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Resumen: “El elemento maravilloso en la literatura de viajes árabe”. Este artículo aborda un 
concepto muy relevante en la cultura árabe, el de lo maravilloso, y estudia algunas de sus 
manifestaciones en los libros de viajes árabes, algunos de cuyos textos acogen con fruición dicho 
fenómeno, que constituye un terreno fecundo para la narración de historias de carácter maravilloso, 
y garantiza el interés por parte de los lectores, lo cual viene a reflejar uno de los aspectos de la 
mentalidad árabe a lo largo de la época medieval. 
 
Palabra clave: Lo maravilloso, el viaje árabe. 
 
Abstract : « The wonderful element in Arabic travel books ». This article approaches a very relevant 
concept in Arab culture, that of the wonderful element, discussing some of its manifestations in 
Arabic travel books. These books welcome this phenomenon in a painstaking way, which constitutes 
a fertile ground for storytelling. The marvelous character of the stories guarantees interest on the 
part of readers and reflects one of the aspects of Arab mentality througout medieval times. 
 
Keywords:. Wonderful element, Arabic travel books.  
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عض ، والوقوف على بم العجيبمفهو  : يهتم هذا املقال بوضع اليد على مفهوم متميز يف الثقافة العربية أال وهوملخص املقال
الطابع  سرد األخبار ذات رحبا لجماال متظهراته يف الرحلة العربية اليت احتفت بعض نصوصها أميا احتفاء ¤ذا املفهوم؛ إذ كانت

  سيطمتداد العصر الو ابية على ة العر على مستوى القراءة، وذاك ما قد يعكس جانبا من جوانب العقليالعجائيب، وضمنت هلا تلقيا 
  

 الرحلة العربية -: العجيبكلمات مفاتيح

  

ؤيتها ملا ورها ور ل تطللعجيب حضور متميز يف الثقافة اإلنسانية، وهو يؤشر على مرحلة من مراح
  بة عنه. فهوم، والكتاهذا امل ايشةة Hعتبار كونيتها من تداول ومعحوهلا. ومل تسلم الثقافة العربية اإلسالمي

يظهر مفهوم لفظ العجيب يف ذخرية العرب املعجمية ونعين به لسان العرب البن منظور Hملعىن 
التايل: "الُعْجب والعَجب إنكاُر ما يَرُد عليَك قّلة اعتياده. وْمجُع العَجب أْعجاٌب (...) وقصٌة عجٌب، 

  )1(عِجٌب إذا كان حسًنا جدا. والتعجُُّب أْن تَرى الشيَء يُعجُبَك، تظنُّ أنَك مل تَر مثَله."وشيٌء مُ 
وواضح من خالل تعريف ابن منظور للعجيب أنه يقوم على أساسني: أول هو منطق اإلنكار، 

راق فالعجيب هو الذي ينكره الناس، والثاين هو منطق االستحسان، فالعجيب هو ما استحسنه الناس و 
إعجا¤م. أما امليسم املهم يف تعريف العجيب فهو قلة اعتياده وخروجه عن منطق املألوف، وذاك ما قد 
تشرتك فيه أغلب التعريفات، ومن األمثلة على ذلك ما ورد يف املعجم الوسيط الصادر عن جممع اللغة 

 الشيِء، يُقال: هذا أمٌر عَجٌب، وهذه العربية، والذي جاء فيه: "الَعَجُب رْوعٌة Vخُذ اإلنساَن عند اْستعظامِ 
وعلى كثرة التعجب ومدارجه تتكاثر صيغه وألفاظه  )2(قصة عَجٌب، وعَجٌب ُعّجاٌب: شديٌد للمبالغة."

املشتقة من األصل الثالثي، وعليه جند صيغة عاجب الدالة على دوام حالة العجب واستمراريتها نظرا لفعله 
(بتشديد اجليم) دالة على شدة العجب ووصوله أعلى املراتب مع العميق يف النفس. وعجاب وعجاب 

  Vكيد صيغة املبالغة واإلثبات وVكيد حقيقة األمر املتعجَّب منه.
ب، وأعاجي عاجبأوحيفل الشعر العريب القدمي ¤ذه األلفاظ، من بني ذلك ما جاء على شكل 

 والواردة يف قول الشاعر:
  

  )3(أعاجيب ال ُحتصى خبط وال عقد    دويف األرض ْحتيا Hحلجارة والزن
 

  وأعاجيب يف هذا السياق مجع ألعجوبة على غرار أحدوثة وأحاديث. 
                                                 

  (مادة عجب) 260 -  259، ص. 4لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بريوت، د.ت. ج.   )1(
  لسان العرب (مادة عجب)  )2(
  27، ص 2، ج 1998اجلاحظ، البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة،   )3(
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  .اخليالءهو و ومثة صيغة بعيدة عن هذا املعىن متتح من الثالثي وهي الُعجب مبعىن الز 
ه، وأما مع ابن فارس يف جممل اللغة جند مساواته بني العجيب والعجاب فهما األمر الذي يُتعجب من

وذاك ما أّشر عليه اخلليل ابن أمحد الفراهيدي يف قوله: "أما العجيب فالعجب، وأما  )4(العّجاب فأكثر منه.
الُعجاب فالذي جاوز حد العجب، مثل الطويل والطُّوال. ونقول هذا العجب العاجب، أي العجيب. 

غوي جنده يعّرف العجيب ومع خمصص ابن سيدة الذي ُعرف بعمقه الل)5(واالستعجاب شدة العجب."
  )6(قائال: "الُعجب والَعجب إنكاُر ما يرِد عليك لِقلة اعتياِده..."

ري غدهاش وجما¤ة اء االنن جر والراجح أن صيغة العجب تدعو إىل املبالغة Hلنظر إىل ما يعرتي اإلنسا
كثرة الصيغ   ان بنياقرت  املعتاد وغري املألوف، وذاك ما قد يدفعه إىل وصف الشيء Hلعجيب، هناك إذن

ب، َعجب، عجب، عجْ (صيغ اللفظية الدالة على العجيب وبني املبالغة يف وصفه و�ويله، وإن اختلفت ال
، إضافة ستحسانو االعجيب، عجاب، عّجاب...) فإن املعىن واحد هو التعبري عن ضرب من االستنكار أ

  ية.إىل التأشري على تفاوت درجات العجيب، ووقعه على النفس البشر 
ء القزويين يف كتابه عجائب املخلوقات  بل إنه عرف نقلة نوعية عرب التنظري له، مهمة تكفل ¤ا زك̂ر
وغرائب املوجودات، الذي حاول بني ثنا^ه التمييز بني لفظي العجيب والغريب، مع إدراك غا^�ما وهي 

يفها، ليظهر له حقائقها، فإ�ا "التفكر يف املعقوالت، والنظر يف احملسوسات، والبحث عن حكمتها وتصار 
وقد عّرف القزويين العجيب Hلقول: "العَجب احلرية تْعرض  )7(سبب اللذات الدنيوية والسعادات األخروية."

ومّثل لذلك خبلية النحل اليت  )8(لإلنسان لِقصوره عن معرفة سبب الشيء، أو عن معرفة كيفية Vثريه فيه."
قبل، يقول: "مثاله أن اإلنسان إذا رأى خلية النحل، ومل يكن شاهده  يصيب العجُب كلَّ من مل يرها من

قبل، لكثرت حريته، لعدم معرفة فاعله، فلو علم أنه ِمن عمل النحل لتحّري أيضا من حيث إن ذلك احليوان 
  )9(الضعيف كيف أحدث هذه املسدسات... فهذا معىن العجب، وكل ما يف العامل ¤ذه املثابة."

ويين فكل شيء يف الكون يدعو إىل العجب متاما كخلية النحل، وحده االعتياد على Hلنسبة للقز 
الشيء وألفته هو ما ُخيرجه من جمال احلرية واالندهاش إىل الطبيعي. فما من شيء "إال وفيه من العجائب ما 

                                                 
  .651، ص 3، ج 1986، 2جممل اللغة، ابن فارس، حتقيق عبد احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة، ط   )4(
، 1988، 1ليل بن أمحد، حتقيق مهدي املخزومي، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، ط كتاب العني، اخل  )5(

  .235، ص 1ج 
، ص 1، ج 1985، 1املخصص، حتقيق مصطفى السقا وحسن نصار، معهد املخطوطات، جامعة الدول العربية، ط   )6(

205.  
  .8، ص 2000وعات، بريوت، زك̂ر القزويين، عجائب املخلوقات، مؤسسة األعلمي للمطب  )7(
  .10املصدر نفسه، ص   )8(
  9املصدر نفسه، ص   )9(
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  )10(ال حيصى، وإمنا سقط التعجب هنا لألنس وكثرة املشاهدة."
 ناشئ عن إنكارنظور البن مبط Hلقزويين خمتلف متاما عن نظريه لدى اوالعجيب يف هذا السياق املرت

األسباب  ن معرفةعلقي الشيء أو استحسانه، بل هو رد فعل نفسي أساسه احلرية، ومرده قصور فكر املت
اطة Hلشيء، لى اإلحعرفة املفسرة له Hعتبار أن احلرية هي شكل من أشكال العجز عن الفهم وقصور املع

  ل العجز إال Hلعلم واملعرفة.وال يزو 
ل أن هذا ، واحلاعجيبوالراجح أن اإلحساس Hلعجيب مرتبط Hملتلقي أكثر من ارتباطه Hلنص ال

  املتلقي يقف أمام العجيب مواقف ختتلف من واحد آلخر:
ىل وصفه إيقوده  ك مافإما أنه يرفض متاما وبشكل قطعي هذا العجيب، بدعوى استحالة وقوعه وذا

  املمكن، وبضرب اخليال وبسحر الساحر.بغري 
ف ظاهرة ويتكيلا أو أنه يرفض وإما أنه يقبله قبوال حسنا بدعوى أنه كرامة ويل أو خارقة من اخلوارق،

  معها بشكل تزول معه احلرية والعجب. 
 وقد ارتبط العجيب يف الثقافة العربية اإلسالمية Hلشعر أميا ارتباط، إذ عد النقاد العرب القدامى
الشعر ذا خصيصة عجائبية، وأول من يُظهر ذلك ابن سينا عندما أكد على أن التعجيب هو ما يثري 
االنفعاالت التخييلية أو يفرض اإلذعان على املتلقي، وْحيمل النفس على االنفعال، والعجب الدهشة حلسن 

إ�رة العجيب تكون نتيجة التشبيه، وهو أشد ارتباطا Hلشعر الذي يقال إلحداثه فقط. ولدى اجلرجاين أن 
  )11(وجود شيء يف غري مكانه، وإجياد شيء مل يوجد ومل يُعرف من أصله يف ذاته وصفاته."

مع البالغي األندلسي حازم القرطاجين جند التأكيد على الربط بني الشعر والتخييل وإحداث 
اليت يقوى انفعاهلا وVثرها إذا  التعجيب، مع االستئناس مبفهوم احملاكاة، فهو حيصر التعجيب يف حركة النفس

  )12(اقرتنت حبركتها اخليالية، ويقول: "كلما اقرتنت الغرابة والتعجيب Hلتخييل كان أبدع." 
اكاة البعيدة تناسبة واحملادرة املالن وواضح إحلاح هؤالء النقاد الثالثة على أمهية التخييل والصور البيانية

  يد.تعجيب الذي يعد غاية غا^ت الشعر اجلعن الصدق والغرابة على إحداث عنصر ال
قضية أخرى يف نفس السياق Éقشها أكثر من Éقد هي نسبية العجيب، وتفاوته من ثقافة إىل 
أخرى، فما قد يبدو عجيبا لدى قوم، ليس كذلك عند أقوام آخرين، وذاك ما يعضد فكرة أن العجيب 

اإلطار يقول أحد ُمنّظري العجائيب وهو تزفيطانتودوروف:  مرتبط Hملتلقي أكثر من ارتباطه Hلظاهرة. ويف هذا
  )13("يكمن الفانتاستيك يف القارئ وليس النص، أي التأويل وليس الكتابة."

ويفرق تودوروف بني العجيب والغريب Hلتأكيد على أن الغريب هو الذي تبدو أحداثه فوق طبيعية 
                                                 

  .13املصدر نفسه، ص   )10(
  .13املصدر نفسه، ص   )11(
  .90، ص 1981، 2منهاج البلغاء وسراج األدHء، حتقيق عبد العزيز خوجة، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط   )12(
  .11، ص 1993لصديق بوعالم، دار الكالم، الرHط، مدخل إىل األدب العجائيب، ترمجة ا  )13(
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وهذا يعين أن األحداث اليت تبدو يف البداية خارقة  )14(يا،على مدار احلكاية، ويف النهاية تلقى تفسريا عقالن
وغري قابلة للتفسري سرعان ما تتحول إىل أحداث عادية مفهومة، فيكون تفسريها حينئذ إما االحتماء 
بتفسري أن هذه األحداث مل تقع فعال أو تكون نتيجة ختيالت Éجتة عن أحالم أو هلوسات أو نتيجة 

  صدفة.  
 عموما يف الثقافة العربية اإلسالمية �خبار املذّكرين وقصصهم، وكذا الروا^ت ارتبط العجائيب

واحلكا^ت اليت كان يرّوجها القصاص بني أوساط العوام، خصوصا بعد انفتاح الثقافة العربية على نظري�ا 
يلة، كما الفارسية اليت أفرزت دخول نصوص مستها األساس هو اخليال ككتاب كليلة ودمنة وألف ليلة ول

اندست كثري من اإلسرائيليات ضمن هذه الروا^ت، وبقيت مصدرا ال ينضب من مصادر الالمعقول العريب، 
إضافة إىل حضور رواة مشهورين يف الثقافة العربية اإلسالمية كان هلم دور Hرز يف هذا السياق، ومن بينهم 

والشعيب صاحب كتاب سري امللوك... ابن هشام صاحب السرية، واجلاحظ، واملسعودي، وابن خرداذبة، 
و�دف هذه املؤلفات الشهرية إىل اجلمع بني اإلفادة واملتعة. ويف هذا السياق يذكر ابن رشد: "وليس هناك 

وحييلنا هذا القول  )15(واضع Éموس ال يستعمل القصص املخرتعة؛ أل�ا ضرورية للعامةيف حتصيل السعادة."
رتعة يف الثقافة العربية، فقد كانت ضرورة وجماال لتحقيق اإلمتاع واملؤانسة على أمهية القصص العجائبية املخ

بتعبري أيب حيان التوحيدي، كما كانت له ضرورة سياسية متمثلة يف حتويل عامة الناس عن القضا^ األساسية 
البعض بربوز للدولة. على أن هذا الشيوع والتسامح مع العجائيب والشفهي مل ُخيِف بعض اإلنكار له، وربطه 

األدبني الرمسي والشعيب، وخص بعضهم تداول النصوص الغرائبية اخلرافية بني الطبقات االجتماعية املتدنية 
وحدها دون غريها، يف حني ظلت الثقافة العاِلمة منتشرة بني علية القوم، وذاك ما يفسره عدم اهتمام 

واجلاحظ عينه Hعتباره أحد رموز األدب العريب  جمموعة من النقاد العرب املرموقني ¤ذا األدب الغرائيب،
يَقصر أحد عناوين أبواب كتابه احليوان على "Hب من ادعى من األعراب والشعراء أ�م يرون الغيالن 

  )16(ويسمعون غرين اجلان."
من الفنون  يال وهياخل وقد كان مسوغ هذا االهتمام Hلكتب ذات الطابع الغرائيب هو إغراقها يف

  .ذكر هللا ل عنالشعبية الشفهية اليت ال طائل من ورائها، وقد تدخل يف Hب ما يشغ األدبية
حتتوي كتب الرحلة على الكثري من الوقائع واألحداث اليت تسمح بتوسيع دائرة احللم وختطي العقل 

الغرابة، إن إىل ما وراءه، لتصبح الرحلة نتيجة ما حتتويه من تعجيب وخيال سفرا يف اجتاه األقاصي إىل ختوم 
نصوص الرحلة بذلك هي فضاءات مفتوحة تتكشف فيها مقدرة اخليال على توسيع دوائر املمكن 
واملستحيل، وفيها كذلك تنكشف "كيفيات غزو اخليال والتوهم منطقة الالمعقول، حىت أنه ال ميكن أن 

                                                 
  .68نفس املرجع، ص   )14(
  91خمتصر كتاب السياسة ألفالطون، ص ابن رشد، ، الضروري يف السياسة )15(
  من الكتاب. 91، واملقصود هو الباب 6كتاب احليوان، أبو عثمان اجلاحظ، اجلزء  )16(
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نيه من فريد وعجيب ومهيب يُنظر يف الكالم Hعتباره مصدقا به أو غري قابل للتصديق ألنه "يكرس مبا يبت
  )17(مبدأ رفع عدم التصديق الذي ينهض عليه السرد عامة."

إن الرحلة Hعتبارها انتقاال هي حركة من ا�ال الضيق إىل الرحب، من املعلوم إىل ا�هول، من 
لزمان األليف إىل العجيب ومن اهلنا إىل اهلناك، هي تلبية لرغبة الكائن البشري يف عدم التقيد بشروط ا

واملكان احلتمية، هي بذلك فعل وجود وحترر... ويلحق بفعل الرحلة فعُل التدوين الذي يقيد التجربة، 
لنصبح أمام زمنني: زمن التجربة وزمن الكتابة، ولكل خصائصه وصور تشكله. ومن الالزم، يف هذا السياق، 

والحق، زمن مطَلق هو زمن االنتقال،  زمن سابق)18(االستئناس مبا كتبه سعيد يقطني عن العالقة بني زمنني:
وآخر الحق مقيِّد للتجربة املطلقة هو زمن تدوينها... يكون زمن التدوين أو القّص بذلك غري منفتح على 
زمن خوض التجربة إال Hستحضار التذكر واحلنني، تذكٌر يسمح بنقل هذه التجربة إىل اآلخرين، ليصبح فعل 

مسى هو نقل معرفة السابق إىل الالحق، وذاك ما يظهر على مستويني: التدوين ذا طابع معريف هدفه األ
مستوى التلقي من الدرجة األوىل الذي ينقله الرحالة إىل Hقي الرحالة الالحقني عليه وهنا تكون الرحلة ذات 
طابع تعليمي، ويتجلى ذلك من خالل استفادة الرحالة الذين كانت هلم رحالت حجازية من ابن جبري 

يعد عالمة دالة يف الرحلة احلجازية والذي استفاد منه ابن بطوطة نفسه. هذا إضافة إىل مستوى التلقي  الذي
  من الدرجة الثانية املتأيت عرب قراءة غري الرحالة للرحلة والذي ينشد من خالهلا االستمتاع Hلقراءة.

ذي يصف من خالهلا رحلته إىل ومن بني الرحالت اخليالية نذكر رسالة الغفران أليب العالء املعري ال
العامل اآلخر، على لسان ابن القارح وعرب انتقاالت أربع من اجلنة إىل النار والعكس، ومع كل انتقال تُروى 
حكا^ت يف غاية العجائبية، كما يتحدث املعري عن لقائه مبجموعة من شعراء اجلاهلية واإلسالم الذين 

مضموÉ -رحلة ذاع صيتها Hملشارق واملغارب. وعلى شاكلتها  /وهي رسالة )19(أشادوا مبقدرته الشعرية.
رسالة التوابع والزوابع البن شهيد األندلسي واليت تساءل الباحثون كثريا عن نوعية العالقة بينها  -وشكال

وبني رسالة الغفران، وعن أيهما استفاد من اآلخر وحاز قصب السبق، وهي رحلة قادت شاعر قرطبة إىل 
وحيفل الكتاHن  )É ،)20ظر خالهلا كبار الشعراء، وتبادَل وإ^هم اإلجازات يف اخلطابة والنظم.بالد اجلن

Hلصبغة العجائبية، إذ يصوران عاملا غري واقعي، ويرصدان أحدا� مغرقة يف اخليال على مستوى الفضاء 
هر�ما، واهتمام القراء والنقاد والزمان، مما جيعل املتلقي ينفعل كثريا إزاء العملني، وال أدّل على ذلك من ش

  على حد سواء ¤ما على امتداد Îريخ األدب العريب إىل اآلن.
إىل جانب الرحلتني السابقتني املغرقتني يف اكتشاف أسرار العامل العلوي، ميكن القول إن رحالت 
                                                 

ليوسفي، ضمن: رواد اآلفاق، الرحلة العربية: املغرب منطلقا وموئال، أحباث حركة املسافر وطالقة اخليال، حممد لطفي ا )17(
  .341 ، ص2003ندوة الرحالة العرب واملسلمني، دورة الرHط، 

  .162 . ص1993، شتنرب، 3، ا�لد 9"خطاب الرحلة العريب" يقطني سعيد، ضمن جملة عالمات يف النقد، اجلزء  )18(
  .1999ء املعري، دار أمواج، بريوت رسالة الغفران، أبو العال )19(
  .2013التوابع والزوابع، ابن شهيد األندلسي، حتقيق بطرس البستاين، دار صادر، بريوت،  )20(
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ارية، ويرجع هذا أخرى مل تلتفت كثريا إىل املسلك العجائيب وخنص Hلذكر منها الرحالت احلجازية والسف
العدول عن العجائيب إىل إحساس الرحالة بثقل املسؤولية امللقاة على عاتقه، واليت جتعله حريصا على تدوين 
األحداث كما هي دون استزادة أو مطاوعة لوساوس اإلغراب، فالرحلة احلجازية على سبيل املثال يهيمن 

وصف الطريق الذي سلكه الرحالة للوصول إىل عليها الطابع الديين، وهي تتكفل بوصف مناسك احلج، و 
األمكنة املقدسة، ويكون الرحالة حينها حريصا على نقل جتربته �مانة، وهدفه تعليمي Hألساس؛ وهو تقريب 
املناسك من املتلقي ووصف املشاعر الدينية املتأججة. وكذلك الشأن يف أغلب الرحالت السفارية اليت 

ومتابعة األحداث املتعلقة Hلسفارة إىل بلد آخر، مما يستدعي االلتزام بصدقية حيرص فيها الرحالة على رصد 
األحداث انطالقا من التقرير الذي يقدمه الرحالة عن مهمته، ومرورا بسرد املسار وأخطار الطريق، وصوال 

ة إىل ما إىل سرد مشاهدات عن تقاليد اآلخر انطالقا من مراسيم االستقبال. ويف الغالب ما يلجأ الرحال
  مسعه من أخبار إلعطاء جتربته الرحلية الفرادة والتميز.

وإذا كانت رحالت حجازية وسفارية مل تلتفت إىل املسلك العجائيب، فإن رحالت غريها اهتمت به، 
واستفاضت يف رصده عرب أشكال متنوعة، ونستشهد منها بنموذجني، وذلك على سبيل التمثيل ال احلصر: 

رحلة ابن فضالن إىل بالد الروس والرتك والصقالبة، والثانية هي حتفة األلباب وخنبة الرحلة األوىل هي 
حيث  )21(اإلعجاب أليب حامد الغرÉطي األندلسي واللتان ميكن اعتبارمها جزًء من "اجلغرافية األسطورية"

  يتمظهر العجائيب يف األساطري ويف احملكيات الشفهية الشعبية.
الم وبناء دئ اإلسمبا عالن أن الغاية من الرحلة هي تلقني الصقالبةمع ابن فضالن جند هذا اإل

ن أاسي، وال غرو فة العبخلليااملساجد؛ سنكون بذلك أمام رحلة سفارية خالل القرن الرابع اهلجري �مر من 
رف عربية والذي عضارة الاحل حتفل هذه الرحلة Hلعجائبية إHن هذا العصر (العباسي) الذي يعد أزهى عصور
ما كبة التقليدية  ب الكتاساليأحتوالت سياسية واجتماعية كبرية، والذي سعى على امتداده املؤلفون إىل خرق 

 ظهرت من قبل، وذلك عرب االهتمام مبوضوعات مثرية وذات طبيعة عجائبية.
هولة تكمن أمهية الرحلة يف أدبيتها، ويف تعريفها مبناطق جمهولة (وغالبا عند التعريف Hملناطق ا�

تلتبس املعلومة Hخلرافة) فجمعت بني التاريخ واجلغرافيا، كما اهتمت بواقع األقوام البعيدة، يقول  
كراتشكوفسكي عنها: "ال ميكن إنكار قيمة الرحلة األدبية وأسلو¤ا القصصي السلس ولغتها احلية املصورة 

  )22(."اليت ال ختلو بني آونة وأخرى من بعض الدعابة اليت مل تكن مقصودة
لقد كان مسار الرحالة طويال، وسعى على امتداد هذا املسار إىل تصوير ثقافة الشعوب املختلفة، 
تصوير جتاوز الواقعي إىل العجائيب، ونشأ عن طابع االندهاش الناشئ عن الوعي بشدة املفارقة واالختالف 

جلهل والكفر كما يذهب إىل ذلك ابن بني األÉ ذي املركزية اإلسالمية املتفوقة، واآلخر الغارق يف غياهب ا

                                                 
  .51، ص Î1ريخ األدب اجلغرايف العريب، كراتشكوفسكي، ج  )21(
  .Î186ريخ األدب اجلغرايف العريب، ص  )22(
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  فضالن. 
وقد تعددت شخصيات وفضاءات ابن فضالن العجائبية، أكدت على افتنان هذا الرحالة بكل 
عجيب غريب عاينه يف البلدان ا�هولة، ومن احلكا^ت العجيبة اليت أوردها قصة الرجل العظيم اخللقة الذي 

يتحدث عنه فرجع بنفسه إىل ملك الصقالبة ليخربه �مره، فكان  رمى به النهر ومسع ابن فضالن أحد رفقائه
من حديث امللك أن النهر أخرج هلم يف الزمن املاضي رجال على غري هيئة البشر، إذا نظر إليه الصيب مات 

وهنا يظهر أن صاحب احلكاية أسند صفات حيوانية  )23(وإذا نظرت إليه املرأة احلامل اّطرحت محلها.
ال يفلت منه أحد. وُتذّكرÉ هذه احلكاية حبكاية شيخ البحر الذي ظهر للسندHد يف رحلته  لإلنسان الذي

  اخلامسة.
مبا عن ث به ر ي حدّ والواضح أن ابن فضالن يعتمد السماع، وُيسند اخلرب إىل أحد رفقائه الذ

  يفة.شر ية اللنبو شخص آخر، وتلك صيغة تذّكرH Éلعنعنة كما مت التعارف عليها يف األحاديث ا
وحييد ابن فضالن مرات أخرى عن طابع اإلسناد لريوي مشاهداته حىت يضمن صدقية املروي، 
وحيمَل املتلقي على التصديق، ومن تلك املشاهدات الشيقة ما حيكيه: "ورأيت من العجائب ما ال أحصيها  

ق السماء وقد امحرت كثرة، من ذلك أن أول ليلة بتناها يف بلده رأيت قبل مغيب الشمس بساعة قياسية أف
امحرارا شديدا، ومسعت يف اجلو أصواÎ شديدة ومههمة عالية، فرفعت رأسي فإذا غيم أمحر مثل النار قريب 
مين، وإذا تلك األصوات واهلمهمة منه، وإذا فيه أمثال الناس والدواب، وإذا يف أيدي األشباح اليت فيه تشبه 

قطعة أخرى مثلها أرى فيها أيضا رجاال ودواب وسالحا، فأقبلْت  الناس رماٌح وسيوف أتبينها وأختيلها، وإذا
هذه القطعة حتمل على هذه كما حتمل الكتيبة على الكتيبة، ففزعنا من ذلك، وأقبلنا على التضرع والدعاء، 
وهم يضحكون منا ويتعجبون من فعلنا (...) فما زال األمر كذلك ساعة من الليل مث غابتا. فسألنا امللك 

ك فزعم أن أجداده كانوا يقولون: إن هؤالء من مؤمين اجلن وكفارهم، وهم يقتتلون كل عشية، وإ�م عن ذل
  )24(ما عدموا هذا منذ كانوا كل ليلة."

ثر من ليها أكقف عو ومن بني العجائب كذلك اليت يسوقها ابن فضالن حكاية ^جوجوماجوج اليت 
  بة... رحالة، والذين طلت التصورات عنهم متفاوتة ومتضار 

يطول بنا املقال عند استعراض احلكا^ت العجائبية اليت حفلت ¤ا رحلة ابن فضالن، ألجل ذلك 
ننتقل إىل رحالة آخر صنو ابن فضالن وهو أبو حامد الغرÉطي الذي قام برحالت إىل املشرق وخراسان 

الذي جعله يف أربعة  )25(ب،والشمال األوريب وألف عنها كتابني: األول بعنوان حتفة األلباب وخنبة اإلعجا
أبواب: األول يف صفة الدنيا وسكا�ا، والثاين يف صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان، والثالث يف صفة 

                                                 
  .96 - 95 رحلة ابن فضالن، ص )23(
  .83 - 82 بن فضالن، صرحلة ا )24(
  .1993، 1 حتفة األلباب وخنبة اإلعجاب، حتقيق إمساعيل العريب، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، املغرب، ط )25(
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البحار وعجائب حيوا�Éا، والرابع يف صفات احلفائر والقبور. أما الكتاب الثاين فقد اختار له الغرÉطي 
  )26(عنوان املعرب عن بعض عجائب املغرب.

وقد افتنت الغرÉطي Hلعجائيب حىت لَيمكن عده منوذج الرحلة العجائبية العربية. ومن بني احلكا^ت 
اليت تشبه إىل حد كبري حكا^ت ألف ليلة، وهي حكاية  )27(العجائبية اليت اهتم ¤ا الغرÉطي مدينة النحاس
األول من الكتاب بنفس االسم، والذي يذكرها يف اجلزء  )28(وقفنا عليها لدى املسعودي يف مروج الذهب،

ويتحدث عنها يف اجلزء الثاين بصيغة أخرى حتت اسم مدينة "الصفر"كما تعرض هلا صاحب آ�ر البالد 
حتت مسمى مدينة النحاس، ويسميها أيضا مدينة الصفر، وجند هلا ذكرا كذلك لدى ابن  )29(وأخبار العباد

حتت  )31(احلموي يف موضعني من كتابه معجم البلدان ويذكرها ^قوت)30(الفقيه يف خمتصر كتاب البلدان،
  اسم مدينة "البهت."

وقد أحل أحد الباحثني على التعالق بني املدنية وجسد املرأة، مشريا كذلك إىل املشا¤ة بينها وبني األم 
يدعو يف الرتاثني اليهودي واملسيحي قائال: جتسد مدينة النحاس األم كفضاء فنطازي للمتعة، الفضاء الذي 

وقد تطرقت الباحثة األسبانية ما̂ر  )32(املوضوع إىل الضياع يف دواخله، كما ضاع أوديب يف اهليام بوالدته.
خسوس ملدينة النحاس يف كتاب هلا ضمن فصل املعمار يف األدب العريب، كما علق أحد الدارسني على 

احلنون، فهي خيالية وجنات نعيم  املدينة Hلقول: إ�ا مدينة إسقاطية تصور آمال الشعب، وترمز لألم
  )33(ومهية.

اع ومن رب السمععم لقد مشلت العجائبية عنصرا آخر هو صورة اآلخر اليت تكونت يف الغالب األ
  ف. االختال ديدةخالل مراكمة جمموعة من الصور النمطية حول الشعوب، خصوصا تلك البعيدة والش

سودان يقول عنها:"وأهل غانة أحسن السودان سرية يطالعنا أول ارتسام لصورة اآلخر عن فرقة من ال
وأمجلهم صورا، سبط الشعور، فيهم عقول وفـَْهم، وحيجون إىل مكة، وأما قناوةوقوقو وملي وتكرور وغدامس، 
فقوم هلم �س، وليس �راضيهم بركة، وال دين هلم وال عقل، وأشرهم قوقو، قصار األعناق، فطس األنوف، 

                                                 
  . 1999املعرب، وضع حواشيه حممد أمني ضناوي، دار الكتب العلمية، بريوت،  )26(
  .55حتفة األلباب وخنبة اإلعجاب، ص  )27(
  .262، ص 2ج  \ 14، ص 1جلوهر، املسعودي، ج مروج الذهب ومعادن ا )28(
  .558، ص 1969آ�ر البالد وأخبار العباد، زك̂ر القزويين، دار صادر، بريوت  )29(
  .88، ص 1303خمتصر البلدان، ابن الفقيه، طبع بليدن، مطبع بريل،  )30(
  . 422 - 321 ، ص1906معجم البلدان، ^قوت احلموي، عين بتصحيحه حممد أمني اخلاجني،  )31(
)32( Edgar Weber "Ville de cuivre une ville d'al Andalous", in Sharq al Andalus, Anales de la 

Universidad de Alicante, n 6, 1989, p 75.  
  .48و 1 ، ص1977عليزيعور، الكرامة الصوفية واألسطورة واحللم، دار الطليعة، بريوت،  )33(
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  )34(م حب الفلفل، وروائحهم كريهة كالقرون احملرقة..."محر العيون، كأن شعوره
ال نتلمس يف هذه الصورة اجلامدة أّي حضور للغرÉطي، إذ يرمسها عن السودان وهو بعيد كل البعد 
عن أرضه، ويكمل هذه الصورة �خرى عن السودان كذلك: "ومن أنواع السودان زيلع، وهم أعف أهل 

وحيجون إىل مكة كل سنة مشاة. ومن بالد السودان إىل الزنج والبجة  السودان، مسلمون يصومون ويصلون،
  )35(مسرية أربع عشرة سنة، Øكلون الكالب، ويفضلو�ا على الغنم وØكلون الفار."

ية، وهي ت اخللقلصفاامييز الغرÉطي بني هؤالء Hستحضار مسات من قبيل األخالق والدين وبعض 
ا ترتاوح دين. كمب اللعفة، والشجاعة، والسرية احلسنة على حسامسات تعلي أوال من شأن األخالق كا

  األحكام بني اإلجيابية والسلبية.
ويرجع تضارب كل هذه األحكام، وضياع حقيقتها إىل أن إفريقيا كانت سرا غامضا يف العصر 

لذلك مل يكن من السهل نشوء تصور واضح عن أهلها، وظلت صورة مشاكلتها للبهائم  )36(الوسيط،
  )37(التوحش هي الغالبة.و 

ينتقل الغرÉطي، بعد احلديث عن السودان، إىل ذكر الصني واهلند قائال: "وأما بالد الصني فهي  
كبرية، وملوكها أهل عدل وإنصاف، وهم أكثر من أهل اهلند أضعافا مضاعفة، ويف أرضهم نعم كثرية، وهلم 

 والديباج، وغري ذلك، وهم يعبدون األصنام كأهل أنواع من الصنائع ال يهتدي إليها غريهم، كالفخار الصيين
اهلند، إال أن أهل اهلند ال Øكلون احليوان وال ما خيرج من احليوان كالعسل واللنب، وحيرمون على املسلمني 
ذبح البقر، ويبيحون هلم ما سوى ذلك، وحيرتمون التجار من املسلمني غاية االحرتام، وال يؤخذ منهم عشور 

اء، وال مكس، فيا ليث ملوك املسلمني اقتدوا ¤ذه السياسة احلسنة، فهم كانوا أحق ¤ا، ولكن يف بيع أو شر 
  )38("!ذلك للحكمة اإلهلية

وحتضر يف هذا الوصف املعامل العامة وخصوصيات الشعوب، خيفف خالله الغرÉطي من غلواء املعيار 
ر الوسيط، واحلق أن املسلمني قد اجتهدوا  الديين يف النظر إىل اآلخر، والذي ظل سائدا على امتداد العص

وظلت هذه الصورة  )39(كما يقول نور الدين أفاية يف تقدمي أعمال شبه "استشراقية عن اهلند والصني."

                                                 
  .40 - 39 نفسه، ص )34(
  .É41 - 42طي، ص.الغر  )35(
)36(  André Miquel, La Géographie Humaine du Monde Musulman, op. cit., p. 127, 202.  
 سة، م.م. صيقول التوحيدي: وأما الزنج والسودان فغلبت عليها الفسولة، وشاكلت البهائم الضعيفة. اإلمتاع واملؤان )37(

زيز العلوي، "صورة األرواحية عند الرحالة املسلمني واملسيحيني يف . وانظر عن التدين Ûفريقيا السوداء: عبد الع150
  . 111 - 85، ص. 2003العصر الوسيط". ضمن كتاب الرحلة بني الشرق والغرب، منشورات كلية اآلداب HلرHط، 

    .46الغرÉطي، ص  )38(
  .301نور الدين أفاية ، م. م،  )39(
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 )40(املرسومة هلم مقبولة وشبه خالية من التحامل والتشويه املقصودين لذا�ما كما يقول عبد هللا إبراهيم.
ت كتابه مروج الذهب قوله يف أهل الصني: "واخلصب والعدل هلم شامل، ويلخص املسعودي الذي ذاع صي

وقد كان الرتكيز أكثر عند احلديث  )41(واجلور يف بالدهم معدوم، وهم من أحذق خلق كفا بنقش وصنعة."
  عن الصينيني على حذقهم يف أنواع الصناعات. 

غرÉطي عن سكان روما وال تكتمل الصورة عن اآلخر دون احلديث عن النصارى، إذ يقول ال
إ�م:"أمة من النصارى يقال هلم Éمش، وهم أشجع من اإلفرنج، وأحسن وجوها من مجيع الروم، وعندهم 

والرحالة يف هذه الصورة مير مرور الكرام، غافال بذكر أعاجيب  )42(صناع كثريون يف مجيع الصناعات."
  يكون حاضرا عند استحضار النصارى. البلدان عن االحتكام إىل املعيار الديين الذي غالبا ما 

ما ابن فضالن وأبو حامد الغرÉطي إال منوذجني للرحالة العرب املسلمني الذين حربوا رحالت على 
غاية األمهية، واهتموا بوصف ما عاينوه من عجائب البلدان والسكان، وحققوا بذلك نسبة مقروئية على 

غاية من األمهية.

                                                 
خيال اإلسالمي خالل القرون الوسطى، إبراهيم عبد هللا، املركز الثقايف العريب، املركزية اإلسالمية: صورة اآلخر يف امل )40(

  .129 . ص2001بريوت/البيضاء، 
  .136، ص  Iاملسعودي، م.م.  )41(
  .70الغرÉطي، ص  )42(


