ  إثنوغرافــّي.  عمــل  بمثابــة  اعتبــاره  يمكــن 

تعــّرف االثنوغرافيــا بأنهــا علــم وصــف الشــعوب، 

والمظاهــر الماديــة والثقافيــة للجماعــة البشــرّية، 

التقاليــد  ومجموعــة  الحيــاة  أســلوب  وصــف  مــن 

والعــادات، واألدوات وطرائــق العيــش، وهــذا هــو 

ــر مــن الرحــات. ويوفــر العمــل  مضمــون جانــب كبي

الــذي  االثنولوجــّي  للبحــث  قاعــدة  االثنوجرافــي 

التحليلّيــة  الدراســة  عبــر  الحقــة،  مرحلــة  فــي  يأتــي 

الوصــول  بهــدف  االثنوجرافيــة  للمــادة  والمقارنــة 

)3( زيــادة، نقــوال، الجغرافيــا والرحــات عنــد العــرب، بيــروت، دار 
الكتــاب اللبنانــي (1962م(، (ص/ 12(.
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إلــى خاصــات واســتنتاجات نظرّيــة حــول اإلثنيــات 

االثنوغرافيــا  وتمّثــل  البشــرّية(4(.  واألجنــاس 

واالثنولوجيــا مجاليــن هاميــن فــي إطــار الدراســات 

وبولوجّيــة.  األنثر

ابــن  رحلــة  تبــرز  الهجــري  الرابــع  القــرن  فــي 

فضــان، الــذي ذهــب إلــى ملــك الصقالبــة (البلغــار( 

المقتــدر  العباســّي  الخليفــة  أرســلها  بعثــة  فــي 

فــي  فضــان  ابــن  مشــاهدات  وجــاءت  باللــه، 

غنّيــة  والخــزر،  والتــرك  والــروس  الصقالبــة  بــاد 

صفــات  وصــف  إذ  االثنوجرافيــة؛  بالمعلومــات 

وعــادات ومعتقــدات تلــك األقــوام، ومــن ذلــك مثــًا 

مــرض  »إذا  للمرضــى:  الــروس  لمعاملــة  وصفــه 

عنهــم،  ناحيــة  خيمــة  لــه  ضربــوا  منهــم  الواحــد 

الخبــز  مــن  شــيئًا  معــه  وجعلــوا  فيهــا،  وطرحــوه 

والمــاء، وال يقربونــه وال يكلمونــه، بــل ال يتعاهدونــه 

فــي كل أيــام مرضــه وال ســّيما إذا كان ضعيفــًا أو 

مــات  إليهــم، وإن  رجــع  بــرئ وقــام  فــإن  مملــوكًا، 

أحرقــوه«(5(. وباعتبــاره فقيهــًا، طغــت االهتمامــات 

ذات الطابــع الفقهــّي علــى ماحظــات ابــن فضــان، 

وغيابهــا  النظافــة  لموضــوع  تطرقــه  ذلــك  ومــن 

عنــد الــروس؛ إذ نجــده يــدّون مشــهدًا لهــم وهــم 

القصعــة  فــي  ويبصقــون  وجوههــم  يغســلون 

نفســها واحــدًا تلــو اآلخــر. وكذلــك وصفــه إقبالهــم 

مســتهترون  »وهــم  يقــول:  النبيــذ،  شــرب  علــى 

التــرك  ليــًا نهــارًا«(6(. أمــا قــوم  بالنبيــذ، يشــربونه 

ــة  الغــّز، فيتوقــف عنــد عــادات الــزواج لديهــم ونوعّي

االنثروبولوجيــا،  فــي  عــام  مدخــل  مصطفــى،  تيولويــن،   )4(
.)120 (ص/  (2011م(،  الفارابــي  بيــروت، 

وزارة  عّمــان،  فضــان،  ابــن  رحلــة  أحمــد،  فضــان،  ابــن   )5(
.)48 (ص/  (2013م(،  األردنّيــة  الثقافــة 

)6( المرجع نفسه، (ص/ 49(.

المهــور التــي تــؤدى للنســاء، وتفصيــات تجيــب عــن 

تســاؤالت مثــل: متــى يحــّق للرجــل أن يأخــذ امرأتــه؟ 

وكيــف يتــزوج االبــن األكبــر امــرأة أبيــه إن مــات مــا لــم 

تكــن أمــه؟ وتســتمر االهتمامــات الفقهّيــة لــدى ابــن 

لــدى  فضــان، إذ نجــده يتتبــع قوانيــن العقوبــات 

الشــعوب، فيــورد أن »التــرك الغــّز مــن زنــا منهــم، 

كائنــًا مــن كان، يضربــون لــه أربــع ســكك ويشــدون 

يديــه ورجليــه عليهــا ويقطعــون بالفــأس مــن رقبتــه 

ثــم  أيضــًا،  بالمــرأة  إلــى فخذيــه، وكذلــك يفعلــون 

تعلــق كل قطعــة منهمــا علــى شــجرة«(7(.

»أحســن  كتابــه  فــي  فنجــده  المقدســي،  أمــا 

التقاســيم فــي معرفــة األقاليــم«، ال يقــف عنــد ذكــر 

المعالــم الجغرافيــة وإنمــا ينتقــل إلــى وصــف طبائــع 

وأخــاق ســكان البــاد ونظــم حياتهــم. ومــن ذلــك 

والديلــم،  وطبرســتان  جرجــان  بــاد  ســكان  وصــف 

ومما يذكره في وصف ألســنتهم: »ولســانا قومس 

يقولــون  الهــاء،  يســتعملون  متقاربــان،  وجرجــان 

منغلــق،  مخالــف  الديلــم  ولســان  وهاكــن،  هــاده 

والجيــل يســتعملون الخــاء، ولســان الخــزر شــديد 

إلــى وصــف الصفــات  ينتقــل  َثــمَّ  وِمــن  االنغــاق«، 

الشــكلّية: »والديلــم حســان اللحــى والوجــوه أيضــًا. 

وفــي أهــل جرجــان نحافــة. أهــل طبرســتان أحســن 

وأصفــى، وفــي الخــزر مشــابهة مــن الصقالبــة«(8(. 

ويكتــب أبــو زيــد الســيرافي، فــي رحلتــه إلــى جنــوب 

الهنــدّي  المحيــط  جزائــر  وصــف  فــي  آســيا،  شــرق 

يأتدمــون  وبــه  النارجيــل،  »أكلهــم  أهلهــا:  وعــادات 

)7( المرجع نفسه، (ص/ 10(.

فــي  التقاســيم  أحســن  أحمــد،  بــن  محمــد  المقدســي،   )8(
معرفــة األقاليــم، بيــروت، دار صــادر (1973م(، (ج/ 1، ص/ 134(.
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ــزوج  ــم ُي ويدهنــون، وإذا أراد واحــد منهــم أن يتــزوج ل

قتــل  فــإذا  أعدائهــم،  مــن  رجــل  رأس  بقحــف  إال 

زّوج  خمســين  قتــل  أن  وكذلــك  اثنيــن،  زوج  اثنيــن 

خمســين امــرأة بخمســين قحفــًا«، ويذكــر الســبب 

وراء العــادة: »وســبب ذلــك إن أعداءهــم كثيــر، فمــن 

أقــدم علــى القتــل أكثــر كانــت رغبتهــم فيــه أوفــر«(9(. 

وكان المحيــط الهنــدي الفضــاء البحــرّي األهــم الــذي 

عبرتــه ســفن التجــار المســلمين، لذلــك كان وصــف 

أحــوال ســواحله وجزائــره يتكــرر عنــد كثيــر مــن الرحالــة 

المســعودّي،  كتبــه  مــا  ذلــك  ومــن  والجغرافييــن، 

فــي مؤلفــه »مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر«، وهــو 

كتــاب فــي المعرفــة الجغرافّيــة، وضــع فيــه خاصــة 

أســفاره، إذ نجــده يتوقــف طويــًا في وصفه المحيط 

تجــرى  التــي  والتجــارة  وســكانه،  وجزائــره،  الهنــدي، 

فيــه، والســفن التــي تبحــر فيــه، وكيفيــة صناعتهــا، 

واختافهــا عــن الســفن فــي البحــار األخــرى.

العمــل  يبــرز  الهجــرّي  الخامــس  القــرن  وفــي 

المعــروف  البيرونــي،  الريحــان  ألبــي  الموســوعي 

بـ«تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة؛ مقبولــة فــي العقــل 

ــة«، ونجــده يقــدم ســجًا مفصــًا عــن ســكان  أو مرذول

شــبه القــاّرة الهندّيــة، بعــد إقامتــه مــّدة هنــاك، بدايــًة 

مــن وصــف البنــى االجتماعّيــة، حيــث يعــرض البيرونــي 

بعنــوان  فصــل  فــي  الهنــود  لــدى  االجتماعــي  البنــاء 

»فــي ذكــر الطبقــات التــي يســمونها«، موضحــًا كيــف 

الطبقــّي  النظــام  فيــه  يســود  الهنــدي  المجتمــع  أن 

المغلــق، وجنــى وصــف المعتقدات، ووصف ألســنتهم.

وفــي القــرن الســادس الهجــرّي، تطالعنــا رحلــة 

)9( الســيرافي، ســليمان، رحلــة الســيرافي، عّمــان، دار الــوراق 
للنشــر (2016م(، (ص/ 35(.

وقــام  البلــدان  جــاب  الــذي  الغرناطــّي،  حامــد  أبــي 

إلــى  المشــرق  فــي  خراســان  مــن  امتــدت  برحــات 

الشــمال األوروبــي وحتــى إفريقيــا الســوداء، وألــّف 

اإلعجــاب«.  ونخبــة  األلبــاب  »تحفــة  كتابــه:  عنهــا 

فنجــده مثــًا يصــف عــدًدا مــن شــعوب غــرب إفريقيــا، 

َخلقــًا وُخُلقــًا، ويقــول: »وأهــل غانــة أحســن الســودان 

فيهــم  الشــعور،  ســبط  صــورًا،  وأجملهــم  ســيرة، 

عقــول وَفهــم، ويحّجــون إلــى مّكة. وأمــا قناوة وقوقو 

ومالــي وتكــرور وغدامــس، فقــوٌم لهــم بــأس، وليــس 

بأراضيهــم بركــة، وال ديــن لهــم وال عقــل، وأشــّرهم 

قوقــو، قصــار األعنــاق، فطــس األنــوف، حمــر العيون، 

كأن شــعورهم حــب الفلفــل، وروائحهــم كريهــة«(10(. 

بــاد  »وأمــا  يكتــب:  وأهلهــا،  الصيــن  وصــف  وفــي 

الصيــن فهــي كبيــرة وأهــل عــدل وإنصــاف، وهــم أكثــر 

مــن أهــل الهنــد أضعافــًا مضاعفــة، وفــي أرضهــم 

يهتــدي  ال  الصنائــع  مــن  أنــواع  ولهــم  كثيــرة،  نعــم 

عليهــا غيرهــم، كالفخــار الصينــي والديبــاج، وغيــر ذلــك، 

وهــم يعبــدون األصنــام كأهــل الهنــد«.

وفــي القــرن الثامــن الهجــري، يقــدم لنــا الرحالــة 

الطنجــّي، ابــن بطوطــة، مدونتــه الكبــرى، »تحفــة 

النظــار فــي غرائــب األمصــار وعجائــب األســفار«، 

يــرد فيهــا وصــف مفصــل لعــدد كبيــر مــن  التــي 

استحســنه  مــا  ذكــره  ذلــك  ومــن  الشــعوب، 

أفعالهــم  يقــول: »فمــن  الســودان،  أفعــال  مــن 

عنــه  النــاس  أبعــد  فهــم  الظلــم؛  قلــة  الحســنة 

منــه.  شــيء  فــي  أحــًدا  يســامح  ال  وســلطانهم 

وهــم ال يتعرضــون لمــال مــن يمــوت ببادهــم مــن 

)10( الغرناطــّي، أبــو حامــد، تحفــة األلبــاب ونخبــة اإلعجــاب، الــدار 
البيضــاء، دار اآلفــاق الجديــدة (1993م(، (ص/ 112(. 
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البيضــان، ولــو كان قناطيــر مقنطــرة«(11(. ونجــده 

ينتقــل لإلقامــة بجــزر المالديــف مــدة عــام ونصــف، 

امرأتيــن،  ويتــزوج  بالقضــاء،  هنــاك  يشــتغل  إذ 

وفــي وصــف أهلهــا يكتــب: »أهــل نظافــة وتنــزه 

عــن األقــذار، وأكثرهــم يغتســل مرتيــن فــي اليــوم 

تنظفــًا لشــدة الحــر بهــا وكثــرة العــرق، ويكثــرون 

علــى  حريــص  وهــو  العطرّيــة«(12(.  األدهــان  مــن 

تدويــن الماحظــات ذات الطابــع االجتماعــّي، ومــن 

ذلــك مــا كتبــه فــي ذكــر نســائها، إذ يصفهــن بدقــة: 

»ونســاؤها ال يغطين رؤوســهن، وال ســلطانتهم 

شــعورهن،  ويمشــطن  رأســها،  تغطــي 

ويجمعنهــا إلــى جهــة واحــدة، وال يلبــس أكثرهن إال 

فوطــة واحــدة، تســترها مــن الصــّرة إلــى األســفل، 

يمشــين  وكذلــك  مكشــوفة،  أجســادهن  وســائر 

ــم وصــف عاقــة نســاء  فــي األســواق وغيرهــا«. ث

ــكّل المــرأة عندهــم  جــزر المالديــف برجالهــن: »ال ت

خدمــًة إلــى ســواها؛ بــل تأتيــه بالطعــام، وترفعــه 

بيــن يديــه، وتغســل يــده، وتأتيــه بالمــاء للوضــوء، 

وتغــّم رجليــه عنــد النــوم. ومــن عوائدهــن أال تــأكل 

المــرأة مــع زوجهــا(13(«.

المطلب الثالث: بواكير االثنولوجيا

تعتمــد اإلثنولوجيــا (علــم األعــراق( علــى قاعــدة 

ثــم  االثنوغرافــي،  العمــل  يوفرهــا  التــي  البيانــات 

تنتقــل إلــى دراســتها ومقارنتهــا وتحليلهــا، لتخــرج 

خاصــات  واســتخاص  لألعــراق  بتصنيفــات 

)11( ابــن بطوطــة، محمــد بــن عبــد هللا، تحفــة النظــار فــي غرائــب األمصــار 
وعجائــب األســفار، بيــروت، دار إحيــاء العلوم (1987م(، (ص/ 672(.

)12( المرجع نفسه، (ص/ 563(.

)13( المرجع نفسه، (ص/ 566(.

وخصائــص عامــة لــكل منهــا. وفــي أعمــال الرحّالــة 

طابــع  ذات  كتابــة  هنــاك  بــأن  الزعــم  يمكــن  ال 

ــة، ولكــن يمكــن تلمــس  اثنولوجــّي ناضجــة مكتمل

تجــاوزات فــي مواضــع عــدة وعنــد عــدد مــن الرحالــة 

والجغرافيين إلطار التوثيق والوصف االثنوغرافي 

وانتقــال إلــى التحليــل والتعليــل والمقارنــة، ومــن 

ذلــك مــا نجــده عنــد المســعودّي؛ إذ نجــده يذكــر 

ورياحهــا  الشــام ومرتفعاتهــا  أن »ســحاب  مثــًا 

ــد  ــت تبّل ــون، وإن كان تحّســن الجســم، وتصفــي الل

العقــل وتجفــي الطبــع. أمــا حــرارة مصــر وركــود 

هوائهــا فتكــدر األلــوان وتخّيــب الفطــن. والجبــال 

األفهــام  وتبلــد  األجســام  تخشــن  همــدان  فــي 

ــة وتكاثــف الهــواء. أمــا العــراق، صــّرة  لغلــظ الترب

فَصفــت  االعتــدال،  وقــف  حيــث  وقلبهــا،  األرض 

واحتــدت  أذهانهــم،  ولطفــت  أهلــه،  أمزجــة 

خواطرهــم، فهــو مفتــاح الشــرق ومنــاره«. وعــن 

يقــول: »لمــا كان  التــرك (ســكان وســط آســيا(، 

الغالــب علــى هــواء التــرك البــرد وعجــزت الحــرارة 

عــن تنشــيف رطوبــات أبدانهــم كثــرت شــحومهم 

والنــت أبدانهــم وتشــبهوا بالنســاء فــي كثيــر مــن 

فيهــم،  الجمــاع  شــهوة  فضعفــت  أخاقهــم، 

لبــرد مزاجهــم، وللرطوبــة الغالبــة  وقــّل ولدهــم؛ 

عليهــم«(14(. 

التفســيرات  إلــى  اللجــوء  تحديــدًا  هنــا  ونجــد 

المناخــّي  والعامــل  باإليكولوجيــا  تتعلــق  التــي 

وتأثيــره علــى األمزجــة والطبــاع، وهــي تفســيرات 

ذاعــت واســتمرت حتــى فتــرة متأخــرة، وأورد منهــا 

التاســع  القــرن  فــي  مقدمتــه،  فــي  خلــدون  ابــن 

)14( المســعودي، أبــو الحســن بــن علــّي، مــروج الذهــب ومعــادن 
الجوهــر، بيــروت، المكتبــة العصريــة (2007م(، (ج/ 2، ص/ 61(.



173نشأة املعرفة األنرثوبولوجيّة يف الحضارة اإلسالميّة

بخفــة  الحــرارة  ارتفــاع  ربطــه  مثــل  الهجــرّي، 

العقــل عنــد الســودان(15(، وهكــذا. وبالحديــث عــن 

أنــه هــو أيضــًا كان  ابــن خلــدون ومقدمتــه، نذكــر 

فــي عــداد الرحالــة؛ وكمــا يشــير علــي عبــد الواحــد 

وافــي، فــي مقدمــة تحقيقــه للمقدمــة: »اعتمــد فــي 

تاريخــه والمقدمــة علــى ماحظــة ظواهــر االجتمــاع 

فــي الشــعوب التــي أتيــح لــه االحتــكاك بهــا والحيــاة 

بيــن أهلهــا، وعلــى تعقــب هــذه الظواهــر فــي تاريــخ 

هــذه الشــعوب نفســها فــي العصــور الســابقة، 

األخــرى،  الشــعوب  عنــد  أشــباهها  وتعقــب 

وبذلــك  الظواهــر جميعــًا«،  هــذه  بيــن  والموازنــة 

حمــل عملــه طابعــًا اثنولوجيــًا أيضــًا، وتجــاوز حــدود 

اإلثنوغرافــي.  العمــل 

وِمــن َثــمَّ نأتــي للعمــل األكثــر نضجــًا مــن ناحيــة 

التقــدم علــى مســتوى المقاربــة االثنولوجيــة، وهــو 

موســوعة البيرونــي فــي وصــف ودراســة ســكان 

الهنــد، »تحقيــق مــا للهنــد مــن مقولــة؛ مقبولــة فــي 

العقــل أو مرذولــة«؛ إذ يقــدم فيــه وصفــًا مفصــًا 

الدينّيــة  نظمــه  ناحيــة  مــن  الهنــدّي  للمجتمــع 

واالجتماعّيــة وأنماطــه الثقافّيــة، وِمــن َثــمَّ يقــدم 

نوعــًا مــن التحليــل والتنظيــر، نجــده فــي مقارنتــه 

تلــك النظــم والســلوكيات بمثياتهــا عنــد اليونــان، 

اســتعراضه  فــي  مثــًا  وهــو  والفــرس.  والعــرب، 

مجــرد  عنــد  يقــف  ال  نجــده  الدينّيــة  للمعتقــدات 

الِذكــر والعــرض، وإنمــا يســتنتج الخاصــات. فهــو 

فــي  رئيًســا  ا  دوًر يــؤدي  الديــن  أن  مثــًا  يســتنتج 

تشــكيل الحيــاة الهندّيــة وتوجيــه ســلوك األفــراد 

الهنــد،  وآداب  للغــة  دراســته  وفــي  والجماعــات، 

)15( ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن، مقدمــة ابــن خلــدون، بيــروت، دار 
القلــم (1984م(، (ص/ 51(.

السنســكريتية  اللغــة  بيــن  المقارنــات  يعقــد 

والعربّيــة، ويدخــل فــي مســائل تتعلــق بالتصاريــف 

والنحــو(16(. واالشــتقاق 

 المبحث الثاني:
االتفاق واالختالف مع 

المنهج المعاصر

المطلب األول: المشاهدة والمعايشة

المعاصــر  األنثروبولوجــّي  المنهــج  يقــوم 

موضــع  الجماعــة  مــن  االقتــراب  أســاس  علــى 

صفاتهــا  عــن  الماحظــات  وتســجيل  الدراســة، 

قــدر  بأكبــر  ذلــك  ليكــون  الســعي  مــع  وعاداتهــا، 

إســقاطات  أّي  عــن  وبعيــدًا  الموضوعّيــة،  مــن 

لمرجعيتــه  وفقــًا  ويفترضهــا  الباحــث  يطلقهــا 

كمــا  يســجلها  وإنمــا  والحضارّيــة،  الثقافيــة 

مــا  وهــو  الجماعــة،  وتراهــا  تفهمهــا  وكمــا  هــي 

وحتــى  بــل  ومعايشــتها،  بينهــا  اإلقامــة  يتطلــب 

الحديــث بلســانها، والتعمــق فــي فهــم تعبيراتهــا 

ــد  ــى االبتعــاد عــن تردي وموروثهــا، مــع الحــرص عل

األفــكار والمقــوالت المنجــزة والمســبقة إزاءهــا.

وفــي هــذا المعنــى، يذكــر أبــو الريحــان البيرونــي 

»ليــس  تمامــًا:  يوافقــه  مــا  كتابــه،  مقدمــة  فــي 

الكتــاب كتــاب ِحجــاج وجــدل حتــى أســتعمل فيــه 

إيــراد حجــج المقــدم ومناقضيــه الزائــغ منهــم عــن 

الحــق، وإنمــا هــو كتــاب ِحكايــة فــأورد كام الهنــد 

)16( فهيــم، حســين، قصــة األنثروبولوجيــا، الكويــت، المجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب (1986(، (ص/ 45(.
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يكــون  يــكاد  نصــًا  نجــد  وهنــا،  وجهــه«(17(.  علــى 

األنثروبولوجــّي،  المنهــج  فــي  تمامــًا  معاصــرًا 

عصــره،  فــي  العالــم  العقــل  يخاطــب  فالبيرونــي 

التــي  العقائــد  كتــب  علــى  اعتــاد  قــد  كان  الــذي 

تعتمــد مبــدأ إيــراد الــردود عليهــا، ويبّيــن لهــم أن 

ليــس ذلــك غرضــه البتــة، وإنمــا هــو يــورد ويســجل، 

وبتعبيــره »هــو كتــاب ِحكايــة«، ويمكــن قــراءة هــذا 

التقديــم باعتبــاره التعبيــر العربــّي اإلســامّي عــن 

المنهــج االثنوغرافــّي، وهــو هنــا يصــرح بــأن عملــه 

يرصــد ثقافــة المجتمــع كمــا يراهــا ويفّســرها أهــل 

هــذا المجتمــع، ال مــن منظــور ثقافتــه هــو.

مــا  علــى  يعتمــد  كتابــه  فــي  البيرونــّي  ونجــد 

شــاهده بنفســه وســمعه بأذنيــه، خــال إقامتــه 

الطويلــة بالهنــد، التــي بلغــت نحــو أربعيــن عامــًا. 

فهــو لــم يضــع كتابــه بنــاًء علــى مــا جمــع مــن أخبــار، 

كمــا هــو فــي الثقافــة الِحكائّيــة النقلّيــة، وإنمــا دّون 

مــا شــاهد بعينــه. تمامــًا كمــا يصنــع األنثروبولوجّي 

المعاصــر، حيــن ُيقيــم بمــكان الدراســة، ويخالــط 

أهلــه ويشــاركهم فــي أنشــطتهم، بحيــث يصــل 

إلــى فهــم وتفســير داخلــّي لســلوكهم وعاداتهــم 

ومعتقداتهــم وطرائــق عيشــهم. وباإلضافــة إلــى 

ملمــًا  كان  البيرونــّي  فــإن  والمعايشــة،  اإلقامــة 

بالسنســكريتّية، لغــة مجتمــع الدراســة، مــا مكنــه 

ــه. مــن تحقيــق غايت

باإلمــكان العثــور علــى أمثلــة أخــرى عنــد رّحالــة 

آخريــن، علــى تحقيــق شــرط المعايشــة، كمــا نجــد 

عنــد ابــن بطوطــة، الــذي تــزّوج فــي مصــر مرتيــن، 

مقولــة  مــن  للهنــد  مــا  تحقيــق  الريحــان،  أبــو  البيرونــي،   )17(
مقبولــة فــي العقــل أو مرذولــة، بيــروت، عالــم الكتــب (1983م(، 

.)13 (ص/ 

زوجتيــن،  كذلــك  المالديــف  جــزر  فــي  لــه  وكان 

مــّدة  المالديــف  بجــزر  بطوطــة  ابــن  أقــام  حيــث 

عــام ونصــف واشــتغل بالقضــاء فيهــا، مــا مّكنــه 

ــدى  ــة ل ــاة اليومي ــل الحي ــى تفاصي مــن الوقــوف عل

أهلهــا، والخــروج بتوصيفــات فيهــا جانــب كبيــر مــن 

الدقــة، كمــا تقــّدم، وهــو بذلــك يقــدم مثــااًل آخــر علــى 

يصنــع  كمــا  الدراســة،  مجتمــع  فــي  االنغمــاس 

المعاصــرون. األنثروبولوجيــون 

عنــد  إشــكالّية  هنــاك  تبقــى  بالعمــوم  لكــن، 

عمــوم الرّحالــة بخصــوص نقطــة المعايشــة؛ إذ 

إن فكــرة الرحلــة واالرتحــال تبقــى مرتبطــة بالحركة 

والتنقــل وعــدم البقــاء طويــًا فــي المــكان الواحــد، 

بخــاف مــا يصنــع اإلثنوغرافــّي المعاصــر، وهــو 

المنهجــّي  المســتوى  علــى  إشــكال  شــّك  ال 

بخصــوص المعرفــة األنثروبولوجّيــة عنــد الرحالــة 

مــن  كبيــًرا  جانًبــا  جعــل  مــا  وهــو  المســلمين، 

الماحظــات يكــون أقــرب ألن يكــون عبــارة عــن 

انطباعــات وماحظــات أولــى عــن صفــات وعادات 

الشــعوب أكثــر مــن كونهــا توصيفــًا معمقــًا ذا 

بنــاء متكامــل، وإن كان ذلــك ال يفقدهــا قيمتهــا 

وطابعهــا االنثروبولوجــّي بــأّي حــال. 

المطلب الثاني: الطابع 
المونوغرافّي وإشكال المعياريّة 

المقصــود بـــالمونوغرافّي هــو غلبــة صــوت 

بحيــث  المدّونــة،  الرحلــة  نــّص  علــى  الكاتــب 

منظــور  مــن  وتعليــق  روايــة  إلــى  أقــرب  تبــدو 

ذاتــّي، وهــو طابــع يطغــى علــى جانــب كبيــر مــن 

كتابــات الرّحالــة، بحيــث تبــدو أقــرب لمذكــرات 
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كــون  بســبب  هــذا  ويأتــي  الرحلــة.  عــن  ذاتّيــة 

صفــات  ذات  أعمــااًل  النهايــة  فــي  الرحــات 

هــذا  وفــي  معظمهــا.  فــي  أدبّيــة  وخصائــص 

حاضــرة  الــذات  تكــون  المونوغرافــي  الطابــع 

ومتفاعلــة بقــدر أكبــر مــع مــا تــرى وتاحــظ، وقــد 

ال يظهــر هــذا الحضــور بشــكل مباشــر وصريــح، 

وإنمــا مــن خــال األحــكام والتقييمــات التــي يتــم 

إطاقهــا، التــي تســتند إلــى معاييــر تســتبطنها 

وتتبناهــا الــذات الكاتبــة. وهنــا تفتــرق الرحــات 

عــن  ألخــرى-  واحــدة  مــن  متفاوتــة  -بدرجــات 

أن  فيــه  يفتــرض  الــذي  اإلثنوغرافــي  العمــل 

مشــاهد،  هــو  لمــا  تســجيل  محــّض  يكــون 

ــا بأكبــر قــدر ممكــن. مــع  بحيــث يكــون موضوعيًّ

التنبيــه إلــى أن الوصــف عمومــًا ال يمكــن مهمــا 

مــن  محيــًدا  وال  تماًمــا،  حياديــًا  يكــون  أن  بلــغ 

اســتبطان قــدر مــن المعاييــر، وهــو مــا لــم تنــُج 

منــه األنثروبولوجيــا الغربّيــة المعاصــرة، التــي 

غلــب عليهــا فــي التعامــل مــع اآلخــر افتــراض 

المعاييــر األوروبّيــة فــي التقــدم والتحّضــر.

الوصــف المونوغرافــي محكــوم برؤيــة اآلخــر 

مــن موقــع الــذات، وفــي حالــة الرحالة المســلمين 

إطــار  فــي  تشــكلت  قــد  ورؤيتهــا  الــذات  كانــت 

الشــعور بالغلبــة السياســية والحضارّيــة، وكان 

الشــعور العــام هــو االنتمــاء إلــى ثقافــة الفاتــح 

الحكــم  عبــر  الرؤيــة  هــذه  وتتمظهــر  والحاكــم. 

علــى ســلوكّيات اآلخريــن ومعتقداتهــم مــن خــال 

مقــوالت التزييــن والتقبيــح، فــي ضــوء االعتقــاد 

بأفضلّيــة الــذات وجعــل قيمهــا بمثابــة المعيــار، 

ومثــال علــى ذلــك نجــد فــي رحلــة ابــن فضــان، 

حيــن يصــف التــرك الغــز: »والتــرك كلهــم ينتفــون 

لحاهم إال أســبلتهم(18(، وربما رأيت الشــيخ الهرم 

منهــم وقــد نتــف لحيتــه وتــرك شــيئًا منهــا تحــت 

ذقنــه فــإذا رآه إنســان مــن بعــد لــم يشــّك أنــه 

تيــس«(19(، فهــو هنــا يشــبه هيئــة الرجــل بالتيــس، 

وذلــك بســبب مقارنتــه مــع المظهــر المألــوف 

ينتفــون  ال  الرجــال  حيــث  بغــداد،  فــي  للرجــل 

البغــدادّي  الرجــل  مظهــر  مــن  جاعــًا  لحاهــم، 

المعيــار. وعنــد وصفــه الصقالبــة يذكــر مســتنكرًا 

أنهــم يســتحمون فــي األنهــار عــراة، ويمارســون 

يشــعروا  أن  دون  مــن  اآلخريــن  أمــام  الجمــاع 

لمداومــة  إنــكاره  ذكــر  تقــدم  وقــد  بالحــرج(20(، 

الــروس علــى شــرب النبيــذ. وهــو فــي تركيــزه هــذا 

علــى الصــورة الشــبقّية لــدى الصقالبــة مثــًا يؤكد 

علــى رؤيــة اآلخــر باعتبــاره أقــرب إلــى التوحــش، في 

حيــن هــو علــى خــاف ذلــك، يــرى نفســه باعتبــاره 

المتحضــر القــادم مــن بغــداد، عاصمــة الخافــة 

العباســّية آنــذاك. 

ــد  ــة نجــده عن ــى هــذه المعيارّي ــال آخــر عل ومث

أبــي دلــف الخزرجــّي، وهــو يصــف القبائــل التركيــة 

وســط آســيا فــي رحلتــه إلــى الصيــن، فيقــول عــن 

بينهــم  والجــور  »والبغــي  الخرلــج:  ُتدعــى  قبيلــة 

والزنــا  بعــض،  علــى  بعضهــم  ويغيــر  ظاهــر، 

بينهــم ظاهــر غيــر محظــور، وهــم أصحــاب قمــار، 

يقامــر الواحــد صاحبــه فــي امرأتــه وابنتــه وابنــه 

نســائهم  فــي  »والجمــال  ويقــول:  وأّمــه«(21(. 

)18( وهي السكسوكة بلغة اليوم.

)19( ابن فضان، م.س.، (ص/ 21(.

)20( ابن فضان، م.س.، (ص/ 37(.

الكتــب  بيــروت، دار  أبــي دلــف،  أبــو دلــف، رحلــة  الخزرجــّي،   )21(
.)33 (ص/  (2013م(،  العلميــة 
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الغيــرة،  قليلــو  وهــم  الفســاد،  وكذلــك  ظاهــر، 

تجــيء امــرأة الرئيــس فمــن دونــه أو ابنتــه أو أختــه 

إلــى القوافــل إذا وافــت البلــد، فتعتــرض الوجــوه، 

فــإن أعجبهــا إنســان أخذتــه إلــى منزلهــا، وأنزلتــه 

عندهــا وأحســنت إليــه، وتصــرِف زوجهــا وولدهــا 

وأخاهــا فــي حوائجــه، وال يقربهــا زوجهــا مــا دام 

مــن تريــده نــازًلا«(22(.

المطلب الثالث: المجهولّية 
وإشكال العجائبّية

ــة  ــة الرحلّي ــن المدون ــي اختــاف آخــر مــا بي يأت

والمنهــج العلمــّي المعاصــر، مــن حيــث اتجــاه 

عجيــب  هــو  عّمــا  البحــث  إلــى  الرّحالــة  بعــض 

التــي  العيــن  بمثابــة  كانــت  فالرحلــة  وغرائبــّي، 

تعــّرف القــراء إلــى مناطــق مجهولــة ال يمكــن 

أن يصلــوا إليهــا، ويتعــذر عليهــم التحقــق مــن 

إمكانيــة  مــن  يزيــد  مــا  فيهــا،  ورد  مــا  صحــة 

التبــاس المعلومــات الدقيقــة باألخــرى المبالــغ 

هنــاك  ويبقــى  الخرافــة.  إلــى  واألقــرب  فيهــا 

هــذه  مــن  الرّحالــة  بيــن  مــا  وتنــوع  اختــاف 

الناحيــة، فهنــاك مــن هــو مثــل ابــن بطوطــة، 

الــذي يتعمــد تلمــس وروايــة الطرائــف ويبحــث 

فــي  تســاهل  مــع  والعجائــب،  الغرائــب  عــن 

مدققــًا  كان  الــذي  البيرونــي،  وهنــاك  التحقــق، 

ويــدّون.  يــورد  لمــا  ومحققــًا 

ومــن أمثلــة روايــة العجيــب وإيــراده مــا نجــد 

بــدء  يســتهل  إذ  رحلتــه،  فــي  فضــان  ابــن  عنــد 

ال  مــا  العجائــب  مــن  »رأيــت  بقولــه:  وصفهــا 

)22( المرجع نفسه، (ص/ 34(.

أحصيهــا كثــرًة«، ثــم يــورد منهــا مثــًا: »أول ليلــة 

بتناهــا فــي بلــدِه (أّي ملــك الصقالبــة( رأيــت قبــل 

مغيــب الشــمس بســاعة قياســية أفــق الســماء 

وقــد احمــّرت احمــراًر شــديًدا، وســمعت فــي الجــو 

أصواًتــا شــديدة وهمهمــة عاليــة، فرفعــت رأســي 

فــإذا هــو غيــٌم أحمــر مثــل النــار قريــب منــي، وإذا 

تلــك الهمهمــة واألصــوات منــه، وإذا فيــه أمثــال 

وأقبلنــا  ذلــك،  مــن  ففزعنــا  والــدواب  النــاس 

»ورأيــت  وقولــه:  والدعــاء«(23(.  التضــرع  علــى 

حديثــه  وكذلــك  جــدًا«(24(.  طويــًا  عندهــم  النهــار 

الشــجرة  مــن  الضخمــة  الحّيــات  ســقوط  عــن 

الباســقة(25(، وهــي جميعهــا تبــدو ظواهــر طبيعّيــة 

عجائــب  كأنهــا  روايتهــا  أســلوب  تعمــد  لكنــه 

ــل للقــارئ أن البلــد  ــكاد يخّي خارقــة للعــادة، حتــى ي

الموصــوف يقــع فــي عالــم آخــر، وهــو مــا يشــّوش 

وُيضعــف مــن صفــة الوصــف المتحقــق الدقيــق 

العجائبــي  األدب  مــن  نــوع  إلــى  وينقلــه  للرحلــة، 

تقتــرب بــه مــن الرحــات الخيالّيــة العجائبّيــة، كتلــك 

الــواردة فــي »ألــف ليلــة وليلــة«.

خاتمة

مضمونــًا  هنــاك  أن  إلــى  البحــث  َخُلــَص 

العربّيــة- الرحلّيــة  للمدّونــة  أنثروبولوجيــًا 

اإلســامّية، وهــو يتمثــل فــي األســاس بارتبــاط 

الرحلــة بغــرض التعــّرف واالستكشــاف لآلخــر، 

يحقــق  الرحــات  مــن  كبيــًرا  جانًبــا  إن  وبحيــث 

صفــة العمــل التوثيقــّي االثنوغرافــّي، وتضمنــت 

)23( ابن فضان، م.س.، (ص/ 31(.

)24( المرجع نفسه، (ص/ 32(.

)25( المرجع نفسه، (ص/ 33(.
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الدراســة بيانــًا ألثــر اإلســام فــي توســعة معاني 

تجــاوز  البحــث  رصــد  ثــم  الرحــات.  وأغــراض 

بعــض كتابــات الرّحالــة مجــرد الوصــف والتوثيــق 

إلــى المقارنــة والتصنيــف والتعليــل، ومــن ذلــك 

مثــًا إيــراد التفســيرات المتعلقــة بــدور العامــل 

ــل بذلــك  بــاع، ليمّث اإليكووجــّي فــي تشــكيل الطِّ

اإلثنولوجيــا.  األعــراق،  دراســة  لعلــم  بواكيــر 

إلــى  البحــث  َخُلــَص  المنهــج  مســتوى  وعلــى 

المنهجّيــة  مــع  التوافــق  مــن  قــدرًا  هنــاك  أن 

الرّحالــة  عنــد  االتجــاه  فــي  يتمثــل  المعاصــرة؛ 

والمعايشــة،  المعاَينــة  علــى  االعتمــاد  نحــو 

وإن كان ذلــك ال يتحقــق عنــد جميعهــم بالقــدر 

ــر  ــى أكب ــااًل عل ــي مث ــه، وضــرب البحــث البيرون ذات

ــن البحــث أهــم  ــمَّ بّي ــن َث ــك. وِم ــق ذل قــدر لتحقي

االختافــات والتباينــات؛ ابتــداًء مــن كــون الرحلــة 

والتنقــل  بالحركــة  مرتبطــة  تبقــى  واالرتحــال 

وعــدم البقــاء طويــًا فــي المــكان الواحــد، ثــم 

جــرى التطــرق إلشــكال الطابــع المونوغرافــّي 

فــي الرحــات، وهــو مــا يتأتــى بحكــم مــا تقتضيــه 

ــة، وهــو مــا  ــة ومعيارّي الرحلــة المدّونــة مــن ذاتّي

الموضوعــّي  الطابــع  مــن  بالضــرورة  يضعــف 

وتطــرق  العلمّيــة،  أســاس  هــو  الــذي  للنــّص 

البحــث كذلــك إلشــكال الميــل للســرد العجائبــّي 

عنــد بعــض الرّحالــة.
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