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كر بعد الّنجاح أن يذ  الّسالك دروب احلياة واملعرفة، علىإنّه ملن الواجب   

كر أن أتقّدم ابلشّ  ومن الواجب يف هذا املقام وهذا املقال، ،أصحاب الفضل عليه
يف سفري بدريّة اليت كان هلا الفضل  واالمتنان العظيم للدكتورة املشرفة السّيدة:

 موّجهة مرشدة وانصحة،وعلى وقوفها إىل جانيب  ،تعميق معرفيت يف أدب الّرحالت
 راجيا من العلّي القدير أن جيازيها عّّن خري اجلزاء وأن يدمي عطاءها.

وقبلوا بشكري  ألعضاء جلنة املناقشة األفاضل الذين تواضعوا وال أنسى أن أتقّدم   
 أن ميّدوين مبالحظاهتم النرّية و انطباعاهتم حول حبثي هذا .

 ندين ولو ابلكلمة الطّيبة.  و ميتّد شكري هذا إىل كّل من سا  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

داءإه  

 

 أهدي هذا البحث املتواضع:

 ان  ي  ب   ا ر  م  ا ك  م  هه ح   ار   وقهل ر ب   ة  ح   الر   ن  م   ل  الذه  اح  ن  ا ج  م  ل ه  ض  ف  اخ  " و  إىل من قال تعاىل فيهما:  -
 "   صدق هللا العظيماير غ  ص  
إىل رمز الوفاء العطاء إىل نبع احلنان الذي ال ينفذ إىل اليت جعلت يوم جناحي يوما لنجاحها    -

 :  وجداهناونبل حتية تعقد بتكرمي صفاهتا 

 -والديت احلبيبــــــة -                             

    الدنيا صمودإىل القلب الرحيم و الرجل العظيم الذي لقنّن دروس الفضائل إىل من علمّن أن  -
 -والدي العزيـــــــــز -و مشاكلها دون حدود إىل من علمّن إن احلياة كفاح و العلم سالح :

إىل من أرى يف أعينهم أمسى آايت احملبة إىل من تربيت بينهم يف كنف اإلخوة و اإلخالص إخواين  -
 و أخوايت األعزاء.

 قريب إىل كل األهل و األقارب من كبري أو صغري من بعيد أو -
 خاصة جديت اليت أمتىن هلا دوام الصحة و العافية و طول العمر. -
 إىل األستاذة  املشرفة  على البحث. -
 إىل صديقي مسيلي يوسف.  -
 دون استثناء من إىل كل طلبة هذه الدفعة -
 إىل كل من يسعى يف طلب العلم                                                                         -
 

 



 
 

 
 
  مقدمة
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بسم هللا الرمحن الرحيم و الصالة و السالم على أشرف املرسلني سيدان و سندان حممد أفضل     
مولود و اتج الرسل الكرام و على آله و إخوانه من الرسل و األنبياء مصابيح اهلدى و أعالم اخلري 

 و بعد ...

ياة اليت فرضتها أحياان شغف الرجل العريّب منذ القدم ابلّرحلة اليّت كانت شكال من أشكال احل    
وأحياان أخرى روح املغامرة والفضول الذي كان يدفعه لكشف آفاق جمهولة مسع  ظروف العيش،

ومل يكتف جبّس أغوار  عنها واتق إليها، فشّد أشرعة الّسفر ليمتّد أبنظاره إىل أقاليم بعيدة،
خاّصة  طرائف و عجائب، من وويسّجل تفاصيل رحالته اليت ال ختل األماكن بل راح يؤرّخ هلا،

فظهرت كتاابت عن رحالت قام هبا  احلضارة العربّية وثقافتها، ازدهاربعد الفتوحات اإلسالمية و 
 حيث ظهر أدب الّرحالت ليشّكل أحد أهّم جتّليات الثّقافة يف ذلك العصر، رّحالة عرب،

إىل بلدان غري عربّية  بل وصل بعضهم ض الّرحالة العرب بلداان عربية جتاور بالدهم،عوليجوب ب
 وبعيدة كالّصني واهلند وغريها.

بطوطة يف كتابه املوسوم بتحفة النظار يف غرائب األمصار  ابن:رحلة ومن بينها أمنودج     
بطوطة من إعطائنا حملة عرب كتابه عن أماكن ترحاله انقال  ابنوعجائب األسفار ،حيث متكن 

 آراءه وانطباعاته حول ما صادفه و شاهده وما مسعه من أخبار و عجائب تثري الّدهشة و احلسرة.

رحلة ابن بطـُوطُة موسوعة جغرافّية عن العامل اإلسالمّي كوهنا تُلمُّ بكّل أنواع العلم و املعرفة  تعد
كما حتوي رحلته الكثري من الشخصيات خاّصة   اسّية واحلضاريّة وأمور الفقه،االجتماعية والسي

ها على العديد من مصادر العجيب ؤ فما مُيّيز رحلة ابن بّطوطة هو احتوا العجيبة منها،
حيواانت(و العجائبّية هي شكل من أشكال القّص قدمية حتمل احلديث عن  أمكنة، شخصيات،)

فيحكي عنها  فية وأماكن أسطوريّة اليت وطئتها أقدام ابن بطوطة،وكائنات خرا خملوقات عجيبة،
 بوصف دقيق لكّل ما صادفه وما تعّجب منه من خالل رحلته الطويلة.
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ماهي أمهّية  صوغها على النحو التايل:أالطرح تبادرت إىل أذهاننا مجلة من الّتساؤالت  هذاومن    
صاحبها ميضي ُقدما حنو اجملهول؟ وهل حقيقة احتوت الرحلة وما أهدافها؟ وما الداّفع الذي جعل 

رحلة ابن بطوطة العجيب و الغريب من األمور؟ وكيف كان أسلوب ابن بطوطة يف وصفه؟ وما 
 القيمة اجلمالّية اليت أضافها العجيب يف رحلته؟.

 وقد سبقت هذه الّدراسة دراسات عديدة إاّل أهّنا مل ختّصص ابلبحث عن مصادر العجيب يف   
 رحلة ابن بطوطة بل اقتصرت على وصف البلدان اليت زارها و استعمال اخليال فيها.

"حتفة  رحلة ابن بطوطة املسّماة و اعتمدان يف هذه املذّكرة على مجلة من املصادر نذكر منها:   
لشمس الدين الّلوايت املعروف اببن بطوطة،وذلك  النظّار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار"

كما استفدت من كتاب   نقف على مواطن ذكرها.ل جتليات العجائيّب اليت تضّمنتها الّرحلة و لنبنّي 
اهدي وذلك لتحديد أسباب الرحلة و بواعثها و أدب الرحلة ابملغرب يف العصر املريّن للحسن الشّ 

لنوال أهم دوافعها، و كتاب "أدب الرحالت األندلسّية و املغربية حّّت هناية القرن التاسع هجري 
 ،وذلك للّتعريف أبدب الرحلة وأسلوب ابن بطوطة يف كتابة رحلته.ن الشوابكة عبد الرمح

إذ هي سبب شهرته وخلود امسه ،ولقد وقع  تعترب رحلة ابن بطوطة حداث مهّما يف حياته،   
هلذا املوضوع بسبب االجنذاب الذي وجدت نفسي أسريا له منذ بدأت قراءيت املتواضعة  نااختياري

كما أّن هلذا املوضوع أمهّية ابلغة ملا   و خاصة العجائبّية و الغرائبّية،-أدب الرحلة- هذا اجلانبيف
وفيها تتّبع  فهذه الرحلة مشحونة ابخلرافات والعجائب، حيويه من فائدة علمّية كبرية للمتلّقي،

وطة جعل عقله أشبه فرتحال ابن بط ولقاء لألولياء والصاحلني، لآلاثر واألماكن والقبور واملشاهد،
ومن جهة أخرى حاولنا أن نبنّي مواطن ذكر العجيب وبعض من  ما يكون ابملوسوعة العلمّية،

 قيمه اجلمالّية اليت صادفها الرحالة يف رحلته.

وذلك ابلوقوف على  ،تكامليا بني املنهج الوصفي و التحليلي  ويف هذه الدراسة اتبعنا منهجا   
و الشخصيات اليت صادفها مع استظهار واقعها  ليت وردت يف املؤّلف،أهم الغرائب و العجائب ا

 ، كما كان البد من االستعانة ابملنهج التارخيي يف هذه الرحلة. و حاهلا اجملّسد يف رحلة ابن بطوطة

هّيأت هلذا البحث خطة تقوم على مقّدمة مّث مدخل و ثالث فصول وخامتة، تطرقت يف    
 أما الفصل األول فعنونته ب:تعريف املصطلحات، ول أدب الّرحلة،املدخل إىل مفهوم عام ح
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حيث تعرّفنا فيه إىل مفهوم العجائيّب وتعريفات حول أدب الرحلة وعوامل تطورها ونبذة عن 
 الّرحالة ابن بطوطة.

 "حتفة الّنظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار دراسة يف كتاب أما الفصل الثّاين بعنوان:   
حملة عن هذا الكتاب ومراحل رحلة ابن بطوطة وكذلك أسلوبه الذي اتّبعه يف الكتاب  على وقفنا

لنقف عند مصادر  .وتناولت يف الفصل الثالث :العجائيّب يف رحلة ابن بطوطة "دراسة تطبيقّية"،
وظيف واألبعاد الّداللية لت وكذا القيم اجلمالّية للعجيب، العجيب يف رحلته ابلّتحليل و الّتفصيل،

 العجيب يف رحلة ابن بطوطة.

 وأخريا ختمت حبثي هذا جبملة من الّنتائج املهّمة اليت توّصلت إليها.

 

 

 عيساوي سيدأحد

2018مارس10                                                                                
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 : مفهوم العجائيب : 1مبحث

 : العجائبية لغة ومصطلحا : أوال

 : الكرمي القرآنالعجيب يف  -1

 و ي  ل ت ى ق ال ت  َي  ": يف قوله تعاىل تذكرالكرمي عدة مرات ،  القرآن" يف وجدت لفظة "عجيب      
ذ ا  ع جهوز  و أ َن   أ أ ل ده  ا  ۖ  ش ي خرا ب  ع ل يو ه ى ذ  ء  إ نَّ ه ى يب   ل ش ي  ويقول ابن كثري يف  .1﴾٧٢﴿ "ع ج 

أتعجبني من  قالواب "عند التعجّ  وأفعاهلنّ  كما جرت به عادة النساء يف أقواهلنّ   اآليةه ذهل تفسريه
أمر هللا" أي ال تعجيب من أمر هللا فإن أراد لك شيئا فيقول كن فيكون إن هللا على كل شيء 

 2قدير.

لههمه  ف  ع ج ب   ت  ع ج ب  و إ ن  " : عد" يف قوله تعاىلكما وردت كلمة "عجيب" يف سورة "الرّ     ذ ا إأ   ق  و 
 3."ج د يد   خ ل ق  أ إ َنَّ ل ف ي  ت هر ابر  كهنَّا

ى هللا عليه وسلم ، ويعجب من تكذيب الكفار له واألعجب من خياطب هللا تعاىل حممد صلّ  هنا
 .ذلكتكذيبهم وإنكارهم ليوم البعث ولقدرة هللا تعاىل على  ذلك

ل  ة  أ ج ع ل  ": ويف سورة "ص" قال تعاىل   ا إ ل ىرا اْل  در ذ ا  ۖ  و اح  ء  إ نَّ ه ى  .4﴾٥﴿ "عهج اب   ل ش ي 

فقبحهم هللا  ذلكاملعبود واحد ال إله إال هو ، أنكر املشركون  تفسري ابن كثري أنّ وقد جاء يف 
من  ذلكابهلل فلما دعاهم الرسول عليه الصالة والسالم إىل ترك  ركالشّ بوا من ترك تعاىل وتعجّ 

تعجب الكفار من كون الرسول صلى هللا عليه وسلم بشر مثلهم  5وتعجبوا. ذلكقلوهبم أعظموا 
 من البعث. وتعجبوا

 

                                                           
 .  72سورة هود األية  -1
 .33ص  1طبعة  4كثري ، دار طيبة للنشر والتوزيع اجلزء   ابنابن كثري تفسري القرأن العظيم للحافظ أيب الفداء  -2
 .  5سورة الرعد األية  -3
 .  5سورة ص األية  -4
 .46ص  6كثري. ج  ابنكثري ، تفسري   ابن -5
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 : لغة -2

ة ، فورد يف لسان العرب البن الكرمي إىل املعاجم العربيّ  القرآنمفهوم العجيب من  انتقل      
ة اعتياده، ومجع يريد لقلّ  إنكار ما ; العجب العجب، "عجب،: ه يعرفه بقوله711منظور 

،  ا كان حسناذة عجب وشيء معجب إب وقصّ ة التعجّ شدّ  واالستعجابالعجب أعجاب، 
 1ب منه".والعجيب األمر يتعجّ 

ر كل شيء ، ومؤخّ  نبالذّ ابلفتح أصل  "العجبُ : وجاء يف "املعجم احمليط" للفريوز أابدي  
بت منه واستعجبت منه ، أو العجيب  ساء وتعجّ الزهو والكرب، والرجل يعجبه القعود مع النّ  وابلضمّ 

 2العجب". جاوز حدّ  كالعجب والعجاب ما

عجب يعجب عجبا وأمر  : وجاء أيضا يف "مقياس اللغة" البن فارس "ونقول من ابب العجب  
عجاب فرقا، فأما ا وزعم اخلليل أن بني العجيب والا استكرب واستعظم، قالو ذإ ذلكعجيب، و 

 3جتاوز حد العجب". فالذيب منه وأما العجاب العجيب مثله فاألمر يتعجّ 

يصيب  الذيبه "جربان مسعود" فقد ربطه ابالنفعال النفسي ائد" لصاحأما يف معجم "الرّ   
 4"العجب انفعال يصيب املرء عند استعظام الشيء". : اإلنسان عند استعظامه لشيء فيقول

ه املعاجم أمجعت على أن مصطلح العجب هو الشيء الغري مألوف وغري معتاد عليه إذ ذإذن فه  
 .أييت من الشيء الغريب املبهم أسباب حدوثه

 : االصطالحياملفهوم  -3

ها مفهوم "العجب" عند العرب أمر مشكل، فرغم أن العجب إن توضيح الوضعية اليت حيتلّ        
مبفهومه الفلسفي كما نتصوره، أي بوصفه سلوكا عيانيا وإدراكيا قوامه جتاوز الظاهر إىل الباطن، مل 

                                                           
 .38ص 2005طبعة  10اجمللد  -لسان العرب ،دار بريوت ، طبعة منقحة: منظور ابن -1
 .197ص 1بريوت لبنان اجلزء -، ، دار إحياء الثراث العريب : أابدب ،القاموس احمليطالفريوز -جمد الدين حممد بن يعقوب  -2
 .243ص  1991، 1،ط4ج -مقياس اللغة، دار اجليل بريوت لبنان : فارس ابن -3
 .1005ص  1967 2ط –الرائد، دار العلم بريوت : جربان مسعود -4
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واتر يف الواقع أمهية حتقق التّ  هذاواضحة، وقد عكس  ومفهومية ةاصطالحيّ يستقل بوضعيته 
صور تّ لوك برأسني هو نتاج الالسّ  هذاالعجب على مستوى املمارسة يف الفكر العريب القدمي عامة، ف

ب دنفسه، وأاثره تتجاوز حدود األ إقرانبوادره تعود إىل  لك فإنّ اإلسالمي اجلديد للعامل، ولذ
 .1ابملعىن الضيق للكلمة

خر يف التعبري آ عبارة عن "عنصر وبنية ابعتباره أسلواب العجائيّب  "شعيب حليفي" إىل أنّ  يذهب
 .2ورؤية تستدعي تصور معرفة أتسس خلطاب معني"

ق خمرتقا حدود املعقول واملنطقي والتارخيي والواقعي ، جيمع بني اخليال اخلالّ  واألدب العجائيبّ   
 .3"يف الوجود من الطبيعي إىل املاورائي خمضعا كل ما

ومتر فيه الصور اخلارقة ئيب أييت إلدهاش القارئ أو املتلقي يكون فيه الوصف مبالغا شيئا ما العجا  
 هن البشري.لتصدم الذّ 

غة العربية، وفرق بينه وبني مصطلح ة" مصطلحا جديدا يف اللّ عبد امللك مراتض "العجائبيّ  اعترب
معىن  اجلديدة ، والعجائبية غري العجيب، وكأنّ  الّلغة "يعد مصطلح العجائبية من: العجيب فيقول

( Merveilleux)به مجعا وهو ميكن أن يكون ترمجة ملصطلح فجيءيفي ابحلاجة،  العجيب ال
 4الفرنسي".

 : عند الغرب -أ

ته مع القوانني الطبيعية يتعامل بطبيع الذي العجائبية عند تودوروف هو جنس حيمل املتلقيّ       
 5يواجه أحدااث فوق طبيعته".على الرتدد ، إذ 

                                                           
 .47ص 2015احليوان، الدار التونسية للكتاب سنة  العجب يف أدب اجلاحظ، دراسة يف كتاب : فاطمة مبارك -1
 .113ص  1997بنيات العجائيب يف الرواية العربية، جملة فصول  : شعيب حليفي -2
 .8ص 2007 1دار أوكس ، بريوت بريطانيا ط -األدب العجائيب والعامل الغرائيب، دار الساقي : كمال أبو ديب  -3
 .1ص 2005اجلزائر ، ط –يف نظرية الرواية، حبث يف تقنيات الكتابة الروائية، دار الغرب وهران  : عبد امللك مراتض -4
 .14ص 1998القاهرة  -حتليل النص السردي، اهليئة املصرية العامة للكتاب : سعيد الوكيل -5
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 : "روجي كايوا" من خالل كتابه "يف صميم العجائيب"، فيقول ويذكر حسني عالم رأي الباحث  
 كل قطيعة أو تصدع للنظام املعرتف به، واقتحام من الالمقبول جلميع الشعرية اليومية ا العجائيّب "إمنّ 

 1ل".اليت ال تتبدّ 

بيعية يستند فيها السرد إىل واهر الطّ جيب قبوهلا يف تفسري الظّ هناك قوانني جديدة غري مألوفة   
تداخل الواقع واخليال وجتاوز السببية دون أن ننسى حرية القارئ بني عاملني متناقضني، عامل احلقيقة 

 2وعامل اخليال.

ففهم العجيب بني الواقع واخليال بوصفه مواجهة املتلقي الطبيعي لقوانني غري طبيعية، فتسبب له   
 احلرية والدهشة.

 : العجيب يف الرتاث والثقافة العربية -4

 وذاتاليت تشكل ظاهرة متميزة  واآلاثرهائل من الكتب  بكمّ   اإلسالميّ حيفل تراثنا العريّب        
هشة والغرابة أو رمبا ما يصطلح أثرت املكتبة العربية مبؤلفات مثرية للدّ منحى غريب وعجيب، وقد 

الصنف من الكتب هامش احلرية اليت كان  هذاعليه اليوم "ابلعجائبية". وقد ساعد على ظهور 
يوفرها اخللفاء واألمراء وتشجيعهم للرتمجة ووضع الكتب مع تنوع ضروب الثقافة إىل جانب ولع 

 3يث الغريبة واحلكاايت الغري مألوفة.العرب بسماع األحاد

ه( 255قدي كان على يد أيب عثمان اجلاحظ )أول استعمال ملصطلح العجيب يف اجملال النّ   
والشعر ال يستطاع أن يرتجم وال جيوز عليه  ": يقول إذيف سياق حديثه عن ترمجة الشعر  ذلكو 

 4حسنه وسقط موضع التعجب". ذهبالنقل ، ومّت حول تقطع نظمه وبطل وزنه و 

ويقول عاطف جودة أن بن سينا قد ربط بني التخيل والتعجب، وهو ربط يعّن أن أخيلة الشعر   
تبعت يف املتلقي إعجااب ابلصور اليت تبدعها خميلة الشاعر يف املعطي احلي، فالتعجب تعبري عن 

 1ضرب من االستحسان أو االستنكار.
                                                           

 .29ص الدار املصرية للنشر والتوزيع، –حسن عالم، العجائيب يف األدب من منظور شعرية السرد  -1
 جملة أدب الفن ، جملة ثقافية ألكرتونية. -الرواية العربية الفانتستيكية : مجيل محداوي -2
 .2018جانفي  17جملة أصوات الشمال الصادرة يوم األربعاء -حضور مصنفات العجائب يف الثراث العريب : فوزي مصمودي -3
 .75ص 1ج -ارون، دار اجليل بريوتاحليوان ، ترمجة عبد السالم حممد ه : اجلاحظ  أبو عثمان -4
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 ش يكون نتيجة وجود شيء يف غري مكانه ومل يعرف أصله.ب أو اإلدهافإاثرة التعجّ   

د بني الواقع واخليال، هلا من النماذج على القرابة والرتدّ القائم  توظيف اخلطاب العجائيبّ  إنّ    
فوق الواقع يراتد حقوال جمهولة ، منها كتاب ألف ليلة وليلة الشهري  ة الوفرية، ما جيعل املتلقيّ الرتاثيّ 
ة تتوالد فيها نسق البداية من العجيب إىل األعجب إىل العربية وهي عبارة عن قصص شعبيّ يايل ابللّ 

 2ة كربى حتوي جمموعة كبرية من احلكاايت العجيبة.األكثر عجبا، حتت إطار حكاية إطاريّ 

ات اليت تشرتك فيها مجيع شعوب األرض، وكونه فاع عن الذّ من عملية الدّ  ااث جزءكان الرتّ    
          ية األمة وكياهنا فقد ظل وسيلة يواجه هبا االستعمار الغريب "فالرتاث له حضوره مرتبط هبو 

 3يف احلاضر".

وقد أبدع الروائيون يف رواايهتم حيث سعوا إىل تغيري الواقع من خالل نصوص سردية تناقش   
 4قضااي اجملتمع وأزماته، لكن بطرق تعتمد على الكناية، الغريب والعجيب".

اث العريب على القصص والرحالت واألحاجي، فات العجائبية يف الرتّ فات واملصنّ تكتف املؤلّ مل   
 فاسري واحلديث والفقه واألدب والسري الشعبية وأخبار احليوان. ولكن حوت حّت كتب التّ 

         من املعلوم أن مصطلح "عجيب" عرف تعددا دالليا عرب التاريخ، وعرب خمتلف استعماالته   
ضافة إىل ائيب ابخلصوص، فارتباطاته كثرية إالعديد من النصوص، وهو تعدد مرتبط ابنفتاح العج يف

نبياء وكتب تغريه على مر العصور والثقافات، فلفظة "عجيب" زخرت هبا كتب الرحالة وقصص األ
لعريب ه الكتاابت أداب فنيا غنيا ومتنوعا خيتلط فيه اذالتاريخ واملؤلفات اجلغرافية، وقد شكلت ه

 5ابلدخيل ، والواقعي ابملختل.

                                                                                                                                                                                
 .149ص 1984اخليال مفهوماته ووظائفه، اهليئة املصرية العامة للكتاب ، القاهرة  : عاطف رجودة نص -1
الية يف اللغة العربية إبشراف علي ع الدكتوراهفاطمة الزهراء عطية ،العجائبية وشكلها السردي يف رسالة التوابع والزوابع ، رسالة لنيل شهادة  -2

 .2014/2015جامعة بسكرة سنة 
 09ص 1983 1دار احلداثة بريوت ط -فكر العريب والثراثجدلية العالقات بني ال ; فرحات صاحل - 3
 .143ص 1الرواية والرتاث السردي، رؤية للنشر والتوزيع ، القاهرة ط : .سعيد يقطني-4
 31/03/2015صدر يوم  –مقال حول العجيب والغريب يف الثقافة العربية الكالسيكية، جملة دوات  : مصطفى النحال -5
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إن توظيف العجيب هو األنسب لتحليل النص العريب، فأدب العجيب يف الثقافة العربية ليس   
األدب يف خمتلف  هذاتوجد مالمح  ذلكمستقال وإمنا يشمل كل كتابة غري مألوفة، وبناء على 

خ وغريها من جماالت انتعاش حقول املعرفة، ففي أدب الرحلة يوجد العجيب ويف كتب التاري
العجيب يف الثقافة العربية اإلسالمية واليت حتتاج لبحوث مستقلة ميكن أن تسهم نتائجها يف فهم 

وراء  تعايش مع الوحي وخلقت ألفة مع الغيب ومع ما ذيالعقلية العربية ونفسية اإلنسان العريب ال
 1الطبيعة، وكانت هلا رؤيتها اخلاصة حنو الكون والوجود.

العجيب متأصل يف الثقافة العربية وله خصوصياته وروافده اليت يتميز هبا وينفرد هبا عن الثقافة   
 الغربية.

حيضر العجائيب يف الثقافة اإلنسانية ضمن جماالت اشتغال واسعة، بدءا من نصوص املقدس    
الديّن ومرورا بنصوص اإلبداع األديب وحكاايت اخلوارق وكتب العجائب، حيث يشتغل العجيب 
وفق رؤية معينة داخل كل جمال، فاقتحام العجيب لألدب سيزيد يف اإلبداع العريب قوة ومجاال 

النمط اإلبداعي الذي يتخذ من كل خارق للعادة  ذلكوهكذا يصبح أدب العجائيب  وتشويقا،
 واملألوف موضوعا له.

ا املصطلح يف سياق انفتاح الباحثني العرب على املناهج األدبية املعاصرة، مما بدأ االهتمام هبذ  
 2ة.ز وجوده ومكانته ليظهر يف كل األجناس األدبياملفهوم وعزّ  هذاأسهم يف ترسيخ 

بيعة اليت ختفي العجيب هو ما يتجاوز اإلدراك و يستعصي على الفهم ويبقى مصدره هو الطّ   
 ري واملتواري.أكثر مما تظهره، فالعجيب هو املرتبط ابلسّ 

 : العجيب يف املصطلح النقدي -5

      واسعا بني النقاد وأصبح معادال  انتشاراتشر مفهوم العجائيب يف السنوات األخرية نا        
  والرتاكم النصي املتمثالت" ابعتباره جنسا أدبيا ميلك من املقومات النظرية ومن "الفنتاستيكيّ ل 

                                                           
مقال حول كتاب أدب العجيب يف الثقافتني العربية والغربية خلالد التوزاين ، جملة مجاليا موقع يعىن ابلثقافة والفنون صدر يوم  : مجايل خاص -1

26/05/2015. 
 .19/07/2016ة ثقافية "العجائيب يف الثقافة العربية" صدرت يوم ندو  : د. حممد أزملاط -2
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                           1، فالعجائيب يظل منفلتا دوما عن املفاهيم األخرى.بذاتهيكفي لينتقل ما 

       قد العريب املعاصر، النّ ر هبا العجيب مصطلح نقدي تبنته بعض الدراسات الغربية واليت أتثّ   
العجائيب  : املصطلح هو "تودوروف" فيقول ذانظري هلحاولوا التّ  الذينارسني الغربيني ومن بني الدّ 

 2الشي يف كل حلظة.حييا حياة ملؤها املخاطر ،وهو معرض للتّ 

حيسه كائن ال يعرف غري القوانني الطبيعية، حيث يواجه حداث فوق  الذيالعجائيب هو الرتدد   
الظاهر، واختري مصطلح العجائيب عن غريه من املصطلحات بني الشرع والطبيعة  طبيعة حبّ 

املتحركة للمصطلح من حيث هو مصطلح نقدي وقد عرف يف بعض املعاجم العربية القدمية أبنه 
 3األمر يتعجب منه.

ا استيكي، غرائيب( وكان الفصل يف هذتسميات) عجيب، فانتعدة  العجائيب لقد شهد مصطلح  
 املصطلح يف غاية الصعوبة.

ا فكّل ابحث وله وجهة نظر ملفهوم هذ يواجه أزمة مصطلحات متداخلة وخمتلطة ، القارئ  
راسة الدّ  ذهسيزا قاسم من قامت هب املصطلح فقد فضلت مقابلة مصطلح العجائبية ابخلارق، ولعلّ 

 4إشارة منها إىل عنوان كتاب تودوروف مبدخل إىل "أدب اخلوارق".

" لقد استعملنا مصطلح العجائيب : يعرف حممد البارودي استعماله ملصطلح العجائيب فيقول  
وحنن منيز بينه وبني املصطلحني القريبني  Le Fantastiqueيؤديه املصطلح الفرنسي الذيابملعىن 
 étrange’L .5واحلكاية الغريبة  :leuxLe merveil منه ومها

لقد اختلفت مجلة من املصطلحات وتعددت ملصطلح العجائبية، وكانت يف نتائجه احلصول   
دليل على استقبال هد املصطلح من طرف النقاد العرب  هذاوفري من الصيغ واملفاهيم، و  على كمّ 
 احملدثني.

                                                           
نورة عبد الرحمان "سما" ، مقالة حول العجائبية في األدب لحسين عالم، شبكة الدراما والمرح الكويتية الخليجية صدرت يوم  -1

17/09/2009 
 .65ص 1993 1الكالم ، الرباط طدار  –مدخل إلى األدب العجائبي، ترجمة صديق بوعالم  : تزفتان تودوروف -2
 27/12/2006مقال نحو تأصيل المصطلح النقدي، تلقي العجائبي في حركة النقد العربي الحديث   : د. أحمد جاسم حسين -3
 .228ص 01، مج 1981دراسة نقدية حول موسم اهلجرة إىل الشمال للطيب صاحل، جملة فصول، يناير  : سيزا قاسم -4
 .187ص  1993الالدقية،  -الرواية العربية واحلداثة : حممد البارودي -5
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 :وعوامل تطورها  تعريف أدب الرحلة : 2مبحث 

                                          :لغة -1

مركب البعري أو الناقة  : الرحل ه(، )رحل،711منظور ) البنحلة يف معجم لسان العرب الرّ     
الة من مراكب الرجال دون النساء، حل والرحّ الرّ  أنّ  فقد صحّ  : ومجعه أرحل ورحال، قال األزهري

 .1دخلت على الرجل رحله أي منزله( : هو منزل الرجل ومسكنه وبيته، ويقال هذاوالرحل يف غري 
البعري أي سار ومضى ، والقوم عن املكان، انتقلوا  ارحتل": أما يف القاموس احمليط للفريوز أابدي  

ي تقصده الوجه الذ وابلضم، االرحتال،: الرحلة والرحلة ابلضم والكسر أو ابلكسر : ارحتلوا واإلسم
 .2الواحدة" رةفسّ وال

وقد ورد يف املعجم الوسيط )رحل( عن املكان رحال ورحيال وترحاال ورحلة سار ومضى، والبعري   
كثرت رواحله فهو مرحل،   : وأرحل فالن جعله عليه الرحل فهو مرحول : رحال، ورحلة

 3سأله أن يرحل له وطلب منه راحلة. : واسرتحله

 : االصطالحيالتعريف -2

ومان واإلغريق، كما والرّ  والفينيقينيحالت من الفنون األدبية عرف عند الفراعنة الرّ  أدب        
شاهد  عّن الرحالة بتصوير شعوره لوصف ما فإذاعرف لدى العرب. وهو فن له مميزاته اخلاصة، 

له أثناء رحلته بغية إيصال فكرة معينة فإن رحلته تدخل يف جمال األدب ألنه ينفعل  وما جرى
صة له لغته اخلاصة ون من القّ ا اللّ وهذ  4من خالل عمله األديب. ذلكويتأثر ويصف فيصور لنا 

ي له مالحمه ومساته املستقلة، فهنالك من يصنف أدب الرحلة من أهم الفنون األدبية ئوتصور بنا
، كاحلديث عن عرائس البحر وحجاج اهلند مث يصور لنا احلقيقة ويرتفع 5ائه على فن القصةالحتو 

                                                           
 .1608مادة رحل القاهرة ص 3منظور لسان العرب، حتقيق خنبة من األساتدة دار املعرف ج ابن-1
العرقسومي.طبعة جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أابدي القاموس احمليط، حتقيق مكتب حتقيق الثراث يف مؤسسة الرسالة إبشراف حممد نعيم  -2
 . 1005ص  2005مؤسسة الرسالة للبنات  8
إصدار جممع اللغة العربية ابلقاهرة أشرف عليهما حممد شوقي أمني، دار الفكر اجلزء  -الدكتور ابراهيم أنيس وعبد احلليم منصر ،املعجم الوسيط -3

 .334ص 2011األول الطبعة اخلامسة سنة 
 . 50ص 1974 -تونس-اجلزائري احلديث، الدار العربية للكتاب ليبيا تطور النشر : عبد هللا الركييب - 4
 .8مكتبة غريب ص -قدميا وحديثا–مشوار كتب الرحلة  : سيد حامد النساج - 5



 تعريف املصطلحات                                       : ألولالفصل ا
 

10 
 

                  ويسمو بنا إىل عامل خيايل.
      ار شيخ اجلامع األزهر يف عصر حممد ابشا يخ حسن العطّ فقد جاء على لسان اإلمام الشّ 

القول يف تعليقه على كتاب رفاعة  يستطرد. مث 1األعاجيب وقسطاس التجارب" مرآةفر السّ  "أنّ 
ه الرحلة مؤلفها ذقد أودع يف ه"و : ( فيقول1831-1826الطنطاوي عن رحلته إىل فرنسا )

ما حيرص ،من عجائب تلك البالد وأهوال هؤالء العباد  ما شاهدهاألديب والفاضل الذكي اللبيب 
ما يقينا ويفوق ابإلحاطة أبحوال لك علر والنضل يف األمصار حّت يزداد بذالغافل على األسفا

 2عباده يف الزمن ماال يدركه القاطن بداره ولو عاش من الزمن طويال."

، 3املقام أهنا عملية تلفيظ لفعل الرحلة هذايقول سعيد يقطينة يف كتابه "خطاب الرحلة" يف   
       ويتحدث عن الرحلة وخطاهبا ويرى أن خطاب الرحلة يتماشى مع الرحلة وعواملها ويسعى 

 .4هايةإىل مواكبتها من البداية إىل النّ 

لك ابنطباعاته مازجا ذ وما عاشه وما شاهدهحيكي فيها الرحالة أحداث سفره  الرحلة فنّ  فأدب
مستوى ثقايف معني  ذابتها يتطلب أن يكون الرحالة الذاتية حول املرحتل إليهم وإجناز الرحلة أي كتا

كتابة وخطاب اهتم الباحثون   مباهيةاملعىن أي  ذايؤهله لنقل أحداث سفره إىل كتابة ، والرحلة هب
 .5هبا

إن أدب الرحلة يقوم أساسا على شغف يف خوض مغامرة اكتشاف الذات وموقعها من العامل   
حلة وقياس بعده وقربه عنا، ودرجات اتفاقه واختالفه، فالرّ  من خالل استكشاف األخر وعوامله

حماولة الرتياد اجملهول والعودة ابألخبار والصور عما كنا جنهل وجوده وفيها إىل النقل أتليف، وإىل 
 الكشف ترهم، وإىل العلم عجائب وخرافات.

                                                           
عة سنة طب –، الوجه األول من الورقة األوىل  1958انظر رفاعة الطهطاوي ختليص اإلبريز من تلخيص ابريز ، وزارة الثقافة واالرشاد القومي  - 1

 ه. 1265
 املصدر نفسه. - 2
 .200ص 2006رؤية للنشر والتوزيع القاهرة  1سعيد يقطينة، السرد العريب، مفاهيم وجتليات، الطبعة- 3
 .200املرجع نفسه ص - 4
 .2015-2014مجيلة روابش ،رسالة دوكتوراه "أدب الرحلة يف املغرب العريب" ، جامعة حممد خيضر بسكرة  - 5
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إن أدب الرحلة يقوم يف جانب منه على سعي إلبصار احلادث يف مكان بعيد بصفته املدهش ،   
امللمح هو األكثر إاثرة ملسافر يدون  هذاورمبا يكون  واألذهان التاملخيّ وإعادة بناء صورة له يف 

 .     1يوميات رحلته

 : عوامل تطور أدب الرحلة يف املغرب العريب-3

عوامل هيأها اجملتمع فيسرت الرحلة ملن يريد القيام : ه العوامل إىل قسمنيذحيسن تقسيم ه      
 ه تسمى "ميسرات الرحلة" .ذهبا وشجعته عليها، وه

ه نسميها "أسباب ذوعوامل شخصية، دفعت كل واحد من الرحالة على حدة أن يقوم برحلته وه
 الرحلة".

 : ميسرات الرحلة -أ

 : نحو التايله امليسرات على النستطيع أن نصنف هذ

من األمم  عاظواالتّ على السياحة ألسباب متعددة مثل التأمل يف املخلوقات  اإلسالمحث       
"فسريوا يف األرض" أو "قل سريوا يف األرض" ونسب  : تقول آايتعدة  القرآن، فوردت يف البائدة

ني" ومل يقف األمر ولو يف الصّ "أطلبوا العلم  الم أنه قال.الة والسّ عليه الصّ  بعض العلماء إىل النيبّ 
الدينية مثل الصوم والصالة  األعباءفر بتخفيف بعض على السّ  اإلسالمع بل شجّ  ا احلثّ ذعند ه

 على املسافرين.

ة بل خارجها يف الصني مثال اإلسالم يف مجيع أرجاء اخلالفة اإلسالميّ  انتشارلك يضاف إىل ذ  
املالكي  املغريب جيد املالكية يف املشرق الواحدة يف العامل اإلسالمي، فكان  املذاهبوانتشار 

والفروق بني املذاهب السنية  خباصة غري ذات خطر كثريا ما ختطئها عيون املشاهدين ومن مث مل 
ا انتقل من مجاعة سنة ينتقل يف العامل اإلسالمي إال إذ عندما كانحشة دينية يكن الرحالة حيسن و 

 2إىل أخرى شيعية.مثال 
                                                           

–إلياس املوصلي ، نوري اجلراح  1683-1668لعاصفة، رحلة إلياس املوصلي إىل أمريكا، أول رحلة شرقي إىل العامل اجلديد الذهب وا - 1
 .12دار السويدي ص-2001الطبعة األوىل 

 .11ص 1991سنة  1الطبعة  –الشركة املصرية العاملية للنشر  -مكتبة لبنان -–أدب الرحلة -الدكتور حسن نضار  -2
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لألجانب للقيام به، ولعل  واإلذنر هلم السفر واإلقامة يف عز أوطاهنم توفر العمل ومما يسّ  –
    املقدسي أدق من صور ما كان الرحالة يفعلونه يف أثناء رحالهتم إلمتامها وبلوغ الغرض منها

 .1يف كتابه "أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم"

وكانت التجارة هي العمل املتاح للرحالة يف كل مكان وزمان، فأقبل عليها أكثرهم بل كانت   
عبد  ذلكالسبب الذي دفع الكثريين منهم للقيام برحالهتم، وأمثل ل -كما سنرى-التجارة 

( الذي كان يكسب نفقات أسفاره من التجارة 1514الباسط بن خليل بن شاهني الظاهري )
 .2ضائع املصرية واملغربيةيف العبيد والب

كبريا فامتدت من حدود   ساعااتّ  اتسعتمعروف أن رقعة الدولة اإلسالمية  : سري السفريت -
احمليط األطلسي غراب، وملا كان احلكم مركزاي فقد صاحب العاصمة سواء   شواطئالصني شرقا إىل 

عنت الدولة  ذلكالسرعة ولقاليم اخلاصة هلا على وجه ار األكانت دمشق أو بغداد إىل معرفة أخب
بنظام الربيد فمهدت الطرق له وشيدت احملطات وأقامت على الطرق معامل تبني املسافات، يقول 

من دمشق إىل الكسوة بريدين إىل حاسم مرحلة  وأنخذ"  ; املقدسي يف وصف بعض طرق الشام
ىل جب يوسف بريدين مث إىل رفيق مثلها مث إىل طربقة بريدا وأنخذ من ابنياس إىل القدس أو إ

 .3بريدين..."

 : "والربيد يف بالد اهلند صنفان: بطوطة الربيد يف اهلند فيقول ابنويصف   

وهو خيل يكون السلطان يف كل مسافة أربعة أميال، وأما  الفالو ا بريد اخليل فيسمونه فأمّ      
اة، والدواة هي ثلث ميل بريد الرحالة فيكون يف مسافة امليل الواحد منه ثالث رتب يسموهنا الدو 

أن يكون يف كل ثلث ميل قرية معمورة ويكون خبارجها  ذلكوامليل عندهم يسمى الكروة، وترتيب 
مقرعة ثالث قباب يقعد فيها الرجال مستعدين للحركة، فقد شدوا أوساطهم وعند كل واحد منهم 

أبعالها جالجل حناس، فإذا خرج الربيد من املدينة أخد الكتاب أبعلى يده واملقرعة  ذراعنيمقدار 

                                                           
 . 17ص -أدب الرحلة-سن نضار د. ح- 1
 .174الرحالة امللمون يف العصور الوسطى.القاهرة دار املعارف ص  : 1945زكي حممد - 2
ص  -2003سنة  1الطبعة -دار السويدي للنشر والتوزيع  -حررها شاكر لعييب -–أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم -حممد أمحد املقدسي - 3

190-199. 
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 فإذاابلقباب صوت اجلالجل أتهبوا له،  الذينمسع الرجال  فإذاات اجلالجل ابليد األخرى ، ذ
 .1أوصلهم أخد أحدهم ابلكتاب يف يده"

 : أسباب الرحلة –ب 

 : العامل الديين -أ

ا العامل السبب الرئيسي واألول ألغلبية املتوجهني إىل املشرق اإلسالمي، فهو ذل هميثّ        
د الرحال من كل حدب وصوب إىل احلجاز واألماكن املقدسة، ألداء يقضي بشّ  الذيالعامل 

و أ ذ  ن  يف   ": . قال تعاىل2مل يعقه عائق من ضعف أو قلة مال فريضة احلج الواجبة على املسلم ما
ْل  ج      النَّاس  -27سورة احلج األية-3"﴾٢٧ع م يق  ﴿ ف ج   م ن  كهل    َي  ت ي     ض ام رو ع ل ىى كهل    ر ج االر  َي  تهوك   ب 

املزارات الدينية  وكذلكالم الة والسّ ول عليه الصّ ا العامل أيضا زايرة قرب الرسّ ذويقتضي ه  
 األخرى، كاملسجد األقصى أوىل القبلتني وقبور األنبياء والصحابة يف كل من بغداد ودمشق. 

حلة ، فهو مبعث احلنني يف نفوس األندلسيني واملغاربة ا العامل من أقوى البواعث على الرّ ويعد هذ
شرق واملغرب وعملت على الوشائع اليت ربطت بني املعلى ارتياد البلد احلرام، فاحلج من أهم 

قافة يف سائر أحناء البالد اإلسالمية على الرغم من املساحات الشاسعة اليت تفصلها عن توحيد الثّ 
ني واملغاربة للحج وزايرة البقاع ه األخرية أن حتول دون توجه األندلسيّ ذاحلجاز، ومل تستطع ه

ملشرق فما أن يصل أحدهم حّت هم األصلي يف ات، حيث يدفعهم الشوق إليها وإىل منباملقدسة
                                                     4يطفح قلبه فرحا وتفيض مشاعره إكبارا وإجالال.

    " كان خروجي : ويذكر ابن بطوطة يف فاحتة رحلته سبب خروجه من وطنه إىل املشرق فيقول 

                                                           
 12 ص–أدب الرحلة -الدكتور حسن نضار - 1
سنة  1دار املامون للنشر والتوزيع الطبعة–تقدمي د.صاحل جرار . –أدب الرحالت األندلسية واملغربية -الدكتورة نوال عبد الرمحان الشوابكة  - 2

 .26ص – 1427-2007
 .  27سورة احلج اآلية  - 3
 .27املصدر نفسه ص - 4
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هللا رجب عام مخسة وعشرين وسبعمائة ، من طنجة مسقط رأسي يف يوم اخلميس الثاين من شهر 
 .1معتمدا حج بيت هللا احلرام وزايرة قرب الرسول صلى هللا عليه وسلم"

ا العامل ينطوي على عامل نفسي نلحظه يف شدة تعلق األندلسيني واملغاربة بزايرة ذولعل ه  
ة جبوار الصحابة األماكن املقدسة واجملاورة هبا إىل أن حتضرهم الوفاة، فيدفنون يف أرض طيب

 2والتابعني وأرض األنبياء.

 : )طالب املعرفة( العامل الثقايف-ب

إن أسباب الرحلة متعددة، وهلا صلة وثيقة بطابع احلضارة العربية اإلسالمية اليت امتدت  -
سيادهتا على دنيا املشارق واملغارب وطبيعي أن تكون الرحالت واألسفار من أدل السبل 

 .3لعصورلطلب العلم يف تلك ا

 واملعرفةويلحظ أيضا أن العامل الثقايف مرتبط ابلعامل الديّن، فالدين نفسه يدعو إىل العلم  -
قوله  ذلكفقد حث الرسول عليه الصالة والسالم على طلب العلم والرحلة يف سبيله ومن 

 يقار إل  ر  ط   ه  ب   هه هللا ل   ل  هَّ مار س  ل  ع   يه  س ف  م  ت  ل  يقار ي   ر  ط   ك  ل  س   ن  م  " : صلى هللا عليه وسلم
ن  ههم  إ الَّ  ،ة  ن  ال   لهون  ك ت اب  اَّللَّ  و ي  ت د ار سهون هه ب  ي   م  يف  ب  ي ت  م ن  ب هيهوت  اَّللَّ  ي  ت   ت م ع  ق  و  و م ا اج 

ئ ك ةه، و ذ ك ر ههم  اَّللَّه  ههم  ال م ال  ههم  الرَّح  ةه، و ح فَّت   ي  ت   هه ن  ز ل ت  ع ل ي ه م  السَّك ين ةه، و غ ش    ف يم ن  ع ن د 
"4. 

ملتقى ثقافيا إسالميا جيمع الفئات  كذلكوموسم احلج وإن كان مومسا دينيا إال أنه يعد   -
أن  إذأتوا ألداء فريضة احلج ،  الذيناملثقفة من العلماء، بل يشمل أيضا غري املثقفني 

د يف رحاب حلقات الوعظ واإلرشاد واحلديث وجلسات العلم واألدب كانت وال تزال تعق

                                                           
دار إحياء العلوم بريوت  -قدم له الشيخ عبد املنعم حممد العراين .اجلزء األول –حتفة النظار يف غرائب وعجائب األسفار  -بطوطة ابنرحلة  - 1
 .33ص  1987-1407 1الطبعة  –
 .29املرجع نفسه ص  - 2
 .42األردن ص–( حادثة اإلسراء واملعراج وجتلياهتا يف النشر العريب، رسالة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األدردنية عمان 1996مقابلة، مجال ) -3
 17/21بريوت  –ه( صحيح مسلم بشرح النووي بدون ط ، دار إحياء الرتاث العريب 261احلجاج القشريي) ابنمسلم أبو احلسن مسلم  -4
 ماجه. ابنو 
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 كانوا، فقد  1املسجد احلرام واملسجد النبوي وحيضرها كل من يرغب يف التفقه يف دينه
 منهم كل تعاليم اإلسالم. وأيخذونيستفيدون من املشايخ والعلماء وجيالسوهنم 

     أصبحت الرحلة إىل احلج أكثر  ذاجامعة ثقافية مومسية كما يرى البعض، لفاحلج  -
 .2أهنا بدافع أداء مناسكهإىل طلب العلم من 

حيسنون الظن ابملغاربة ...وهم ": وصف ابن بطوطة حسن معاملة أهل دمشق للغرابء فقال  
 .3ويطمئنون إليهم ابألموال واألوالد واألهل"

"وأهل البصرة هلم مكارم األخالق وإيناس للغريب : ويشيد كذلك مبوقف أهل البصرة من الغرابء  
 .4وقيام حبقه..."

إن رحلة ابن بطوطة يف طلب العلم حتتل أمهية كبرية وتشكل مسة ابرزة يف حياة اجملتمع      
األندلسي واملغريب وتؤكد على التواصل العلمي والفكري والثقايف واالجتماعي، فاملصادر األندلسية 

شرق يطلبون ه الرحالت وأمساء العدد الكبري من الراحلني إىل املذواملغربية واملشرقية تزخر أبخبار ه
 .5العلم وجل أمنيتهم أن جيلسوا إىل عامل مشرقي مشهور يشرفون به بني بّن قومهم

وكان  الرحالة،ولقد عرف القرن السابع هجري من أغىن العصور يف طلب العلم واملعرفة من قبل   
 العلم على مر العصور. هذامههم الوحيد التعلم مث يتسع 

                 : السفارة -ج
ة، يوكل هبا الرحالة من قبل احلكام، ورسالة يتنافس يف أدائها فارة نوع من الرحالت الرمسيّ السّ  إنّ 

كانت تقرتن يف نفوسهم برفعة وعلو شأن   إذمن يكلفون هبا مهما كلفهم األمر من تضحيات ، 
 .6الدولة اإلسالمية فالسفري عنوان دولته

                                                           
 .34أدب الرحالت األندلسية واملغربية ص-د.نوال عبد الرمحان الشوابكة  - 1
 .212دار الطباعة املغربية ص –معهد موالي احلسن  -تطوان -( اتريخ اجلامعات اإلسالمية الكربى1953غنيمة، حممد عبد الرحيم )- 2
 .97-96ر صبطوطة حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفا ابنرحلة  - 3
 .170-169املصدر نفسه ص  - 4
اإلدارة الثقافية يف جامعة الدول العربية  –نقله صالح الدين هاشم  –اتريخ األدب العريب ، أتليف أغناطيوس يوليانوفتش  -كراتشوفسكي  - 5

 .401ص  1963القاهرة مطبعة اجلنة، التأليف والرتمجة والنشر 
 .40ب الرحالت األندلسية واملغربية ، صأد-د.نوال عبد الرمحان الشوابكة - 6
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من الدول الغري عربية بقصد الصلح  وما جاورها وكانت السفارات ال تنقطع بني الدول العربية  
وحسب بل لعبت دورا ملحوظا يف توسيع  ذاوفك األسرى أو لتصفية األجواء السياسية ، وليس هل

، وقد نشطت حركة السفراء بني األندلس ودول أورواب طوال مدة 1نطاق املعلومات اجلغرافية
بادلون السفراء مع القسطنطينية وروما وفرنسا يف األندلس، فكان األندلسيون يت اإلسالميالوجود 

وإجنلرتا وغريهم من الدول، وكان كل طرف حريصا على اختيار سفراء دو ثقافة عالية وحنكة 
ودهاء، وكان عامال مهما من العوامل اليت تساعد على إجناز املساعي اليت يقومون هبا إىل جانب 

 .2مللوك بثقافة من يفد إليهم من هؤالء السفراءالتقارب الثقايف بني الطرفني من خالل إعجاب ا

 الصلح بني املتخاصمني. وعقدفراء تبادل الثقافات فقد كان دور هؤالء السّ   

 : االقتصاديالعامل  -د

كانت التجارة مند قدمي الزمان أمرا يقتضي القيام ابلرحلة والسفر البعيد والسعي يف سبيل         
 اللتقاءالكسب برا وحبرا ، فالعامل العريب حبكم توسط موقعه بني قارات العامل القدمي كان مركزا 

انفصال املاء وتداخله يف اليابسة يف املنطقة العربية  أنّ ه القارات، كما ذرق التجارية بني هالطّ 
جعلها حتتل موقعا جتاراي هاما يف تطور احلضارة العربية يف العصور الوسطى، وجسرا تعرب منه 

 .3الثقافة والفكر وليس فقط لنقل السلع والبضائع

وغاصت سفنهم الكرمي عن رحليت الشتاء والصيف ،  القرآنفقام العرب ابلرحالت كما ورد يف   
تَـُغوا ِمن َفْضِلِه ": تعاىليف مياه احمليطات. يقول  ِإنَُّه َكاَن ِبُكْم  ۚ  رَّبُُّكُم الَِّذي يـُْزِجي َلُكُم اْلُفْلَك يف اْلَبْحِر لِتَـبـْ

 -االسراء-)664)"َرِحيًما 

الربية جارة من أهم األسباب اليت أدت إىل تدوين الرحالت ملعرفة طرق التجارة وكانت التّ   
ارتبطت به الرحالت هو علم تقومي البلدان واملسالك واملمالك، لوصف  والبحرية، ولعل أول ما

الطرق واملناخ والعديد من األمور كمعرفة الطريق إىل مكة ألداء مناسك احلج وتسهيل عملية 
                                                           

 .151كراتشوفيسكي، اتريخ األدب اجلغرايف العريب ص  - 1
 .24-23عمان، املؤسسة العربية للدراسات والنشر ، دار الفارس للنشر ص 1( زمان الوصل طبعة2004صالح )-جرار - 2
 1427/2007 1دار املأمون للنشر والتوزيع. ط -تقدمي صالح جرار – أدب الرحالت األندلسية واملغربية ،-د.نوال عبد الرمحان الشوابكة - 3

 46ص
   66سورة اإلسراء اآلية - 4
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لى موارد البد من احلصول ع إذالتجارة يف خمتلف البلدان. وكانت التجارة يف موسم احلج ضرورية، 
 .1نفقات الرحلة، فقد تتجاوز الرحلة املدة احملددة هلامالية لتغطية 

الرحالت جند رحلة ابن بطوطة يف القرن الثامن هجري حيث تعترب عامال ساعد على  ومن أهمّ   
 النشاط التجاري اإلسالمي يف البحر األبيض املتوسط واحمليط اهلندي.

 : عوامل شخصية عامة -ه

الشك أن شخصيات الرحالة كانت من العوامل املهمة اليت دفعتهم إىل األسفار، ومن        
اجملازفة واملغامرة، وقد وصل اإلحساس ابلفردية يف عصر االزدهار  الطبيعي أن الرحالة ميتازون حببّ 

الشعور أن ميارس ما أحب من مغامرات  ذاه، فكان وراء الرحالت ، ويسر هلهّ احلضاري إىل أوج
وهيمنتها على أرجائها، وإشاعة األمن يف  التنفيذيةساع رقعة الدول اإلسالمية وبسط السلطة ات

بساطة العيش  ذلكأحنائها وحرية التنقل بني األقطار اليت خضعت حلكومات إسالمية، إضافة إىل 
كبري يف حيسون ابحلرمان ال اليت كان الرحالة املسلمون حيبوهنا وينشدوهنا يف أسفارهم مما جعلهم ال

، فقد ازداد تدفق الرحالة إىل بيت املقدس لتأييد يّندالالعامل ابلعامل  هذا.كما يرتبط 2تطوافهم
 . 3صالح الدين األيويب

ه العوامل والدوافع كانت سببا يف الرحلة لدى العرب األندلسيني واملغاربة من القرن الثالث فهذ  
مهت يف إثراء وتطور الرحلة املغربية حّت القرن التاسع هجري، حيث تعددت واختلفت وسا

 واألندلسية على مر العصور.

          : بطوطة أبنعن  نبذة: 03مبحث 
   بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن يوسف اللوايت  عبد هللاحممد بن هو    : حياته

                                                           
 . 47املصدر نفسه ص - 1
 .23-22ص 1991سنة  1ط -الشركة املصرية العاملية للنشر والتوزيع لوجنمان -مكتبة لبنان–: أدب الرحلة-د.حسني نضار  -2
 .51ص 2008 1ط -دار مامون للنشر والتوزيع –أدب الرحالت األندلسية واملغربية-عبد الرمحان الشوابكة  .د.نوال -3
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، امللقب يف املشرق بشمس الدين واملكىن أبيب أمحد على 1)نسبة إىل لواته إحدى قبائل الرببر(
 3وهو رحالة مسلم. 2ا االسم،اسم ولد له حيمل هذ

م يف طنجة إحدى بلدان الشمال اإلفريقي 1304ه/703رجب سنة  17كان مولده يف    
اشتهر به ابن بطوطة ليس خاص به، بل كانت تلقب به أسرته  الذي. واللقب 4فنسب إليها

أن قاضي رندة ابن عمه الفقيه أبو  ذكرهو يف اجلزء الثاين من كتابه، فقد  ذكرهمما  ذاهويستفاد 
على  األسرةه ذاللقب ظل يطلق على أفراد ه هذاالقاسم حممد بن حيىي ابن بطوطة، ويظهر أن 

تعهده والداه ابلرعاية وعمال  ذاتوايل أجياهلا، فقد ولد ألسرة توىل كثري من أفرادها القضاء، وهل
على تعليمه ليتهيأ لتويل القضاء كما تواله غريه من أفراد أسرته، ولكنه ما إن أمت الثانية والعشرين 

وكان مولده يف عهد السلطان أبو  5حّت هفت نفسه إىل أداء فريضة احلج فابتدأ رحلته.من حياته 
 .ةيوسف ابن عبد احلق أحد سالطني الدولة املرينيّ 

ترعرع ابن بطوطة يف أسرة تنعم ابلعيش اهلّنء وطمأنينة البال يف وسط على قدر من العلم   
والتقوى واإلميان، فتشبع ابلعلم حّت ظهرت عليه عالمات الذكاء وحكمة الشيوخ وورع رجال 

 لكذهو على غرار أترابه وأقلع عن الدين الزاهدين يف الدنيا يف عمر مبكر، فلم متل نفسه إىل اللّ 
 6وراح ينهل من الكتب الدينية ويستزيد منها.

رها ثأتقن ابن بطوطة خالل رحلته اللغتني الفارسية والرتكية، وقطع مائة وأربعني ألف كيلومرت أك  
يف البحر، وتعرض لألخطار واملهالك يف الصحاري والغاابت وقطاع الطرق يف الرب وقراصنة البحر 

 7ن املرات.وجنا من املوت واألسر يف العديد م

يف عصر مل يعرف النقل البخاري، ومل تظهر وسائل النقل احلديثة، قطع ابن بطوطة مسافة مل   
عاما من بعده، فطاف مبئات املدن ليؤرخ هلا ويصبح املرجع األهم  450يقطعها من قبله حّت 

                                                           
 .14ص 1987سنة  1الطبعة -1اجلزء  -بطوطة حتفة النظار يف غرائب االمصار وعجائب األسفار، دار إحياء العلوم بريوت ابنرحلة  -1
 .575ص 2005سنة  1دار اجليل ط –لمني، حرب الباء موسوعة أعالم العلماء واألدابء العرب املس -2
 .375ص 2005يوليو 2الرائد معجم ألفباين يف اللغة واإلعالم، دار العلم للماليني ط : جربان مسعود -3
 .14املصدر نفسه ص -4
 .14املصدر نفسه ص -5
 237ص 2004سنة 1ان طعم -دار صفاء للنشر والتوزيع -موسوعة عباقرة يف االسالم : شاهر ديب أبو شريخ -6
 موقع املخرتعني العرب ، مؤسسة موهوبون لالعالم االلكرتوين. -حترير فريق موهوبون دوت نت -جملة موهوبون -7
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 يف استكمال ملرحلة كبرية يف التاريخ كما أن الشعر كان جانبا مهما من حياته، وكان سببا جوهراي
 1رحالته، حيث كان ميدح امللوك ويتقرب هلم من خالل شعره ويستعني هبباهتم.

لك تعترب رحلة ابن بطوطة تقريرا شامال وصف فيه البلدان اليت زارها وصفا دقيقا شامال ومل ذل  
 ه الرحلة.ذشيء إال وذكره يف ه يهمل أيّ 

 : واْلدابمعرفته بلعلوم -ب

من العوامل اليت ساعدت ابن بطوطة على النجاح يف رحلته ومواصلتها أنه كان سريع التأقلم،   
   يستقر فيه، ويندمج مع أهله بسرعة كبرية ويواطئهم  الذي اإلقليمحيث كان يتكيف بطبيعة 

اليت  يف عاداهتم وتقاليدهم، ومما ساعده على مواصلة املغامرة هو معرفته الكبرية بطب األعشاب 
ه بنفسه، كما أعانته قوة سكان الناس يتداوون هبا من األمراض الشائعة يف عصره، فكان يداوي نف

دوار البحر أن  دوقد أصيب ابحلمى أكثر من مرة، وكا -عدا احملرمات-أيكل كل طعامبدنه فكان 
 2يهلكه لوال رعاية هللا له.

السائد يف أقطار املغرب، ولكن مل يتم درس ابن بطوطة العلوم الشرعية وفقا للمذهب املالكي   
دراسته ألن سن احلادية والعشرين اليت خرج فيها للرحلة تدل على أنه مل ينتظر حّت يكمل دراسة 

 3الفقه.

كما امتاز ابن بطوطة عن بقية الرحالة إبدالئه أحكاما عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية    
 4والسياسية لكل بلد مر به عن خربة ومعرفة.

العلم لقد قضى حياته مسافرا وكان يذهب يف كل مدينة يزورها إىل أشهر مكان فيها ليتلقى   
 على أيدي مشاخيها وعلمائها

 
                                                           

 .2015سبتمرب  16جملة اليوم السابع، نشرت يوم االربعاء   :حسن جمدي -1
 .2017ماي 14نشر يوم -ب والثراثبطوطة رحالة العرب، موقع األهرام للفنون واألدا ابن  :عبد الرحيم رجب -2
  2014أوت 14 -طرائف األخبار ونوادر الرحالت واألسفار : بطوطة شيخ الرحالت ابن -3
 2013 1عمان األردن ، ط-األكادميون للنشر والتوزيع –ه 23االستطالع ودوره يف التاريخ العريب االسالمي لغاية  : خالد حممد اجلربي -4

 .53ص



 تعريف املصطلحات                                       : ألولالفصل ا
 

20 
 

 : التأريخ للرحلة -ج

ه وانتهت 725وعشرين سنة ونصف السنة، حيث بدأت سنة  امتتد رحالت ابن بطوطة تسع  
 1ه ، وقد زار بالد العامل املعروفة يف عصره.754بوصوله إىل مدينة فاس سنة 

زار فيها كل بالد العامل املعروفة يف عصره،  2ه،725رجب عام 02رحلته يوم اخلميسبدأت   
سيا وإفريقيا وجزء من قارة أورواب، فقد جاب فيها املغرب العريب أقصاه)املغرب آوطاف فيها بقاريت 

وموريطانيا( وأوسطه اجلزائر وأدانه تونس، كما زار ليبيا ومصر بدءا من اإلسكندرية ومرورا بشمال 
الدلتا ووسطها حّت وصل إىل القاهرة، وزار صعيد مصر واجته إىل ساحل البحر األمحر منتهيا إىل 

 3اء عيداب وعاد أدراجه إىل القاهرة واجته منها إىل صحراء مصر الشرقية.مين

  مل يلبث فيها إىل أن غادر متجها حنو فلسطني فاألانضول فشبه جزيرة القرم، ومن هناك أحبر  
 4إىل القسطنطنية برفقة إحدى امللكات.

ده اليت هلا الفضل على عندها تذكر الرحالة األوطان، وحن إىل األهل واخلالن، واتق إىل بال  
البلدان كما يقول، فغادر إىل فاس مارا مبصر فتونس اخلضراء فاجلزائر وصوال إىل املغرب بعد 

ومل  5م ، وما كاد يستقر يف فاس حّت هنض إىل الرحلة الثانية1349-ه750الغياب الطويل سنة 
            .ألخطار اليت تعرتض مشواره الطويليبال اب

 الرحلة الثانية كانت يف مملكة غرانطة املقامة يف األندلس، حيث انطلق من مسقط رأسه طنجة، 
يب سعيد بن لب، وأيب أه الرحلة كال من ذمث مر بكل من سبتة وجبل طارق وصادف خالل ه

 6القاسم بن عاصم. 

ن مدينة ه بدأ رحلته الثالثة إىل السودان حيث انطلق م753ويف األول من شهر حمرم سنة   
سلجمانة وبعد مرور أقل من شهر وصل إىل مدينة تغازي فأقام هبا مث أكمل مسريته يف الصحراء 

                                                           
 .15ص 1987سنة  1الطبعة -1اجلزء  -بطوطة حتفة النظار يف غرائب االمصار وعجائب األسفار، دار إحياء العلوم بريوت ابنرحلة  -1
 15نفسه ص  -2
 16نفسه ص -3
 .58ص 8لبنان اجلزء -أدب الرحلة التارخيية وأعالمه، دار الثقافة بريوت : جورج غريب -4
 60ص 1991سنة 01الشركة املصرية العاملية للنشر ط -مكتبة لبنان–أدب الرحلة   :د.حسني نضار -5

  2016مارس  29بطوطة جملة موضوع نشرت يوم  ابننبدة عن  : أالء جابر -6
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وكانت الرحلة مليئة ابملخاطر واملشقات، مث انتقل إىل السودان ومايل ووصل هنر النيجر وانتهت 
القضاء يف وبعد انتهاء رحالته توىل ، ه، أي أهنا استغرقت قرابة العامني فقط754رحلته سنة 

 الدولة املرينية بقية حياته، وعرف ابإلحسان.

 1م رمحه هللا ، وأقيم له ضريح يف املدينة القدمية يف طنجة.1377ه/ 779تويف سنة  

                                                           
 .22بطوطة ص ابنرحلة  -1



 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة يف كتاب حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب  : الفصل الثان
 األسفار

 حملة عن الكتاب : 01مبحث

 مراحل رحلة ابن بطوطة : 02مبحث

أسلوب ابن بطوطة يف الكتاب : 03مبحث
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  : الكتابحملة عن  : 01مبحث 

ب رحلة ابن بّطوطة املسّماة "حتفة النظّار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار"، ااسم الكت    
صفحات. قدم له وحققه  310صفحة أما الثاين فيحوي  399عدد أجزائه اثنان، األول حيوي 

حياء العلوم عبد املنعم العراين، وراجعه وأعد فهارسه األستاذ مصطفى القصاص، دار نشر إ
الكتاب هو  هذام ، كاتب 1987-ه 1407بريوت، الطبعة األوىل لكال اجلزأين ، سنة الطبع 

 1مشس الدين أبو عبدهللا بن حممد بن إبراهيم بن يوسف اللوايت الطنجي ابن بطوطة محيد الغازي.

الكتاب كسجل حافل عن أوضاع املسلمني فقد شاهد الكثري وعرف كيف  هذاوقد جاء    
ألنه هدف  ذلكشاهده بدقة وبساطة، فجعلت األقدار منه رحالة اندرا عند العرب،  يصور ما

للرحلة لذاهتا وضرب يف جماهل األرض استجابة لرغبته اجلارفة يف التعرف على األقطار والشعوب، 
ه 725الرحلة هو إرادة احلج، وقد رحل ثالث رحالت أوهلا سنة  بعد أن كان ابعته األول على

 2ه وكان له من العمر حني ابتدأ الرحلة اثنان وعشرون عاما.750وانتهى منها سنة 

   ألف ابن بطوطة كتااب يروي تفاصيل رحلته حول العامل ووضعها حتت مسمى "حتفة النظار   
رحلة ابن بطوطة، ويصنف  اسمالكتاب  هذال يف غرائب األمصار وعجائب األسفار"، كما حيم

رض داستها قدماه فيذكر أهلها أعلى أنه سرية ذاتية حلياته، فكان يتطرق بشكل موسع لكل 
                  3يتعلق هبا من ثقافات وفنون وجماالت حياة. وحكامها وعاداهتا وتقاليدها وكل ما

يعد كتاب ابن بطوطة الكتاب الوحيد البارز الذي نقل عنه، إذ يعد موسوعة جغرافية          
 4القاه يف رحالته من عجائب وغرائب. واجتماعية روى فيها وأرخ ما

                                                           
  1987سنة  1الطبعة -1اجلزء  -بطوطة حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، دار إحياء العلوم بريوت ابنبتصرف رحلة  -1
 2008سنة  1ط-، دار املأمون للنشر والتوزيع -ه9أدب الرحالت األندلسية واملغربية حّت هناية القرن-د.نوال عبد الرمحان الشوابكة  -2

 67-66ص
 2016.3يناير 17بطوطة، جملة موضوع حتديث يوم  ابنتقرير حول  : إميان احلياري -3
 األدب العريب. -موقع أان البحر سيد الرحالة على مر العصور، : بطوطة ابنحبث حول  -4
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كتاب "حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار" إذن هو كتاب يف الرحالت وأخبار    
حالة مسلم زار مصر وبالد الشام واحلجاز والعراق وتركيا املدن، حيكي أخبار ابن بطوطة أشهر ر 

واهلند والصني وجزر املليبار والبنغال وابكستان وقد عّن ابألماكن واألشخاص ضمن منحنيني، 
األول علمي والثاين صويف، ومل يغفل الناحية األدبية فقد عّن أبشعار األمم اليت زارها حّت أصبح  

 1لمستبحر ورائدا يف كتب الرحالت.كتابه تسلية للقارئ وفائدة ل

الكتاب أي شيء من رحلته ، فوصف أهلها وحكامها وعلمها وألبستها، كما ذكر  هذامل يرتك   
 ه الرحلة.ذاألطعمة وأشكاهلا والعديد من األشياء اليت صادفها يف ه

 : الكتاب هذادواعي أتليف  -

ه على كاتبه السلطان آر  وطة أخباره وماأمر السلطان أيب العنان املريّن أن يدون ابن بط        
األخري سرد ابن بطوطة  هذاحممد جزي الكليب، فأملى عليه عن ظهر قلب، فبعد أن مسع 

لعجائب أخباره ومستغرب مشاهدته، صاغ له الكاتب ما أماله عليه يف تصنيف ما جاء على 
ب األمصار وعجائب فوائده مشتمال نيل مقاصده مكمال وومسه ابسم ""حتفة النظار يف غرائ

 1357.2األسفار" وكان االنتهاء من التدوين عام 

العمل إىل عدد من اللغات كالفرنسية واإلجنليزية واألملانية والتشيكية واإليطالية  هذاوترجم   
 3واالسبانية والفارسية والرتكية واهلندية واألرمينية والياابنية.

ب الغربيني إىل ترمجتها إىل ذالرحالة حّت أنه ج هذاو هذا دليل على روعة قصص وحكاايت   
 الكم من اللغات. هذا

                                                           
 .2012نوفمرب  12ا املقال يومذموقع تليكسربس مفرس، نشر ه -1
 .61ص 7لبنان جزء -جورج غريب أدب الرحالت اترخيه وأعالمه، ، دار الثقافة بريوت -2
 .202/203ية للمملكة املغربية صجملة األكادمي -بطوطة إىل املوصل بني احلقيقة والتأليف، األكادميية ابنرحلة  : هالل بن انجي -3
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 : مراحل رحلة ابن بطوطة : 02مبحث

ه املرحلة ذه وتبتدئإن املرحلة اهلامة يف رحلة ابن بطوطة هي قيامه برحلته املشهورة         
ه، فرحلته أشبه ابملذكرات اليت ال تغفل 725خبروجه للرحلة يف يوم اخلميس من شهر رجب سنة 

 صحة ومرض، وغىن وفقر ، وسلم وحرب،أحواله املختلفة من  ذكرأفاض يف  إذأي شيء، 
ا للحديث عن كل ركب سافر مبعيته أو رفقته عمن حوله، فأفرد حيزا مهمّ وحتدث عما حوله و 

أنس إليهم، أو زهاد وعباد أحس ابملشعة الروحية إىل جانبهم ، أو وظائف تقلدها ومناصب 
 1أسندت إليه.

تسع وعشرين سنة، أطوهلا السفرة األوىل اليت مل رحالت ابن بطوطة ثالث استغرقت كلها زهاء   
حية من نواحي املغرب واملشرق إال زارها، ومهما كان من أمر فإن قصة رحالته من يرتك فيها ان

أطرف القصص وأجزهلا نفعا ملا فيها من وصف للعادات واألخالق وملا فيها من فوائد اترخيية 
ولقد اشتهر الكتاب شهرة واسعة  2وجغرافية ومن ضبط ألمساء الرجال والنساء واملدن واألماكن.

 أمري الرحالة املسلمني. اسمىل عدة لغات وأطلق عليه إأورواب وترجم  يف كل أحناء

 : رحالته

  ه751 –ه 725الرحلة األول : 

سنة  ذلكهي أطول رحالته، كانت انطالقته من مدينة طنجة ابملغرب العريب، وكان        
را ام حلجم قاصدا احلجاز لزايرة بيت هللا احلرام يف مكة املكرمة وأداء فريضة ا1325ه/725

ابجلزائر تونس وطرابلس ومصر، وعابرا البحر األمحر إىل أرض الشام وفلسطني واليمن، ليعود إىل 
ركيا وبالد التتار بالده مارا ابلعراق خالهلا اغتنم الفرصة وجال بالد إيران واجلزيرة وشرق إفريقيا وت

وتركمنستان وأفغانستان واهلند وجزر  وخباريوخوارزم  والقسطنطينيةوالقرم أو القرمي حوض الفولغا 
                                                           

 252ص 2008 1ه ، دار املامون للنشر والتوزيع.ط9أدب الرحالت األندلسية واملغربية حّت هناية القرن  : د. نوال عبد الرمحان الشوابكة -1
 ماي. 29موقع أرنرتوبوس  –بطوطة  ابنكتاب رحلة   : مربوك بوطقوقة -2
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  املالديف ، ومنها توجه إىل بالد الصني عن طريق جزيرة سيالن والبنغال أقاصي اهلند ، ليعود 
 1.-فاس–إىل بالد املغرب عن طريق جزيرة سومطرة ليصل إىل نقطة انطالقه املغرب 

 وما كاد يلبث يف بالده حّت استعد إىل رحلته الثانية بكل شوق وعزم.  

 ه752-ه751 : الرحلة الثانية : 

ث حي -إسبانيا-بعد عودته إىل فاس مل يبق طويال وقرر شد الرحال للمرة الثانية قاصدا األندلس  
  تعرف يف أثناء ترحاله إىل سبتة وجبل طارق ومالقة وغرانطة، إال أن مقامه هناك مل يطل فرجع 

 طلع.التّ  وكانت رغبته كبرية يف السفر والتجوال وحبّ  2إىل فاس ليهيئ نفسه للرحلة الثالثة،

  ه754 –ه 753الرحلة الثالثة : 

تقل أمهية عن الرحلتني السابقتني، طاف فيها  خر رحلة يقوم هبا وهي الآه الرحلة كانت هذ       
أول من جاب  ذلكاإلسالمية، وصوال إىل السودان الغريب ، وكان ب واالستوائيةإفريقيا املدارية 

 3الصحراء اإلفريقية الكربى ووصف مشاهداته فيها.

 عمره هناك.لك إىل مدينة فاس من جديد حيث أمضى بقية ذورجع بعد   

 :األسلوب الفين البن بطوطة يف رحلته : 03مبحث 

يف جمملها احلرص الكبري على أتدية املعاين ، واألسلوب يالحظ لرحلة ابن بطوطة  القارئ إنّ       
، ومن هنا انعدام االهتمام بزخرفة األسلوب وتطريزه  لذاتهفيها خادم للفكرة، ومل يكن مقصودا 

 وتنميق العبارات وترصيفها على حساب التفريط يف الفكرة. 

                                                           
 783و 30ص -1-2اجلزء  و -رائب االمصار وعجائب األسفار، دار إحياء العلوم بريوتبطوطة حتفة النظار يف غ ابنرحلة  -1
 60ص 7لبنان اجلزء-دار الثقافة بريوت : جورج غريب، أدب الرحالت اترخيه وأعالمه -2
 .798-776ص : بطوطة ابنرحلة  -3
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 ذلكإىل  فال يقصدإىل إصالح الكالم وحتسينه واختيار عباراته  األحيانفإن مال يف بعض   
فيها ابلتأمل  خذيؤ قصدا، وكأن تلك التوقعات اليت مييل فيها إىل التنميق والسجع هي حلظات 

ه الوقفات القصرية القليلة جدا ال ينحدر أسلوبه إىل املبالغة واملغاالة، وإمنا ذواإلعجاب وحّت يف ه
عشرة  ثالثتتعدى  ه الوقفات فوجدت الذيبقى أقرب إىل البساطة والعفوية ، ولكن أحصيت ه

 1ومحص ومحاة وشرياز...وقفة يف أوصافه املختلفة، كوصفه ملدينة دمياط ومصر، ومدينة اخلليل 

العناية والدقة مما قاله يف وصفه ألسواق مدينة  على أسلوب ابن بطوطة يف ذلكأمثلة من   
البناء، مجيل الفرش، وفيه  متقن"مررت يوما ببعض أسواق مدينة شرياز، فرأيت هبا مسجدا : شرياز

بدقة مالحظاته عرف ابن بطوطة 2يف خرائط حرير موضوعة فوق كرسي...".مصاحف موضوعة 
            وتطلعه الكتشاف املعرفة.

النحو يف وصفه الذي نلحظ فيه اهتمامه بتنقيح العبارة واجلملة  هذايسرتسل ابن بطوطة على 
ألسجاع إىل أسلوب متحرر دون االنسياق مع األسجاع املتكلفة، بل سرعان ما يتخلى عن ا

 3ه األسجاع.ذافتتحها هبه هي طريقته يف كل األوصاف اليت بسيط، وهذ

أسلوب ابن بطوطة بسيط يف تراكيبه ويف استعمال املألوف من األلفاظ، حلرصه على إفهام  إنّ   
كانت غامضة أو هلا   إذاعرب عنه من أفكار، بل كان يصحب العبارات بشروحها  سامعيه كل ما

قرب الشيخ لدى زايرته كقوله 4اهلادئحملية معينة، مما جعل أسلوبه يقرتب من األسلوب العلمي 
"فنزلنا أول يوم ببالد الشول، وهم طائفة من األعاجم يسكنون : الصاحل أيب إسحاق الكازروين

 5الربية وفيهم الصاحلون".

                                                           
 .645اجلزء األول ص -منتدايت عكاظ - -أدب الرحلة ابملغرب يف العصر املريّن- احلسن الشاهدي -1
 .225ص 1987سنة  1ط 1اجلزء  -بطوطة حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، دار إحياء العلوم بريوت ابنرحلة  -2
 . 646ص 1جمنتدايت عكاظ  -–أدب الرحلة ابملغرب يف العصر املريّن -احلسن الشاهدي  -3
 .646نفسه ص -4
 .226ص 1987سنة 1ط 1اجلزء  -بطوطة حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار، دار إحياء العلوم بريوت ابنرحلة  -5
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وهكذا كان حريصا على شرح كل األلفاظ الغري عربية، وهي كثرية يف الرحلة، وكان يورد مجال   
" أين امسي فيه؟ فقال : رين سلطان ما وراء النهرين قولهشلفارسية أو الرتكية، وورد عن طرمابللغة ا

خيشي، ومعناه ابلرتكية  : لك وقالذفأعجبه    1 "  يف  أ ي   صهور ة  مَّا ش اء  ر كَّب ك" تعاىلهو يف قوله 
 2جيد، فأكرمه إكراما كثريا...".

 لسامعيه. وشرحه رح كأن ابن بطوطة ال يريد أن يرتك شيئا مبهما إاّل ا الشّ ذهب  

ومن انحية أخرى عند التحدث عن لغة ابن بطوطة يف رحلته جيب اإلشارة إىل ظاهرة التأثر   
الديّن، فقد انعكس على عباراته وتراكيبه األسلوبية ، فالرحلة متتلئ آبايت قرآنية وألفاظ دينية  

ما يصاحب كثرية كمصطلحات العبادات وقصص األنبياء واألشراف والعلماء واألئمة والقضاة و 
 3من ذكر لكرامات وأدعية وابتهاالت. ذلك

 قارئقام ابلرحلة على أرض الواقع لكن  الذيارد فيها هو نفسه من ميزة أدب الرحالت أن السّ   
رحلة ابن بطوطة يصادف وجود ساردين مها ابن بطوطة صاحب الرحلة ، وابن جزي كاتب الرحلة 

أسلوب ابن بطوطة  : ومنقحها واملضيف هلا، وميكن انطالقا من الرحلة التمييز بني أسلوبيهما
 4حياكي أسلوب ابن جبري. الذيمث أسلوب ابن جزي األديب املسجوع و التقريري اجلاف 

اليت كتبت هبا الرحلة متكن قارئها من معرفة أسلوب صاحبها، فابن جزي اتسم  إن الطريقة  
ضل بني النص اابلدقة واحلذر والتحفظ يف إضافة نص أو فكرة أو وصف أو شعر، إذ كان يف

األصلي البن بطوطة وإضافاته املختلفة بعبارة قال ابن جزي مما يساعد على متييز كالم ابن بطوطة 
 5من غريه.

                                                           
 من رواية حفص. 8سورة االنفطار األية -1
 .376بطوطة ص ابنرحلة  -2
 .647املصدر نفسه ص -3
 .2014أاير  18األحد  -جملة أنفاس من أجل الثقافة واإلنسان -بطوطة ابنحملات عن رحلة  -مقالة ل عمر أماش -4
 .647املصدر نفسه ص -5
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 فاصيل.وطة يغلب عليه البساطة ولغة احملادثة وغناه ابلتّ وب ابن بطّ فأسل  

ابالعتماد على األسلوب وطبيعته وميكن الفصل أيضا بني كالم ابن بطوطة وإضافات ابن جزي   
"ومن حسن : هو الذي بىن عليه املستشرق "كراتشوفسكي" رأيه يف أسلوب الرحلة فيقول هذاو 

ل العرض تتخلّ ما كثريا   إذاحلظ أن أسلوب الكتاب ال يسري يف مجيع صفحاته على وثرية واحدة، 
الوقت برزانتها وغناها  ذاتلفة ابن بطوطة القصصية البسيطة اليت متيل إىل لغة احملادثة حمتفظة يف 

 1ابلتفاصيل فوق ما تتميز به من احليوية واجلياشة".

طوطة ابلبساطة والوضوح ودقة املالحظة، وخلت عباراته من السجع واجلناس ميتاز أسلوب ابن ب  
وكل أشكال البيان إال ما ورد يف مقدمة الرحلة وخامتتها، ولغته سهلة بسيطة ختلو من التكلف 

 2ومتيل إىل لغة احملادثة العادية، فقد كان كل اهتماماته هو قص احلكاايت واملشاهدات.

قام به ابن جزي يف خلق عمل متماسك لرحلة ابن بطوطة ليظهر براعته،  الذيوال ننسى الدور   
 3فهو كاتب أديب يف حاشية السلطان أيب عنان.

سبقوا ابن بطوطة وزاروا نفس األماكن اليت زارها لكن ميزته أنه  الذينهناك الكثري من الرحالة   
استطاع تدوين رحلته يف حني تغافل الكثري عن تدوين رحالهتم.

                                                           
 .426ص  1اجلزء -دار السويدي -–اتريخ األدب اجلغرايف العريب -أغناطيوس كراتشوفسكي  -1
 .263ص 2008 1والتوزيع طدار املأمون للنشر  -–أدب الرحالت األندلسية واملغربية -د. نوال عبد الرمحان الشوابكة  -2
 .75-74ص 1991دار الثقافة والتوزيع  –-اترخيه وأعالمه -أدب الرحلة-جورج غريب -3
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 : مصادر العجيب يف رحلة ابن بطوطة : 01مبحث 

 : العجائبية يف األشخاص -أ

ات، حيث  لقد حوت رحلة ابن بطوطة على العجيب من الوقائع واألحداث والشخصيّ       
دت حضور ة فأكّ عال يف بناء أفعال العجيب بتأويالهتا املتنو العنصر الفعّ ه األخرية ذكانت ه

 ه الرحلة.ذالعجائبية يف ه

"مجاعة من الفضالء والفقراء : ين، فيقولومن عجائب رحلته حكاية حلية الشيخ مجال الدّ   
وي وهو من طائفة ل يف زاوية الشيخ مجال الدين السّ دين يف مدينة دمياط، مقيمنياملتعبّ 

 2... فحلق حليته وحاجبيه".1ةالقلندريّ 

وسبب حلق حليته هو حماولة امرأة مراودته عن نفسه كونه مجيال وهي من قبيلة سلوة، فكيدت له   
ا وقع يف فخها وظن أنه ال مكيدة مبعية نساء القبيلة بعد أن استعصم، واجتمعا يف بيتها، فلمّ 

ا خرج استقبحته وجناه هللا بقدرته تعاىل فلمّ  خالص منها دخل بيت اخلالء وحلق حليته وحاجبيه،
 املوقف يسلك منهجه. ذلكاليوم كل من يطرأ له  ذلك ذوأصبح من

" : يخ مدينة دمياط ومقربهتا ، وكان هلا قاض معروف اببن العميد يقولالشّ  هذالك لزم ذوبعد   
الشيخ املبتدع، فقال وأنت أنت  : يخ ابملقربة فقال لهالشّ  فرأىخرج يوما إىل جنازة بعض األعيان، 

هو دو حلية سوداء عظيمة، فعجب القاضي ومن  فإذاالقاضي اجلاهل، متر بدابتك بني القبور... 
 3معه".

                                                           
طريقة صوفية أسسها قلندر يوسف ببالد األندلس، وجاء هبا إىل دمياط الشيخ مجال الدين السلوين وهم الدين حيلقون حلاهم  : القلندرية *-1
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ه القصة هو حتول الشيخ يف تصرفاته، ففي املرة األوىل حلق حليته ذامللفت والعجيب يف ه  
يسبب احلرية والشك  الذيأمر طبيعي ويقبله العقل، لكن األمر اخلارق للعادة و  هذاوحاجبيه، 

ى جسده، فقد وهنا جوهر العجائبية هو حتول الشخصية أي الشيخ والتحوالت اليت طرأت عل
 حتولت حليته إىل ثالث مواضع وهنا العجيب.

د الطائف وادعى اهلداية، " دكرين أن رجال جمهوال وقع ببال: بذمث يقول يف حكاية املهدي الكا  
 1وتكاثروا عليه، فوعدهم بتهلكة البالد".

ه القصة أن الرجل كان يدعي أنه اإلمام املهدي، فكان أيمر الناس وحيرضهم على ذامللفت يف ه  
قتال املسلمني فأحدث حراب حّت وصل األمر إىل احلاكم عبد هللا فأمره ابإلبقاء على املسلمني 

 لك الناصر.امل هذافاستجاب له 

" سافرت إىل مدينة الالذقية... يزعمون أهنا مدينة امللك الذي كان أيخذ كل سفينة : ويقول  
   ذهبا وجد أصحابه فأكرموه، مث احلاكم عند وصوله، وإمنّ  هذافلم  جيد ابن بطوطة  2غصبا".

 إىل زاوية الشيخ الفاضل جالل الدين فأمره بتويل القضاء.

املسجد  هذا"وخدام : صادفهم خدام املسجد الشريف يقول الذينومن عجائبية األشخاص   
، ومالبس ظراف... وهلم نضافوصور  األحابيش... وهم على هيئات حسان الشريف فتيان من

 املرتبات بدايرهم مبصر والشام".

 املؤذننين رئيس وكا الشريف،3كانوا يف مقام علي من الشرف والقيمة ألهنم خيدمون املسجد    
"والشيخ : نفسه يقول َجبَّ  الذيعندهم هو إمام فاضل مجال الدين املطري. وحيكى عن الشيخ 

 4نفسه خوفا من الفتنة". َجبَّ  الذيالصاحل أبو عبد هللا بن حممد الغرانطي... 
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ا سافر شيخه ومعلمه تركه مبنزله رفقة امرأته، يخ أنه كان زاهدا يف الدنيا وتقيا، فلمّ شال هذاقصة   
فحاولت أن تراوده عن نفسه فخاف هللا وخاف من الفتنة فجب نفسه وأغمي عليه حّت عوجل 

 من خدام املسجد احلرام ومؤذان به.الوقت  ذلكوصار مند 

قال "قد مررت مبوضع ي: مث يواصل حديثه عن األمور العجيبة وحكاية الرقص على النار فيقول  
ابحلطب ليوقده  آتيهله أفقانبور وقد نزلنا هبا على هنر يعرف بنهر السرور... وطلب مّن كبريهم أن 

 عند رقصهم".

 بدؤواه جمموعة من الفقراء أتوا مطوقني يف أعناقهم ورئيسهم رجل أسود ، فبعد صالة العشاء ذه  
إبضرام النريان حّت أصبحت محراء ودخلوا يرقصون فيها مث دخل رئيسهم يتمرغ فيها والعجيب أنه 

وجاء إيل بقميص والنار مل تؤثر به البتة فطال عجيب  ": مل حيدث له شيء ، يقول ابن بطوطة
 1منه". وهؤالء مجاعة من الطائفة احليدرية.

طان منسي سليمان ووصفه جلماعة من السودان ومن الغريب يف ما صادفه عند قدومه عند السل  
   أدم ومعهم أمريهم، وعادهتم أن جيعلوا  أيكلون بّن الذين"قدمت مجاعة من السودان : يقول

أهنم يقولون أن أطيب ما يف حلوم اآلدميات الكف عنهم  وذكرينيف أداهنم أقراطا كبارا،... 
 2والثدي".

رحلته، فعند وصوله اجلزائر  ويواصل ابن بطوطة يف وصفه لألمور اخلارقة والعجيبة اليت متأل  
"رأيت امرأة هلا ثدي واحد يف صدرها وهلا ابنتان إحدامها مثلها هلا ثدي واحد، واألخرى : يقول

 3ذات ثديني، إال أن أحدمها كبري فيه اللنب واألخر صغري ال لنب فيه، فعجب من شأهنن".
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ه الشخصية، فهو يصف الشخصية اليت تشد ذلقد عمد ابن بطوطة على أسلوب الوصف هل  
انتباهه وتثري يف نفسه الدهشة واإلعجاب كوصفه جلماعة السودان ونساء اجلزائر دوي الثدي 

 1الواحد.

 : عجائبية األحداث -ب

رقة االرحالة ابن بطوطة يف رحلته عن ما شاهده من أمور غري عادية وأشياء عجيبة خ يذكر     
ماء... فأمر حجر من السّ  هذا" قد نزل خبارج بلدان : ماءللعادة. يقول عن نزول احلجر من السّ 

.. أمر السلطان إبحضار بريق.فأتوا حبجر أسود أصم شديد الصالبة له  ابحلجر،الرجال أن أيتوا 
حديد فلم يؤثروا فيه شيئا فعجبت من القطاعني فضربوا عليه ضربة رجل واحد أربع مرات مبطارق 

 2أمره".

ماء يعطي سقط من السّ  الذيالشيء  هذاه القصة شيء عجيب مبالغ فيه حيث أن يف هذ  
دا حبيث أهنم مل يقدروا دهشة وحسرة، مث ما يزيد من التعجب أنه حجر يبلغ وزنه قنطارا وصلب ج

 قطعها.

، وهو من عبيد القان، فقال األمري أران املشعوذة"حضر أحد : ني يقولح عند وصوله الصّ مث يصرّ   
هبا إىل اهلواء فارتفعت حّت غابت عن األبصار،  فرمىكرة خشب هلا ثقب...   فأخذمن عجائبك 

وحنن يف وسط املشوار أايم احلر الشديد... فأخذ سكني بيده كاملغتاظ وتعلق ابليد إىل أن غاب 
 3أيضا، مث أخد أعضاء الصيب فألصق بعضها ببعض، وركله برجله فقام سواي فعجبت منه".

ه الشخصية من حية إىل ميتة ، ذه شعوذامله القصة شخصية متحولة وعجيبة، فقد حول يف هذ  
 األخرية سامهت يف صنع احلدث، كما وظف الالواقعية اليت تعطي األحداث بعدا عجائبيا.   هذه

 :وصفه هلا العقل هو زايرة ابن بطوطة إىل جبل سرنديب يقول يف يذهلومن األحداث اليت  
                                                           

 .161الطارف ص –التواصل يف اللغات واآلداب، معهد اللغة العربية وأداهبا، املركز اجلامعي  –قفصي فوزية  : بتصرف -1
 .309بطوطة ص  ابنرحلة  -2
 .653نفسه ص -3



 دراسة تطبيقية-العجائيب يف رحلة ابن بطوطة                        : الفصل الثالث

35 
 

رؤية أسفله، وفيه كثري من األشجار... "وهو من أعلى جبال الدنيا رأيناه من البحر، وبيننا وبني 
 1ويف اجلبل طريقان إىل القدم".

 ذلكاجلبل حيوي أشجارا ال يسقط الورق منها والورود امللونة ويزعمون على حد تعبريه أن  هذا
 رسوله صلى هللا عيه وسلم. اسمهللا و  اسمالورد حيوي كتابة يقرأ منها 

" وأثر القدم : السياق عن القدم املوجودة يف اجلبل يقول هذامث يتحدث ابن بطوطة دائما يف   
الكرمية قدم أبينا أدم عليه السالم يف صخرة سوداء مرتفعة مبوضع فسيح، وقد غاصت القدم 

 2الكرمية يف الصخر حّت عاد موضعها منخفضا".

حت مقصد القدم كانت يف مغارة اخلضر وجعلها أهل الدين يف كنيسة مبدينة الزيتون، وأصب هذه  
 الزوار يف كل بالد العامل.

ري الرتحال يف خمتلف بقاع فرحلة ابن بطوطة حتمل أشياء عجيبة وخارقة غري مألوفة ألنه كان كث  
 مل .العا

 : عجائبية املكان -ج

"وهو من املساجد العجيبة الرائقة الفائقة : وصفه للمسجد األقصى ابن بطوطة يفيقول       
إنه ليس على وجه األرض مسجد أكرب منه، وأن طوله من شرق إىل غرب : احلسن، يقال

 3... واملسجد كله فضاء،... ويف املسجد مواضع سواه مسقفة".ذراعابسبعمائة واثنان ومخسون 

الصرح العظيم الشاهق  هذاأييت التعجب جليا و واضحا يف قول ابن بطوطة مما شاهده يف   
    الكرمي القرآنهللا تعاىل يف  ذكرهبضخامة املسجد األقصى، حيث  أتفاج، فقد واملطرز
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ر ىى سهب ح ان  الَّذ ي  ": يف قوله تعاىل د  م ن   ل ي الر  ب ع ب د ه   أ س  د  إ ل   اْل  ر ام   ال م س ج  األ  ق ص ى  ال م س ج 
ن االَّذ ي  ر ك  ل   ب  ت ن ا  م ن   نهر ي هه ل   هه ح و   1.﴾"١ال ب ص يه ﴿ السَّم يعه  إ نَّهه ههو  آَي 

صغري  بني حريب وسفري "رأينا مرسى عجيبا به حنو مائيت مركب ما: كما يصف املرسى فيقول   
 2وكبري، وهو من مراسي الدنيا الشهرية".

"أعلم أن بني ابب الكعبة شرفها هللا وبني الركن العراقي موضعا : املقام الكرمي فيقول يذكرمث   
 3.. وهو موضع املقام".النصف.عشر شربا وعرضه حنو  اثناطوله 

و اَّتَّ ذهوا م ن ": تعاىل املقام الكرمي هو مصلى وموضع مبارك أييت الناس للصالة فيه. ويقول هذا
 دخل النيب وركع خلفه ركعتني وخلف املقام مصلى إمام الشافعية.4".مَّق ام  إ ب  ر اه يم  مهص لًّى

"وصلت مدينة دمشق يف شهر رمضان...ودمشق هي : ويسرتسل يف وصف مدينة دمشق قائال  
وكل وصف وإن طال فهو قاصر عن  مجاال،اليت تفضل مجيع البالد حسنا وتتقد معها 

 5حماسنها...".

، إال أنه يف بعض األحيان ينقل ابجلاذبيةتوصف لغة ابن بطوطة ابلسالسة املسرتسلة والفياضة   
 6ن جبري يف وصف دمشق.عن اب

ماء، فتكاد تناديك هبا "وقد سئمت أرضها كثرة املاء، حّت اشتاقت إىل الظّ : مث يكمل يقول  
 7مغتسل ابرد وشراب". هذاالب، أركض برجلك م والصّ الصّ 
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الكرمي يف سورة "ص"، ليزيد أسلوبه رونقا  القرآنا القول يقتبس ابن بطوطة قوله من يف هذ  
 ومجاال ويعرب عن كثرة أرض دمشق وغناها ابملاء.

" ال خري فيها، من عجائبها أن بناء بيوهتا وما حدها من حجارة : مث مر مبنطقة أثناء سفره يقول  
 1وسقفها جلود اجلمال وال شجر هبا، إمنا هي رمل فيه معدن امللح".امللح 

 ها حبجارة حتوي ملحا.ئالبيوت وكيفية بنا هذهيع صنع فعجب من بد  

"وقبور العباسيني رضي هللا عنهم ابلرصافة، وعلى  : يذكر ابن بطوطة قبور اخللفاء العباسيني يقول  
قرب املهدي وقرب اهلادي وقرب األمني وقرب املعتصم وقرب الواثق  : اجلاللة اسمكل قرب منها 

 2وهو أخرهم". واملتعني... وقرب املتعصم

سقوط الدولة  ليي الذييصف الرحالة اخللفاء كل ابمسه وتسلسله فهو زار بغداد يف القرن   
 3، أي أهنا كانت حتت احلكم املغويل . الّتتارالعباسية حتت ضرابت 

" وهي مدينة كبرية متصلة البنيان : مث يكتمل وصف العجيب لألمكنة ويقول عن مدينة مكة  
فال يراها قاصدها حّت يصل إليها، وتلك اجلبال املطلة  واد حتف به اجلبال، مستطيلة يف بطن

 4عليها ليست مبفرطة الشموخ... فكل طرفة جتلب إليها وكل مثرة جتيء إليها".

املشاهد احلنيفة كاملسجد احلرام  هذهزوع إىل ومن عجائب صنع هللا أنه طبع القلوب على النّ   
 5"وقد انتظمت بالطاته الثالثة انتظاما عجيبا كأهنا بالط واحد".: املتقن الصنع يقول

فأرض مكة طيبة مباركة، تقشعر أبدان زائريها وختشع قلوهبم بذكر هللا، وابن بطوطة وقف على   
 عجائبها وبديع انتظامها.
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 : عجائبية اْليواَنت -د   

كثرية جدا وهي سود األلوان، هلا   "والقرود بتلك اجلبال: للقرود ذكرهيقول ابن بطوطة يف        
 1".لآلدمينيحلى كما هي  ولذكورهاطوال  أذانب

القرود أن هلا زعيما منهم يقودها يضع أوراقا من األشجار وله عصا يتوكأ  هذهمن العجيب يف   
الزعيم أتتيهم القرود األخرى ابملوز والليمون ليأكلوا  هذاعليها، واألكثر دهشة أن أنثى وأوالد 
 وبعض األحيان تضرب القرود ابلعصي.

"رأينا العلق الطيار ويسمونه الزلو ويكون ابألشجار واحلشائش اليت : ويذكر العلق الطيار فيقول  
 2اقرتب اإلنسان منه وثب عليه". فإذاتقرب من املاء، 

الطائر يهجم على الناس وحيب عصر الليمون لكي  هذاارق للعادة أن واألمر امللفت لالنتباه واخل  
ابلتحديد يف موقع اإلصابة، فإذا مل يعصر الليمون ينزف الدم وميوت اإلنسان من يسقط عليهم و 

 اهلجمة. هذهشدة 

"إن الفقيه قد أخرب أن اجلراد قد وقع ببالدهم فخرج : وحيكي على البالد اليت أاتها اجلراد يقول  
إن البالد اليت  : جراد كثري ، فأجابته جرادة منهم هذا : حد صلحائهم إىل موضع اجلراد فقالأ

 3يكثر فيها الظلم يبعثنا هللا للفساد هبا".

 أوصى السلطان بعدم الظلم وتطبيق العقاب على كل من يظلم وأيخذ حقوق الضعفاء. ذال  

وصلنا اخلليج رأيت على ضفته ست عشرة دابة " وملا : يصف ابن بطوطة اخليل اليت ابلنيل يقول  
ضخمة اخللقة، فعجبت منها وظننتها فيلة لكثرهتا هنالك، مث إين رأيتها دخلت يف النهر فقلت 

 1هي خيل البحر. : الدواب؟ فقال هذهما  : أليب بكر
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فلها  املوجودة يف النيل لكربها وتشاهبها مع اخليل املعروفة، هذهخيال مثل مل ير ابن بطوطة   
 األخرية. هذهأعراف وأذانب ورؤوس اخليل وأرجلها كأرجل الفيلة، فتعجب من 

"وصورته أنه حيوان : مث صادف عند اجتيازه لنهر السند حيواان عجيبا يدعى "الكركدن" يقول  
أسود اللون عظيم اجلرم، ورأسه كبري متفاوت الضخامة... وله قرن واحد بني عينيه طوله حنو ثالثة 

 2أدرع".

"مل أر يف الدنيا فيال : كما وصف ابن بطوطة خالل زايرته لبالد اهلند الفيل األبيض النادر فيقول   
الفيل مشهور بطبعه احلسن وسرعة تعلمه وإطاعته املمتازة يف العمل، واعترب ابن  هذاأبيضا سواه، و 

كان يركب البحر بطوطة السمك املعروف ابلبوري أنه حوت كبري شاهده يف احمليط اهلندي عندما  
 3يف رحلته إىل اهلند والصني.

 امتاز ابن بطوطة ابلوصف الدقيق لكل ما يصادفه وأبسلوب ظريف توخى فيه األمانة والصدق.  

 : عجيب العفاريت والن والسحرة -ه  

يتحدث ابن بطوطة يف زايرته للجزائر وحديثه مع الفقيه عيسى اليمّن والفقيه املعلم علني       
" أن أهل اجلزائر كانوا كفارا وكان يظهر هلم يف كل شهر عفريت من اجلن أييت انحية : يقول

 4جارية فزينوها وأدخلوها إىل بيت األصنام". أخذواا رأوه إذالبحر... وكانت عادهتم 

الكرمي وكان  للقرآناحلال على كفرهم وجهلهم حّت أاتهم مغريب وهو حافظ  هذهوبقوا على   
 املالكية. مذهبلك اجلزائر وكسروا أصنامهم وصاروا على سببا يف إسالم م

"فرتبع أحدمها ، مث ارتفع عن األرض حّت صار يف اهلواء فوقنا : ة يقوليّ وحيكي عن السحرة اجلوك  
 1مرتبعا، فعجبت منه وأدركّن الوهم فوقعت على األرض".

                                                                                                                                                                                
 .705رحلة ابن بطوطة ص -1
 .408نفسه ص -2
 .67األردن ص -عمان-دار اسامة للنشر والتوزيع -موسوعة أعالم العرب يف علوم احليوان والنبات : عادل حممد احلجاج -3
 .589رحلة ابن بطوطة ص -4
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احلكاية جعلت ابن بطوطة يفقد وعيه وأمر السلطان أبن يعطى له دواء ليشفى، فهؤالء  هذه  
السحرة هلم قدرة خارقة على القيام ابألعمال العجيبة، وهلم القدرة على التحول ألي شيء يريدونه 

 ويف بعض األحيان يتجاوزون احلدود ويطلعون على الغيب مبساعدة اجلن.

كانت   ذلكاألشياء، ل هذهته كثرية ألن عقله كان حمدودا ال يعرف فابن بطوطة كانت إغماءا  
 أتتيه اإلغماءات والدوار الشديد.

 : ة للعجائيب يف رحلة ابن بطوطةالقيم المالي   : 02مبحث 

 : مزج اْلقيقة واخليال -1

هبا  حتوي الرحلة أحدااث واقعية وأخرى خيالية ، فكما تكون الرحلة واقعية حيث يقوم الرحالة      
فعال على أرض الواقع متنقال جبسده من مكان ألخر ومعاينا وواصفا للمشاهد واحملسوس، ميكن 
للرحلة أيضا أن تكون خيالية، حيث يطلق الكاتب العنان لتفكريه لينقله بعيدا عن واقعه وعامله 

 2إىل أمكنة أخرى وأزمنة متباعدة.

اجملال ابن  هذااقعية واخليالية، ونذكر يف وهناك صنف من الرحالة قد ميزجون بني الرحلة الو   
بطوطة حيث انتقل من عامل الواقع يف رحلته وحاول إضافة ومزج اخليال فيها ليعطي انطباعا قواي 

 تركيبا رائعا تطغى عليه حياة جياشة. ذلكفأخرج ب

رات انطلق ابن بطوطة وهو رحالة جريء حيب املغامرة يف رحلته وزار العديد من الدول والقا  
وصادف فيها الكثري من األزمات، ومسع الكثري من القصص واحلكاايت ، فنقلها كما هي 

 فأصبحت متعة للقارئ. 

                                                                                                                                                                                
 .555نفسه ص -1
 .149ص  1989الكويت ن عامل املعرفة يونيو  -دابأدب الرحالت، اجمللس الوطّن للثقافة والفنون واآل : ينظر د.حسني حممد فهيم -2
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   ما يتجلى  هذاو  الغريب والعجيب واملدهش واملتحف، كان ابن بطوطة مفتوان ابحلكي عن   
خطابه مسوح ة الغرابة مما يكسب هو قدرته الفائقة على لف فتن االنتباهيشد  يف كتابه وما

محولتها   الصدقية واملصداقية على األقل ابلنسبة ملتلق بسيط، فوصف فضاءات معينة مبصر بكل
 1واملدارس واملشاهد واملساجد والزوااي وقبور العلماء الصاحلني. كاملزارات الشريفة والروضات

"فمنهم قاضيها عماد : ومن اخليال حني يضيف الوصف ذكر ابن بطوطة ألعجوبة يقول فيها  
   الدين الكندي إمام من أئمة علم اللسان، وكان يعتم عمامة خرقت املعتاد للعمائم، مل أر 

يف مشارق األرض ومغارهبا أعظم منها، رأيته يوما قاعدا يف صدر حمراب وقد كادت عمامته أن 
 2متأل احملراب".

ن العجائب املذكورة على مر الدهور، "وهي م: ويزيد من دائرة اخليال وصفه ألهرام مصر يقول  
وللناس فيها كالم كثري وخوض يف شأهنا وأولية بنائها ويزعمون أن العلوم اليت ظهرت قبل الطوفان 

 3أخذت من هرم األول".

و األهرام بناء ابحلجر الصلب ضيق من األعلى كالشكل املخروط، ال أبواب هلا ومل تعلم كيفية   
 ها.ئبنا

على متازج الواقع واخليال ما أورده ابن بطوطة من إسالم أهايل اجلزائر ، حيث نسج ومن األمثلة   
 الذيالشيخ املغريب احلافظ للقرآن الكرمي و  ذلكاخليال الشعيب أسطورة حول حدث وقع فعال و 

 4أسلم حاكم اجلزائر وأهلها على يديه.

ومهما يكن من األمر فإننا نشعر حني تقرأ رحلة ابن بطوطة أن مثة أجزاء عليها طابع املبالغة،   
ونرجح أن الرحالة خصب اخليال وأنه قد يكون مصداقا للمثل املشهور يف بعض اللغات 

                                                           
 .1املغرب ص – ذاكر، دائرة اخليال يف مصر ابن بطوطة، مؤسسة امللك عبد العزيز عبد النيب -1
 .41رحلة ابن بطوطة ص -2
 .59رحلة ابن بطوطة ص -3
 .310دار املامون للنشر والتوزيع ص -ه3أدب الرحالت األندلسية واملغربية حّت هناية القرن  : د.نوال عبد الرمحان الشوابكة -4
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" ومعناه أن القادمني من البالد البعيدة هلم أن  a beau mentir qui vient de loinاألوروبية"
 1تلفوا ما شاءوا.خي

إن مفهوم الواقع واخليال يف سياق رحلة ابن بطوطة يصبح حالة ملتبسة، فليس كل ما يرويه هو   
 2الواقع لكنه يف الوقت نفسه ليس مطلق اخليال، فهي رحلة مكتوبة بعد متام الرحلة.

ة وقصته تعترب من ه راو من الدرجة األوىل، تتواىل أحداث رحلته برشاقة عجيبميتاز ابن بطوطة أنّ   
 . يعاخليال الواق

 : السحر والتنجيم -2

ة يف رحلة ابن بطوطة جند بعض املعلومات عن علم التنجيم وعلوم السحر والتظاهرات التقليديّ      
 3مبناسبات األعياد يقيمها القصر.

"أهل املعرفة بعلم النجوم يقولون للسلطان مشس : ومن بني عالمات التنجيم ما يقوله ابن بطوطة  
 4".ذلكامللك من يد ابنك ويستويل عليه وال يزالون يلقون  أيخذالدين إن أحد مماليكك 

فهؤالء املنجمني كانوا يساعدون امللوك ومن اتصل هبم من كبار املوظفني، وكانت تكهناهتم ال   
 هلا. االمتثالوالبد من  كانت أوامرهم تطاع  ذلكشك فيها، بل واألكثر من 

ع " فرتبّ : ار بالد اهلند، ويقولة وهم كفّ حرة اجلوكيّ ابن بطوطة طائفة السّ  يذكرحر أما عن السّ   
 5أحدمها، مث ارتفع عن األرض حّت صار يف اهلواء فوقنا مرتبعا".

                                                           
 .103بريوت لبنان ص–ه 1401الرحالة املسلمون يف العصور الوسطىن دار العريب  : زكي حسني د.حممد -1
 .13929عدد رقم  05/05/2001جملة احلياة نشرت يوم -دراسة مقارنة ، كيف أتثر جنيب حمفوظ برحلة ابن بطوطة : حسن النعمي -2
. 2017 1املدينة اإلسالمية وتطورها من خالل رحليت ابن جبري وابن بطوطة، جمتمع األطرش للكتاب املختص ط : اجملربي عبد الرزاق -3

 192ص
 .437رحلة ابن بطوطة ص -4
 555رحلة ابن بطوطة ص -5



 دراسة تطبيقية-العجائيب يف رحلة ابن بطوطة                        : الفصل الثالث

43 
 

ل له ألقان، فقاوهو من عبيد  املشعوذة"يف تلك الليلة حضر أحد : مث من عجائب السحر قوله  
 1األمري أران من عجائبك".

 هذهرأى ابن بطوطة من خالل رحلته ومسع العجائب وأغمي عليه يف الكثري من األحيان من   
 املشاهد.

 : األسطورة -3

ما رجعنا إىل أصل أمسائها أو كنيتها سنجدها منبثقة من  إذاجل األشياء اليت حولنا       
 2يعرف ابخلرافات. م أو ماحاألساطري واحلكاايت القدمية أو كانت هلا عالقة أبمساء أبطال املال

يعرف بثمرة "النارجيل" أو  األساطري، يقول يف وصف ما هذهويف رحلة ابن بطوطة بعض من   
الشجر من أغرب األشجار وأعجبها أمرا، وشجره شبه شجر النخل ال فرق  هذا"و : جوز اهلند

 3ابن أدم..." رأستثمر جوزا وتلك تثمر مثرا وجوزها يشبه  هذهبينهما إال أن 

الشعر يصنعون منه احلبال  كانت خضراء وعليها ليف يشبه  إذاالشجرة  هذهومن عجائب   
ن حكيما من حكماء اهلند كان متصال مبلك وكان األسطورة أ هذهوخييطون به املراكب. أما أصل 

قطع ودفن خترج منه خنلة تثمر هلا نفع  إذاإن رأس الوزير  : بينهما عداوة، فقال احلكيم للملك
   ألهل اهلند، وبعد قطعه أخده احلكيم وغرس نواة متر يف دماغه وعاجلها حّت صارت شجرة 

 4ابن بطوطة.احلكاية حسب ما يذكر  هذهاجلوز و  هذاو أمثرت 

 جمرد أسطورة يتبعها أهايل اهلند وتبقى معتقداهتم وعاداهتم جمرد خرافات. هذهوتبقى   

                                                           
 .653نفسه ص -1
 .07/06/2009جملة فليكر ، نشرت يوم  -حكاية وأسطورة من بالد اهلند : د. منري طه -2
 .271بطوطة صرحلة ابن  -3
 .07/06/2009جملة فليكر ، نشرت يوم  -حكاية وأسطورة من بالد اهلند : د. منري طه -4
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السياق الذي  هذاويذكر ابن بطوطة أن يف بالد اهلند حترق الزوجة نفسها بعد موت زوجها، ويف   
أنفسهن،  " اتفقت ثالث زوجات على إحراق: البد وله عالقة ابألساطري اهلندية القدمية يقول

وإحراق املرأة بعد زوجها عندهم أمر مندوب إليه غري واجب، ولكن من أحرقت نفسها بعد 
 1".ذلكزوجها أحرز أهل بيتها شرفا ب

أسطورة  هذهه القصة تدخل يف معتقدات أهل اهلند فعندهم من حيرق يقولون أنه يف اجلنة، و ذه  
 من األساطري الكثرية اليت يؤمنون هبا.

سطورة يف رحلة ابن بطوطة قيمة مجالية واكتسبت أمهية عالية ومهمة من التزاوج أضافت األ  
 الذي حققته بني الواقعي واألسطوري يف الرحلة.

 : ة لتوظيف العجيب يف رحلة ابن بطوطةاألبعاد الداللي   : 03مبحث 

وقد اختلفت ة وسياسية وثقافية، أخالقية وديني ; ة جوانب خمتلفةحوت رحلة ابن بطوطة عدّ      
ما  هذاو  خر ومن منطقة ألخرى،طة من مكان آله األبعاد على حسب ترحال ابن بطو هذ

 منها. مناذج وذكرسنتطرق إليه من خالل رحلته إببراز بعض املواقف العجيبة 

 : الانب األخالقي -أ

ة عرف عن ابن بطوطة تكوينه األخالقي، فقد ترىب تربية دينية متينة، فكان قوي العقيد      
صبورا، صدوقا واثقا ابلعناية اإلهلية، وبرتبيته األخالقية استطاع  عائر الدينية،حمافظا على أداء الش

 2أن يتحبب إىل الناس ويقرتب منهم مبا أويت من خصال العلماء والفقهاء.

 هذهوقد حفظ  ، مكرما رجال هللا، حمبا لوالديهكان الرحالة رقيق الشعور سريع التأثر، متدينا تقيا   
 أوقافالصاحلني من  ومنشآتالعواطف يف كل أسفاره، وكان يورد كل ما مسعه عن أعمال اخلري 

                                                           
 .422رحلة ابن بطوطة ص - 1
 .24/02/2015يوم -الشركة السعودية لألحباث والنشر -رحالت ابن بطوطة حقائق للتاريخ أم قصص عجائبية للتسلية : عمر أكداش -2
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وغريها، وكان يتربك بقبور األولياء ، وكان سريع الفرح عند أقل إنعام حيصل عليهن وحزنه  ومالجئ
التعلق مل يكرتث له أحد. وهو على ما عرف من شدة  إذاالصبياين املمزوج ابلتباكي أو الغضب، 

 1.كذلكورقة العواطف فهو سريع األلفة وسريع النسيان  

 ذكرهخالصة ومنها ما  مبادئوقد استوحى ابن بطوطة العديد من املواقف األخالقية اليت تعزز   
 من خالل ما صادفه يف سفره. خالل رحلته

امة، واألخالق "وألهل مكة األفعال اجلميلة واملكارم الت: يقول ابن بطوطة على أخالق أهل مكة  
 2احلسنة واإليثار إىل الضعفاء وحسن اجلوار للغرابء".

ن ابإليثار وحسن معاملة الضيوف و ا إعجاب، ألن أهل مكة معروفأميّ حيث أعجب هبا الرجل   
 وإطعام املساكني والفقراء حبيث ال يظلم عندهم أحد.

" وأهل البصرة هلم : وفضل إذ يقولكما يتحدث عن أهل البصرة، وهم عنده أصحاب خنوة    
 3مكارم األخالق وإيناس للغريب، وقيام حبقه، فال يتوحش بينهم فيها غريب".

يبني ابن بطوطة دهشته من عادات أهل البصرة وحرصهم على إكرام الضيف والسهر على راحته   
 حّت ال حيس أبنه غريب بعيد عن أهله ووطنه.

"ذكر يل أهنم تعرفوا يوما أن بدار : مر فيقولكما يذكر ابن بطوطة واقعة حول حترمي شرب اخل   
تمعوا على الباب يف ستة امللك حسني منكرا، فاجتمعوا لتغيريه، وحتصن منهم بداخل داره، فاج

فخاف منهم فاستحضر الفقيه وكبار البلد، وكان قد شرب اخلمر فأقاموا عليه احلد  آالف رجل
 4بداخل قصره وانصرفوا عنه".

                                                           
 .15/12/2014نشر يوم  –جملة العرب املسافرين  –الرحالة ابن بطوطة  : توبلريون -1
 .161ص 1987 1ط 1ج -دار إحياء العلوم بريوت -حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار : رحلة ابن بطوطة -2
 .197املصدر نفسه ص -3
 .390املصدر نفسه ص -4
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رجل وحرصه الشديد على النهي عن الكثري من العرب اليت تؤكد على تقوى ال ه احلادثةويف هذ  
 ه العادات السيئة اليت كانت تصادفه خالل رحلته.هذ

"إن أهل هراة ينهون عن املنكر ، وكان شيخهم نظام الدين فكان : ويقول منبهرا من أهل مكة  
 اته.ذشعارهم مّت علموا منكرا غريوه ولو كان امللك ب

يعد كتاب ابن بطوطة موسوعة أخالقية حتتم على من يطالعها تكوين نظرة عميقة حوهلن فقد   
طق، وقد ذكر العديد من خالق يف بعض املناأاليت تساعد على نشر الفساد والالّ هنى عن العادات 

ان النماذج اإلنسانية اليت أتثر هبا واليت تركت لديه جدال يف احلكم عليها منها ما جاء عن سلط
"...ويكرم الضيف على : اتصف بصفتني محيدة ودميمة وهو سلطان عمان "أبو حممد بن نبهان"

 1عادة العرب ويعني له الضيافة ويعطيه على قدره وله أخالق حسنة".

السلطان و جوده، لكن من جهة أخرى مل يتقبل  هذااملقام ال ينكر ابن بطوطة كرم  هذاويف   
"فأتته امرأة صغرية السن حسنة الصورة ابدية : يف فعل املنكر فيقول فعله الذي يعطي للمرأة حرية

 2ذهيب واطردي الشيطان".ا : اي أاب حممد طغى الشيطان يف رأسي، فقال هلا : الوجه قالت له

 ما مل يتقبله ابن بطوطة فهي ليست من خصاله احلميدة.  هذافذهبت للفساد وفعل املنكر و   

 : الانب الديين -ب

عرف ابن بطوطة بقوة الوازع الديّن وهو الذي خرج طالبا احلج وراغبا يف حتقيق مرضاة هللا،      
وهو يف رحلته قد كشف مواقف خمتلفة ألقوام مر عليهم فروى عنهم العادات والتقاليد واملعتقدات 

 الدينية واليت كان يقف عليها يف كل حمطة نزل هبا.
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كشف ثيابه عن ظهره   يه جواابلأحدهم السلطان فرد عا كلم ذ" إ: فيقول عن أهل السودان  
   هذه 1ورمى ابلرتاب على رأسه وظهره كما يفعل املغتسل ابملاء، وكنت أعجب منهم". 

 من عادات تدلل أهل السودان مللكهم وترتيبهم له.

، ومن العادات الدينية املرتبطة ابملعتقد الشعيب ما نقل عن أهل قرية خارج مدينة صور يف الشام  
   تمضمض وال استنشق يأن بعض أهلها أرادوا الوضوء فبدأ بغسل رجليه مث غسل وجهه ومل 

إن البناء إمنا يكون ابتداؤه من  : مث مسح بعض رأسه فانتقد ابن بطوطة فعله فقال له الرجل
 2األساس.

 هذه"و : وأهل مكة يقول عنهم ابن بطوطة و يذكر عاداهتم يف ليلة النصف من شعبان فيقول  
الليلة من الليايل املعظمة عندهم، يبادرون فيها إىل أعمال الرب من الطواف والصالة مجاعة وأفرادا، 

 3واالعتمار وجيتمعون يف املسجد احلرام".

ويف املقابل وجد ابن بطوطة عادات شاذة كان ينبذها ويدعوا لتفاديها خاصة ما تعلق ابالعتقاد   
   األسطوري أو اخلرايف الذي ميتزج فيه الواقع ابخليال، وهي كثرية يف رحلته منها ما هو ظاهر 

 تهم.ئيف سلوكهم وهي

وال سلطانتهم تغطي رأسها،  نّ ها ال يغطني رؤوسهؤ " ونسا: عن نساء اجلزائر يقول ذكرفقد   
فوطة واحدة تسرتها من السرة إىل أسفل وسائر أجسادهن إال  هنّ وميشطن شعورهن وال يلبس أكثر 

          4مكشوفة".
عادة سيئة يقول ابن بطوطة قد حاولت ملا وليت القضاء أن أقطع تلك العادة وأمرهن  هذه 
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باس الساتر، وقال أن من دخلت عليه يف خصومة ابللباس ولكن مل يستطع كوهنم مل يتكيفوا مع الل
 مل تكن عليه قدرة. ذلكإال وسرتت جسدها وما عدا 

ومن املعتقدات السائدة والعجيبة اليت أدهشته ما رواه عن أهل اهلند وإحراق أجسادهم ابلنار   
أن  "رأيت الناس يهرعون من عسكران ومعهم بعض أصحابنا فسألتهم ما اخلرب؟ فأخربوين : يقول

 1كافرا من اهلنود مات وأججت النار حلرقه، وامرأته حترق نفسها معه".

كان ابن بطوطة من الصوفية وحيكي عن املالبس اليت كان الناس يتفاخرون هبا وكل لباس وله    
، وثياب 2" " ولباسه عباءة صوف خشنة، وعمامة صوف سوداء: ، يقول عن علماء مصرمعناه

 ض.أهل مكة أكثر لباسهم البيا

كما أن بعض عادات أصحاب الفرق اإلسالمية املتعددة يف املدن اإلسالمية فيما يتعلق ابللباس    
أصحاب بعض تلك الفرق أطواق احلديد وكانت بعض قبائل الصني جتعل يف أداهنم  ذلكومن 

 3أقراطا كبارا.

ا السلوك الديّن كثريا يف رحلته، ومن بني الصور اليت هلذ ذكرهوتصوف ابن بطوطة يظهر جليا يف   
" طريقة صوفية أسسها قلندر يوسف ببالد : ةتبني ولعه ابلتصوف قوله عن الطريقة القلندريّ 

 فهو يعرتف هبا وال ينكرها. 4األندلس، وجاء هبا إىل دمياط الشيخ مجال الدين الساوي".

اهتمت ابلورع الديّن وسخرت نفسها لبناء املعابد،  ويف ترحاله أتريخ للعديد من األمساء اليت  
شيدوا العديد من املنشآت للتعبد والصالة  الذينمنهم األمراء ويقصد هبم امللوك والسالطني 

 5"وكل هؤالء يتنافسون يف بناء املساجد والزوااي".: يقول
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منهم الشيخ الصاحل " و : يقول 1فضالء القدس املشهورينمث يذكر الطريقة الرفاعية حتت عنوان   
العابد أبو عبد الرحيم عبد الرمحان بن مصطفى من اهل أرز الروم، وهو من تالمذة اتج الدين 

 2رقة التصوف".خالرفاعي، صحبته ولبست منه 

كر ابن بطوطة قصة الرجل اجملنون الذي كان يتربك الناس به كونه صوفيا من األولياء، ذ مث ي  
يطوف ابلليل والنهار يف غري وضوء وال صالة، والناس يتربكون به "وبقي ابحلرم موهلا : يقول

 3ويكسونه".

ملا كان البن بطوطة مشاهد عن سوء عقيدته وتصديقه لبعض اخلرافات يقول بشأن مسجد   
حبق رأس أمري املؤمنني رضي : املقبض وقال ذلك" فجعل الرجل الذي كان معي يده يف : ابلبصرة

برأس  : املقبض فتحركت الصومعة ، فجعلت أان يدي يف املقبض وقلت لههللا عنه، حتركي وهززت 
 4".ذلكأيب بكر خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتركي، فتحركت الصومعة فعجبوا من 

 احللف خمالف لشرع هللا ويعترب شركا وهو بدعة حمرمة. هذاو 

 : الانب السياسي -ج   

الرحالت يف اجلانب السياسي، حيث كان حاضرا بقوة ، فلم  رحلة ابن بطوطة من أغىن تعدّ      
يكتف بنشر أخبار جمردة بل يزيد عليها إبملام كبري، فيصف األحداث التارخيية عن زايراته 

 الطني يف كل البالد وتوليه القضاء ابملغرب وتونس واهلند.للسّ 
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نبل ساخلاتون الفّت  يلّ إت "بعث: يقول ابن بطوطة عند وصوله إىل القسطنطينية واصفا حكامها  
اهلندي، فأخذ بيدي وأدخلّن إىل القصر، فجزان أربعة أبواب يف كل ابب سقائف هبا رجال 

 1وأسلحتهم وقائدهم على دكانة مفروشة".

"حدثّن الفقيه العالمة قاضي : مث يتحدث ابن بطوطة عن فتح دهلي ومن تداوهلا من امللوك يقول  
الدين ، أن مدينة دهلي افتتحت من أيدي الكفار يف سنة أربع ومثانني  القضاة ابهلند والسند كمال

 2ومخسمائة".

"وبالد الصني : ويسرتسل حديثه عن األوضاع السياسية فيقول عن حالة األمن يف بالد الصني  
أمن البالد وأحسنها حاال للمسافرين، فإن اإلنسان يسافر منفردا مسرية تسعة شهور وتكون معه 

 أي أن بالد الصني معروفة ابألمن وحفظ أهاليها للمسافرين. 3لة فال خياف عليها".أموال طائ

وسفره، حيث   كما يصف ابن بطوطة الرتتيبات املتبعة يف حمل قعود السلطان حممد أوزبك خان   
"ومن : يقول 4كانت أموره ترتب ترتيبا عجيبا حبيث يتسىن ملن أراد السالم عليه الوصول إليه.

، ويقف عمه ة تسمى قبة الذهب، مزينة بديعةجيلس يوم اجلمعة بعد الصالة يف قبعادته أن 
السلطان وقصره، كما أن  ذاالرتتيب العجيب هل هذايتعجب ابن بطوطة من  5وإخوته وأقاربه..."،

معظم احلكام والسالطني كانوا شديدي احلرص على األمن داخل قصورهم، واألمن لسكان 
املدينة سلطان مسى قطب الدين متهنت، وهو من   ذه"وهب: طان هرمزبالدهم، يقول عن كرم سل

كرماء السالطني وكثر التواضع حسن األخالق، وعادته أن أييت لزايرة كل من يقدم عليه من فقيه 
 6أو صاحل ويقوم حبقه".
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"وأمري ملتان هو قطب امللك من كبار األمراء : كما أعجب ابن بطوطة أبمري ملتان يقول عنه   
األمري على دكانة كبرية عليها البساط، وعلى مقربة منه القاضي  هذاالئهم... وكان جلوس وفض

 تعرض بني يديه".واخلطيب والعساكر 

مل يرتك ابن بطوطة شيئا عن الرتتيبات األمنية يف البلدان اليت زارها إال وذكر نظامها وكرم   
 سالطينها وحكامها.

 : الانب الثقايف -د

اللغوية والرتمجة، حيث استفاد من العديد من ة من حيث التأثريات ابن بطوطة غنيّ كانت رحلة      
هلجات الشعوب ولغاهتا عند زايرته لألمم وجتواله، وكان واعيا ألمهية التواصل بلهجة الشعوب اليت 

 ينزل هبا، فكان متشوقا للتعلم.

ببعض ألفاظ وتراكيب لغات  عرف ابن بطوطة الفارسية إىل جانب العربية مث الرتكية ، وألقى  
 1وهلجات معظم البلدان اليت قصدها.

"لو أن عاملا : يصف ابن بطوطة على لسان ابن جزي سلطان فاس أيب عنان يف علمه فيقول  
ليس له شغل إال ابلعلم ليال وهنارا مل يكن يصل إىل أدىن مراتب موالان أيده هللا يف العلوم مع 

 2لسياسة األقاليم". اشتغاله أبمور األئمة وتدبريه

ثقافة واسعة، عاملا إبشارات القرم وأخالقهم متواضعا مشفقا على رعيته،  ذالطان حيث كان السّ   
 ، مل يستطع أحد من سالطني زمانه أن يتحلوا بصفاته وبالغته الفصيحة.ابآلدابيا متحلّ 

جاريتني فاختار جارية شغف ابن بطوطة يف تعلم الفارسية أنه عرضت عليه ومن الصور اليت تبني   
"وكانت اجلواري املرهتيات تعجبّن، فقلت له إمنا أريد املرهتية، وكانت : مرهتية على حد قوله

 اجلارية يف تعلم اللغة الفارسية. هذهحيث ساعدته  1تعرف اللسان الفارسي فأعجبتّن".
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ومن بعض الصور اليت تربز أتثر ابن بطوطة بلهجات الشعوب والتطلع على ثقافتها ونقلها إىل   
 : بالده، منها أمساء لولدي السلطان يقول

 معناه "تني" يعّن اجلسد و"بك" يعّن األمري، فكان امسه أمري اجلسد. : تني بك-

 2"جان" تعّن الروح وامسه كامال يعّن أمري الروح. : جان بك -

أما عن بعض األطعمة يف البلدان اليت قصدها ابن بطوطة واختالف مسمياهتا، يقول عن الرمان   
"رأيته ببالد اجلزائر ديبة املهل ال ينقطع له مثر ويسمونه أانر، فإن جل ابلفارسية الزهر  : يف اجلزائر

            3وانر الرمان".
يقول  حلكام والسالطني وتبادل الثقافاتالة على اختالطه مع امث يصف بعض املواقف الدّ   

ا هكذ" وكان أحدهم يهوداي فقال يل ابلعريب ال ختف، ف :حيث توىل القضاء بدهلي كيف ترمجوا له
 4مجاين وأصلي من بالد الشام".عاداهتم أن يفعلوا ابلوارد ، وأان الرتّ 

الصور تدل على أن رحلة ابن بطوطة غنية ابلتنوع الثقايف الذي أوجده من خالل ترحاله  هذهكل 
.لتعرف على حضارات األمم املختلفةللبلدان وحبه للتعلم واالستطالع ساعده على ا
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 اخلامتة
   تعّد كتب الرحالت من املراجع اجلغرافّية كما أهنا مراجع اترخيّية مهّمة إذ أهّنا تصف       

و بشكل دقيق جّدا التفاصيل اليّت عاشها و عاصرها الّرحالة خالل سفره. و من هنا استمدت 
   متعتها حيث أّن كل من يقرأ كتب الّرحالت يشعر ابملتعة الكبرية و كأنّه عاش يف تلك املدينة 

يف تلك الفرتة، فهي مبثابة فيلم سينمائي مّصور تصف بشكل دقيق كافّة التفاصيل خاّصة إن 
ولعّل ابن بطوطة من بني أّهم الّرحالة الّذين سطع  امتلك الكاتب أسلواب أدبيا شّيقا يف الكتابة.

هم يف مساء حّب التطّلع و املغامرة و الّذي مّيزه عليهم هو أنّه دّون رحلته فيم تغافل اآلخرون ؤ ضو 
   شياء الغري مألوفة فاق و حّب االستكشاف حبثا عن األلآل ابرتيادهعن تدوينها. فامتاز الّرحالة 

ن خالل جتّوله و سفره و العجيبة فامتزج عنده اخليال ابحلقيقة. حوت رحلته العجيب و الغريب م
    حي و األقاصي، فكان يركّز غالبا على الوصف كما سبق يف حديثه عن دمشقيف مجيع النوا

العجائيّب يف رحلة ابن  أييت و سحرها فجمع فيها الواقعّي و املتخّيل حّّت صارت مدينة فاضلة.
بطوطة ليقوم بوظائف معيّنة ، و يهدف إىل حتقيق غاايت كاإلمتاع و املؤانسة ، و التطهري، و هذا 

 ما صادفه الّرحالة يف ترحاله.

   أّما عن النتائج اليّت انتهت إليها هذه الّدراسة املتواضعة فيمكن رصدها يف الّنقاط التالّية:       

حيتوي على جمموعة من القصص و األحداث اليّت تساهم يف نقل صور اترخيّية إّن أدب الرحلة  -1
 للقرّاء، و يصف طبيعة و مراحل الّرحلة اليّت شارك هبا الّرحالة.

إّن الّسرد العجائيّب ميلك مرونة متكّنه من محل الكثري من املغازي و صهر األسطورّي و  -2
 قة كما يراها ابن بطوطة يف رحلته.احلكائّي و اخلرايّف يف بنية جديدة تعرض احلقي

 إّن املعتقدات الشعبّية و التقاليد كان هلا دور فّعال يف تطّور الّسرد العجائيّب عرب العصور. -3
املخّيلة العربّية كان هلا الّدور الكبري يف ظهور الغريب و املدهش يف الّرحالت.إّن  -4
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  أدب الّرحلة حيوي كثريا من األساطري و اخلرافات و بعض احملّسنات البالغّية، و مجال الّلفظ،  -5
 و حسن التعبري، و ارتقاء الوصف، و بلوغه حّدا كبريا من الّدقة.

األمصار و عجائب األسفار" الكتاب الوحيد البارز الّذي نقل  كتاب" حتفة النظّار يف غرائب -6
     ن عجائبعن ابن بطوطة، إذ يعّد موسوعة جغرافّية اجتماعّية روى و أرّخ فيها رحالته م

 و غرائب.
اشتهرت رحالت ابن بطوطة و فاقت احلدود حيث ترمجت للعديد من الّلغات كما طبعت  -7

 طبعات متعدّدة يف ابريس و مصر.
   جعل ابن بطوطة يرحتل هو رغبته يف أداء فريضة احلّج و طلب العلم، و لقاء األئمة ما -8

 و املشاييخ خماطرا حبياته و وقته.   
امتاز ابن بطوطة بوصفه الّدقيق للبلدان و بيئتها و شخصياهتا و أحداثها، اتركا انطباعاته  -9

 ب الّتاريخ و اجلغرافيا.أصبحت رحلته من املراجع املهّمة يف كت، وقد ومقاران بينهما
كان الفضل يف كتابة رحلة ابن بطوطة البن جزي الكليب الّذي ساهم يف حتويل مغامراته  -10

 إىل نصوص مجعت يف كتاب محل قيمة فنّية رائعة.
     مل يرتك ابن بطوطة أّي شيء يف رحلته فقد نقل أحدااث واقعّية و اجتماعّية و اترخيّية،  -11

 لعجائبّية و الغرائبّية.و امتازت هذه األحداث اب
اآلفاق يف سّن مبّكرة،و دون مال و ال خربة   ابن بطوطة من أبرز الّرحالة الذين جابوايعترب -12

يف جمال االرحتال، و غري مبال ابملخاطر و األهوال، لكّنه أعطى لنا صورة دقيقة عن العامل 
 الّذي زاره و احتك به و عاصره. 
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 امللخص

الّرحالة  أدب الرحلة هو نوع من أنواع األدب القدمي الّذي عرف يف املاضي، و ارتبط ابلرحالت اليّت كان يسافر فيها
العرب الكتشاف أراض جديدة مل تكن معروفة يف الّسابق، كما يعرف أيضا أبنّه كافة املؤلفات و املخطوطات اليّت 

    وصلتنا من العصور املاضّية. و من بني هذه النماذج "رحلة ابن بطوطة املسماة" حتفة النظّار يف غرائب األمصار
و أمور عجيبة  به من حضارات و عادات و تقاليد،و عجائب األسفار، حيث نقل فيها كل ما صادفه و احتك 

خارقة للعادة، و من األشياء اليّت وصفها يف رحلته، العجائبّية من خالل ما صادفه يف سفراّيته، و يف دراسيت هذه 
جماالهتا املختلفة و ابلوقوف على مواطن ذكرها يف رحلة ابن حاولت الّتعريف هبذه العجائبّية املذكورة يف رحلته مبّينا 

 بطوطة.

 أدب الرحلة ، العادات ، احلضارات ، العجائبّية ، األدب القدمي ، غرائب األسفار. الكلمات املفتاحية :

Résumé:   

La littérature de vole est un genre de la littérature arabe ancienne.il s’agit des 

voyages faits par les arabes dans le passé dans le but de découvrir de 

nouvelles zones géographiques qui n’étaient pas connues auparavant, toutes 

les œuvres et tous les manuscrits sont parvenus des anciennes époque. Parmi 

ces œuvres nous avons un chef d’œuvre pour ceux qui contemplent les 

splendeurs des cités et les merveilles des voyages d’Ibn Batouta ou ce dernier 

a raconté tout ce qu’il a vécu comme traditions, coutumes et civilisations et 

d’autres phénomènes merveilleux durant son voyage. Dans cette étude j’ai 

essayé de définir ces merveilles citée dans son voyage tout en montrant ses 

déférents domaines et en mettant le point sur des endroits qu’il a cités. 

Les mots clés :le genre littéraire, littérature de vol, les coutumes, les 

civilisations, la littérature ancienne, les merveilles des voyages. 

Summary: 

Trip literature is a type of ancient literature, which was known in the past, it is 

linked to the Arabian trips to discover new lands which were not known 

before, and all the works and manuscripts that we received from the previous 

era. One of these consequences, Ibn battouta’s trip which is called 

“masterpiece of the principles in trip oddity and travel wonder”, where he 

stated everything encountered like civilizations, traditions, habits and strange, 

supernatural things. Moreover, things that he described un his trip, wonders, 

through what he came across. In my study, I have tried to define the wonders 

mentioned in his trip, indicating its various fields and highlighting where it is 

mentioned in Ibn battouta’s trip. 

Key words : trip literature – habits – civilizations – wonders – ancient 

literature – trip oddity. 


