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 شر ووتددر  
 

قادة "أ ثقدم ابمشكر اجلزيل، والامتنان امعظمي ا ىل أ س تاذي امفاضل ادلكتور 

، اذّلي أ سهم يف ثوجهيي  وثطويب حبيث وبذل يل من وقته رمغ مشاغهل "محمد

امكثرية وأ ضاء يل بنري فكره ما دىج من دروب هذا امبحث ورعاه حّّت 

رضب جذوره يف ال رض وامتّد بساقه مريى امنور فبارك هللا فيه وأ جزل هل 

كام أ ثقّدم بشكري اخلامص ا ىل لّك أ ساثذيت وأ خّص ابذّلكر . املثوبة وامعطاء 

اميت اكهت يل هعم س ند ومعني كام أ شكر امسادة أ عضاء "مىن عالم"ال س تاذة

 .                                                                    جلنة املناقشة عىل رضامه بتقيمي هذا امعمل وحرضهم عىل ثقوميه
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أدب الرحمة مف األنكاع األدبية التي اٌتسمت بممٌيزاتيا كطابعيا الخاص ذلؾ أٌف يعٌد     

مضمكنيا يتعٌرض لمختمؼ نكاحي الحياة السياسية، االجتماعية، االقتصادية، الثقافية، 

إلخ ، غير أٌنيا لـ تحظ بالدراسة التي تستحقيا مثمما حظيت األنكاع أك الفنكف ...الدينية

األدبية األخرل كالقصة كالركاية كغيرىا، خاصة في األدب الجزائرم إذ ليست ثٌمة دراسة 

نقدية حقيقية تكفي ىذا النكع حٌقو، خاصة إذا ما تعٌمؽ األمر برحمة عبد الرزاؽ بف حمادكش 

الجزائرم، إذ ال يعثر الباحث عمى دراسة نقدية معٌمقة لرحمتو، باستثناء ما كرد في كتابات 

. أبك القاسـ سعد ا كبعض اآلراء المتناثرة في ثنايا كتب أخرل

قبالي عمى دراسة ىذه الرحمة قراءتي لرسالة الدكتكراه لمباحث      كما زاد مف اىتمامي كا 

، حيث نجده  يتحٌدث عف "أدب الرحمة في النثر الجزائرم الحديث" عمر بف قينة المكسكمة بػػ

أٌىـ الرحالت الجزائرية القديمة كتمييد لدراستو غير أٌنو لـ يخٌصص في بحثو ىذا مجاال 

لمحديث عف رحمة ابف حمادكش رغـ أٌنيا تستٌحؽ الدراسة كالبحث، األمر الذم أثار فينا 

. جممة مف التساؤالت عف سبب ىذا اإلقصاء

    كما أنٌنا لـ نعثر عمى أٌم دراسة نقدية ليذه الرحمة باستثناء ما قٌدمتو الباحثة مقٌدـ فاطمة 

حيث رٌكزت في دراستيا " الخصائص السردية في رحمة ابف حمادكش" في بحثيا المكسـك بػػ

. عمى الجكانب السردية في الرحمة دكف أف تتعداىا
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برازه إلى الكجكد كمف     كعميو ارتأيت الخكض في ىذا المكضكع بغرض التنقيب في ثناياه كا 

أدب الرحمة في الجزائر عبد الرزاق بن حمادوش " ىنا جاء مكضكع بحثي مكسكما بػػػ

". أنموذجا

   كلـ يكف اختيارنا ليذا المكضكع كليد الصدفة بؿ كاف نتيجة تضافر مجمكعة مف العكامؿ 

ذاتية كمكضكعية، أٌما الذاتية فتتٌمخص في ميمي كاىتمامي باألدب الجزائرم عامة كبأدب 

. الرحمة عمى كجو الخصكص

    كأٌما المكضكعية فتتمٌثؿ في قٌمة الدراسات الخاصة بأدب الرحمة في الجزائر، إذ كثيرا ما 

ينٌصب االىتماـ عمى دراسة األدب المشرقي، كىذا ما حٌرؾ الرغبة في نفسي لكلكجو كالٌتعٌمؽ 

ف جاء  فيو، خاٌصة بعد أف اٌتضح لي بأٌنو مكضكع بكر لـ يحظ بدراسة جادة كمستقٌمة، كا 

 .الحديث عنو جزئيا في ثنايا الكتب، رغـ أٌنو لكف أدبي مستٌقؿ لو مكانتو في األدب الجزائرم

    كما ثراء المادة كتنكعيا كارتباطيا بالقضايا الكطنية كاإلنسانية إاٌل دافعا أساسيا في ذلؾ 

ككذا قٌمة االىتماـ برحمة ابف حمادكش كتجاىميا مف طرؼ الباحثيف كلعٌؿ الغاية مف دراستنا 

. ليذه الرحمة أيضا إثراء الطابع المحمي

    كإلبراز مدل مساىمة الجزائرييف في األدب الرحمي ارتأيت أف أرٌكز اىتمامي عمى رحمة 

لسان المقال في النبإ عن النسب " جزائرية كىي رحمة عبد الرزاؽ بف حمادكش المكسكمة بػػ

ما مفيـك :   كقد أثار ىذا البحث فينا مجمكعة مف التساؤالت لعٌؿ أىٌميا"والحسب والحال
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أدب الرحمة ؟ كما مدل مساىمة الجزائرييف فيو؟ كما مكقع الرحمة مف مسألة األجناس؟  كما 

ىك البناء الفني لرحمة ابف حمادكش ؟ ككيؼ تبدك صكرة الجزائر كالمغرب مف خالليا؟  

    كٌؿ ىذه التساؤالت كأخرل سعى ىذا البحث لإلجابة عنيا، كلٌما كاف المنيج ضركريا في 

البحث فال  مندكحة لنا مف االعتراؼ بأف تناكؿ أدب الرحالت أك باألحرل رحمة ابف 

حمادكش ال يمكف أف يتـٌ كفؽ منيج كاحد ذلؾ أف ىجانة نص الرحمة كتعٌدد مكضكعاتيا 

فرضت عمينا أف ندرسيا بمنيج ىجيف أيضا فقد اعتمدنا في دراستنا لنشأة الرحمة عمى 

المنيج التاريخي كاعتمدنا في دراسة البناء الفني عمى بعض خصائص المنيج البنيكم  كفي 

دراسة العنكاف عمى المنيج السيميائي كما اعتمدنا عمى اإلحصاء بغية معرفة تكاتر األحاديث 

. كاآليات كاألشعار في الرحمة

: كقد جاءت الدراسة في  مدخؿ كثالثة فصكؿ

شكالية الٌتجنيس  كحاكلنا أف نعرض  بعض اآلراء التي  ففي التمييد ، تناكلنا أدب الرحمة كا 

. تؤكد عمى استقاللية أدب الرحمة عف غيرىا مف األجناس األدبية 

أٌما الفصؿ األكؿ فقد عرضنا فيو لنشأة أدب الرحمة كمفيكمو عند العرب كما تحٌدثنا عف 

سيامات الجزائرييف فيو  . أدب الرحمة في الجزائر كا 

    كاخٌتص الفصؿ الثاني بالحديث عف رحمة ابف حمادكش الجزائرم مف حيث بنائيا الفني 

كمكضكعاتيا كقد  قٌدمنا فيو قراءة لعتبة الرحمة كرٌكزنا عمى الٌمغة كاألسمكب كالمنيج  كما 

. تحٌدثنا عف مكضكعات الرحمة
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كاىتـٌ الفصؿ الثالث بإبراز صكرة المغرب كالجزائر مف خالؿ ىذه الرحمة حيث عرضنا فيو 

. لمختمؼ الجكانب الحياتية التي رٌكز عمييا ابف حمادكش في رحمتو

.   كتضٌمنت الخاتمة مٌمخصا ألىـ النتائج المتكصؿ إلييا مف خالؿ  ىذه الدراسة

    كال نزعـ في بحثنا ىذا مجاؿ السبؽ بؿ إٌف ىناؾ عددا مف الدراسات كالرسائؿ الجامعية   

التي تعتبر رائدة في ىذا المجاؿ أم في أدب الرحمة عمى كجو العمـك كتمؾ الدراسة الٌتي 

تقٌدـ بيا الباحث عمر بف قينة في أطركحتو التي تحٌدثنا عنيا سابقا كفي كتبو المتعددة  

كالباحثة سميرة أنساعد في بحثييا الرحمة إلى المشرؽ في األدب الجزائرم دراسة في النشأة 

إذ نجد في بحثيا األخير حديثا " كالتطكر كالبنية كأدب الرحالت الحجازية النثرية في الجزائر

. مقتضبا عف رحمة ابف حمادكش

   أٌما الباحثة مقٌدـ فاطمة فقد رٌكزت  اىتماميا عمى الخصائص السردية في رحمة ابف 

حمادكش دكف أف تتعداىا، ىذا فضال عف بعض اآلراء المبثكثة في الكتب كتمؾ الدراسة الٌتي 

تقٌدـ بيا األستاذ أبك القاسـ سعد ا في عدد مف مؤلفاتو كػػأبحاث كآراء في تاريخ الجزائر، 

. تاريخ الجزائر الثقافي، الطبيب الرحالة ابف حمادكش الجزائرم

    كتجدر اإلشارة إلى أىـ الصعكبات التي كاجيتنا أثناء إنجاز ىذا العمؿ كالتي تتمٌثؿ في 

ندرة المصادر كالمراجع التي تتناكؿ بالنقد كالتحميؿ رحمة عبد الرزاؽ ابف حمادكش الجزائرم  

خاصة في مكتبتنا األمر الذم دفعني إلى التنقيب عنيا في مكتبات بجامعات أخرل كجامعة 
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الجزائر، كىراف، سيدم بمعباس كبعض المراكز كدكر الثقافة، كقد تمٌكنت بعكف ا كبفضؿ 

.  تكجييات أستاذم المشرؼ قادة محمد مف تخٌطي ىذه العكائؽ 

    كفي نياية رحمتي ىذه ، فإٌف كٌؿ ما تكٌصؿ إليو البحث ، ال أٌدعي بمكغو درجة الكماؿ 

كخمكه مف العمؿ، بؿ ىك عمؿ قابؿ لمزيادة كالنقص في ضكء ما يستٌجد مف أفكار كآراء، 

شأنو في ذلؾ شأف أم بحث آخر ، كما أتمنى أف يككف نقطة انطالؽ لبحكث كدراسات 

أخرل إف شاء ا، فإف كنت قد أصبت القصد مف ىذه الدراسة فبفضؿ ا أٌكال كبفضؿ 

ف زلت قدمي فعذرم أٌنني مازلت  أستاذم المشرؼ ثانيا الذم بذؿ لي مف كقتو كجيده كا 

. طالبة عمـ

   كال يفكتني  في األخير أف أتقٌدـ بالشكر الجزيؿ لمسادة أعضاء لجنة المناقشة عمى 

.   حرصيـ عمى تقييـ ىذا العمؿ كا مف كراء القصد ، إٌياه أسأؿ اليدل كالتكفيؽ إف شاء ا
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د اإٌف البحث  في أدب الرحمة باعتباره جنسا أدبيا مستٌقال مسألة اختمؼ حكليا النؽ    

 سؤاؿ الٌتجنيس عندىـ لـ ييًثر مف االىتماـ إاٌل القميؿ، إذ المعركؼ  ذلؾ أفٌ  العرب،كالباحثكف

، فقد كاف ييعىدُّ  أٌف الشعر قد غمب عمى األدب العربي كلـ ييٍمتىفىٍت إلى الٌنثر إاٌل في زمف متأٌخرو

مف الكالـ الذم ال يستٌحؽ الٌتدكيف أٌكؿ األمر، كنتج عف ىذه الٌنظرة أف اعترؼ النقاد ببعض 

األجناس النثرية الكتابية صراحة كما اعترفكا بالبعض اآلخر إشارة أك تمميحا أٌما األجناس 

. الٌشفيية كالٌسردية فمـ تنؿ حٌظيا مف اىتماـ النقاد كيعتبر أدب الرحمة مف بيف ىذه األنكاع 

 إلى ىذا الحيؼ الذم لقي باألجناس النثرية في األدب (محمد فتوح أحمد)    كقد أشار 

كينبغي أف نعترؼ بأٌف األجناس النثرية في األدب العربي مغبكنة إلى :" العربي القديـ بقكلو

 استأثرت فحٌد ما فيي لـ تطرح عمى بساط البحث بذلؾ النزكع إلى التعميؽ كالتحميؿ المذا

 . "بيما دراسات الشعر العربي

    كتجدر اإلشارة إلى أٌف ما كرد مف تصنيفات لمنثر اقتصر عمى أربعة أنكاع كىي الخطابة 

كالٌترسؿ كاالحتجاج كالحديث كلـ يتناكلكا في تحديدىـ لألنكاع التي تندرج تحت ما يسمى 

نكعا يقاؿ لو الرحمة أك أدب الرحمة حٌتى أٌف البعض منيـ دعا إلى نبذ فكرة  (جنس النثر)

الٌتجنيس كمٌية كتحرير األدب مف كٌؿ قانكف، بما في ذلؾ قانكف الٌتجنيس مؤٌكديف في ذلؾ 

. بأٌف األدب يكمف جكىره في تجٌنبو لكٌؿ تحديد جكىرم

كيبدك أٌف كٌؿ ىذه اآلراء كاف ليا أثرا مباشرا عمى أدب الرحمة  الذم ما تزاؿ إشكالية تجنيسو 

                                                 

 .05،ص1984انُضشانفُٙفٙانؼظشاأليٕ٘،يكزجخانشجبة،انمبْشح،:(أدًذ)يذًذفزٕح
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عصٌية فيك يفمت مف كٌؿ تحديد كتأطير األمر الذم يجعمنا نقؼ حائريف أماـ ىذا النص 

اإلشكالي الذم يرفض كٌؿ القيكد كالٌتحديدات فما مكقعو يا ترل مف مسألة األجناس كىؿ ىك 

جنس أـ نكع أـ نمط؟ كما مدل تفاعمو مع األجناس األخرل؟ 

   كعمى ىذا األساس أصبح مف الضركرم إعادة طرح األسئمة المتعٌمقة باألجناس األدبية، 

 كحكار الّتناص كمفيـك العىٍبًريىة، فضال عف الّتيجينفي سياؽ مفاىيـ جديدة مثؿ مفيـك 

.  إلخ....الثقافات كاألنساؽ 

طبيعة المتف الرحمي ذاتو ذلؾ أٌف الرحمة نص أك مصدر "   إٌف أىمية ىذه األسئمة تعكد إلى 

لكؿ النصكص كممتقى لكٌؿ الخطابات يتداخؿ فييا األدب الجغرافي بالتجربة الذاتية لممسافر، 

معاجـ البمداف بالمسالؾ كالممالؾ كالخطط، الٌركبكرطاج كباالستطالع كعمـ األطكاؿ 

كالعركض،  كالتقارير بتعميقات المساحيف أك الٌطبكغرافييف كالمؤقتيف كالمؤرخيف كالركاة 

ىذا التعٌدد أك التنٌكع لممرسؿ كالرسالة ... بالشفاىة كالكتابة ألحداث ميتخيَّمة أك حقيقية 

كىذه األخيرة تصبح . كالمتمقي، ىك تعٌدد أك تنٌكع يخضع في المتف الرحمي لييمنة بنية السفر

فارقا نكعيِّا بيف الرحمة كغيرىا مف األجناس األدبية أك غير األدبية كما أٌنيا تصبح فارقا 

نكعيا بيف الرحمة كغيرىا مف األجناس األدبية أك غير األدبية كما أٌنيا تصبح دالة عمى 

                                                 

يقصد بالنص الميٌجف كٌؿ نص تداخمت فيو خصائص نصكص أخرل كتزاكجت فيما بينيا كاختمطت 

 .لتنتج نصا جديدا كمركبا 
 قامة الحكار فيما بينيا"  التناص مصطمح نقدم أطمؽ حديثا كأريد بو ". تعالؽ النصكص كتقاطعيا، كا 

التناص كجمالياتو في الشعر الجزائرم المعاصر، إصدارات رابطة اإلبداع الثقافية، : (جماؿ)ينظر مباركي 
 .37،ص 2003دار ىكمة، الجزائر، 
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طبيعة الفارؽ الٌنكعي مف حيث ككنو معيارا نقديا يتيح لممتمقي الٌتمييز بيف المتف الٌرحمي 

اٌل إذا ألغينا ىذا المقياس أصبحت كٌؿ النصكص  كغيره مف النصكص كاألجناس، كا 

كاألجناس رحالت مادامت ىذه النصكص تضـٌ بطريقة أك بأخرل رحمة مادية أك مجازية،  

رحمة في المكاف أك الزماف، في الماضي أك الحاضر، في الكاقعي أك المتخٌيؿ في الشفيي أك 

. "إلخ...المكتكب

إٌف ىذه األسئمة تمٌكننا مف اكتشاؼ الغنى األجناسي لمرحمة الذم يتجاكز التعامؿ مع االسـ 

أك قد يدفعنا إلى  (....رحمة، جكلة، تذكرة، كصؼ، يكميات، مشاىدة، دليؿ )الصريح ليا

تحمؿ ىذه الييكٌية األجناسية أك مف ناحية أخرل قد  النظر مف مكاقع مختمفة لنصكص قد ال

. تحمؿ أسماءىا الضمنية الٌنابعة مف عنكنة تستٌحؽ أكثر مف كقفة

ران عمى  (مؤدن عبد الرحيم)كالحٌؽ أٌف الباحث  في كتابو الرحمة في األدب المغربي يبدك ميصّْ

كالٌرحمة جنس أدبي يقـك عمى محكٌي الٌسفر كما أٌف :" اعتبار الرحمة جنسا أدبيا  حيث يقكؿ

 كنممس في ىذا "أنماطو كأنكاعو تكٌظؼ ىذا المحكي  بصيغ مختمفة كأساليب متنٌكعة 

التحديد أٌف الرحمة أصؿ كما تفٌرع منيا كالرحمة الٌزيارية كالحٌجية كاالستطالعية  نكع، كما 

تفٌرع مف ىذه األنكاع فيك نمط، كىك يرل أٌف البنية الخطابية لممتف الرحمي مف أىـٌ ممٌيزاتو 

. األجناسية الخاٌصة بحكـ امتالكو لسرده الممٌيز الٌنابع مف حكي الٌسفر

                                                 
 كالنكع كالسياؽ، أفريقيا الشرؽ، المغرب،  الرحمة في األدب المغربي، النص: (عبد الرحيـ )مؤدف ينظر

 .  161،162 ص،2006
05الرحمة في األدب المغربي، ص  : (عبد الرحيـ) مؤدف. 
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كيكاصؿ ىذا الكاتب تأكيده  لفكرة انتساب الرحمة إلى جنس أدبي في  كتاب آخر بعنكاف 

ليست كٌؿ كتابة عف رحمة ما تعد نصا :" الرحمة المغربية في القرف التاسع عشر حيث يقكؿ

مف نصكص السفر كليس كٌؿ كصؼ لألمكنة المرتحؿ إلييا يخمؽ نصا منتسبا إلى ىذا 

الجنس األدبي، بؿ إٌف ذلؾ ال يتأٌتى لمٌرحالة إاٌل إذا مزج بيف التسجيؿ كبيف الشعكر الخاص 

اٌل تحكؿ الكصؼ إلى دليؿ مفرغ مف كٌؿ إحساس ممٌيز  كمعنى ىذا أٌف "تجاه المسجؿ، كا 

تٌكفر تيمة السفر في بعض النصكص ال يعني بالضركرة أٌنيا تنتمي إلى جنس الرحمة عمى 

اعتبار أٌف ىذه الخاصية قد تتكفر في أغمب النصكص إاٌل أٌف السفر ىك العنصر المييمف 

. في الرحالت 

الباحثيف قد اختمفكا في تحديد خانة انتساب " فيشير إلى أٌف (شعيب حميفي)      أٌما الباحث 

كىك قصد كاضح بانتسابيا إلى حقؿ السرد باعتبارىا " أدب الرحمة"ىذا النص فنعتكه مرة بػ 

كتابة أدبية تتكافر عمى مككنات سردية كآليات كتابية تسمح لمتصنيؼ أف يأخذ مشركعيتو في 

فقط، بيدؼ " الرحمة"خانة األدبي فيما ىناؾ نعت آخر يكتفي بالحديث عف ىذا الشكؿ باسـ 

 مٌما يتيح لمرحمة االنفتاح عمى "فتح نافذة إضافية عمى التاريخ كالجغرفيا كعمـ االجتماع

                                                 
دار السكيدم، أبك -مستكيات السرد-الرحمة المغربية في القرف التاسع عشر: (عبد الرحيـ) مؤدف ،

 . 28، ص2006، 1ظبي،ط
الرحمة في األدب العربي، التجٌنس، آليات الكتابة، خطاب المتخٌيؿ، رؤية لمنشر : (شعيب) ينظر حميفي

 .41، ص2006، 1كالتكزيع،القاىرة،ط
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األشكاؿ كاألجناس كيجعميا كقطعة الفسيفساء تجمع بيف خصائص األجناس مختمؼ 

. كاألنماط كٌميا بشكؿ يجعميا نصا جامعا ييًفيدي مف كؿ النصكص كيتجاكزىا

 كمف ىذا المنطمؽ يمكف اعتبار الرحمة مف حيث ىي نكع أدبي تتخطى الحدكد المرسكمة 

ليا لتتجاكزىا إلى أنكاع أدبية أخرل كالٌسيرة كالمذٌكرات كالتاريخ كما إلى ذلؾ مٌما يجعؿ ميمة 

. تسييجيا في خانة محٌددة أمرا مستحيال

حي نسبة ىذا النص إلى النصكص التي كصفيا جنيت بػػػػ ألٌف " النص الجامع"كليذا فإٌننا نيرىجّْ

فييا شيء مف الركاية كشيء مف القصة كشيء غير قميؿ مف الشعر كشيء مف السيرة 

كشيء مف الرسائؿ ىذا فضال عف المقامة كىذا ما يسٌكغ الٌزعـ بأٌف ىذا النص نٌص استثنائٌي 

.  يتخٌطى قكاعد الٌتصنيؼ كيجٌؿ عف الٌتجنيس

  كالشٌؾ أٌف عدـ القدرة عمى تدقيؽ مجاؿ انتساب الرحمة كبالتالي عدـ الكصكؿ إلى إجابة 

شافية عف األسئمة المتعمقة بيا يفرش أرضية كيفتح مجاال لمزيد مف البحث فأدب الرحمة أدب 

إٌف :" الذم يقكؿ (إبراىيـ خميؿ)فائؽ كليذا فيك يتأٌبى عف الٌتجنيس عمى حٌد تعبير الباحث 

.  "األثر األدبي الفائؽ ىك الذم يتأٌبى بطبيعتو عف الٌتجنيس

                                                 
في نظرية األدب كعمـ النص، بحكث كقراءات، الدار العربية لمعمكـ ناشركف، منشكرات : (خميؿ) إبراىيـ

. 23، ص 1،2010االختالؼ، الجزائر،ط
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   كبيذا يمكف أف نصؼ نص الرحمة باليجانة كالمركنة حيث ييخيَّؿ لممتمقي أٌنو أماـ 

مجمكعة مف األنكاع األدبية، ال أماـ نكع كاحد إذ تمتزج فييا كتتماىى مختمؼ خصائص 

الفنكف األخرل بشكؿ يجعميا قابمة لمتعٌدد كاالنفتاح، كيبدك أٌف قابمية الرحمة لمتعٌدد كاالنفتاح 

. مرٌدىا إلى ما يعرؼ بتداخؿ األنكاع كىي خاصية لصيقة بالنصكص السردية 

   إٌف اٌتساـ الرحمة بمثؿ ىذه الخصائص كقؼ عائقا أماـ تحديد حقؿ انتسابيا، فذىب كٌؿ 

باحث إلى تأطيرىا مف زاكية حقؿ اشتغالو، بؿ إٌننا نجد الباحث الكاحد يمتبس عميو أمر 

تسييجيا فيصفيا مرة بأٌنيا جنس  كمرة بأٌنيا نمط كمرة يكتفي بالقكؿ بأٌنيا نكع أدبي ينتمي 

 كالذم نٌص فيو (حسين نصار)لحقؿ السرد، كيكفي ىاىنا أف نتأٌمؿ الكالـ الذم قالو الباحث 

ال نستطيع أف نعٌد أدب الرحمة مف النمط الركائي كال القصصي، فميذيف :"عمى مايمي

إلخ كال تىٍأبىوي الٌرحمة ...الجنسيف األدبييف قكانينيما مف عقدة كحبكة كأشخاص متطكريف 

الكاقعية لمكثير مف ىذه القكاعد، إاٌل إذا كانت خيالية محضة، كأراد بيا صاحبيا أف تككف 

ركاية، كعمى أٌية حاؿ فإٌف الرحمة األدبية إف لـ تكف قصة كال ركاية بالمعنى الدقيؽ فيي 

. " أخت شقيقة ليما

ف لـ يعترؼ بيا صاحب الكالـ صراحة     كنممس مف ىذا الكالـ أٌف الرحمة جنس أدبي كا 

ٌنما كرد ضمنا، كما يالحظ أيضا في ىذا النص االلتباس الذم كقع فيو قائمو فيك في بداية  كا 

كالمو يصؼ أدب الرحمة كالركاية كالقصة بأٌنيا أنماط ثـٌ يصفيا في مرحمة أخرل بأٌنيا 

                                                 
132، ص 1991 ،1طأدب الرحمة، دار نكبار لمطباعة، القاىرة،: (حسيف) نصار. 
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أجناس كال شٌؾ أٌف ىذا التغيير يٌنـ عف خمط كلبس كصعكبة التفريؽ بيف كٌؿ مف الجنس 

. كالنمط كالنكع 

     كيبدك أٌف ىذا المُّبس في التحديد مرده إلى ثراء أدب الرحمة مف حيث المضمكف كالشكؿ 

مٌما فرض عمى كٌؿ مف تعرضكا ليذا النكع بالدراسة أف يينىبّْييكا عمى ذلؾ كعمى أٌف محاكالتيـ 

ما ىي إاٌل اجتيادات ككاف ىذا السمكؾ إدراكا حقيقيا منيـ لطبيعة ىذا النكع كىك األمر الذم 

نىٍت الرحالت بأساليب :" في قكلو (ناصر عبد الرزاق الموافي)أشار إليو الباحث  لقد ديكّْ

إٌف :"  كيقكؿ في مكضع آخر"مختمفة مما أكضح أٌنو ليس ىناؾ دليؿ عمى سيكلة التناكؿ

ىذا النكع مف األدب صعب التناكؿ رغـ أٌنو شائؽ لدل القارئ كىك ليس سيال كال ىٌينا كلكٌنو 

كيبدك أٌف صعكبة دراسة ىذا الجنس مردىا إلى انفتاحو أكال كعدـ  ."فٌف صعب لمغاية 

االٌتفاؽ عمى خانة انتسابو كمركنتو ثانيا ، كما أف طبيعة الرحمة المتحررة كمضامينيا 

ٍت بالسَّمًب عمى شكميا فمـ يتٌفؽ الٌرحالكف أك النقاد بصفة عامة عمى شكؿ  ا، أثَّرى المتجددة دىكمن

. معٌيف فضال عف مضمكف معٌيف يمكف احتذاؤه 

   كمف ىنا فإٌف كٌؿ محاكلة لدراسة ىذا النكع األدبي البد أف تصطدـ بعقبة عدـ االنضباط 

 .         المنيجي كالبد أف نعترؼ بيا ألف الٌزعـ بغير ذلؾ ينطكم عمى عدـ فيـ حقيقي ليذا النكع

                                                 
 الرحمة في األدب العربي حٌتى نياية القرف الرابع اليجرم، دار النشر : (ناصر عبد الرزاؽ) المكافي

 .47، ص 2،1999لمجامعات، مصر،ط
47 المرجع نفسو، ص. 
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كتجدر اإلشارة إلى أٌننا كجدنا أنفسنا نقؼ أماـ طرفيف نقيضيف، كاحد يقكؿ باستقاللية الرحمة 

. عف بقية الفنكف كاألنكاع كآخر يقكؿ بعدـ ذلؾ 

عبد الرحيم مؤدن،    أٌما أصحاب الرأم األٌكؿ فنذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

شعيب حميفي، سكران عبد القادر، عبد النبي ذاكر، شوقي ضيف، كمال بولعسل، حطاب 

كسنحاكؿ في ىذا المضمار أف نستشيد بأقكاؿ ىؤالء حٌتى نكضح لمقارئ .  كغيرىـ كثيرطانيا

 الذم يقكؿ بعد (شعيب حميفي)بعضا مف ىذه اآلراء كيكفي ىاىنا أف نشير إلى رأم الباحث 

: لقد صارت الرحمة نصا مستقال في شكمو، لو مرجعيتاف تحكماف بناءه:"دراسة مستفيضة لو 

. المرجعية التيماتية المرتبطة بتجربة كاقعية أك ذىنية متحكلة مف تىذىكيرىاتو إلى مكضكع لمرحمة

كالمرجعية النصية المتصمة بالسرد األدبي القريب مف نفس الحكاية الشعبية، كالصياغات 

.  "التاريخية كالتكصيفات الجغرافية

منذ الصفحة األكلى مف مقدمة بحثو عمى ككف  (سكران عبد القادر)يصٌرح الباحث و    

ال يعٌد أدب الرحمة مجٌرد كثيقة تاريخية كجغرافية :"أدب الرحمة جنسا أدبيا حيث يقكؿ

نما ىك باإلضافة إلى ذلؾ جنس أدبي لو خصكصية في الشكؿ  كأنتركبكلكجية فحسب كا 

كالمضمكف معا تتحٌدد مف خالؿ خصكصية كتابتو القائمة عمى الحدث الحقيقي كالقكؿ 

الحقيقي المؤسسيف لممحكي الرحمي المكجو إلى المتٌمقي ألجؿ استدراجو لمشاركة المؤلؼ في 

كالرحمة جنس أدبي يخرج مف دائرة الكثيقة ... ىذه التجربة بكٌؿ مالبساتيا كتمكيناتيا

                                                 
 123الرحمة في األدب العربي، ص: (شعيب) حميفي. 
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الكضعية، كيدرس في إطار الكتابة بكٌؿ أبعادىا الجمالية، كذلؾ لمكقكؼ عمى الخصكصيات 

الممٌيزة ليذا النكع مف الخطاب كما يحتكيو بيف طياتو مف أساليب كتعابير تستٌشؼ مف 

كىك بيذا االعتبار يقٌر بؿ كيؤكٌد عمى ككف  . "النصكص المؤسسة ليذا الجنس األدبي

.  أدب الرحمة جنسا أدبيا مستٌقال لو خصائصو كمعاييره التي يتفٌرد بيا دكف غيره مف األجناس

شكؿ :" في كصفو لمرحمة بأٌنيا(عبد النبي ذاكر)     كيتٌفؽ مع ىذا الرأم ما جاء بو الباحث 

أدبي ىجيف ينماز بتعدد أكجيو كتمظيراتو إلى حٌد أٌنو يمكف القكؿ إٌنو جنس متكامؿ يحطـ 

قانكف صفاء النكع، كذلؾ بإدماجو أنماطا خطابية متنٌكعة مف حيث األشكاؿ كالمحتكيات 

الشيء الذم يعطي االنطباع بأٌنو شكؿ مائع كمرف إلى حٌد كبير، إضافة إلى شٌدة تعقٌده 

كاحتمالو ألنماط كأساليب كمضاميف كتابية تبعده عف البساطة الظاىرة، لتجعؿ منو جنسا 

إٌنو :مرٌكبا ككمٌيا كشمكلٌيا كعاما كجنس األجناس، بؿ يمكف أف نذىب أبعد مف ذلؾ كنقكؿ 

أدب بال حدكد كىنا يكمف أحد األسباب التي جعمت البعض يقصي ىذا الجنس مف دائرة 

.                          "األدب كالفف

                                                 
 الرحمة الحبيبة الكىرانية الجامعة لمطائؼ العرفانية لخديـ الحضرة التيجانية ذات : (عبد القادر) سكراف

، رسالة دكتكراه، جامعة كىراف، - تحقيؽ كدراسة- المكاىب الربانية ألحمد بف الحاج العياشي سكيرج 
 .، ص أ2008- 2007

 الرحمة العربية إلى أكركبا كأمريكا كالبالد الركسية خالؿ القرنيف التاسع عشر :(عبد النبي)ذاكر 
 .94، ص2005، 1كالعشريف، دار السكيدم لمنشر كالتكزيع، أبك ظبي،ط
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   كيتٌضح مف خالؿ ىذا الكالـ أٌف اٌتساـ أدب الرحالت بالمركنة كاالنفتاح كقدرتو عمى 

استيعاب خصائص الكثير مف الفنكف األدبية أٌىمتو لكي يتبٌكأ مكانتو ضمف األجناس األدبية 

.  بؿ كجعمتو يحتكييا كيخترقيا متجاكزا بذلؾ إطار الجنس المحٌدد إلى ما يعرؼ بنقاء النكع

كانطالقا مف ىذا االعتبار يمكف لنا أف نزيؿ كٌؿ الفكاصؿ بيف األجناس كاألنكاع لتصبح كٌميا 

متجاكرة كقابمة ألف تمتح كتستفيد مف بعضيا البعض دكف النظر إلييا ككأٌنيا  قارات 

. منفصمة كأجناس متباينة

ىك ذلؾ النثر األدبي الذم يٌتخذ مف :"  أٌف أدب الرحالت(شوقي ضيف)   كيرل الباحث 

الرحمة مكضكعا، أك بمعنى آخر الرحمة عندما تكتب في شكؿ أدبي نثرم متمٌيز، كفي لغة 

 كنممس في ىذا التحديد "خاصة، كمف خالؿ تصٌكر بناء فني لو مالمحو كسماتو المستقمة

أٌف صاحبو قد أغفؿ حقيقة ىامة كىي أٌف ىناؾ مف الرحالت ما كتب شعرا كما أننا نستشؼ 

. مف خالؿ كالمو أيضا أٌنو يعتبر أدب الرحالت جنسا أدبيا متمٌيزا لو لغتو كبناؤه الخاص

 مف بيف الباحثيف الذيف أٌكدكا عمى ككف الرحمة جنسا (كمال بولعسل)    كيعتبر الباحث 

ٌف ىذه النصكص:" أدبيا كفي ىذا يقكؿ - كيقصد النصكص التاريخية كالدينية كالجغرافية- كا 

 أٌما ..."تعٌد ىجينة في ىذا الجنس األدبي حيث تخترقو عٌدة تخصصات كممارسات فكرية 

كلٌما كانت :"  فتقكؿ في معرض حديثيا عف إشكالية األجناس (حطاب طانيا)الباحثة 

                                                 
  06، ص1991الرحالت، دار المعارؼ ، مصر، د ط ، : (شكقي) ضيؼ. 
  رحمة أبك حامد الغرناطي دراسة في فضاء الرحمة، نكميديا لمطباعة كالنشر كالتكزيع، : (كماؿ) بكلعسؿ

 .48الجزائر، دط، دت، ص 
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األجناس األدبية التي تأخذ منيا الركاية كتتعالؽ معيا كثيرة كمتشٌعبة فقد كقع اختيارم عمى 

 كيبدك أٌف إدراج الباحثة ألدب "ثالثة أجناس كىي السيرة الذاتية، أدب الرحالت كاألسطكرة

دراؾ منيا لطبيعة ىذا الجنس األدبي . الرحالت ضمف األجناس التي ذكرتيا كاف عف كعي كا 

سعيد )كينضاؼ إلى قائمة الكتاب الذيف أقركا بالطابع األجناسي لمرحمة ما جاء بو الباحثاف 

 ، أٌما األٌكؿ فقد حٌدد بثقة ككضكح مجاؿ انتساب الرحمة في (فؤاد قنديل)و (بن سعيد العموي

تشٌكؿ الرحمة جنسا أدبيا يتٌسـ بالطرافة متى قكرف باألجناس األدبية األخرل، كيمتاز :" قكلو

بجمعو بيف اإلفادة كاإلمتاع، فقارئ الرحمة ال يطمع عمى العالـ الذم ينقمو إليو المسافر 

صاحب الرحمة فحسب، بؿ يتعٌرؼ عمى أفكار كتصكرات كرؤل ذلؾ الذم يحٌدثو عف 

 .  "مكضكع رحمتو كينقؿ إليو مشاىدات مف البمد التي ينتقؿ إلييا

     أٌما الثاني فقد كرد في معرض حديثو عف التطكر الذم بمغو أدب الرحالت قكال مفاده أٌف 

أدب الرحالت قد بمغ أٌكجو لدل المتأخريف في المرحمة المنحصرة بيف القرف الثالث اليجرم "

 . "كالثامف ميالدم كالتي تعتبر أعظـ مرحمة في مسار ىذا الجنس األدبي

                                                 
  إشكالية الٌتجنيس في الركاية العربية المعاصرة، دراسة في نماذج عربية، أطركحة : (طانيا)حطاب

 ".ب"، ص 2011- 2010دكتكراه، جامعة مستغانـ، 
 دار - صكرة اآلخر في الرحمة المغربية المعاصرة– أكربا في مرآة  المرحمة : (بنسعيد )العمكم ،

. 11،ص1،2006السكيدم، أبك ظبي،ط
  2،2002أدب الرحمة في التراث العربي، مكتبة الدار العربية لمكتاب، القاىرة،ط: (فؤاد)قنديؿ ،
 .07ص
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   كبعد فيذه مجمكعة مف اآلراء التي ارتأينا أف نستأنس بيا لكي نثبت لمقارئ  مكقع الرحمة 

ضمف الخريطة األجناسية كىي آراء متباينة لباحثيف مف أقطار مختمفة إاٌل أٌف الشيء 

. المشترؾ بينيا ىك ذلؾ االتفاؽ  كاإللحاح عمى ككف الرحمة جنسا أدبيا مستقال

ف كٌنا قد فصمنا الحديث عف أصحاب الرأم األكؿ  فإٌنو لمف الجكر أف ال نعرض  أمثمة    كا 

ناصر )عف أصحاب الرأم الثاني أم الذيف يرفضكف اعتبار الرحمة جنسا أدبيا كمنيـ الباحث 

رغـ االىتماـ بالرحمة باعتبارىا مصادر حضارية، فإٌنيا :"  الذم يقكؿ(عبد الرزاق الموافي

غير معتبرة كفٌف أدبي مستقٌؿ، كلعٌؿ ذلؾ يعكد إلى مكقؼ الرحالة أنفسيـ كحرصيـ عمى 

 . "تأكيد المضاميف الفٌنية لمرحمة

    كتجدر اإلشارة ىاىنا إلى أنٌنا عثرنا عمى صنؼ آخر مف الباحثيف تحٌدثكا عف الرحالت 

ٌنما كاف ىٌميـ  دكف أف يبرزكا خانة انتسابيا كال أف يمعنكا في ككنيا جنسا أك غير ذلؾ كا 

األكبر دراسة المتف الرحمي مف حيث بنائو الفني كخصائصو ككذا مككناتو السردية كمف 

. كغيرىـ كثير... ىؤالء حسني محمكد حسيف، محمد مسعكد جبراف، اعميراني حميدة

كأماـ ىذا التضارب في اآلراء فإٌننا نعترؼ بككف أدب الرحمة جنسا أدبيا كلكف ىذا ال يعني 

. في الكقت نفسو أٌننا نفٌند اآلراء التي تقكؿ عكس ذلؾ بؿ إٌننا نحترميا كنتقٌبميا

    كنحف بدراستنا إلشكالية الٌتجنيس في أدب الرحالت قد كصمنا إلى نتيجة مفادىا أٌف أدب 

الرحالت ىك أدب غير محدكد كبالتالي غير كاضح المعالـ كىك األمر الذم صٌعب عمى 

                                                 
  12الرحمة في األدب العربي ، ص  : (ناصر عبد الرزاؽ)المكافي. 
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ف كٌنا قد استخمصنا بأٌف أدب .الباحثيف ميٌمة تحديد إطاره كرسـ خريطة أجناسية لو كا 

الرحالت جنس أدبي فال يعني ذلؾ بأٌننا قد فصمنا في اإلشكالية التي طرحت أٌكؿ األمر بؿ 

إٌننا لـ نصؿ إلى إجابات شافية بقدر ما كجدنا أنفسنا محاطيف بتساؤالت معقٌدة كمقمقة في آف 

كالٌرحمة نص مفتكح ال يمكف أف يتسٌيج في خانة محٌددة :" كاحد يقكؿ الباحث شعيب حميفي

تجٌنسو بصفة معٌينة تضٌيؽ مف تحرره كاٌتساعو كانتشاره كىجكمو الضركرم عمى حقكؿ 

أخرل، ليذا فإٌف القكؿ بنصيتيا، ىك انفتاح عمى دينامية الرحمة، كعمى خطاباتيا المستندة 

 .  "عمى طرفي الذات كاآلخر، كجسكر التعبيرات المختمفة عنيما كحكليما

 
 
 
 
 
 

                                                 
 44الرحمة في األدب العربي، ص  : (شعيب) حميفي. 
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: مفيوم أدب الرحمة لغة- 1
في بعض المعاجـ العربية،  (رحؿ)     لقد عمدنا إلى البحث عف داللة كممة 

كالاٌلفت لمنظر أٌف داللة ىذه الكممة تكاد تككف متشابية عند المعجمييف العرب، كىذا 
 .ما سنحاكؿ تكضيحو 

اؿه :" أٌف (ابن منظور)    يذكر  الرٍَّحؿى مىركبي لمبعير كالٌناقة، كجمعو أىٍرحيؿه كًرحى
ؿى  اًلنىا أم منازلنا، كرىحى كالرٍَّحؿي في غير ىذا منزؿ الرجؿ كمسكنو كبيتو كانتيينا إلى ًرحى

ميوي، رىٍحالن فيك مىٍرحيكؿه كرىًحيؿه  ٍمتي ، كًاٍرتىحمىوي جعؿ عميو الرٍَّحؿى ،البىًعيىر يرحى  كيقاؿ رىحى
ؿى الرجؿ البعير إذا أخذ بعيرا صعبا فجعمو رىاًحمىةن ،البعير أيٍرًحموي رىٍحالن  مىٍكتػػيوي كأىٍرحى  إذا عى
 كىي التي يختارىا الرجؿ ، البعيري القىكمُّ عمى األىسفاًر كاألىحماؿً ،كالرَّاًحمىةي مف اإلبؿً 

ؿى الرىجؿ إذا سار كرجؿ رىحيكؿه كقـك ريحَّؿه أم يىٍرتىًحميكفى ...لمركبو كرىًحيًموً  كيقاؿ رىحى
ـ اٍؿ كالمسير كالرٍُّحمىةي بالضَّ اؿي االنتقاؿ كالرٍّْحمىةي اسـ لاًلٍرًتحى  الكجو الذم ،كثيرا كاالٍرًتحى

اًؿ القـك لممسير كقد  تأخذ فيو ك كتريده ، كالرٍّْحمىةي الٌسفرة الكاحدة كالرًَّحيؿي اسـ ًاٍرًتحى
اؿ  ػػػؿي فيو كالرٍّْحمىةي في الٌمغة التٍَّرًحيؿي كاالٍرًتحى ؿي اسـ المكضع الذم ييحَّ يككف المػيٍرتىحى

اصي كاإًلٍزعىاج  ."بمعنى اإًلٍشخى
 يمفي أٌف كممة رحمة تٌدؿ عمى السير كالضرب (ابن منظور)    إٌف المتأمؿ في كالـ 

في األرض كاالنتقاؿ كالكجية أك المقصد الذم يراد السفر إليو أك دنك المكاف المراد 
الكصكؿ إليو أك اقتراب كقت الٌرحيؿ، كليذه المعاني كٌميا كاف لفظ رحمة يطمؽ عمى 

مف انتقؿ مف مكاف آلخر كمنو أخذ لفظ رٌحاؿ كىك الٌشخص المتنٌقؿ مف مكاف 
آلخر، كليذا فالٌشخص الذم قاـ بالرحمة ، قد ترؾ مكطنو كانتقؿ إلى مكاف آخر، 

كسافر مف مكطنو كقصد جية أخرل غير مكطنو كسار إلييا، لذا كاف لفظ رحمة أعـ 
كأشمؿ ما يطمؽ عمى المسافر مف مكاف آلخر، كالرحاؿ صفة مشٌتقة مف الفعؿ الذم 

. قاـ بو كىك الٌرحمة 
تطٌكرت إذ ارتبطت في البداية باإلبؿ التي سميت  (رحؿ)   كالمالحظ أٌف داللة لفظة 

ـٌ اقترنت باإلنساف المستخدـ ليا، كميما تعددت اشتقاقات الكممة كدالالتيا  كىاًحالن ث رى

                                                 
 276، ص3،1994، دار صادر،بيركت،ط11لساف العرب،ج:(محمد بف مكـر)ابف منظكر. 
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إاٌل أٌف معانييا مشتركة تصٌب في معنى كاحد كىك الحركة كالتنقؿ مف مكاف إلى آخر 
الرحمة مرتبطة باإلنساف "إلى اعتبار أٌف  (سميرة أنساعد)كلعؿ ىذا ما حدا بالباحثة 

. "منذ كجكده، إذ تٌدؿ الحركة عمى حياتو مثمما يدؿ الٌسككف عمى مكتو
اءي كالالَّـي : " إلى أٌف مقاييس الّمغةفي معجمو  (ابن فارس)     كيذىب الرَّاءي كالحى

ؿي كجمؿ رىًحيؿه ذك رحمة إذا كاف  ؿى يىٍرحى أصؿ كاحد يٌدؿ عمى مضي في سفر يقاؿ رىحى
كمعنى ىذا أٌف كؿ كممة اجتمعت فييا ىذه الحركؼ لـ يخرج . "قكٌم عمى الرحمة 

معناىا عف الحركة كالسير كاالنتقاؿ، كنجد في كالمو ىذا اٌتفاقا مع ما قالو ابف 
. منظكر بؿ ىك تكرار لو 

ارتحؿ : " إلى داللة الرحمة بقكلوالقاموس المحيطفي  (الفيروز أبادي)     كيشير
كمف ىاىنا نستٌشؼ أٌف داللة  . "البعير سار كمضى كالقـك عف المكاف انتقمكا 

كممة رحؿ في لغة العرب تٌمخصت في الٌسير كاالنتقاؿ كالحركة كتجدر اإلشارة إلى 
أٌف القرآف الكريـ حفؿ بالعديد مف األمثمة التي تشير إلى ىذه المعاني عمى الٌرغـ مف 

ٍيشو إً ﴿:عدـ كركد لفظة رحمة فيو إاٌل في قكلو جٌؿ كعال يمىػٰـًؼ قيرى مَلةَل  لىػٰـًفًيـٍ ۦإًلً  لشّْتىآاءً ٱ رِرحْح
ٍيؼً ٱكى  يَّزىىيـ :كفي سكرة يكسؼ عمى ثالثة صيغ منيا قكلو عٌز كجؿٌ  ﴾لصَّ ﴿ فىمىمَّا جى

عىؿى  ـٍ جى يىاًزًى لِر  م ؼً لسّْقىايىةى ٱًبجى ذّْفه أىيَّتييىا رَلحْح ـٍ لىسىػٰـًرقيكفى ﴾ٍلًعيري ٱ أىًخيًو ثيَـّ أىذَّفى ميؤى  ًإنَّكي
 .

: اصطالحاًا - 2
     حينما نحاكؿ أف ندٌقؽ في تحديدنا لمصطمح الرحمة أك أدب الرحمة  نصطدـ 
بصعكبات كبيرة إذ تظير لنا متناقضات شٌتى، كلعٌؿ مٌرد ذلؾ راجع إلى اختالؼ 

 الباحثيف في تحديده كتبايف آرائيـ في ذلؾ، حٌتى أٌنو يتعٌذر عمى الكاحد منيـ التفريؽ
                                                 

الرحمة إلى المشرؽ في األدب الجزائرم، دراسة في النشأة كالتطكر كالبنية، : (سميرة) أنساعد
 . 15، ص2009دار اليدل، الجزائر، 

446مقاييس الٌمغة، المجٌمد الثاني، دار الجيؿ، بيركت، دت، ص: (أحمد) ابف فارس. 
394، ص1985، دار اإلحياء لمكتب العربية،بيركت، 3القامكس المحيط،ج:(أبادم) الفيركز. 
01اآلية :  سكرة قريش. 
70اآلية :  سكرة يكسؼ .
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 بينو كبيف ضركب الفف األخرل كالقصة كالركاية كالسيرة كغيرىا، ذلؾ أٌف أدب 
. الرحمة ىك نص جامع لمجمكعة مف االختصاصات

رحمة أبي :"في دراستو المكسكمة بػػػػػ (بولعسل كمال)      كلعؿ ىذا ما حدا بالباحث 
ًإٌف الناقد المقتحـ ليذا الفضاء :"إلى القكؿ" حامد الغرناطي دراسة في الفضاء 

األدبي سكؼ يقؼ حائرا أماـ ىذا النص اإلشكالي الذم يمتنع عف التصنيؼ /المعرفي
كاالنكشاؼ النقدم، كلعٌؿ الحاصؿ إلى حد اآلف ىك أٌف أدب الرحمة كاف محؿ نزاع 

بيف عدد مف الباحثيف في اختصاصات مختمفة، يتٌضمنيا ىذا الخمؽ األدبي، كعمماء 
 . "  كاإلثنكغرافياالجغرافيا كاألنتركبكلكجيا

     كمعنى ىذا أٌف أدب الرحمة ىك خطاب يٌتسع لكثير مف العمـك كالقطاعات، 
األمر الذم جعؿ الباحثيف يحاكلكف تمزيؽ ىذا النص قطعا لصالح مناىجيـ 

كاختصاصاتيـ، محاكلة منيـ في فيـ الشعكب كالحضارات القديمة، كاكتشاؼ أنماط 

                                                 
مصطمح غربي ترجـ إلى العربية تحت اسـ عمـ اإلنساف أك عمـ اإلناسة كقد :  األنتركبكلكجيا

األنتركبكلكجيا ىي عمـ دراسة اإلنساف طبيعيا كاجتماعيا :" عٌرفو الباحث شاكر سميـ بقكلو
األنتركبكلكجيا منيج يسعى إلى تجميع المعرفة :" كما عٌرفو الباحث حسيف فييـ بقكلو" كحضاريا

باإلنساف مف كافة الجكانب كذلؾ بيدؼ تقديـ فيـ متكامؿ كمترابط عف اإلنساف كحياتو كنتاجو 
الكممات المفاتيح،ترجمة نعيماف :(كيميمز)ينظر كتاب ريمكند".  الحضارم في الماضي كالحاضر

قامكس : (سميـ)كينظر أيضا شاكر.47، ص1،2007عثماف، المركز الثقافي العربي، بيركت،ط
: (حسيف)كينظر كذلؾ فييـ. 56،ص1981، جامعة الككيت، (إنجميزم/عربي)األنتركبكلكجيا

قٌصة األنتركبكلكجيا، فصكؿ في تاريخ عمـ اإلنساف، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، 
ككذا مكسكعة عمـ اإلنساف المفاىيـ كالمصطمحات األنتركبكلكجية . 15، ص1986الككيت، 

 . 05لشارلكت سيمكز، ترجمة عمياء شكرم كآخركف، ص
ىي كممة معربة تعني الدراسة الكصفية ألسمكب الحياة كمجمكعة العادات كالقيـ :  اإلثنكغرافيا

. كاألدكات كالفنكف كالمأثكرات الشعبية لدل جماعة معينة أك مجتمع معيف خالؿ فترة زمنية معينة
، 1989عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت، : (حسيف)ينظر فييـ

 .50ص
  11رحمة أبك حامد الغرناطي، دراسة في الفضاء، ص: (كماؿ)بكلعسؿ. 
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العادات كالتقاليد االجتماعية كاألساليب الثقافية كالعقائدية في المجتمعات التي 
. اخترقيا الرحالة العرب المسممكف، مؤلفك ىذه الرحالت 

نمط الرحالت يتعرض إلى "إلى أفٌ  (حسني محمود حسين)    كليذا يذىب الباحث 
جميع نكاحي الحياة، إذ تتٌكفر فيو فائدة كفيرة مٌما يٌيـ المؤٌرخ كالجغرافيا كعمماء 
االجتماع كاالقتصاد كمؤٌرخي اآلداب كاألدياف كاألساطير، فالٌرحالت منابع ثٌرة 

، كىي بمجمكعيا سٌجؿ حقيقي لمختمؼ مظاىر الحياة كمفاىيـ أىٍىًميىا  لمختمؼ العمـك
إٌف أدنى تأٌمؿ في ىذا التعريؼ يجعمنا ندرؾ القيمة التي .  "عمى مٌر العصكر

يحظى بيا أدب الرحالت مقارنة بفنكف األدب األخرل، كليس معنى ذلؾ أٌننا نىٍنتىًقصي 
.  مف قيمة الفنكف األخرل كلكف قٌمما نجد فٌنا يحكم مثؿ ىذا الكـٌ مف المعارؼ

إحدل األشكاؿ الكبرل األـ "الرحمة بأٌنيا (حميفي شعيب)   كيصؼ الباحث 
 كنستشؼ مف خالؿ ىذا التحديد الذم جاء بو أٌنو يجعؿ مف كؿ األشكاؿ "لألدب

. األدبية فركعا تنبثؽ مف الرحمة
 كىي كاألدب الجغرافي   كتجدر اإلشارة إلى أٌف أدب الرحمة عيًرؼى بعٌدة نعكت 

مرتاض )أٌما الباحث الجزائرم  (كراتشكوفسكي)الٌتسمية التي أطمقيا الباحث الغربي 
 بينما يرل أدب المذكراتفيصٌنؼ ىذا الفف عمى أساس أٌنو لكف مف  (عبد الممك

. ف القصالكنا مف ألك (شوقي ضيف )فيو الباحث 
في تحديده ليذا الفف إلى أٌنو ضرب مف السيرة  (عمر بن قينة)   كيذىب الباحث 

فف الٌرحمة لكف أدبي،ذك طابع قصصي، فيو فائدة لممؤٌرخ مثؿ الباحث "الذاتية يقكؿ
                                                 

06،ص2،1983أدب الرحمة عند العرب، دار األندلس، بيركت،ط: (محمكد حسيف) حسني. 
 81الرحمة في األدب العربي، ص: (شعيب)حميفي. 
 مستشرؽ ركسي عمؿ نحك ثالثيف : (ـ1951/ـ1883)ػتش كراتشكفسكيڤأغناطيكس يكليانك

حماسة البحترم كأٌكؿ مف اكتشفيا في : عاما عمى ترجمة القرآف إلى الٌمغة الركسية، مف مؤلفاتو
 . أكركبا، نظرة في كصؼ مخطكطات ابف طيفكر كاألكراؽ لمصكلي

 ديكاف المطبكعات 1945- 1931فنكف النثر األدبي في الجزائر: (عبد الممؾ)ينظر مرتاض ،
 .293، ص1983الجامعية، الجزائر، 

 06الرحالت، ص: (شكقي)ينظر ضيؼ. 
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 في ضرب من السيرة الذاتيةفي األدب، كالجغرافي كعالـ االجتماع كغيرىـ، كما ىك 
مكاجية ظركؼ كأكضاع، كفي اكتشاؼ معالـ كأقطار ككصفيا ، كالحكـ عمييا كعمى 

ذلؾ  المجتمع فييا حكاما كمكاطنيف ، فيك كصؼ في النياية لكؿ ما انطبع مف
 كنممس في ىذا التعريؼ بعض السمات ."كسكاه في ذىف الرحالة عبر مسار رحمتو

الجكىرية التي يٌتسـ بيا ىذا الفف كىي الدقة في الكصؼ كنقد األكضاع كتصكير 
الحقائؽ كما ىي ألٌف األديب الرحالة يصؼ كٌؿ ما تمتقطو عدستو مف مشاىد، ككؿ 

. ما يسمعو أك يراه
أٌنو ثٌمة مثؿ إنجميزم ينصح المسافر  :"(سيد حامد الّنساج )  كليذا يذكر الباحث

كٌؿ شيء كأذنا حمار ليسمع كؿ شيء، كفـ خنزير  بأف تككف لو عينا صقر ليرل
ليأكؿ أٌم شيء، كظير جمؿ ليتحٌمؿ أٌم شيء، كساقا معزاة ال تتعباف مف المشي، 

  الصفات ىذه مجمكعة مف"كأف يحمؿ معو حقيبتيف مممكءتيف بالماؿ كالصبر
 كسعة الثٌقافة ، كدٌقة أخرل  صفاتينبغي عمى الٌرحالة أف يمتمكيا باإلضافة إلى

. المالحظة، كالتقاط المالمح المعٌبرة 
 مكقفا مماثال في تحديدىا ليذا الفف (نوال عبد الرحمن الشوابكة)     كتقؼ الباحثة 

أدب الٌرحالت فٌف تغمره الحياة، يزخر بالتجارب الحٌية، كالحركة كاالنتقاؿ مف :"بقكليا 
مكاف آلخر، كىك بيذا يمتقي بالٌسيرة، ذلؾ أٌف كممة سار تٌدؿ عمى المسير كاالنتقاؿ، 
كتكمئ بطكؿ الطريؽ، كقطع المسافات، كتعٌدد المراحؿ، كىذا يٌتفؽ مع الكتابات التي 

 كيبدك مف خالؿ ىذا التحديد أٌف "تؤٌرخ لسيرة اإلنساف منذ طفكلتو إلى شيخكختو 
الباحثة تحاكؿ أف تبرز مكاطف االئتالؼ كالٌتشابو بيف أدب الرحالت كالٌسيرة الذاتية 

                                                 
 في األدب الجزائرم الحديث تأريخا كأنكاعا كقضايا كأعالما، ديكاف : (عمر) بف قينة

 .97،ص1995المطبكعات الجامعية، الجزائر،
 مشكار كتب الرحمة قديما كحديثا، دار غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة، : (سيد حامد)الٌنساج

 .101دت، د ط، ص
 الرحالت األندلسية كالمغربية، حٌتى نياية القرف التاسع اليجرم، : (نكاؿ) الشكابكة عبد الرحمف

 .243، ص1،2008دار المامكف لمنشر كالتكزيع، عماف، ط
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عمى اعتبار أٌف الٌرحالت تطمعنا عمى سير أصحابيا كتكشؼ عف مكاىبيـ كدكافعيـ 
.  لمقياـ بتمؾ الٌرحالت
ذلؾ النثر :"إلى أٌف أدب الرحالت ىك (ناصر عبد الرزاق الموافي)   كيشير الباحث 

الذم يصؼ رحمة أك رحالت كاقعية، قاـ بيا رحالة متمٌيز،مكازنا بيف الذات 
كالمكضكع،مف خالؿ مضمكف كشكؿ مرنيف، بيدؼ التكاصؿ مع القارئ كالتأثير 

كنستشؼ مف خالؿ ىذا التحديد بعض الشركط األساسية التي يجب أف  ."فيو
تتكفر في ىذا الفف كىي تتٌمخص أٌكال في الطابع الٌنثرم لما لو مف ميزات تتيح 

لمرحالة الحرية في كصؼ المشاىد كنقؿ األحداث أٌما الٌشرط الثاني فيتعٌمؽ بالكاقعية 
أدب الرحمة عف غيره مف األنكاع األدبية كيضاؼ إلى ىذه  كىك أٌىـ شرط يميز

الشركط شرط آخر لو عالقة بالرحالة كىك شرط التمٌيز، كرغـ اشتماؿ ىذا التعريؼ 
عمى ىذه الخاصيات إاٌل أٌنو يحصر أدب الرحالت في مجاؿ النثر فقط كنحف نعمـ 

أٌف ىناؾ بعض الرحالت التي كتبت شعرا كما أٌف شرط الكاقعية ال ينفي اعتماد 
بعض الرحالت عمى الخياؿ عمى اعتبار أٌف أدب الرحمة عمؿ فني يمتزج فيو الكاقع 

. بالخياؿ 
مكازنة  (نوال عبد الرحمن الشوابكة)     كتأكيدا عمى أىمية ىذا الفف تعقد الباحثة 

إٌف الٌرحالت تكشؼ ما ال يكشفو الٌتاريخ، فالٌتاريخ :"بيف الرحالت كالتاريخ، حيث تقكؿ
عاـ يشتمؿ عمى تصكير لحياة البمداف االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية، كنظـ الحكـ 

لشعب مف الشعكب، كىذا ما حٌققتو الٌرحالت غير أٌنيا أعطت كٌؿ ذلؾ بعده 
المناسب، كتطٌرقت إلى تحميؿ جكانب لـ تتطٌرؽ إلى تحميميا الكثائؽ الٌتاريخية، فقامت 
خراج  الٌرحالت بكضع كٌؿ ذلؾ في دائرة اإلشعاع الٌتي تٌكجو إلييا الستجالء الكاقع، كا 

 كمعنى ذلؾ أٌف أدب الرحالت أكسع مجاال مف الٌتاريخ " الٌتاريخ عف حدكده الضيقة
 إلى كسـ النص الرحمي بسمة النسب (شعيب حميفي)كلعٌؿ ىذا ما حدا بالباحث 

المنفتح، ذلؾ أٌنو خطاب يسمح بتالقح كتعالؽ كتحاكر العديد مف األجناس التي 

                                                 
41الرحمة في األدب العربي حٌتى نياية القرف الرابع اليجرم،ص:(ناصر عبد الرزاؽ) المكافي. 
 52أدب الرحالت المغربية كاألندلسية، ص: (نكاؿ) الشكابكة عبد الرحمف. 
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تبحث عف حٌؿ لممشاكؿ الٌتي تطرحيا نتاجات المؤرخيف المتجددة، كىك يرل أٌف 
 :صعكبة تحديد كصياغة مفيـك لمٌرحمة مرده إلى عٌدة اعتبارات أساسية منيا

  غياب تعاريؼ دقيقة كعدـ الكعي بالرحمة األمر الذم نتج عنو غياب تقعيد
، سكاء عند الرحالة أك عند الٌمغكييف العرب  .كاضح لممفيـك

  كجكد نصكص رحمية كثيرة ثرية كمتنٌكعة، األمر الذم يصعب معو تحديد
 .مفيـك جامع تمتقي حكلو كٌؿ النصكص الٌرحمية

 النص الرحمي عمى عناصر أخرل متحٌركة تحضر أك تختفي انفتاح 
 . بدرجات متفاكتة بيف النصكص

     كيبدك أف سمة االنفتاح في نظرنا مف أبرز السمات التي تصعب عمى الباحث 
الكصكؿ إلى تعريؼ مستٌقؿ ألدب الرحالت عمى اعتبار أٌنو نسيج لكشائج متعالقة 
مف األشكاؿ كاألجناس، كما أٌف تعٌدد الرؤل كالتكجيات كاختالؼ زكايا النظر بيف 

إف صٌح -الباحثيف مف شأنو أف يقؼ حائالن أماـ تسييج ىذا الحقؿ المكسكعي
 .ككضع أطر لو - التعبير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
الرحمة في األدب العربي،الٌتجنس آليات الكتابة، خطاب المتخٌيؿ، :(شعيب) ينظر حميفي
 .82ص
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: نشأة أدب الرحمة عند العرب - 3
     إٌف المتتٌبع لمسار الرحمة في األدب العربي يمفي أٌف جذكر ىذا الفف مكغمة في 

القدـ، كال مشاحة في ذلؾ إذ تتٌفؽ جٌؿ المصادر عمى أٌف العرب عرفكا الرحمة 
ذلؾ إلى  (سميرة أنساعد) كاشتيركا بيا منذ عصكر الجاىمية األكلى، كترجع الباحثة

طبيعة حياة العربي البدكية التي تعتمد عمى الرعي بحثا عف الكأل :" عدة أسباب منيا
 حيث كانت لمعرب رحالت تجارية إلى بالد "كالماء، التٌبارم بالٌشعر، ككذا التجارة

ـٌ إٌف بعض الٌشعراء كانت ليـ رحالتيـ في داخؿ  العراؽ كالشاـ كاليمف كغيرىا، ث
لى خارجيا  إاٌل أٌف أخبار ىذه الرحالت لـ يٌدكف منيا شيء أكثر مٌما كرد . الجزيرة كا 

في مضاميف الٌشعر ككتب المغة فيما بعد،كلعٌؿ أبرز مثاؿ عمى ذلؾ ما كرد في قكؿ 
: النابغة الذبياني

لَل كىأىٌني شىدىٍدتي  اقػػًػػػػؿي  الرَّحْح ػػػػػفى عى مَّ ػػػػا تىضى مىى قػػػػىػػػػػاًرحو ًممَّ ٍت        عى يىٍكـى تىشىذَّرى
 

: كقكؿ األعشى
مِريكىأىنّْي كى   ػػػػارَلحْح دّْ أىٍخثىمى مىى ظىٍيًر طىاكو أىٍسفىعى الخى  كالًفتػػػىػػػػػػػػػػافى كنيمػػػٍػػػػريًقي       عى

 
الجغرافيا كالرحالت عند :"في بحثيا المكسـك بػػػػػػ (نيقوال زيادة)    كتشير الباحثة 

إلى أٌف رحمتي الٌشتاء كالٌصيؼ إلى اليمف كالشاـ الٌمتيف حفظيما القرآف " العرب 
 . الكريـ في سكرة قريش تبقياف أىـ الٌرحالت  الجاىمية عمى اإلطالؽ

     كمٌما سبؽ يتضح أٌف الٌرحمة قبؿ اإلسالـ كانت عمكما ألغراض تجارية بحتة 
كمعنى ذلؾ أٌنيا كانت مجرد ممارسة أك فعؿ كلـ ترتؽ إلى مستكل الفف القائـ بذاتو 

. كلعٌؿ مرد ذلؾ سيادة الطابع الشفكم

                                                 
 الرحالت الحجازية في األدب الجزائرم مف القرف الحادم عشر إلى :(سميرة)ينظر أنساعد

 .12، ص2011، 1الثالث عشر، الككالة اإلفريقية لإلنتاج السينمائي كالثقافي، الجزائر، ط
1الديكاف، منشكرات دار كمكتبة اليالؿ، بيركت، ط: (زياد بف معاكية) النابغة الذبياني ،

 .220، ص1991
287، ص1992، 1الديكاف، دار الجيؿ، بيركت، ط:  األعشى . 
137، ص1994الجغرافيا كالرحالت عند العرب، دار المعارؼ، تكنس، : (زيادة)  ينظر نقكال . 
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    كبدخكؿ اإلسالـ إلى شبو الجزيرة العربية بدأت تتغٌير األىداؼ كالدكافع مٌما 
أكسب الرحمة شكال عمميا ذا طابع فكرم كأدبي كجعميا تنفتح عمى شتى العمـك 
. التاريخية كالجغرافية كاالجتماعية كلعٌؿ ىذا ما جعميا تكتسي طابع المكسكعية 

ىذا الفف بدأ يأخذ " إلى أٌف (عمر بن قينة)      كمف ىذا المنطمؽ ارتأل الباحث 
مكانة معتبرة في األدب العربي بؿ أٌنو أصبح ينافس الفنكف األدبية األخرل لطابعو 

كعاداتيـ كتقاليدىـ كنظـ الحكـ كأساليب  المكسكعي كاىتمػػػػػػػػػػػػػػػػامو بحياة النػػػػػػػػػػػاس
 . "العيش، كما مضى يتطٌكر ليكتسي أسمكبا أدبيا يعانؽ فيو الكاقع الخياؿ

كمعنى ىذا أٌف أدب الرحمة يزاكج بيف الحقائؽ الكاقعية كالخياؿ أم أٌنو يقٌدـ الحقائؽ 
كما ىي في الكاقع كما يجنح إلى الخياؿ أحيانا كىك الذم يتبٌدل في تكظيؼ الرحالة 

لألساليب الفنية التي تظير حينما يضٌمف الرحالة رحمتو بعضا مف األشعار 
. كالمقامات 

      كال مندكحة لنا مف االعتراؼ كاإلقرار بأٌف جٌؿ المصادر كاألبحاث التاريخية 
القرن الثالث تجمع عمى أٌف ىذا الفف بدأ يأخذ طابعا جديا كعمميا أكثر مع بداية 

 ، كبيذا عيدَّ القرف الثالث (شوقي ضيف) عمى حد تعبير (التاسع لمميالد)اليجري 
 (شعيب حميفي)بداية التأريخ لمرحالت العربية كفف مدٌكف، كىك ما أٌكد عميو الباحث 

يمكف اعتبار القرف التاسع ميالدم بداية التأريخ لمرحالت العربية المكتكبة :"في قكلو
كمف أبرز الكتب المدكنة في ىذه الفترة كتاب . "مع اتساع دائرة التأليؼ كالتصنيؼ

 الذم ألبي العباس أحمد اليعقوبي" البمداف" ككتابالبن خردذابة" المسالؾ كالممالؾ " 
 لمبالذري" فتكح البمداف"عكس حبو لمترحاؿ كدرايتو الكاسعة بحب األكطاف ، ككتاب 

أحمد بف يحيى الذم اىتـٌ  بإبراز جكانب تاريخية كجغرافية ىامة ، األمر الذم جعؿ 
البالذرم مادة ىامة في محيط  لقد حفظ لنا:" يصفو بقكلو (كراتشوفسكي)الباحث 

                                                 
 الخطاب القكمي في الثقافة الجزائرية، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، : (عمر) بف قينة

 . 08، ص1999دمشؽ، 
 48الرحالت، ص: (شكقي) ينظر ضيؼ . 
 08الرحمة في األدب العربي، ص: (شعيب) حميفي. 
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الجغرافية التاريخية يستحيؿ معيا إغفاؿ ذكر صاحبيا في عرض لألدب 
. "الجغرافي

    كنممس في ىذا الكالـ تأكيدا لقيمة ىذا الكتاب، كمف الرحالت التي بزغت في 
( زكي محمد حسين) التي كصفيا الباحث سالم الترجمانىذا القرف أيضا رحمة 

 ، "إٌف رحمة سالـ الترجماف إلى الصيف الشمالي قد تككف حقيقة تاريخية :" بقكلو
محمد  كوىب القرشي ابن إلى اليند كالصيف كسميمان التاجرىذا فضال عف رحمة 
قاـ برحمتيف إلى آسيا الصغرل لفحص :" التي تذكر المصادر أٌنوبن موسى المنجم 

كيؼ الرقيـ الذم لجأ إليو مجمكعة مف الشباب ىربكا بدينيـ كعرفكا باسـ أىؿ 
   ."الكيؼ، كالثانية مع سالـ الترجماف لزيارة سد يأجكج كمأجكج

كنستٌشؼ مٌما سبؽ أٌف القرف الثالث اليجرم كاف قرنا حافال باالنجازات المتعمقة 
بأدب الرحمة األمر الذم يجعمنا ندرؾ بأٌف انطالقة ىذا الفف كانت انطالقة قكية 

. عزٌزتيا جيكد األعالـ الذيف سبؽ ذكرىـ 
عرؼ فيو " مف أزىى الفترات ، إذ (العاشر ميالدي)القرن الرابع اليجري       كيعٌد 

ىذا الفف نضجان كازدىارا لـ يعرفو في القركف السابقة أك الالحقة، حٌتى أٌف أسس أدب 
الرحمة كضعت فيو كما أٌف كتب الرحالت التي أٌلفت فيو كانت األساس األكؿ الذم 
قامت عميو األعماؿ التالية سكاء في األدب أك الجغرافيا أك المكسكعات أك المعاجـ 

 كلعٌؿ مٌرد ذلؾ كثرة التآليؼ كانفتاح الرحالة عمى العالـ الخارجي ."المتخصصة 
. بعد أف اقتصرت الرحمة في القرف الثالث عمى الجزيرة العربية كما جاكرىا

   

                                                 
تاريخ األدب الجغرافي، ترجمة صالح الديف عثماف ىاشـ، دار : (أغناطيكس) كراتشككفسكي

 . 161، ص1987، 2الغرب اإلسالمي، بيركت، ط
الٌرحالة المسممكف في العصكر الكسطى، دار الرائد العربي، بيركت، : (زكي) محمد حسيف

 . 15، ص1981
 71أدب الرحمة في التراث العربي، ص: (فؤاد) قنديؿ. 
 85الرحمة في األدب العربي، ص: (ناصر عبد الرزاؽ) المكافي . 
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    كمف ىاىنا يمكف القكؿ أٌف القرف الرابع ىك عصر الرحمة الذىبي كال مشاحة في 
وي في مجاؿ تطكره الخاٌلؽ كحركة "ذلؾ  ففي ىذا القرف  بمغ األدب الجغرافي أىكىجَّ

كقد بمغ عدد الرحالة في ىذا القرف حدا كبيرا، كما ارتبطت الجغرافيا ..مستقمة بذاتيا
. "ارتباطا كثيقا بالمكضكعات األدبية كالعرض األدبي 

يمٌثؿ مرحمة النضج "إلى أف ىذا القرف  (حسني محمود حسين)      كيذىب الباحث 
كمف الرحالة الذيف . "الٌتاـ بتشكيؿ ما يسٌمى بالمدرسة الكالسيكية لمجغرافيا العربية

مركج الٌذىب كمعادف :" الذم أٌلؼ كتابا عنكنو بػػػالمسعوديشيدىـ ىذا القرف 
صٌنفنا كتابنا في أخبار الزماف كقدمنا القكؿ فيو عمى ىيئة األرض :"يقكؿ فيو "الجكىر

كمدنيا كعجائبيا كبحارىا كأغكارىا، كجباليا كأنيارىا، كبدائع معادنيا كأصناؼ 
مناىميا كأخبار ًغيىاًضيىا كجزائر البحار الصغار، كأخبار األبنية المعٌظمة كالمساكف 

 كنستٌدؿ مف خالؿ ىذا ."المشرفة، كذكر شأف المبدأ كأصؿ الٌنسؿ كتبايف األكطاف
الكالـ عمى أٌف المسعكدم كاف ميٌتما بفف الرحالت كمقدّْرا لقيمتو كال غرك في ذلؾ 

. ألٌف الحديث عف كٌؿ ىذه الجزئيات ال يٌنـ إاٌل عف نفس تكاقة لمرحمة كميًحبَّةو ليا 
      كتجدر اإلشارة إلى أٌف المسعكدم أعطى أىمية كبرل لممشاىدة كالبحث أثناء 

ليس مف لـز جية كطنو كمف قسـ عمره عمى :" الترحاؿ كىك ما نجده ماثال في قكلو 
ثارة  قطع األقطار ككٌزع أيامو بيف تقاذؼ األسفار، كاستخراج كؿ دقيؽ مف معدنو، كا 

. "كٌؿ نفيس مف مكمنو 
مسعر )أبو دلف مف رحالة ىذا القرف أيضا :"  أفٌ (فؤاد قنديل)       كيذكر الباحث 

 ، ىذا فضال " الرحالة الشاعر الصعمكؾ الذم زار عديدا مف البالد(بن الميميل

                                                 
 86  المرجع نفسو، ص. 
12أدب الرحمة عند العرب، ص: (حسيف) حسني محمد . 
مكفـ لمنشر، الجزائر، 1مركج الذىب كمعادف الجكىر، ج: (الحسف بف عمي ) المسعكدم ،

 . 03، ص1989
07 المصدر نفسو، ص. 
 37أدب الرحمة في التراث العربي، ص: (فؤاد) قنديؿ . 
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 الذم ارتحؿ إلى بالد البمغار، فشكمت رحمتو صكرة كابن فضالنعف رحالة آخريف 
أحسف التقاسيـ في "صاحب كتاب والمقدسي كاضحة لحضارتيـ كعاداتيـ كتقاليدىـ، 

مف أكثر المصنفات "كىك الكتاب الذم اعتبره الباحث كراتشكفسكي " معرفة األقاليـ
. كغيرىـ كثير ابن حوقل  كاإلصطرخي ، ك"الجغرافية في األدب العربي قيمة 

أبي  يطؿ عمينا اسـ (الحادي عشر ميالدي )القرن الخامس اليجري    كبحمكؿ 
 الذم قاـ برحالت إلى بالد اليند كأٌلؼ فييا كتابا كسمو البيروني الريحان محمد

يستحيؿ اعتباره كتابا "، كىك كتاب "تحقيؽ ما لميند مف مقكلة مقبكلة أك مرذكلة:"بػػػػػ
جغرافيا، بالمعنى الضيؽ لٌمفظ فالمكانة األكلى عنده تحٌتميا الحضارة الركحية لميند، 

 كيفيـ مف ىذا الكالـ "كقميؿ مف فصكلو الثمانيف يمٌس مكضكعات جغرافية بحتة
أٌف أدب الرحمة بدأ يٌتسـ باالستقاللية عف التاريخ كالجغرافيا كيبرز كفف أدبي لو 

.  طابعو الخاص 
    كفي منتصؼ ىذا القرف  شيد أدب الرحمة تحٌكال كاٌتجو صكب المغرب اإلسالمي 

إٌف :"(محمد مسعود جبران)بعد أف كاف مقتصرا عمى المشارقة كفي ىذا يقكؿ الباحث 
االىتماـ بتدكيف الٌرحالت مف أبرز ممٌيزات األدب المغربي عمى اإلطالؽ، حٌتى إٌننا 
يمكف أف نقكؿ إٌف أٌىـ ما شارؾ بو المغرب في بناء صرح الثقافة العربية العامة ىك 

كمعنى ذلؾ أٌف المغاربة كانكا ميتميف بيذا  . "مع األبحاث الفقيية فف الٌرحمة
الضرب مف فف القكؿ الذم عرؼ ازدىارا سكاءن عمى مستكل الممارسة أك التأليؼ، 

عرفكا مف قديـ بأٌنيـ مٌتفقكف في أدب الرحمة كمكٌفقكف كذلؾ، "خاصة كأٌف المغاربة 
. "كيدٌؿ عمى ىذا ما ترككه مف بصمات ليـ في مختمؼ كتب الٌتراث العربي

     

                                                 
 245تاريخ األدب الجغرافي، ص: (أغناطيكس) كراتشكفسكي . 
13أدب الرحمة عند العرب، ص: (محمكد حسيف) حسني . 
فنكف النثر األدبي في آثار لساف الديف بف الخطيب، المجمد الثاني، : (محمد مسعكد) جبراف

 .09، ص2009، 1دار المدار الثقافية، ط
92، ص2002ابف بطكطة أمير الرحالة، الدار المصرية، القاىرة، : (عبد اليادم) التازم. 
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في حجـ  ينافس القرف الرابع (الثاني عشر ميالدي )القرن السادس اليجري كيكاد 
 أبو بكر بن العربياإلنجاز إذ عرؼ بكثرة التآليؼ كالٌتصانيؼ في ىذا الفف كيعٌد 

 أٌكؿ مف استخدـ لفظ رحمة في مؤٌلؼ لو كسمو  أٌنو رائدا في ىذا القرف ذلؾ
كيعتبر بيذا أٌكؿ مف كضع أساس أدب الرحالت بالصكرة الفنية " ترتيب الٌرحمة:"بػػػػ

جاء ليؤٌصؿ ىذا االتجاه " الذم ابن جبير، بؿ إٌنو عٌد خير تمييد لظيكر المأمكلة 
، حٌتى ليمكف القكؿ بأٌف كتب الٌرحالت تبدأ "في كتابة الٌرحمة بصياغة أدبية عالية

 "تذكار األخبار كاتفاقات األسفار:" مف ىذا العيد برحمة ابف جبير المكسكمة بػػػػػػ
التي ضٌمنيا جكانب سياسية كحربية كاجتماعية كاقتصادية كعقائدية تخٌص بالد الشاـ 

زمف الحركب الصميبية، بؿ إٌنو انفرد بإيراد إشارات ال نجد ليا نظيرا في رحالت 
المسمميف الذيف زاركا بالد الشاـ في ذلؾ العصر كمف ثـٌ تحٌتؿ رحمتو مكانة خاصة 

.  مف بيف ما كصؿ إلينا مف مؤلفات خاصة بالٌرحمة اإلسالمية إلى ىناؾ 
      كمف ىذا المنطمؽ يرل بعض الدارسيف أٌف كتابو ىذا أحسف ما ألؼ في فف 
الرحالت كىك يمثؿ ذركتو عند العرب، ألٌنو ارتقى بيذا الفف إلى مستكل أدبي رفيع 

كجدد في طابع الرحمة التي اٌتخذت طابع اليكميات، كاتبعت نظاما زمنيا كالترتيب في 
خبار، اإل ، إذ يتحٌرل فييا المؤلؼ الٌدقة في الكصؼ كالصدؽ في سرد األحداث

ف عرضيا لمتعبير عف مكاقؼ ابف جبير ـفتقترب رحمتو بذلؾ مف األدبية أكثر 
المختمفة ككصفو لممشاعر كسرد األعماؿ األخرل التي قاـ بيا مف تنقالت كزيارات 

. كحج 
 محمد"    كتجدر اإلشارة إلى أٌف ىذا القرف شيد ثٌمة مف الرحالة الكبار أمثاؿ

نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ " الذم نيؿ مف تجارب سابقيو في تأليفو  " اإلدريسي
                                                 

75أدب الرحمة في التراث العربي، ص: (فؤاد) قنديؿ . 
 13أدب الرحمة عند العرب، ص: (محمكد حسيف) حسني . 
 1988رحمة ابف جبير، مكفـ لمنشر، الجزائر، : (محمد) ينظر ابف جبير . 
 1أدب الرحالت كتطكره في األدب العربي، دار الشرؽ الجديد، بيركت،ط: (أحمد) أبك سعد ،

 . 109، ص1961
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كىك كتاب غزير المادة ثرم بالمعمكمات الجغرافية ككصؼ اآلثار كالمسالؾ كيعد " 
 وأبي حامد الغرناطيمصدرا ىاما لمعرفة المغرب كصقمية عمى كجو الخصكص، 

المغرب :"كالثاني بػػػػ" تحفة األلباب كنخبة اإلعجاب:"الذم صٌنؼ كتابيف كسـ األٌكؿ بػػػػػ
اإلشارات في " الذم خٌمؼ لنا كتابا أسماه *اليروي،ك" عف بعض عجائب المغرب

" .   االعتبار"  الذم أٌلؼ لنا كتابوأسامة بن المنقذ، " معرفة الٌزيارات
      كابتداء مف أكاخر ىذا القرف تحٌكؿ اتجاه الكتابة في فف الٌرحالت إلى االعتناء 
بسرد يكميات الرحالة، كمشاعره، كأفكاره، كانتقاداتو الشخصية، كما تحٌكؿ األسمكب 
فأصبح سردا قصصيا، يتسـ بالبساطة كالسالسة، كبيذا انتقمت الٌرحمة مف الطابع 

 .العممي إلى الطابع األدبي
 (الثالث عشر لمميالد)القرن السادس لميجرة إلى القرن السّابع      أٌما إذا تجاكزنا 

ياقوت كجدنا مصٌنفات ال تقٌؿ أىمية عف سابقاتيا كنخٌص بالذكر مؤلفات كٌؿ مف 
 فيو فائدة جٌمة لكٌؿ باحث **"معجـ البمداف" الذم ترؾ لنا مصٌنفا ضخما كىكالحموي

في ىذا المجاؿ ذلؾ أٌنو يمٌثؿ دليال لمعرفة مختمؼ األقطار كاألمصار دٌكف فيو 
النَّفحةي الًمٍسًكيَّة في " صاحب المغربي ابن سعيدأخبارا كتفاصيؿ ىامة عف رحالتو، ك

 صاحب الرحمة المغربية ***العبدريكىي رحمة ثقافية، دينية، ك" الرحمة المكٌية
 الذم جاب نكاحي المغرب كمصر كالشاـ كدكف رحمة قٌدـ فييا تراجـ النوشريسيك

                                                 
مف الرحالة المسمميف الذيف زاركا بالد الشاـ زمف الحركب : (ـ1215/ق611ت) السائح اليركم*

الجغرافيكف كالرحالة المسممكف في بالد الشاـ زمف : (محمد مؤنس)ينظر عكض. الصميبية
 .265، ص1،1990الحركب الصميبية، عيف لمدراسات كالبحكث اإلنسانية كاالجتماعية،القاىرة،ط

الرحمة : (سميرة) كأنساعد 201تاريخ األدب الجغرافي، ص: (أغناطيكس)  ينظر كراتشكفسكي
 .18إلى المشرؽ في األدب الجزائرم، ص

معجـ البمداف، تحقيؽ فريد عبد : (ياقكت) لمزيد مف المعمكمات حكؿ ىذا الكتاب، ينظر الحمكم**
 .1977العزيز الجندم، المجمد األكؿ، دار صادر، بيركت، 

ينظر ترجمتو في الرحمة المغربية، . ىػ688ت : (محمد بف عمي بف أحمد بف مسعكد)العبدرم ***
 .06، ص1،2007منشكرات بكنة لمبحكث كالدراسات، الجزائر،ط
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مؿء العيبة بما اجتمع " صاحب السبتي رشيدلكثير مف األدباء الذيف لقييـ ، كابف 
. كالتجاني التكنسي الذم جاؿ في أرجاء المغرب كطرابمس "لي مف طكؿ الغيبة

القرن الثامن        كقد خطت الرحمة في األدب العربي خطكات أكثر تقٌدما في 
 بمستكاىا األدبي الراقي كاٌتساع مجاليا الجغرافي (لمميالد الرابع عشر)اليجري 

كانتقمت إلى مستكل عالمي أكسع كأشمؿ، خصكصا بعد ظيكر الرحمة األكثر شيرة 
تحفة النظار في غرائب :"بػػػ  المكسكمةبطوطة ابنفي أدب الرحالت ، كىي رحمة 

أكرد فييا  "الٌتي ذكر فييا محٌققيا بأٌف ابف بطكطة " األمصار كعجائب األسفار
أسماء لكثير مف األئٌمة، كالعمماء كالشعراء، كالممكؾ كاألمراء ىذا فضال عف أسماء 

، مٌما ينبئ بأٌف ىذا الٌرجؿ "البالد كالبقاع كالقرل التي زارىا، كمكث فييا، أك مٌر بيا
إٌف ابف :" كاف شغكفا جٌدا بالرحمة كلعٌؿ ىذا ما دفع الباحث شكقي ضيؼ إلى القكؿ 

بطكطة لـ يترؾ بمدا نزؿ بيا إاٌل كتحٌدث عف أىمػػػػػػػػػػػيا كسمطانيا كعممائػػػػػػػػػػػػيا 
 كبيذا عٌد خاتمة لمرحاليف المغاربة كأكبرىـ خاصة مف أكلئؾ الذيف انتظـ "كقضاتيا

مسار رحمتيـ لتشمؿ كؿ العالـ اإلسالمي، انطالقا مف بمده األصمي طنجة كليذا 
حظيت رحمتو بكثير مف الدراسات العربية اإلسالمية كحتى العالمية، حٌتى قيؿ فيو 

أشير مف جاؿ في البالد كجاس في األمصار، كالتقى بالعمماء كالممكؾ، كتٌزكج :"بأٌنو
الٌنساء في أغمب البمداف، كقطع أكثر مف مائة كعشريف ألؼ كيمكمتر، كداس جميع 
األراضي التي كصؿ إلييا بشر حسب عممو باستثناء دكؿ الشماؿ كأبرز مف كتب 

. "عف إفريقيا 
     كيعتبر كتاب ابف بطكطة مف أعظـ كتب الرحمة إمتاعا كجاذبية ىذا فضال عف 
احتكائو عمى كـ ىائؿ مف المادة الجغرافية كاإلثنكغرافية كاألدبية، األمر الذم جعؿ 
بعض العمماء الغرب يشٌكككف في ىذا اإلنجاز الذم اقتنعكا كاعترفكا بقدره فيما بعد 

                                                 
رحمة ابف بطكطة في غرائب األمصار كعجائب األسفار، : (محمد بف عبد ا ) ابف بطكطة

 .05،دت، ص1الجزء األٌكؿ كالثاني، دار الفكر، بيركت،ط
98أدب الرحالت، ص: (شكقي) ضيؼ. 
79أدب الرحمة في التراث العربي، ص: (فؤاد) قنديؿ. 
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كاف آخر جغرافي عالمي مف "بأٌف ابف بطكطة كمنيـ الباحث كراتشكفسكي الذم يٌقر
كمعنى ذلؾ أٌنو لـ يكف نٌقالة يعتمد عمى كتب الغير ، بؿ كاف ."الناحية العممية

رٌحالة انتظـ محيط أسفاره عددا كبيرا مف األقطار، كالمالحظ أٌف ابف بطكطة قد نحا 
بالرحالت إلى نمط جديد يتمٌثؿ في الغرائب كالخرافات كىك التغيير الذم جعؿ منو 

.  أشير رحالي المشرؽ كالمغرب عمى حد سكاء
تاج المفرؽ في " المعركفة باسـالبموي      كمف الرحالت البارزة في ىذه الفترة رحمة 

التعريؼ بابف خمدكف كرحمتو :"بػػػػ  المكسكمةخمدون ابن، كرحمة "تحمية عمماء المشرؽ
، حيث (األكتكبيكغرافيا)التي تعتبر نمكذجا جٌيدا لنمط الٌترجمة الذاتية " غربا كشرقا

. يترجـ فييا المؤٌلؼ لسيرة حياتو بقممو
 فيك خاتمة عصكر الٌرحالت في الفترة المتكسطة كمف أٌىـ التاسع القرنكأٌما 

كصؼ :" التي تعرؼ بػػػػػالوزان بن الحسنالٌرحالت التي شيدىا ىذا القرف رحمة 
". إفريقيا

ذا كانت الرحالت العربية قد عرفت رككدا كتراجعا ممحكظيف في  القرنين التاسع    كا 
 بسبب اشتداد كطأة الحركب كتزايد ىجمات األكركبييف عمى والعاشر اليجريين

السكاحؿ العربية، خاصة المغربية منيا، فإٌف ىذا الرككد لـ يبؽ مالزما ليا ، إذ 
عادت الرحمة إلى االنتعاش في القرنييف الحادم عشر كالثاني عشر اليجرييف بشيكع 

الطباعة التي بدأت تقـك بدكر ميـ في نشر بعض اآلثار كمنيا الرحمة، فاستأنفت 
 الذم *العياشيمنطقة المغرب العربي اإلسالمي دكرىا في فف الرحمة بأعالـ مثؿ 

". ماء المكائد"اشتير برحمتو الضخمة 

                                                 
421تاريخ األدب الجغرافي، ص: (أغناطيكس) كراتشكفسكي . 
ىك أبك سميـ عبد ا  محمد بف أبي بكر كلٌقب بالعياشي  نسبة  : (ىػ1090/ىػ1037) العياشي*

تنبيو :" إلى  قبيمة آيت عياش قرب تفاليت، ككاف محٌدثا كعالما صكفيا كشاعرا، مف أشير كتبو
ينظر ". اقتفاء اآلثار بعد ذىاب أىؿ اآلثار"، ك"ذكم اليمـ العالية عمى الزىد في الدنيا الفانية

الجزائر مف خالؿ رحالت المغاربة في العيد العثماني، الشركة الكطنية لمنشر : (مكالم)بالحميسي
 .  17، ص1981، 2كالتكزيع، الجزائر،ط
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 إلى أٌىـ الٌرحالت التي ظيرت بعد القرف التاسع (أحمد أبو سعد)     كيشير الباحث 
فمـ يصمنا عف ىذه القركف الثالثة سكل خبر رحمتيف أك ثالث، رحؿ :" اليجرم بقكلو

فييا أصحابيا إلى األضرحة كاألماكف المقٌدسة، كاٌتصمكا بأصحاب المقامات مف 
رجاؿ التصٌكؼ لتقبؿ كراماتيـ، الرحمة األكلى ىي رحمة عبد الٌمو المراكشي العٌياشي 
الذم سافر إلى مٌكة المكٌرمة حاجا، كأٌلؼ كتابو ماء المكائد المعركؼ باسـ الٌرحمة 

الثانكية، كفيو لـ يعد ذكر المدف كالقرل إاٌل أمرا ثانكيا بالنسبة لمكضكع العمماء 
كرجاؿ التصكؼ، كالثانية ىي رحمة عبد الغني النابمسي الرحالة المتصٌكؼ الذم 

سافر إؿ مصر، كالقدس، كبغداد كزار لبناف مف أجؿ االتصاؿ بالمتصكفيف ،كالثالثة 
.  "ىي رحمة عمي الجبيمي الشيخ المبناني

      كيبدك أٌف ىذا الباحث قد أىمؿ بعض الرحالت الميمة التي برزت في ىذه 
 األندلسي الرافعي عمي بن ومحمد ، المجاجيالفترة كنخٌص بالذكر رحالت كٌؿ مف 

 الدرعي الناصر بن وأحمد" المعارج المرقية في الرحمة المشرقية" التطكاني صاحب 
 في رحمتو **زاكور الفاسي وابن *الورثيالنيك"الرحمة الناصرية الكبرل" صاحب

، كىي رحمة في "نشر أزاىير البستاف فيمف أجازني بالجزائر كتطكاف:"المكسكمة بػػػػػ
. قسميف يخٌتص األٌكؿ بالجزائر كعممائيا أٌما الثاني فيتحٌدث عف تطكاف كمشايخيا

القرن الثالث       كسرعاف ما بدأ أدب الرحمة في االنتعاش مف جديد مع بداية 
 حيث بدأ مجاؿ الرحمة يتسع كاتخذت الرحمة (التاسع عشر ميالدي)عشر اليجري 

                                                 
227أدب الرحالت، ص: (أحمد) أبك سعد. 
مف أعالـ الفكر كالثقافة كالسياسة : (ىػ1193/ىػ1125) الكرثيالني الحسيف بف محمد *

شرح الكسطى، شرح الخطبة الصغرل لمسنكسي، شرح : كاإلصالح في الجزائر، مف أٌىـ تآليفو
إرشاد الحائر إلى آثار أدباء الجزائر، : (محمد بف رمضاف)ينظر شاكش. القدسية لألخضرم
: (عمر)كبف قينة.106، دار البصائر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، دت، ص4ك3المجٌمد الثاني، ج

، 2000أعالـ كأعماؿ في الفكر كالثقافة كاألدب، منشكرات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، 
 .41ص
ينظر بالحميسي . أديب كرحالة كشاعر مغربي: (ىػ1120/ ىػ1075) ابف زاككر الفاسي **
 . 19المرجع السابؽ، ص: (مكالم)
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 في رفاعة رافع الطيطاويكجية متمٌيزة نحك أكركبا ككاف في مقدمة الرحاليف عربيا 
عبد اهلل فكري ، كشياب الدين األلوسي كخير الدين الّتونسي،رحمتو إلى باريس، ك

       .وسميمان البستاني، أحمد فارس الشدياقك
 

العشرين ) اليجري عشر الرابع القرنكيكاصؿ ىذا الفف مسار تطكره في      
 بفعؿ نضج الٌتفكير كزيادة الكعي بيذا الجنس األدبي األمر الذم نتج عنو (ميالدي
عدد كبير مف  الرحالة كطو حسيف، كمحمد حسيف ىيكؿ، كحسيف فكزم ،  ظيكر 

.  كأميف الريحاني ككثيركف غيرىـ
     كصفكة القكؿ تتجمى في أٌف مسيرة ىذا الفف طكيمة جدا عرؼ خالليا ىذا 

الجنس األدبي فترات نضج كما ىك الحاؿ بالنسبة لمقرف الرابع اليجرم كفترات فتكر 
أك ضعؼ كما ىك الحاؿ في القرنييف التاسع كالعاشر اليجرييف إاٌل أٌف ذلؾ لـ يمنع 

. الباحثيف مف االىتماـ بو كالكتابة فيو
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
15أدب الرحمة عند العرب، ص: (محمكد حسيف) ينظر حسني .
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 :طبيعة الرحمة في الجزائر - 4
     لقد اىتـ الباحثكف الجزائريكف كثيرا بفف الرحالت كأٌلفكا فييا كثيرا مف المصٌنفات 
التي ال يمكف االستغناء عنيا لكؿ باحث في ىذا المجاؿ ، كفي ىذا اإلطار ارتأينا 

تاريخ الجزائر " في كتاباتو (اهلل سعد القاسم أبو)أف ننٌكه بالجيكد التي قدٌميا 
كغيرىا مف "تجارب في األدب كالرحمة"، "أبحاث كآراء في تاريخ الجزائر"، "الثقافي

سيامات الجزائرييف فيو، كالتي كاف  الدراسات التي ركٌزت حديثيا عف أدب الرحمة كا 
الكثير منيا مجيكال عند كثير مف المشتغميف بيذا الحقؿ المعرفي في الجزائر 

. كخارجيا
ذا كاف الباحث  قد اىتـٌ بالرحالت الجزائرية القديمة  (أبو القاسم سعد اهلل)     كا 

قد صٌب  (عمر بن قينة)كالتي تخٌص الفترة العثمانية عمى كجو التحديد فإٌف الباحث 
اتجاىات الرحاليف "جٌؿ اىتمامو عمى الرحالت الحديثة كىك ما لمسناه في مؤلفاتو 

رحالت كرحالكف في النثر العربي الجزائرم "، " الجزائرييف في الرحمة العربية الحديثة
ك ىي عبارة عف فصكؿ " الٌشكؿ كالصكرة في الرحمة الجزائرية الحديثة"، "الحديث

" . أدب الرحمة في النثر الجزائرم الحديث:"ألطركحتو المكسكمة بػػػػػ
    كمٌما تجدر اإلشارة إليو أٌننا لـ نعثر عمى باحثات ميتمات بيذا المجاؿ في 

الرحمة إلى "في كتابييا  (سميرة أنساعد)القطر الجزائرم باستثناء دراسات الباحثة 
الرحالت الحجازية "ك" المشرؽ في األدب الجزائرم دراسة في النشأة كالتطكر كالبنية

". في األدب الجزائرم
ىذه إذف بعض الدراسات التي ارتأينا أف نبسطيا لمقارئ عميا تفيده في اإلحاطة بيذا 

.  الفف بالجزائر كمعرفة المشتغميف بو
      كمف ىذا المنطمؽ كاف لزاما عمينا أف نذٌكر بأىـ اإلنجازات التي أسيـ بيا 

لقد :" (عبد اهلل الركيبي)الجزائريكف في ىذا الفف  قديما، كفي ذلؾ يقكؿ الباحث 
أسيـ الرحالكف الجزائريكف في عيد األتراؾ بمجيكدات كثيرة كالسيما تمؾ الرحالت 
الدينية التي كاف يقصد منيا لقاء شيكخ الطرؽ الصكفية كاالجتماع بيـ أك الٌسفر 

آلداء فريضة الحٌج، كبعض ىذه الرحالت طبع حديثا كالبعض اآلخر الزاؿ مخطكطا 
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كمعنى ذلؾ أٌف أغمب الرحالت التي دٌكنت في تمؾ الفترة كاف يغمب  ."حٌتى اليـك
.   عمى أصحابيا الطابع التعبدم كمف ثـ كانت رحالتيـ حجازية

أٌف مساىمة الجزائرييف في كتابة الرحالت كانت  (عمر بف قينة)    كيرل الباحث 
كاضحة خالؿ القرف الثامف عشر لمميالد، الذم شيد نشاطا معتبرا في المناخ الجديد 

الذم برزت فيو المطبعة فنشطت حركة الطبع كالنشر كىك نشاط عكستو نماذج 
 .معتبرة بمادتيا كرجاليا كقضاياىا

    كيقٌر الباحث أبك القاسـ سعد ا بأٌف الجزائرييف كانكا قميمي اإلنتاج في ىذا الفف 
كبالمقارنة مع :" ما نجده ماثال في قكلوىك قياسا مع كتاب الرحالت المغاربة، ك

بعض األقطار العربية كاإلسالمية األخرل كالمغرب، فإٌف ما كصؿ إلينا مف الرحالت 
الجزائرية يعتبر قميال كأغمب ما كصؿ إلينا مكتكب خالؿ القرف الثاني عشر لميجرة 

 كيبدك أٌف قٌمة إنتاج الجزائرييف في ىذا الفف مردىا إلى أٌف "(الثامف عشر الميالدم)
عددا مف العمماء الذيف تكٌزعكا في العالـ اإلسالمي كعيسى الثعالبي كيحيى الشاكم 

. كأحمد المقرم كأحمد بف عمار لـ يعكدكا إلى الجزائر ليكتبكا مالحظاتيـ 
      كمف ىاىنا يمكف القكؿ بأٌف الجزائرييف لـ يحفمكا كثيرا بالرحالت خالؿ العيد 

التجيبـي السابؽ لمعثمانييف،  كمف أقدـ الرحالت التي تنسب إلى ذلؾ العيد رحمة 
كقد ذكر الكتاني أٌف رحمة التجيبػي تقع في عدة مجمدات، اطٌمع  (ق730)التممساني

كلعمو المجمد . "مفخرة تممساف:"ىك عمى كاحد منيا في تكنس، كلقب صاحبيا بػػػ
الكحيد المعركؼ مف الرحمة إلى اآلف كالذم يخٌص أخبار سفر التجيبػي كتنقالتو إلى 

                                                 
 تطٌكر النثر الجزائرم الحديث، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، : (عبد ا) الركيبي

 .48، ص1974
99في األدب الجزائرم الحديث تأريخا كأنكاعا كقضايا كأعالما، ص: (عمر) ينظر بف قينة. 
أبحاث كآراء في تاريخ الجزائر، الجزء األٌكؿ، دار الغرب : (أبك القاسـ) سعد ا

 . 179،ص3،1990اإلسالمي،بيركت، ط
تاريخ الجزائر الثقافي، مف القرف العاشر إلى الرابع عشر اليجرم، الجزء : (أبك القاسـ) سعد ا

 .396،ص2،1985الثاني، المؤسسة الكطنية لمكتاب ، الجزائر،ط
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، إذ نشر ىذا (ـ1296/ق696)الديار المصرية ، كجدة كمصر كمكة المكرمة،سنة
. "مستفاد الرحمة كاالغتراب"الجزء منيا بعنكاف 

بأٌف جده محمد بف محمد أبا عبد ا " نفح الطيب"     كقد أخبر المقرم في كتابو 
،كىي رحمة عممية كدينية "رحمة المتبٌتؿ"المقرم التممساني قد أٌلؼ رحمة مشرقية سٌماىا

 كقد زار خالليا حكاضر العمـ المشيكرة قصد منيا طمب العمـ كالقياـ بالحج،
كالقاىرة كدمشؽ، كمكة كفي النفح أخبار كثيرة عف  رحمة محمد المقرم الجد ، كعف 

. ، مع تراجـ ليـ كسرد ألىـ مؤلفاتيـ لوالعمماء كاألعالـ المالقيف
الشيير بابف الخطيب *  القسنطينيذالبن قنف      كتذكر المصادر أٌف ىناؾ رحمة 

كيشير الباحث .كالتي تعتبر اختصارا لرحمة العبدرم المعركفة بالرحمة المغربية 
المسافة السنية في الرحمة " تحمؿ عنكاف ذإلى أٌف رحمة ابف قنؼ (بشير ضيف)

 كىي مفقكدة، إاٌل أٌننا "المسافة السنية في اختصار الرحمة العبدرية:"،كقيؿ "العبدرية
التي يذكر " أنس الفقير كعٌز الحقير:" مكسكمة بػػػػػذعثرنا عمى رحمة أخرل البف قنؼ

فييا أٌنو ارتحؿ إلى تممساف كأخذ عف شيكخيا التفسير كالحديث كالنحك كاألدب ، كأٌنو 
، طاؼ فييا ربكع المغرب كلقي  (ق776/ق759)أقاـ بالمغرب ثمانية عشر عاما 

                                                 
 مستفاد الرحمة كاالغتراب، تحقيؽ عبد الحفيظ منصكر، : (القاسـ بف يكسؼ) ينظر التجيبي

 . 1975الشركة التكنسية لفنكف الرسـ، تكنس، دط، 
 180، ص1،1971معجـ أعالـ الجزائر، المكتب التجارم، بيركت، ط: (عادؿ) نكييض. 
 نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب، كذكر كزيرىا لساف : (أبك العباس) ينظر المقرم

 .  223، ص1968الديف بف الخطيب ، تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر، بيركت، 
ىك أبك العباس أحمد بف الحسيف الممقب بالقسنطيني : (ىػ809/ىػ740)ابف قنفذ القسنطيني  *

سراج الثقات في عمـ األكقات، أنس الحبيب عند عجز : نسبة إلى مدينة قسنطينة، مف مؤلفاتو
الكفيات، تحقيؽ عادؿ نكييض، مؤسسة : (أبك العباس)ينظر ابف قنفذ القسنطيني. الحبيب

 .07، ص3،1982نكييض الثقافية لمتأليؼ كالنشر كالترجمة، بيركت،ط
 فيرست معممة التراث الجزائرم بيف القديـ كالحديث، منشكرات ثالة، الجزائر، : (بشير) ضيؼ

.    319، ص2007
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عددا مف المتصكفيف كزار أضرحة الصالحيف كمف بيف المدف كالنكاحي التي زارىا 
. آسفي، سال، دكالة، مراكش، كغيرىا

 رائدا لفف الرحمة بإقميـ تكات ، حيث ارتحؿ إلى محمد بن عبد الكريم المغيميكيعد 
كالتقى في طريقو بجالؿ الديف السيكطي كأجرل معو *رالحج منطمقا مف بالد التكرك

. مناظرات في المنطؽ كالحديث
     كمما سمفت اإلشارة إليو يتٌضح لنا أٌف الرحالت الجزائرية التي برزت في الفترة 

. التي سبقت العثمانييف كانت محدكدة جدا، كلكف رغـ ذلؾ ال يمكف تجاىميا 
     أٌما إذا انتقمنا لمحديث عف الرحالت التي ظيرت خالؿ العيد العثماني كجدناىا 

إلى  (موالي بمحميسي)متنكعة بتنٌكع األىداؼ كالمقاصد كلعٌؿ ىذا ما حدا بالباحث 
عندما زاد عمى الرحمة اإلقباؿ تنٌكعت األغراض كتعٌددت المكضكعات كتطٌكر :"القكؿ

ىذا الفف األدبي كمِّا ككيفا ، كأصبح مف األىمية بمكاف بحيث ال تكتمؿ ثقافة 
 "التاريخية اإلنساف بدكنو،كما أصبح مف المصادر

     كنستٌشؼ مف خالؿ ىذا الكالـ أٌف الرحالت الجزائرية التي ظيرت في ىاتو 
الفترة كانت كثائؽ تارخية ىامة  في ظؿ الغياب الصارخ لممدكنات التي تخص تاريخ 

. الجزائر في ىذه الفترة عمى كجو الخصكص، كالتي دامت أكثر مف ثالثة قركف 
      كمف ىذا المنطمؽ يمكف لنا أف نمٌيز بيف نكعيف مف الرحالت تعرؼ األكلى 

دي منيا آداء مناسؾ الحج كالثانية  منيا بالرحالت الحجازية كىي تمؾ التي ييقصى
. بالرحالت العممية كىي تمؾ التي ييدؼ أصحابيا إؿ طمب العمـ كاالتصاؿ بالعمماء 

إٌف الجزائرييف الذيف تكجيكا :" (أبو القاسم سعد اهلل)كفي النكع األٌكؿ يقكؿ الباحث 
إلى الجزيرة العربية خالؿ العيد العثماني لـ يذىبكا إلييا كجغرافييف أك مؤرخيف أك 

ٌنما تٌكجيكا إلييا حجاجا يؤدكف الفريضة كيزكركف الحـر اآلمف، لذلؾ كانت   سكاح، كا 

                                                 
أنس الفقير كعٌز الحقير، منشكرات المركز الجامعي : (أبك العباس) ينظر ابف قنفذ القسنطيني

 . 71، ص1965لمبحث العممي، الرباط، 
 . مدينة تقع شماؿ مالي:  التكركر*

10الجزائر مف خالؿ رحالت المغاربة في العيد العثماني، ص: (مكالم) بالحميسي . 
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قمكبيـ إلى البقاع المقٌدسة تسبؽ أرجميـ كخياليـ يتجاكز مرمى أبصارىـ كأشكاقيـ 
.  "إلييا تنسييـ آالـ الطريؽ ككعثاء السفر

عاشور بن موسى      كتشير المصادر إلى أٌف مف أبرز الرحالت العممية رحمة 
 المعركؼ بالفكيريف الذم ارتحؿ إلى عدة بمداف لطمب العمـ كالمغرب القسنطيني

األقصى كتكنس األمر الذم مكٌنو مف معرفة طبائع الشعكب كعاداتيا كتقاليدىا، كقد 
اختمؼ المؤرخكف في مسألة تدكيف ىذه الرحمة األمر الذم جعؿ كاحدا منيـ يتساءؿ 

فإٌننا ال نعرؼ أٌف عاشكر قد ترؾ رحمة مكتكبة، فيؿ كتب :" عف مصيرىا حيث يقكؿ
رحمتو أك اكتفى بقصيا شفكيا عمى تالميذه كغيرىـ ؟ ذلؾ ما ال نعممو أيضا، فإذا 
ذا لـ يكتبيا فالغالب أٌنيا قد أمميت عمى بعض  كاف قد كتبيا فيي لـ تصؿ إلينا، كا 

 كمف ىنا يمكف القكؿ إٌف رحمة عاشكر "التالميذ الذيف كانكا يعجبكف بأخباره كغرائبو
. بف مكسى القسنطيني ىي رحمة مسمكعة ال مقركءة 

لساف المقاؿ في النبإ عف :"المكسكمة بػػػػعبد الّرزاق بن حمادوش      كتعتبر رحمة 
نمكذجا لمرحالت العممية المكتكبة بالجزائر خالؿ القرف " النسب كالحسب كالحاؿ

. الثامف عشر، كىي الرحمة التي سيأتي الحديث عنيا مفٌصال في الفصكؿ الالحقة 
 إلى الصحراء الحاج بن الدين األغواطيكمف الرحالت غير الحجازية أيضا رحمة 

ق، كأنيا تقع في 1242مكتكبة سنة :"بأنياأبو القاسم سعد اهلل يقكؿ الباحث 1التي 
كراسة تحتكم عمى أربعة عشر صفحة، كلكنيا عمى غاية في األىمية  لككنيا تحكم 

 ."معمكمات قيمة عف عدة مناطؽ بالجنكب الجزائرم
أٌما إذا تحٌدثنا عف الرحالت الحجازية كجدنا تتفرع إلى شعرية كنثرية، كىي كثيرة جدا 
إذ ال يمكف أف نحصرىا كيكفي ىاىنا أف نعرض بعض النماذج التي تكضح لممتمقي 

 . غايتنا
 

                                                 
 177أبحاث كآراء في تاريخ الجزائر، الجزء األكؿ، ص: (أبك القاسـ) سعد ا. 
 397تاريخ الجزائر الثقافي، ص: (أبك القاسـ) سعد ا.  
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  :الرحالت الشعرية  - أ
      كيقصد بيا تمؾ الرحالت التي نظميا أصحابيا شعرا ،كيمكف أف نمٌثؿ ليذا 

أبو عثمان بن سعيد بن عبد اهلل المنداسي التممساني النكع بقصيدة مطكلة كتبيا 
تو مف الحجاز كىي القصيدة دق،بالمغرب األقصى بعد عك1008سنة السجمماسي 

كىي تتضمف مدحا لمرسكؿ ككصفا لمبقاع المقٌدسة كآثار " العقيقة"المعركفة باسـ 
الحجاز كمنازلو كذكرياتو الغابرة كلعٌؿ ىذا ما جعميا تصٌنؼ في خانة الرحالت 

كنظرا ألىمية ىذه القصيدة فقد القت اىتماما كبيرا مف طرؼ الباحثيف . الحجازية
كالمؤلفيف األمر الذم جعميـ يقٌدمكف ليا شركحا كتعاليؽ كثيرة  أضافت إلييا 

الذم يذكر في رحمتو *ناصر أبو راس المعسكريمعمكمات كثيرة ، كمف ذلؾ شركح 
طراز شرح المرداسي لقصيدة "،"الدرة األنيقة في شرح العقيقة: "بأٌنيا سبعة منيا

الجماف في شرح قصيدة "، "الحمؿ السندسية في شرح القصيدة السعيدية"ك" المنداسي
.  "نظـ األديب الحسيب الجامع بيف المدح كالنسيب كالتشبيب"ك" أبي عثماف

أسمكب ىذه القصيدة التي تمتاز بتضمنيا  (أبو القاسم سعد اهلل)    كيصؼ الباحث 
كالعقيقة قصيدة في مدح :"يب بالغية كفنية تظير براعة صاحبيا كتفٌكقو بقكلو ؿألسا

الرسكؿ كصحابتو، كتبيا المنداسي بالعامية الفصحى، أك الفصحى العامية كىي 
ليست قصيدة بسيطة، ال في نعتيا كال في معانييا، ألٌنيا احتكت عمى تراكيب غريبة، 
كعمى تكاريخ كحكادث تحتاج إلى تكضيح، كاٌطالع كاسع، كقد سمؾ الشاعر مسالؾ 

كيبدك أٌف مقصد المنداسي مف كتابتو  "بالغية معٌقدة، كمسالؾ لغكية أكثر تعقيدا
. ليذه القصيدة بالعامية ىك تقريب معانييا مف العامة 

                                                 
مؤٌرخ كحافظ لو مشاركة في الفقو كاألدب : (ىػ1238/ ىػ1150) ناصر أبك راس المعسكرم*

عجائب األسفار كلطائؼ األخبار، الخير المعمكـ في كؿ مف اخترع نكعا : كالحديث ، مف مؤلفاتو
أبك راس الناصرم المعسكرم حياتو : (عبد القادر عابديف)ينظر ابف حنفية. مف أنكاع العمكـ

 .38، ص2004كتصكفو، مكتبة الرشاد لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، 
 فتح اإللو كمنتو في التحٌدث بفضؿ ربي كنعمتو، المؤسسة : (محمد ناصر) ينظر أبك راس

 .181، ص1990الكطنية لمكتاب، الجزائر، 
180أبحاث كآراء في تاريخ الجزائر، ص: (أبك القاسـ) سعد ا . 
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 التي محمد بن المسايبكمف أمثمة الرحالت الشعرية خالؿ القرف الثاني عشر رحمة 
سجٌؿ فييا تنقالتو مف مدينة تممساف إلى مكة المكرمة ككصؼ فييا عكاطفو نحك 

يا الكرشاف اقصد :"الرسكؿ، كما كصؼ األماكف التي مٌر بيا في قصيدة كسميا بػػػػ
: كالتي مطمعيا" طيبة

ٍد ًطيبى    ٍرشىاٍف اٍقصى مىى السىاكىٍف ًفييىا ة      ػػػػػيىا الكى ـٍ عى مى  كسى
دٍَّث نىٍفسػػىػػ    ـٍ ًفي أىٍمٍر الًغيبػىػػػػػة       كالى ٍتحى مى اػىػػػٍؾ ًبيػػػػػػالى ٍتخى

 
 

كمٌما تجدر اإلشارة إليو أٌف ىناؾ شاعريف آخريف مف تممساف اشتيرا بنظـ الرحالت 
.  كىكمعاصراف البف المسايبابن التريكي والزناقيالشعرية بالممحكف كنقصد بذلؾ 

     كمف بيف الرحالت الشعرية أيضا رحمة عبد الرحمف بف محمد الخركب 
كىي مكجكدة بالمكتبة الكطنية بالجزائر العاصمة تحت رقـ " المجاجي:"المعركؼ بػػػػػ

 . (حميدة زعيتر)، كقد قامت بدراستيا كتحقيقيا الباحثة 1564/1565
     كتتضٌمف ىذه الرحمة أخبارا كثيرة عف األضرحة كاألكلياء الذيف زارىـ المجاجي 

كالعمماء الذيف لقييـ أثناء سفره انطالقا مف مكة كمركرا بميبيا كتكنس كصحراء 
: الجزائر ككصكال إلى مجاجة، كىك ما يمكف أف نستٌشفو مف قكلو

اًء الفىاًضًميفى األىًجمًَّة  وي      ًمفى العيمىمى ًريحى ٍرنىا ًبيىا مىٍف كىافى ثيَـّ ضى كزي
ا لىقىٍيتػيػػػػػػػ    اًمر الفىكىاؿي أىيضن   ػػػكىةو ػػػػػػوي      تىبَّرىٍكتي ًبًو كاٍغتىنىٍمتي بدىٍعػػػػػػػػػػػػػكعى

ق 1162 التي فرغ منيا سنة محمد بن منصور العامري التممسانيكتعٌد قصيدة 
كىي قصيدة ىمزية متكسطة الجكدة كصؼ فييا مراحؿ رحمتو مف تازة حيث كاف يقيـ 

                                                 
الديكاف، إعداد كتقديـ الحفناكم أمقراف السحنكني كأسماء : (محمد) ابف المسايب التممساني

 .100، ص2007سيفاكم،الجزائر، 
رحمة المجاجي عبد الرحمف بف الخركب، دراسة كتحقيؽ، مذكرة : (حميدة) ينظر زعيتر

 .  2008/2009ماجستير، جامعة الجزائر، 
1565ك1564الرحمة، مخطكط، المكتبة الكطنية الجزائرية، رقـ : (عبد الرحمف) المجاجي ،

 . 4كجو الكرقة رقـ 
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إلى الحرميف الشريفيف ثـ إلى الشاـ مف أبرز القصائد المكتكبة بالفصحى ، كقد 
: تدأىا بقكلوبا

أىٍزمىعى السىيير أىٍف دىىىٍت أىٍدكىاءي         لىشىًفيعي اآلنىاـً فييك الدىكىاءي 
 

كصفكة القكؿ تتجمى في أٌف الرحالت الشعرية المكتكبة بالجزائر كانت قميمة إذا ما 
 .قيست بالرحالت الحجازية النثرية

: الرحالت النثرية - ب
النثر ىك المكطف "      تعتبر الرحالت النثرية مف أكثر الرحالت كفرة بالجزائر،ألٌف 

  فيك أقرب إلى الكاقعية ك أنسب لعرض الحقائؽ كىك األمر الذم "الطبيعي لمرحمة
ينسجـ مع طبيعة الرحمة، التي ىي في حقيقتيا إعادة سرد لمكاقع كنقؿ لو بكؿ 

أف تككف الرحالت نثرية، :" تفاصيمو كليذا يؤكد الباحث أبك القاسـ سعد ا عمى
يتحٌدث فييا أصحابيا عف مشاىداتيـ كمالحظاتيـ بمغة كاقعية أك قريبة مف 

.  "الكاقع
    كلٌما كانت الرحمة كذلؾ فقد نالت اىتماـ كثير مف الجزائرييف الذيف أٌلفكا فييا  
العديد مف المصنفات التي أفاد منيا الباحثكف كالمؤرخكف فقٌدمت رحالتيـ صكرة 

المقري أبو كمف ىذه الرحالت رحمة  صادقة عف بالدىـ كعف البمداف التي حٌمكا بيا،
رحمة في :"بػػػ  المكسكمةأحمد بف محمد بف أحمد بف يحي بف أبي العيشالعباس 

، كىي مف أكلى رحالت القرف الحادم عشر ىجرم الذم شيد " المشرؽ كالمغرب
الٌركضة الشيية " الحجازية  التي أسماىاأحمد البونيتأليؼ رحمة أخرل كىي رحمة 

كقد أكرد فييا أخبارا ىامة عف شيكخو حٌتى أٌف ابنو أحمد ". في الرحمة الحجازية
 كنستدؿ مف خالؿ "فعميؾ بو فإٌف فيو طرفا كظرفا:" الزركؽ نصح بقراءتيا في قكلو

                                                 
402، ص2تاريخ الجزائر الثقافي، ج: (أبك القاسـ) سعد ا. 
 103ص أدب الرحمة،: (حسيف) نصار. 
 178أبحاث كآراء في تاريخ الجزائر، ص: (أبك القاسـ) سعد ا. 
 03نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب، ص: (أبك العباس) المقرم . 
 182المرجع نفسو، ص: (أبك القاسـ) سعد ا. 
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ىذا الكالـ عمى أٌف الرحمة لـ تكف تتحٌدث عف المسائؿ العممية كالشيكخ فحسب بؿ 
. إٌف فييا أمكرا كثيرة نجيميا بسبب الضياع

 أحمد بن عمار     كمف الرحالت التي برزت أثناء القرف الثاني عشر لميجرة رحمة 
كىي في ثالثة أقساـ كما صرح " نحمة الٌمبيب بأخبار الرحمة إلى الحبيب"المشيكرة بػػػػػػػػ
كرتبتيا عمى مقدمة حاتمة، كغرض مقصكد، كخاتمة، فأما المقدمة :" بذلؾ في قكلو

ففي ذكر ما أنتجو العـز كتقدـ عمى االرتحاؿ، كأٌما الغرض المقصكد ففي ما يحدثو 
السفر إلى اإلياب، كحط الٌرحاؿ، كأٌما الخاتمة ففي ما نشأ عف ذلؾ بعد السككف 

كنستشؼ مف خالؿ ىذا الكالـ أٌف القسـ الثاني ىك األساس الذم  . "كانضـ إليو
 .تقـك عميو الرحمة كميا ألٌنو يتضمف حديثا عف السفر ك اإلياب كحط الٌرحاؿ

كتجدر اإلشارة إلى أٌف ما كجد مف الرحمة ىك الجزء األكؿ فقط أم المقدمة كىي 
نبذة مف الكتاب المسمى نحمة :"مطبكعة في مائتيف كأربعيف صفحة تحت عنكاف

كقد تحدث فييا عف دكاعي تأليفو لمرحمة كسبب " المبيب بأخبار الرحمة إلى الحبيب
لٌما دعتني األشكاؽ إلى مشاىدة اآلثار ، كاألخذ :" تسميتيا كىك ما أشار إليو في قكلو

مف الراحة بالثأر، كأف أىجر األىؿ كالكطف، كأضرب عرائض البيد بعطف،  كأف 
كلٌما انبرل ... أخمع عمى السالكيف الكرل كأمتطي ظير الٌسير كالٌسرل، لٌبيت داعييا 

ىذا العـز كانبـر ، كالتظى العج الٌشكؽ كانضـر شرعت إذ ذاؾ في المقصكد كأعددت 
طمسـ ذلؾ الكنز المرصكد كأخذت في أسباب السفر ككثيرا ما كاف يصدر عٌني في 
ىذه الحالة مف المقطعات الشعرية كالمكشحات الٌسحرية كالتقريضات الزىرية ما يثير 
األشكاؽ الغالبة فأحببت أف أدخؿ ذلؾ في خبر الرحمة كلما شرعت في التقييد كالجمع 
لما يجتميو البصر كيتٌشٌنفو السمع عزمت عمى تسمية ما أسٌطره بػػنحمة المبيب بأخبار 

ف كاف قد أفاض . "الرحمة عف الحبيب كالمتأمؿ في ىذا القكؿ يجد أف ابف عمار كا 
. في كصؼ مشاعره الذاتية إاٌل أٌنو أجاد التعبير عنيا بأسمكب يركؽ لو السمع 

                                                 
نبذة مف الكتاب المسمى نحمة المبيب بأخبار الرحمة إلى الحبيب، مطبعة : (أحمد) ابف عمار

 .03، ص1902بيير فكنتانة، الجزائر، 
04 المصدر نفسو، ص. 
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مف أكثر الرحالة الجزائرييف اىتماما بالتاريخ كىك ما يمكف أف الورثيالني      كيعد 
نزىة األنظار في فضؿ عمـ التاريخ "نستخمصو مف رحمتو التي كسميا بػػػػ

كىي رحمة قٌيمة قٌمما يعثر الباحث عف معمكمات قٌيمة كالمعمكمات التي "كاألخبار
ذكرت فييا، كنظرا ألىميتيا فقد القت اىتماما كبيرا مف طرؼ الباحثيف   فكصفكىا  

أنفس تصنيؼ رٌصعت جكاىره في كطف الجزائر، كأعمؽ تأليؼ اشتير بيف " بأٌنيا
البكادم كالحكاضر، الشتمالو عمى عكارؼ المعارؼ، كظرائؼ الطرائؼ، كأكابد 

العكائد، كفرائد الفكائد، كنسؽ األكصاؼ الكاممة، كحٌؿ المسائؿ الشائكة، تارة راتعا في 
رياض الفقو كالحديث كالتكحيد، كتارة كاردا عياض التفسير كالتاريخ كالتجكيد، كآكنة 
طامحا في التصكؼ كالنصح كالكعظ باذال في ذلؾ كمو غاية الجيد كالنكظ فاصال 

جمانة بمرجاف الحكايات األنيقة كمرٌصعا كشاحو بياقكت األشعار الرقيقة كغير ذلؾ 
كانطالقا مف ىذا القكؿ يحٌؽ لنا أف نسمي ىذه الرحمة مكسكعة .  "مٌما ىناؾ

.  ألننػػػػػػػػػػػا نجد فييػػػػػػػػػػػا مف األخبار ما يؤىميا لكي نطمؽ عمييا ىذا االسـ
يستعظميا البادم " في مقدمة رحمتو أٌنو أنشأ رحمة عظيمة الورثالنيكقد أكرد 

 كالمتأمؿ "كيستحسنيا الشادم، فإٌنيا تزىك بمحاسنيا عف كثير مف كتب األخبار
في ىذا الكالـ كالقارئ لمتف ىذه الرحمة يجد أٌف الكرثيالني كاف محقِّا في كصفو ليا 

. عمى ىذا النحك 
مف أحسف ما ختـ بو القرف " إلى أٌف ىذه الرحمة(عمر بن قينة)    كيذىب الباحث 

الثاني عشر اليجرم في مجاليا ال لطابعيا الفكرم كاألدبي فحسب ، بؿ لما انعكس 
فييا أيضا مف أكضاع مختمفة في الكطف العربي اقتصادية كثقافية كاجتماعية 

. "كسياسية كذلؾ إضافة إلى الجانب الديني

                                                 
نزىة األنظار في فضؿ عمـ التاريخ كاألخبار، تحقيؽ محمد بف أبي : (الحسيف) الكرثيالني

 .03، ص2006شنب، المجمد األكؿ، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 
03 المصدر نفسو، ص . 
 أدب الرحمة في النثر الجزائرم الحديث، رسالة دكتكراه، جامعة الجزائر، : (عمر) بف قينة

 .22، ص1992
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     كقد برزت بعد ذلؾ رحمة تختمؼ في طابعيا عف سابقاتيا لككنيا عممية أكثر 
ناصر أبو راس منيا دينية، اىتـٌ فييا صاحبيا بذكر عممائو كشيكخو كىي رحمة 

 التي تنسب إلى القرف الثالث عشر لميجرة كقد أطمؽ عمييا عدة أسماء المعسكري
فتح اإللو كمنتو في التحدث بفضؿ ربي "كمنيا" عدتي كنحمتي في تعداد رحمتي" منيا

كىي الرحمة التي قاـ بتحقيقيا محمد بف عبد الكريـ الجزائرم كىي تقع في " كنعمتو
مائة كثمانيف صفحة ،مكزعة عمى خمسة أبكاب يتصدرىا مقدمة قاـ بكتابتيا محقؽ 

. الرحمة
كالقارئ ليذه الرحمة يجد أٌف سيرة الكاتب الذاتية تكاد تغطي معظـ مادة الكتاب، 
كالدليؿ عمى ذلؾ أٌنو خصص بابا كامال تحٌدث فيو عف نشأتو كبيئتو كىك الباب 

أٌما الباب الثاني ففيو حديث عف  أبرز الشيكخ الذيف " ابتداء أمرم"األكؿ كقد كسمو بػػػػ
في ذكر أشياخي النافضيف عني قشب أكساخي شريعة، "أخذ عنيـ كقد عنكنو باسـ 

في رحمتي لممشرؽ كالمغرب كغيرىما، "كسمى الباب الثالث "كحقيقة، كقرآنا، كطريقة
كىك الجزء الكحيد "كلقاء العمماء األعالـ كما جرل لي معيـ مف المراجعة كالكالـ

الذم لو عالقة بالرحمة في ىذا الكتاب،أٌما الرابع فيتناكؿ إجابة عف بعض المسائؿ 
كعنكف الباب الخامس " في األسئمة كما يتعٌمؽ بيا"التي طرحت عميو كقد عنكنو بػػػ 

كفيو حديث عف " العسجد كاإلبريز في عدة ما أٌلفت بيف بسيط ككسيط ككجيز"بػػ
. تآليفو

راس في ىذه الرحمة اىتماما كبيرا بالعمـ كالعمماء كىك ما نممسو في  كقد أبدل أبك
كأما العالمة الشرقاكم فمقبني في إجازتو بػػػشيخ :"عدة مكاضع مف الرحمة منيا قكلو

- رضي ا عنو-كقرأت عميو مذىب الشافعي - أسكنو ا دار السالـ– اإلسالـ 
. "فما رأيت أبرؾ مف لقائو كال أحسف مف إلقائو

     كليست رحمة الناصرم ىي الرحمة الكحيدة التي ضٌمنيا صاحبيا حديثا عف 
سيرتو الذاتية فيناؾ رحالت أخرل اىتمت بذلؾ كرحمة األمير عبد القادر الجزائرم 

الذم ". مذكرات األمير عبد القادر الجزائرم:"الحجازية التي تحٌدث عنيا في كتابو

                                                 
117فتح اإللو كمٌنتو في التحٌدث بفضؿ رٌبي كنعمتو، ص: (ناصر) أبك راس . 
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ذكر فيو بأٌنو جاؿ في عدة بمداف كالشاـ كبغداد كاإلسكندرية كجدة كغيرىا، ىذا فضال 
. عف حديثو عف زياراتو لألكلياء الصالحيف كاألضرحة كلقائو بالعمماء

كيضاؼ إلى قائمة الرحالت الجزائرية رحمة أخرل ال تقؿ أىمية عف سابقاتيا كىي 
كىي رحمة حجازية " الرحمة العريضة في آداء الفريضة"رحمة المشرفي المكسكمة بػػػػػ

رحمة إلى "كلممشرفي رحالت نثرية أخرل غير ىذه الرحمة منيا. كما يبدك مف العنكاف 
 عندما رافؽ السمطاف الحسف األكؿ إلى نكاحي 1306شماؿ المغرب كقد أٌلفيا سنة 

طنجة ، الرحمة الجزائرية ،الرحمة السكسية كىي الرحمة المعركفة باسـ نزىة األبصار 
. لذكم المعرفة كاالستبصار

     كنستشؼ مف خالؿ ما سبؽ أٌف الجزائرييف كانت ليـ مساىمات كاضحة في 
األدب الرحمي خاصة في العيد العثماني عمى اعتبار أٌف أغمب الرحالت التي 

ذكرناىا برزت فيو كقد كاف تركيزنا منصبِّا عمى الرحالت القديمة فقط عمى اعتبار أٌف 
الرحمة مكضكع الدرس أم رحمة ابف حمادكش تنتمي إلى القرف الثاني عشر ىجرم 

.  الثامف عشر لمميالد 
      كنحف ال نٌدعي في بحثنا ىذا أٌننا استقصينا كؿ األعالـ الذيف كتبكا في أدب 

الرحمة في الكطف العربي كفي الجزائر عمى كجو التحديد ألنيا كثيرة جدا كتأخذ 
مساحة كاسعة في بحثنا، بؿ إٌنيا تحتاج إلى دراسات مستقمة كما النماذج التي 

إٌف حصر أىؿ االرتحاؿ :"اخترناىا إاٌل غيض مف فيض كفي ىذا السياؽ يقكؿ المقرم
كلك أطمقنا عناف األقالـ ...ال يمكف بكجو كال بحاؿ، كال يعمـ ذلؾ إاٌل عاٌلـ الغيكب 

فيمف عرفناه مف ىؤالء األعالـ ، لطاؿ الكتاب ككثر الكالـ كلكٌننا نذكر منيـ لمعا 
  ."عمى كجو التكٌسط مف غير إطناب داع إلى اإلمالؿ كاختصار مؤدو لممالـ 

                                                 
 تاريخ الجزائر الثقافي، الجزء السابع، دار الغرب اإلسالمي، : (أبك القاسـ) سعد ا

 .465، ص1،1998بيركت،ط
 05نفح الطيب، ص: (أبك العباس)  المقرم. 
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قبؿ الخكض في غمار ىذه الدراسة ارتأيت أف أيًقرَّ بأٌف قراءتي ليذه الرحمة في البداية 
كانت قراءة عابرة لـ تثر فٌي أٌم نبض كلكف فضكلي قادني إلى قراءتيا لمرات 
متتالية، فكنت أحٌس في كٌؿ مرة بأٌنني أكتشؼ شيئا مختمفا عف الذم لمستو في 
القراءة األكلى ككاف ىذا حافزا دفعني إلى إعادة قراءة ىذا النص الرحمي المتمٌيز 

. "التعاطؼ مع النص ضركرم لمدخكؿ إلى عالمو الحميـ" كالتعاطؼ معو ذلؾ أفٌ 
    كلمٌا كانت رحمة ابف حمادكش مجيكلة عند جميكر القراء كاف لزاما عمٌي أف 
أستكقؼ عند كصؼ ىذه الرحمة كمف ثـ إلى تقديـ فيـ أكلي لممضمكف ثـ دراسة 

.  جزئياتو ثـ االستفادة مف الحدس في إجالء الغمكض عف ىذا النص 
     تحتكم رحمة ابف حمادكش عمى ثالثمائة كستو كستيف صفحة مف الحجـ 
المتكسط، كعدد السطكر في كؿ صفحة حكالي ثمانية كعشريف سطرا، طبعت 

بالمؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية بالجزائر، سنة ثالث كثمانيف كتسع مائة كألؼ 
التي -ميالدية، حٌققيا الباحث أبك القاسـ سعد ا كتجدر اإلشارة إلى أٌف ىذه النسخة 

فقط كىك الذم خٌصصو ابف حمادكش  تخٌص الجزء الثاني مف الرحمة- اعتمدنا عمييا
. لمحديث عف رحمتو إلى المغرب  أٌما بقية أجزاء الرحمة فمـ يتكٌصؿ الباحثكف إلييا

النسخة الكحيدة مف المخطكطة "     كقد أشار الباحث أبك القاسـ سعد ا إلى أٌف 
، ىذا عف "، كىي في شكؿ مسكدة463مكجكدة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقـ 

الجانب الشكمي لمرحمة، أٌما إذا تحٌدثنا عف مضمكنيا كجدناه ثريِّا كمتنكعا إذ لـ 
يقتصر حديثو عف المغرب كثقافتو كعاداتو كتقاليده كعممائو بؿ إٌننا نجد في رحمتو 

أخبارا ىامة عف الجزائر في العيد العثماني كعف حياتو كتنقالتو في المغرب كالجزائر 
كمعاناتو الشخصيػػػػػػػػػػػػة ىذا فضال عف تضمينػػػػػػػػػػػو في ىذه الرحمة لألشعار كالمقامات 

 
 

                                                 


 .37،ص1،2002انجُٗاألعهٕثٛخ،انًشكضانضمبفٙانؼشثٙ،انًغشة،ؽ:(دغٍ)َبظى


،داسانغشةاإلعاليٙ،2أثذبسٔآساءفٙربسٚخانجضائش،ط:(أثٕانمبعى)ُٚظشعؼذهللا

 .229،ص3،1990ثٛشٔد،ؽ
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 كالقصص كاألمثاؿ كاألساطير كعقكد الزكاج كاإلجازات كبعض التراجـ كنقكؿ مف 
ىذه إذا بعض . بعض الكتب ككتاب الدكؿ لممالطي ككتاب الكردبكسي كغيرىا 

التفاصيؿ حكؿ ىذه الرحمة كبعضيا اآلخر سنفصؿ الحديث عنو في ثنايا ىذه 
كبما أٌف الرحمة ليا ارتباط بحياة الٌرحالة فقد ارتأينا أف نضع تعريفا مكجزا .الدراسة

. ذكر تفاصيؿ الٌرحمة بشخصية ابف حمادكش قبؿ الكلكج في
: سيرة ابن حمادوش وارتباطيا بالّرحمة- 1

عاش عبد الٌرزاؽ بف محمد المعركؼ بابف حمادكش الجزائرم خالؿ القرف الثاني 
 (ـ1695/ق1107)كلد بمدينة الجزائر سنة . (الثامف عشر ميالدم)عشر اليجرم 

، لكف ق1197كتكفي بعد حكالي تسعيف سنة بالمشرؽ عمى بعض الظٌف، سنة 
، كقد اشتير ضريح لو قرب مدينة سيدم بمعباس، بقرية سميث بسيدم حمادكش

درس ابف حمادكش في كطنو كتقٌمد بعض الكظائؼ الدينية، كلكنو منذ العشرينات مف 
ـٌ قاـ برحمة إلى المغرب األقصى سنة  عمره أخذ يجكب العالـ اإلسالمي، فبدأ بالحٌج ث

لٌقب كالده بالٌدباغ المتيانو الٌدباغة غير أٌف ابف حمادكش عاش فقيرا ألٌنو . ق1156
كخالؿ عمره الطكيؿ عاصر ابف حمادكش أحداثا ىامة في . امتيف العمـ ال الٌدباغة

بالده كفي العالـ، فقد استقٌمت الجزائر أك كادت عف الدكلة العثمانية في عيد حكـ 
الدايات كما عاصر ابف حمادكش تسٌمط الييكد االقتصادم كخصكصا الييكد 

المياجريف مف أكركبا كعمى المستكل اإلسالمي فقد شيد ابف حمادكش بنفسو الحرب 

                                                 

سدهخاثٍدًبدٔػ،رذمٛكأثٕانمبعىعؼذهللا،انًئعغخ:(ػجذانّشصاق)ُٚظشاثٍدًبدٔػ

ربسٚخ:(أثٕانمبعى)ُٔٚظشأٚؼبعؼذهللا.09،ص1983انٕؽُٛخنهفٌُٕانًطجؼٛخ،انجضائش،

 .438انجضائشانضمبفٙ،انجضءانضبَٙ،ص

،1،2007أػالويذُٚخانجضائشٔيزٛجخ،داسانذؼبسح،انجضائش،ؽ:(يغؼٕد)ُٚظشكٕارٙ

 .14ص
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األىمية بالمغرب األقصى، حٌتى كاد يذىب ضحٌية ليا كال شؾ في أٌنو شيد أيضا 
  .بعض الحركب التي جرت بيف حكاـ الجزائر كحكاـ تكنس 

كتجدر اإلشارة إلى أٌف ثقافة ابف حمادكش ىي ثقافة معاصريو كلكٌنو تفٌرد عنيـ 
بالٌتخصص في الجانب العممي  فبينما درس مثميـ العمـك الشرعية كالٌمغكية كأخذ العمـ 

جازة نجد ابف حمادكش يميؿ بطبعو إلى ما يسمى اليـك بالعمـك  مثميـ قراءة كا 
فيك صيدلي كطبيب كفمكي كمنطقي كقد أٌلؼ في كٌؿ . الرياضية كالطبية كما شاكميا

. ىذه األصناؼ مف العمـك ككاف ميٌتما بالفقو كالنحك كالٌتصكؼ كاألدب كالٌتاريخ
:  كالبف حمادكش مؤلفات كثيرة منيا

مباحث الٌذكرل بشرح العقيدة الكبرل، بغية األديب في عمـ التكعيب، كشؼ الٌرمكز 
في بياف األعشاب، الجكىر المكنكف في الطب، شرح عمى منظكمة ابف غرنكط، 

تعميؽ عمى ألفاظ الديباجة الكاردة في منظكمة ابف سينا، تأليؼ في عمـ القنبمة، الدرر 
عمى المختصر، السانح في متف الحكاشي كالشارح، ىذا فضال عف رحمتو لساف 

 .المقاؿ في النبإ عف الٌنسب كالحسب كالحاؿ ككتب أخرل
كالمتأٌمؿ في الكتب المذككرة يدرؾ بأٌف ابف حمادكش قد صٌنؼ في عمـك مختمفة مٌما 

.  ينبئ بتفٌكقو العممي، كما الكتب المذككرة عنو إاٌل غيض مف فيض 
 

   كلٌما كاف العنكاف جزءا مف ىذه الرحمة فقد ارتأينا التكقؼ عنده لمعرفة مدل 
. تطابقو كانجذابو مع النص أك تنافره معو

                                                 


،3ٔ4اسشبدانذبئشانٗآصبسأدثبءانجضائش،انًجهّذانضبَٙ،ط:(يذًذثٍسيؼبٌ)ُٚظششبٔػ

 .109داسانجظبئشنهُششٔانزٕصٚغ،انجضائش،ص

انطجٛتانّشدبنخاثٍدًبدٔػانجضائش٘،دٛبرّٔآصبسِ،دٕٚاٌ:(أثٕانمبعى)ُٚظشعؼذهللا

.56،ص1982انًطجٕػبدانجبيؼٛخ،انجضائش،
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:  قراءة في العتبة - 2
     يندرج العنكاف في النص الرحمي ضمف عناكيف السركد القديمة، ككؿ دراسة 
لممتف الرحمي أك غيره يجب أف تنطمؽ مف العنكاف لما لو مف أكلكية عمى كافة 

العتبة األكلى التي تحاكر المتمقي كتشير إلى "العناصر المككنة األخرل، كباعتباره 
، بؿ إٌنو المفتاح الذم يمٌكف القارئ مف الدخكؿ إلى عالـ النص "جنس المؤلؼ

يمكف أف يتـٌ دكف المركر عمى العتبة،  الكلكج إلى النص ال"كمف ثـٌ فتح مغاليقو ألٌف 
أخبار الدار :فأىمية العنكاف بالنسبة لنصو كأىمية العتبة بالنسبة لمبيت كليذا قيؿ

فالعنكاف ىك الذم يمظير النص كيعمف نية قصديتو، أم ما  . "عمى باب الدار
يريد أف يقكلو النص بؿ إٌنو يفتح األفؽ أماـ القارئ لتصكر محتكاه العاـ كمضمكنو،  

هكبالتالي فيك يخبر عف النص كيفصح عنو باعتباره جزءا مف أجزا  األساسية كىك ئ
، ككما يستجيب النص "بنية نصية كليس الفتة مجردة مف الداللة"بيذا االعتبار

عادة البناء كصكال إلى استكناه دالالتو يضع العنكاف نفسو في  لعمميات التفكيؾ كا 
.  أىبة االستعداد لمثؿ ىذا الجيد القرائي

 
    كمف ىذا المنطمؽ ارتأينا أف نستكقؼ عند العنكاف الذم كسـ بو ابف حمادكش 

فما ىي طبيعة  ىذا " لساف المقاؿ في النبإ عف النسب كالحسب كالحاؿ"رحمتو كىك
 العنكاف ؟ كىؿ استطاع ابف حمادكش أف يمممـ  مف خاللو كؿ القضايا كالتفاصيؿ
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التي تحٌدث عنيا في متف الرحمة ؟ أك بتعبير آخر ىؿ ىناؾ انسجاـ كتناسؽ بيف 
ىذه بعض التساؤالت التي تتبادر إلى ذىف المتمقي كىك . عتبو الرحمة كنصيا؟ 

يصطدـ بمثؿ ىذا النمط مف العنكنة التي تخضع الختيار كاتب النص بؿ كلمنص 
. نفسو 

     إٌف القارئ المتصفح لعنكاف ىذا النص الرحمي يجد أٌنو ال يحيؿ عمى جنسو، فمك 
الستشعر القارئ أٌف ىذا النص يتضمف  (نبأ)حددنا مثال ىذا النص انطالقا مف لفظة 

حديثا عف األخبار كالكقائع كبالتالي فيك يبدك أقرب إلى النصكص التاريخية، كلك 
الفترضنا بأٌف ىذا النص أقرب إلى السيرة " الحسب، النسب، الحاؿ" تأممنا كممات

الذاتية كالتراجـ منيا إلى فف الرحمة، أٌما لفظتي لساف كمقاؿ فيما متقاربتاف مف حيث 
المعنى كال يمكنيما أف تحيال إلى جنس ىذا النص ألٌف كؿ الخطابات تنطكم عمى 

. أقكاؿ 
     كنستطيع مف خالؿ ىذه القراءات االفتراضية أف نستشؼ الٌمبس الذم يجده 

المتمقي في تحديد نكع ىذا النص، كمف ىنا يتبيف لنا أف ابف حمادكش أراد أف يترؾ 
 (الرحمة)النص عنكاف نصو مفتكحا لمقارئ يؤكلو كيفما شاء كيترؾ لو الفضكؿ لقراءة

. كمف ثـ الحكـ عميو إف كانت ينتمي إلى ىذا الحقؿ أك ذاؾ 
     كالمالحظ أٌف المؤلؼ اعتمد في صياغة عنكانو عمى بعض خصائص كقكانيف 
العناكيف التقميدية كالتي تتجمى في الطكؿ كالمضمكنية كالٌتسجيع، ذلؾ أٌف حضكر 
المضمكف كالسجع في العنكاف يستدعي ضركرة عنصر الطكؿ، حٌتى يككف أكثر 

غراء، كاستيعابا التساع مضمكف الرحمة، كما أٌف كجكد السجع في العنكاف  كضكحا كا 
 كفضكال يدفعانو إلى الغكر في أعماؽ النص، "قمقا سيميكلكجيا" يثير لدل القارئ 

 بحيث  يستشعر المتمقي ذلؾ التناغـ الصكتي الذم نشأ عف المزاكجة بيف السجع

                                                 

ٔظبئفانؼُٕاٌ،رشجًخػجذانذًٛذثٕسإٚ،ٔلبئغعًٛٛبئٛخ:(جٕصٚت)ُٚظشثٛضاكبيجشٔثٙ

 .15،ص82،2002جذٚذح،انًطجٕػبدانجبيؼٛخنًٕٛطفشَغب،انؼذد
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المذاف أضفيا عمى العنكاف  (النسب كالحسب)كالجناس  (كالحاؿ......لساف المقاؿ)
. سمة الجمالية 

    كتجدر اإلشارة إلى أٌف الباحث أبك القاسـ سعد ا قدـ تعميقا عمى عنكاف الرحمة 
في الحسب )كاضحة المعنى فإف عبارة  (لساف المقاؿ)فإذا كانت عبارة : "في قكلو

ال تدؿ عمى المكضكعات التي عالجتيا الرحمة في الجزء الثاني إذ  (كالنسب كالحاؿ
ليس فييا إاٌل أخباره الشخصية كأخبار بالده كأحكاؿ المغرب كقراءاتو مف الكتب 

 كنحف نتفؽ معو في ىذا الرأم لكف ىذا ال يعني أٌف الجزء الثاني ليس فيو "القديمة
حديث عف النسب كالحسب فقد عثرنا عمى عبارات في الرحمة تؤكد اىتماـ صاحبيا 

إٌف ىذا اجتمعت فيو ثالث خالؿ كؿ كاحدة :" باألحساب كاألنساب منيا قكلو مثالن 
منيا لك انفردت ألكجبت عميؾ أف ال تتعرض لو في شيء، األكلى النسب، رجؿ 

 . ..."شريؼ مف آؿ بيت النبكة، الثانية أٌنو رجؿ عالـ، الثالثة قٌمة ذات اليد
     كمٌما سبؽ نصؿ إلى نتيجة مفادىا أٌف العنكاف الذم كضعو ابف حمادكش ليذه  
الرحمة لـ يستطع أف يفصح عف كٌؿ محتكياتيا بؿ أشار إلى جزءو منيا فقط كلعٌؿ مرد 
ذلؾ راجع إلى مضمكنيا المتنٌكع كمكضكعاتيا المتشعبة مٌما جعؿ ميمة القبض عمى 

. عنكاف شامؿ ليا أمرا مستعصيا بؿ مستحيالن 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 

انطجٛتانشدبنخاثٍدًبدٔػانجضائش٘دٛبرّٔآصبسِ،دٕٚاٌ:(أثٕانمبعى)عؼذهللا
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: البناء الفني لمرحمة - 3
     ينبني كٌؿ نص عمى مجمكعة مف الخصائص كالبنيات التي تشٌكؿ معماريتو، 

كالبناء "كىي تختمؼ مف نص آلخر تبعا الختالؼ طبيعة النص ككذا رؤية صاحبو 
العاـ لمنص يشٌكؿ بال شؾ أحد العناصر األساسية التي تكٌكف النصكص األدبية 
السردية بما تحممو مف أبعاد داللية كرمزية يعتني المبدع في نسجيا كىيكمتيا أيما 

 .  "اعتناء 
     كليذا رٌكز البنيكيكف في جٌؿ أبحاثيـ عمى الجانب البنائي قصد معرفة الكظائؼ 

الداخمية التي تمارسيا عناصر البنية كالتي بحركتيا ينبني النص كبيذا اكتسى 
الجانب البنائي أىمية كبرل كلعٌؿ ىذا ما حدا بالباحث مصطفى البشير قط إلى 

ٌنما الخطاب في حٌد ذاتو :"القكؿ ليس نكع الخطاب ىك الذم يحٌقؽ الٌمذة الفنية، كا 
 كتأكيدا عمى أىمية "بمقكماتو الفنية كبنائو الداخمي بغٌض النظر عف نكعو كشكمو 

 (سمماف عمكاف العبيدم)البناء الفني في النص ارتأينا أف نشير إلى مكقؼ الباحث 
البناء الفني في العمؿ األدبي يشٌكؿ أساسا تشكيميا كجماليا مف أسس " الذم يرل أٌف 

العمؿ، فال عمؿ فني بال بناء فني، ككٌؿ عمؿ فني لو خصكصية بنائية معينة 
كمجٌددة تتالءـ كطبيعة ىذا العمؿ، بحيث إٌف مفيـك البناء عمى ىذا المستكل يعٌد 

  ."حجر األساس في ىيكمة العمؿ الفني
     كنستشؼ مف ىذا الكالـ نتيجة مفادىا أٌف دراسة البنية الفنية في أٌم نص مف 

 . النصكص شرط البد منو الكتشاؼ خباياه كمعانيو 
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ناصر )      كمٌما تجدر اإلشارة إليو إلى أٌننا عثرنا عمى تقسيـ لمبنية لدل الباحث 
يمكف تقسيـ البنية في أدب الرحالت إلى أنكاع "الذم يرل أٌنو (عبد الرزاؽ المكافي

كيفصؿ . كىي البنية النمطية، البنية المحكرية، البنية االنتقائية، البنية التضمينية
الحديث عف كؿ نكع مف ىذه األنكاع فالبنية النمطية ىي تمؾ التي تعتمد نمطا معتادا 
قريبا مف صكرة الرحمة الكاقعية كىي مككنة في نظره مف أربع كحدات كىي المقدمة 
أك التمييد، رحمة الذىاب، كصؼ ىدؼ الرحمة، رحمة العكدة، أٌما البنية المحكرية 

فيي تستند إلى تحديد محاكر بعينيا ييتـ بيا الرحالة أيف كمتى رحؿ، كقد تبنى عمى 
أساس رحمة كاحدة أك رحالت متعددة متفرقة، كىذه المحاكر يحددىا شخص الرحاؿ 
كتخصصو العممي، كترٌكز البنية االنتقائية عمى انتقاء الرحاؿ ألبرز ما في كتبو بناءن 

عمى ىدؼ محدد أك انتقاء مكضكع بعينو أك ظاىرة كالتتٌبع المستمر في كؿ مكاف 
ليما أك انتقاء مف رحالت اآلخريف، أٌما البنية التضمينية فيي التي ترتبط بأنكاع 

. "أدبية أخرل 
     كلك تأممنا في نص رحمة ابف حمادكش كحاكلنا أف نصٌنفيا كفقا ليذا التقسيـ 

لكجدناىا تقترب مف البنية النمطية تارة كمف البنية االنتقائية تارة أخرل فالقارئ لمرحمة 
يستشعر ككأف كاتبيا انتقى  كثيرا مف النصكص مف كتب سابقيو خاصة إذا ما تعٌمؽ 
األمر بالنقكؿ التي أكردىا في رحمتو مف كتب التاريخ ككتاب الكردبكسي كالمالطي 
كغيرىا، كقد يتساءؿ المتمقي عف سبب اقتراب نص رحمة ابف حمادكش مف البنية 
النمطية رغـ عدـ احتكائيا عمى مقدمة كخاتمة فنقكؿ لو بأٌف عدـ احتكاء الرحمة 

عمييما ال يعني بالضركرة أٌف صاحب الرحمة لـ يكتبيما كلكف الجزء المكجكد مف 
الرحمة فقط ىك الذم ال يحتكم عمييما فقد تككف المقدمة مضمنة في الجزء األٌكؿ 

 .كما قد تككف الخاتمة في الجزء الثالث 
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ينيض عمى عناصر تشٌيد معماره الفني كتصقؿ خطابو "     كبما أٌف النص الرحمي 
دراؾ التقاطعات المتنكعة التي  مف آثار الشفكم كبصمات التجربة كمسافة إدراكيا كا 
أكسبت النص تمكينات شٌتى تحكلت كانتقمت ساخنة إلى دؼء المكتكب كسط أشكاؿ 

 فقد رٌكزنا جٌؿ اىتمامنا في ىذا الفصؿ - "عمى حد تعبير شعيب حميفي– غنية 
عمى البناء الفني لمرحمة كلٌما كانت الٌمغة أداة مف أدكات التعبير بكصفيا أحد أىـ 
عناصر البناء الفني فقد ارتأينا دراستيا في عالقتيا مع األسمكب عمى اعتبار أٌف 
ـٌ يأتي بعد ذلؾ المنيج ليبيف طريقة تدكيف الرحمة  . الٌمغة ال تنفصؿ عف األسمكب ث
    ىذه إذف بعض القضايا التي ارتأينا أف  نكضحيا لممتمقي في ىذا الجزء مف 

البحث فما ىي خصائص البناء الفني لرحمة ابف حمادكش؟ كما طبيعة المغة 
كاألسمكب الٌمذيف كتبت بيما الرحمة؟ كما المنيج الذم اتبعو في عرض مضمكنيا؟ 

 :الّمغــــــــــــة واألسمـــــــــوب  - أ
     تعتبر الٌمغة مف أبرز اآلليات التي يستخدميا الرحالة في ترجمة أفكاره كمقاصده 

التي يرـك إلييا، بؿ إٌنيا الجسر الذم ينقؿ عبره كؿ ما تصٌكره عدستو مف مشاىد 
رآىا أك سمع بيا لممشاىد أك المتمقي فيدعكه إلى مشاركتو كاستحضار تمؾ الصكر 

كما لك أٌنيا ماثمة أمامو، خاصة كأٌف ابف حمادكش في رحمتو قد بدا دقيؽ المالحظة 
اليدؼ مف تدكيف الرحالت ىك "حريصا عمى تتتبع جزئيات األمكر كتفاصيميا ألٌف 

الكصكؿ إلى حقيقة اإلنساف، ككضعو في الككف، كنجاح الكاتب مرىكف بتكضيح ىذا 
 كمعنى ذلؾ أٌنو متى استطاع كاتب الرحمة أف يتحٌرل الصدؽ في "الجانب كما يراه

عرض مشاىداتو ، فإٌف ذلؾ يجعميا أكثر كاقعية كىك ما ينطبؽ عمى رحمة ابف 
. حمادكش

البناء المنطقي خير كسيمة "    كليذا يرل الباحث ناصر عبد الرزاؽ المكافي أفٌ 
 لتحقيؽ اليدؼ، كىذا البناء يبدأ مف الكحدات الصغيرة المتمثمة في الكممة أك المفظة 
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كالعبارة أك الفقرة، كينتيي إلى الركح العاـ كمو، يشممو، كيربط بيف أجزاءه، كيسد 
كمف ىذا المنطمؽ ارتأينا أف نبدأ باأللفاظ ثـ نتدرج بعد ذلؾ إلى العبارات  . "ثغراتو

. فاألساليب كغيرىا
     إٌف المتأمؿ في رحمة ابف حمادكش يمفي أٌف األلفاظ جاءت سيمة كاضحة بعيدة 

عف التعقيد كالغرابة كالتكمؼ فقد كاف الرحالة قميال ما يفتتح بعض كالمو  بفقرات 
فأٌكليـ :"مجكدة مزينة بالسجع خاصة في حديثو عف شيكخو كمف ذلؾ قكلو في البناني

كأكالىـ بالتقديـ، كبمزيد اإلجالؿ كاإلكبار كالتعظيـ، الشيخ اإلماـ حسنة الميالي 
كاألياـ، نجـ األمة كتاج األئمة، العارؼ با، كالداؿ عمى ا، الذم رباني كأحسف 

 كمف ذلؾ .."بي التربية، كغٌذاني بنفائس عمكمو، كدقائؽ فيكمو كأحسف في التغذية
الثالث شيخنا العديـ النظير، ذك الفيـ الرايؽ كالحفظ الدافؽ، :" أيضا قكلو في آخر

كالبحث كالتحرير، اإلماـ العالمة النحرير الذكي، األلمعي الزكي، أبك عبد ا سيدم 
 كلكف ىذا ال ينفي  احتكاء الرحمة عمى ..."مكالم محمد بف أحمد القسمطيني

التي مف شأنيا أف تضفي  (...مكحمة،شكارة، شاشية  ):بعض األلفاظ العامية مثؿ 
كاقعية أكثر عمى الرحمة كتقربيا مف المتمقي ألٌف ىـٌ ابف حمادكش لـ يكف في إظيار 

ٌنما ىمو أف يقص ما لديو مف حكايات كمشاىدات .   مقدرتو الٌمغكية كممكتو األدبية كا 
     كقد جاءت عبارات ىذا النص الرحمي سيمة  تخمك مف الغرابة كالكعكرة كالتعقيد، 
فبينما كاف الكاتب ييتـ في تقديمو لشيكخو بالسجع في بعض األحياف فإٌنو يكتفي في 
مكاضع أخرل بتسجيؿ مشاىداتو كمالحظاتو بأسمكب سيؿ كدقيؽ حتى إذا خرج عف 

كخرجت مف فاس، كاكتريت :"ذلؾ أتى بعبارات عامة خالية مف التكمؼ كقكلو مثال
 كمف "بييمتيف مف البغاؿ بسمطاني ذىبا لكؿ كاحدة فظممنا سائريف إلى آخر النيار
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األمثمة التي تؤكد بساطة الرحالة في تعابيره كصفو لمرض أحد المرافقيف لو في 
فبقي كذلؾ كالمرض يزداد حتى ظيرت في فخذه حبة كحمرة في : "السفينة في قكلو

كحضر جنازتو خمؽ كثير تقرب مف ألفي رجؿ كخمسيف ...ساقيو فتعيف أٌنو كباء 
 . "امرأة 

     كيصؼ الباحث أبك القاسـ سعد ا أسمكب ابف حمادكش في الرحمة 
كأسمكب الرحمة يمتاز بالسالسة كالتٌتابع كال تثقمو إاٌل عبارة االنتقاؿ مف فكرة :"بقكلو

إلى فكرة أك مف فاصؿ زمني إلى آخر كىي كفي يـك كذا جرل كذا، أك ثـٌ دخؿ عاـ 
. " الخ...كذا كأكلو ىك يـك كذا

      كالقارئ لنص الرحمة يمفي أٌف صاحبيا لـ يكؿ عناية كبيرة لممحسنات البديعية 
كالصكر البيانية كال غرابة في ذلؾ ألٌف حرص ابف حمادكش عمى إظيار الحقائؽ 

كما رآىا أك سمع بيا أغناه عف االىتماـ بالزينة الٌمفظية التي تحجبيا عف المتمقي فقد 
حاكؿ الكصكؿ إلى ىدفو مف أقصر الطرؽ، كما كرد مف المحسنات البديعية فيك 

إٌنيـ أنسكا الفتنة كاليرج، كنحف قريب مف :" قميؿ جدا كتكظيفو لمجناس في قكلو
فمٌما استقر :" ،كمف الصكر البيانية التي كردت في الرحمة الكناية في قكلو"المرج

 كىي كناية عف تماثؿ ابف "الدكاء في بطني أمسكت األعضاء كٌميا عف االختالج
دخمت عميو :" حمادكش لمشفاء بعد الحمى التي أصابتو، كفي قكلو أيضا في أحدىـ 
كىي كناية "بقصيدة كسممت كقبمت يده فأكمأ لي بالجمكس ، فجمست نصؼ جمسة

. عف قمقو كعدـ ارتياحو مف ىذا الشخص
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    كيبدك أٌف ابف حمادكش قد حاكؿ التخٌمص مف سيطرة المحسنات البديعية كالصكر 
التكٌمؼ فييا كمعاناتيا يصير الغفمة عف التراكيب األصمية "البيانية عميو إليمانو بأٌف 

 .  "لمكالـ، فال يبقى فيو إاٌل تمؾ التحسينات
    أٌما إذا تأممنا الجمؿ التي كتب بيا ىذا النص الرحمي كجدناىا سيمة مألكفة 
كدقيقة طريفة ركزت عمى األفعاؿ الٌتفاقيا كطبيعة الرحمة كلسماحتيا بالحركة 

المتتالية لمصكر ذات االنتقاؿ السريع ، لذا امتاز األسمكب بالتمقائية، كاالسترساؿ، 
. ككضكح المعاني، فقد كاف لألفعاؿ دكر كبير في بياف دالالت الرحمة

     كليذا يمكف القكؿ إٌف مف أىـ الخصائص البنيكية كالسمات التي تمكح لمقارئ 
الناقد في تعاممو المتكرر مع ىذا النص الرحمي ىك شيكع االتكاء إلى سند الجممة 
الفعمية كىي ظاىرة كثيرا ما يعتمدىا الرحالة، فقد ماؿ كما يالحظ في رحمتو إلى 

االستعاضة عف الصفات أك ما يقرب منيا مف األسماء بصيغ بديمة كىي األفعاؿ 
.  كالصيغ المشتقة منيا

    كقد نٌكع الرحالة في استخدامو لمضمائر المتصمة بتمؾ األفعاؿ حيث كردت أفعاؿ 
 (...كنا، خرجنا، زرنا، بتنا، نزلنا، مكثنا، سرنا )أسندىا الرحالة إلى ضمير الجمع 
األمر الذم  (...سمعت، دفعت، لقيت، نزلت)كأخرل إلى ضمير المتكمـ كمنيا 

. أكسب األفعاؿ حيكية كحركة تنسجـ مع فعؿ الرحمة 
     كيبدك أٌف ارتفاع تكاتر الجمؿ الفعمية في ىذا النص الرحمي ظاىرة ينبغي 

الكقكؼ عندىا كالتنقيب فييا لمكشؼ عف األسباب التي دفعت ابف حمادكش إلى 
استعماليا بيذا الشكؿ، كالبحث عف العمؿ التي يرتد إلييا كجكدىا، كىي فيما أحسب 
تعكد إلى ذلؾ التدفؽ اليائؿ مف الحركة الذم يعـ عالـ الخمؽ األدبي في ىذا النص، 

إٌنيا حركة متكالدة متدافعة، متشابكة خيكطيا مختمفة المناحي كالكجية، حركة 
يفرضيا النص نفسو كلعؿ ىذا ما حدا بالباحث نكارم سعكدم أبك زيد في كتابة 

تبدك عبقرية المبدع في استخداـ صيغ األفعاؿ :" جدلية الحركة كالسككف إلى القكؿ 
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جمية لمداللة عمى معاف مخصكصة في أزمنة معمكمة محددة مرادة، كلعٌؿ أبرز ما 
 كىك ..."يمكح لمدارس في ىذا المقاـ ىك إيحاء األفعاؿ بمعاني التحكؿ كاالنقالب
 .األمر الذم يتفؽ مع رحمة ابف حمادكش التي تفيض بالحيكية كالحركة

    كيمجأ ابف حمادكش في بعض األحياف إلى استخداـ الجمؿ االعتراضية الطكيمة 
ـٌ إٌني جالس معو في مجمس حسف :" كما ىك الحاؿ في قكلو  كاف لو مجمس -  ث

مف مجالس الممكؾ، بيت في رياض مف نكاكر شتى ، كعنبر كمياه، كالناس يقصدكنو 
ىناؾ لمتداكم، كال يجمس إلى الضحى كالعشية، جعؿ ىذيف الكقتيف لمصالح 

المسمميف، ففي الصباح ينظر في القكارير اليراقية كيخبرىـ بما يصمح بيـ كالعشية 
.  ..."إذا أنا ىناؾ أخذتني حمى نافض، فقمت ترتعد فرائصي- لألسئمة

      كمٌما تمٌيز بو أسمكب الرحالة أيضا كثرة اقتباساتو مف الشعر كالقرآف الكريـ 
كالحديث الشريؼ ككذا األمثاؿ كالحكـ كلعٌؿ مرد ذلؾ راجع لكثرة محفكظاتو كسعة 

ثقافتو، األمر الذم جعؿ رحمتو غنٌية بالشكاىد النصٌية التي تدعـ أفكاره كتضفي عمى 
أسمكبو طابع الجمالية، كقبؿ أف نكرد نماذج مف ىذا التكظيؼ ارتأينا أف  نقـك 

بإحصاء ىذه الشكاىد لمعرفة نسب تكظيفيا كتكٌزعيا في متف الرحمة كما ىك مكضح 
:  في الجدكؿ التالي
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النسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد الشػػػػػػػػػػػػػػػػػاىد 
 88,28 % 550الشعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 05,29 % 33القػػػػػػػػػػػػػػػرآف 
 05,13 % 32الحديػػػػػػػػػث 
 0,96  % 06الحكػػػػػػػػػػػػػـ 
 0,32 % 02األمثػػػػػػػػػػاؿ 

 100  % 623المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 
 

     نستشؼ مف خالؿ إحصائنا لعدد الشكاىد المكظفة في الرحمة أٌف الشعر يأتي 
 بيتا، أم ما يعادؿ 550في المرتبة األكلى، إذ يبمغ عدد األبيات المكظفة في الرحمة 

 مف مجمكع الشكاىد المكظفة في الرحمة، كال غرابة في أف يمتح الرحالة %88,28
منو كٌؿ ىذا القدر فيك ديكاف العرب كمنتيى بالغتيـ كما أٌنو يضفي عمى الرحمة 

ركنقا يدفع عف قارئيا الممؿ، كسنكرد بعضا مف ىذه األشعار في حديثنا عف 
.   مكضكعات الرحمة 

     كيأتي القرآف الكريـ في المرتبة الثانية مف حيث التكظيؼ في الرحمة فقد أكثر 
الرحالة مف االستشياد باآليات القرآنية خاصة إذا ما تعٌمؽ  األمر بحديثو عف 

الخطب كعقكد الزكاج كبعض المسائؿ الدينية، كيبدك أٌف تأثر الرحالة بالقرآف إٌنما 
استعماؿ آيات مف القرآف الكريـ يعٌد ضربا مف ضركب بالغة " مرده إلى إيمانو بأٌف 

 . "الخطاب النثرم التي تظٌؿ ناقصة مف دكنو
     كمف ىنا يبدك أٌف األثر الديني كاف كاضحا في أسمكب الرحالة فقد كاف لمقرآف 
 كال الكريـ كاألحاديث النبكية الشريفة أساس ثقافتو كمصدر بالغتو فكثر األخذ منيما 

مشاحة في ذلؾ ألٌف جٌؿ المصادر التي عثرنا عمييا تؤكد بأف حمادكش كاف حفاظة 
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لمقرآف الكريـ منذ صغره، كليذا كثر االقتباس منو في الٌمفظ كالنص كالمعنى فغدت 
. اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة أسمكبا مف األساليب كاألدكات الفنية لرحمتو

مىٍف يىتًَّؽ ٱلمَّوى يىٍجعىؿ :     كمف اآليات القرآنية التي كظفيا في الرحمة قكلو تعالى ﴿ كى
ا﴾ۥلَّوي   مىٍخرىجن

مىػٰـٓاًئكىًة :"  كقكلو جٌؿ كعال مىى ٱٍلمى ييـٍ عى آاءى كيمَّيىا ثيَـّ عىرىضى ـى ٱأٍلىٍسمى مَّـى ءىادى ﴿كىعى
ػٰـًدًقيفى ﴾ آاًء ىىػٰـٓاؤيالىٓاًء ًإف كينتيـٍ صى فىقىاؿى أىٍنبًػ يكًنى ًبأىٍسمى

 كمف األمثمة أيضا قكلو تعالى  :
بىػٰـعى ﴾ ثيمىػٰـثى كىري ٍثنىىٰـ كى ﴿فىٱنًكحيكا مىا طىابى لىكيـ مّْفى ٱلنّْسىآاًء مى

 كيبدك أٌف تأثر ابف 
حمادكش باآليات القرآنية كاف يقصد بو تأكيد المعاني في عباراتو كمف ذلؾ أيضا 

مىؾه كىًريـه ﴾: قكلو تعالى ا ىىػٰـذىا بىشىرنا ًإٍف ىىػٰـذىآا ًإالَّ مى ﴿ مى
 . 

     كقد اشتممت رحمة ابف حمادكش عمى مجمكعة مف األحاديث النبكية الشريفة 
اًر :"منيا قكلو صمى ا عميو كسٌمـ المَّييـى الى عىٍيشى ًإالَّ عىٍيشي اآلًخرىة فىاٍغًفٍر ًلألىٍنصى

ًة الًكتىابٍ :"  كمنيا أيضا"كالمييىاًجرىة ـٍ يىٍقرىٍأ ًبفىاًتحى ةى ًلمىٍف لى الى  كمف األحاديث "الى صى
مىٍف كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كاليىٍكـً :"التي كردت في الرحمة أيضا قكلو صمى ا عميو كسمـ

ارىهي  . "اآلًخًر فىالى ييٍؤًذم جى
     كيبدك أٌف تكظيؼ ابف حمادكش لألحاديث النبكية في رحمتو بيذا الشكؿ قد جاء 

نتيجة قراءاتو المتكررة لكتب الحديث حيث ذكر في رحمتو أٌنو اطمع عمى صحيح 
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البخارم ككاف في كؿ مرة يذكرنا بأٌنو قرأ يـك السبت مثال باب الصالة كيـك كذا باب 
.      الصياـ بشيء مف التفصيؿ يجعمنا نتصكر ككأٌف الكتاب بيف أيدينا 

     كتجدر اإلشارة إلى أٌف ابف حمادكش قد كٌظؼ في رحمتو أيضان بعضا مف 
ازىاةى : "األمثاؿ كالحكـ لمتأكيد عمى صحة المعاني التي يدعك إلييا كقكلو ازىاهي مىجى جى

اٍر  زىاءي ًسًنمى اطًب ليؿو "، "التٍّْمسىاٍح أك جى  كمف الحكـ التي كردت في الرحمة "كىحى
اًئبي قىٍكـو ًعٍندى قىٍكـو فىكىاًئدي " : ، كمنيا أيضا"مىصى

 الى تىٍحفىرىفى ًبٍئرا تيًريػػػػػػػدي أىخػػػان ًبيىا      فىًإنَّؾى ًفيػػػػػػػػػيىا أىٍنتى ًمٍف ديكنػػًػػػػػػػػػػػػػػًو تىقػػىٍع        
نىعٍ  مىى النَّاًس    ظىاًلمان ييًصٍبوي ًبريٍغـ العىكىاًقًب مىا صى          كىذىاؾى الًذم يىٍبًغي عى

    كقد رأينا أٌنو مف المكضكعية أف نشير إلى بعض األخطاء التي كردت في الرحمة 
:"  كأيضا في قكلو"عجبت لمف رءا الدنيا كتقمبيا بأىميا:" كما ىك الحاؿ في قكلو
كلكننا لسنا متأكديف مف نسبة ىذه األخطاء لممؤلؼ ألٌننا ."كلـ يفتني منو إاٌل القميؿ

نرل بأٌف كجكد مثؿ ىذه األخطاء في الرحمة مسؤكلية يتقاسميا ثالثة كىـ الرحالة 
ف كانت مسؤكلية األخير كبيرة ألٌننا كجدناه يشير إلى بعض ىذه  كالناسخ كالمحقؽ كا 

األخطاء كيتغافؿ عف بعضيا اآلخر، كلٌما كانت الرحمة مسكدة فإٌنيا لـ تسمـ مف 
التكرار أحيانا كنجد ذلؾ في كصفو لحالة الثائر أحمد الريفي التي ذكرىا ثـٌ كررىا 

 كيمكف أف نرجع استخداـ ابف "العكدة إلى ثكرة الريفي:"بعد ذلؾ تحت عنكاف 
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حمادكش ألسمكب التكرار إلى أٌنو كاف ينقؿ مف مذكراتو كربما قد يرجع إلى رغبة منو 
.  في تأكيد مثؿ ىذه الكقائع كاألحداث

     كميما يكف فقد استطاعت رحمة ابف حمادكش أف تعرفنا عمى صاحبيا كعمى 
ذكقو كاختياراتو كعمى الٌمغة التي كانت سائدة في عصره كما أٌنيا استطاعت أف تنقؿ 

.    لممتمقي األحداث كالمشاىدات بكؿ صدؽ كمكضكعية
 : المنيــــــــــــــــــــج- ب

    لقد اختمؼ الرحالكف في تحديد أىدافيـ مف الرحمة  فمنيـ مف كاف ىدفو عمميا 
كمنيـ مف كاف ىدفو دينيا كمنيـ مف كاف ترفيييا، كاختمفت بذلؾ مناىج تدكينيـ 

لرحالتيـ كمف أىـ ىذه المناىج التدكيف الزمني، التدكيف المكاني، التدكيف 
. المكضكعي، التدكيف االنتقائي، كالتدكيف االستدعائي

التدكيف الزمني مف أىـ المناىج استخداما، كأكثرىا تنكعا، كأضبطيا "     كلٌما كاف 
 فقد آثر ابف حمادكش ىذا المنيج في كتابة رحمتو كىك ما يمكف أف "كأكثقيا

نستٌشفو مف قراءتنا لمرحمة كلعٌؿ أىـ ما يالحظ في ىذا النص الرحمي ىك عناية ابف 
حمادكش الكبيرة بعنصر الزمف  فيك ال يكتفي بتقسيـ رحمتو كفقا لمسنكات كالشيكر 
كاألياـ بؿ أٌنو يذكر حٌتى الساعات في بعض األحياف األمر الذم يؤٌكد دقة ابف 

حمادكش ككاقعية األحداث التي ركاىا فييا كمف النماذج التي تؤكد اىتماـ الرحالة 
الجزء الثاني مف رحمة لساف المقاؿ في النبإ عف النسب :" بالزمف بكؿ تفاصيمو قكلو

 عربية المكافؽ رابع 1156كالحسب كالحاؿ مبدؤه مف أكؿ ليمة االثنيف فاتح عاـ 
 1743 مسيحية، كخامس شيكر سنة، 1743عشر فبراير ثاني شيكر سنة 

.  "مسيحية
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     كلك تأممنا رحمة ابف حمادكش ألدركنا مراعاة صاحبيا الترتيب في سرد األحداث 
ًزم بأف أدرس المقنع:"فيقكؿ مثال  ٍرزى ... كفي يـك األربعاء أذف لي الشيخ البناني كالكى

، كىكذا يكاصؿ ابف حمادكش عرض .."كفي يـك الخميس لقيت الشيخ الكرززم
أحداث رحمتو حيث ينقؿ المتمقي إلى عالمو يكما بيـك معتمدا عمى معاينتو لمكقائع أك 

. سماعو لألخبار كاألحداث، مٌما يشعر المتمقي بصدؽ الركاية
ف كاف الترتيب -       كالكاقع أٌف رحمة ابف حمادكش ال تحتكم عمى منيج محدد  كا 

إذ نجده يزاكج فييا بيف أكثر مف منيج أم بيف التدكيف - الزمني ىك الغالب عمييا
الزمني كالتدكيف االنتقائي الذم نممسو مف خالؿ إيراد ابف حمادكش لبعض القصص 

كالحكايات كالنصكص التي انتقاىا مف قراءاتو لكتب اآلخريف ككتاب الكردبكسي 
كغيرىا، ىذا فضال عف اعتماده في أكثر مف مكضع ... كالمالطي كصحيح البخارم

في الرحمة عمى االستطراد الذم يثقؿ الرحمة كيؤثّْر عمى منيجيا كأسمكبيا في آفو 
كاحد، كلكنو يترؾ  لمقارئ مساحة لمتركيح عف نفسو، كلعٌؿ ىذا ما كاف يقصده ابف 

حمادكش مف استخدامو لتقنية االستطراد في سكؽ أخبار رحمتو، فما إف يذكر 
مكضكعا مف المكضكعات حتى تراه يندفع كراءه يشبعو بحثا كمالحقة حٌتى أعمؽ 

جذكره كأٌدؽ متعمقاتو، كىذا بال شؾ بعض نتائج ثقافة رحالتنا الٌرحبة كمعارفو 
الكاسعة، كلذلؾ فيك يحرص دائما عمى إمداد القارئ بأكبر قدر مف المعارؼ، كيكفيو 
في ىذا المجاؿ إشارة بسيطة حٌتى يزؿ قممو، كال يكتفي إاٌل بكركد منابع مكضكعو، 
فال يذكر ممكؾ آؿ عثماف مثال حٌتى تراه يفٌصؿ الحديث عف تاريخ كاليتيـ حسب 

. تسمسميـ الكركنكلكجي، ككذا في حديثو عف كالة الجزائر
أٌف المحتكل العاـ لمرحمة يمكف أف يقسـ إلى "    كيرل الباحث أبك القاسـ سعد ا 

 صفحة، كالثاني قسـ 75ثالثة أقساـ رئيسية ، األكؿ قسـ المغرب كىك في حكالي 
نشاطو الشخصي في الجزائر كغيرىا مف قراءات كتدريس كعمؿ كاتصاالت كتأليؼ،         

أٌما القسـ الثالث فيك يتناكؿ النصكص كالكثائؽ التي أكردىا مثؿ قائمة كالة الجزائر 
مف أكؿ دخكؿ العثمانييف إلى زمنو كسالطيف آؿ عثماف إلى زمنو أيضا، كمثؿ نقكلو 
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الكثيرة مف كتب ككثائؽ المتقدميف كالمعاصريف مثؿ االكتفاء البف الكردبكس، ككتاب 
تاريخ الدكؿ لممالطي، كأنس الجميؿ لمعميمي، باإلضافة إلى مجمكعة مف عقكد الزكاج 

. "عمى عادة أىؿ مدينة الجزائر، ككذلؾ مجمكعة مف األسانيد كاإلجازات كالقصص
    كيبدك أٌف ىذا التقسيـ ىك الذم جعؿ أبك القاسـ سعد ا يحكـ عمى ابف 

يكتب مسكدة رحمة، كأٌف محتكاىا غير منسجـ كغير متماسؾ، ذلؾ :" حمادكش بأٌنو
أٌنو ال يكاد يربط بيف أجزائيا سكل الترتيب الزمني، كأٌنو قد اتٌبع في رحمتو طريقة 
السنكات، أم أٌنو كاف يسجؿ ما رأل كما عاش كما كقع مف أحداث خالؿ سنة ثـ 

ذا أخذنا بالٌنص المكجكد عندنا فالرحمة ال تتجاكز  ينتقؿ إلى السنة المكالية كىكذا، كا 
خمس أك ست سنكات مف عمر المؤلؼ، كىي ال ريب ال تعٌد شيئا بالنسبة لعمره 

 كنحف نٌتفؽ معو في ..."الطكيؿ الذم تجاكز بحسب بعض اآلراء، تسعيف سنة 
ىذا الرأم ألٌف رحمة ابف حمادكش تفتقر إلى الكحدة العضكية كلعٌؿ مرد ذلؾ غنى 

الرحمة كتشٌعب مكضكعاتيا، كعمى ىذا يمكف أف نصؿ إلى نتيجة مفادىا أٌف المنيج 
الذم سار عميو ابف حمادكش غير كاضح كغير محدد، كلكف ىذا ال ينفي القيمة 

. العممية كالمعرفية التي تحتكم عمييا
: الوصـــــــــــــف – ج 

    احٌتؿ الكصؼ مكانة كبيرة في رحمة ابف حمادكش، التي كانت تمٌثؿ خطا طكيال 
منو، فيك يحمؿ أبعادا جمالية، بما يقدمو مف رسـ لمالمح الشخصيات كما ىك الحاؿ 

مجمسو كثير الفكائد، عظيـ الفرائد مميح الحكايات، ككاف لو " في كصفو ألحد شيكخو 
 أك ..."قكة عارضة كمزيد ذكاء مع نزاىة كديانة كحفظ مركءة كضبط حاؿ

إضاءات عف المكاقع كاألحداث، حيث حاكؿ الٌرحالة رصد كٌؿ ما شاىده كسمعو، 
كسجٌؿ كؿ ما كقعت عميو عينو مف مشاىد شٌتى تتعٌمؽ ببمده الجزائر كبالبمد الذم زاره 
أم المغرب فذكر مجمكعة مف الكدياف كاألماكف ككؿ ما  يتعاطاه الٌناس مف مختمؼ 
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األنشطة كالمناسبات كاألعياد كالعادات كالتقاليد كنقؿ كؿ ذلؾ بدقة كصدؽ متناىييف 
. إلى كٌؿ مف حالت دكف رحيميـ األسباب كالعكائؽ 

     كقد استطاعت ىذه األكصاؼ أف تعٌبر عف انطباعات الرحالة، كترسـ صكرة 
لشخصيتو، فيك ينقؿ األحداث كاألخبار، كيصفيا بحيث تصؿ إلى عالـ المحسكسات 

المدركة بالمشاىدة كالسماع، بحيث يضفي ابف حمادكش عمى رحمتو مف مشاعره 
كعكاطفو، كيجعميا تنبض بالحياة كالحركة، فقٌدمت رحمتو بذلؾ المتعة كالتشكيؽ 
لمقارئ، ككشفت عف مكامف الجماؿ الطبيعي لمختمؼ المخمكقات الغريبة التي 

شاىدىا الرحالة أثناء تنقالتو كمف ذلؾ كصفو إلحدل الغرائب التي أثارت انتباىو 
كمف غريب ما رأيت أٌني رأيت :" كىك في طريقو بيف تطكاف كمكناس حيث يقكؿ

تىٍيًف كؿ كاحدة في أفحصيا فكؽ الماء تحضف بيضيا، فمما بمغت المبيت شيد  ًغرَّ
أىؿ الحي كٌميـ، كبيرىـ كصغيرىـ، أٌف الغٌر كبيكغىطىاٍس كطيكر أخر ال يمدكف إاٌل 
ـٌ يبنكف بيا  فكؽ الماء في المكضع الذم يككف عميو كقطعة حصير مف الكأل ث

ذا مسو الماء فسد، فإٌنيا  أفحكصيـ، كيبيضكف كيفرخكف كال يمٌس بيضيـ الماء كا 
تيٍبنىى بناء صحيحا جدا كأىتىٍكنىا ببيض الغٌر، عظمو كبيض الدجاج كلكنو كمكف بيض 

الحجؿ إاٌل أٌنو أشٌد بياضا مف بيض الحجؿ، كفيو نقط سكد، كالغر طائر قدر الدجاج 
  ".أسكد المكف كبيف عينيو غرة بيضاء

     كالمالحظ أٌف كصؼ الرحالة في ىذا المقطع كاف دقيقا جدا كقد بدا فيو ميتما 
. بذكر كؿ التفاصيؿ عف ىذا الطائر الذم تحٌدث عنو 

    كمف البقاع كاألماكف التي أحسف ابف حمادكش تكصيفيا بكٌؿ مكضكعية ككاقعية 
كمنو تعدينا عمى بالد يقاؿ ليا :" ما جاء في حديثو عف أحد المكاقع التي قاؿ فييا

القصر، فميس يسكنيا حر، ميٌدمة البناء، نائٌية الماء، كمع أٌنيا كبيرة المنشأ، قميمة 
. ..."الممشى، عددت بيا ثالث عشرة صكمعة سكداءات 
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     كصفكة القكؿ تتجمى في أٌف ابف حمادكش لـ يقتصر في كصفو عمى األشخاص 
كالحيكانات بؿ كصؼ األمكنة كاألكضاع االجتماعية كالجمادات ككٌؿ ما استطاعت 

. أف تمتقطو عدستو مف مشاىد منذ بداية رحمتو إلى نيايتيا
بانتمائيا إلى مجتمع ... إٌف الذات:"     أٌما الشخكص في الرحمة فتقكؿ يمنى العيد

ًتيىا كعىيّْيىا كالٌصراع في  كتاريخ، ذات متباينة بؿ متناقضة، كمتصارعة كلك في ًصحَّ
مف جية كمع آخر  (نحف)الرحمة ركاية لمٌسيرة، ىك بيف الٌذات كذاتيا، كداخؿ الػ

كضٌدىا مف جية ثانية، فالٌذات في بعض الرحالت صكرة  (نحف)يتكاطأ مع ىذه الػ
محكرية، حيث صٌكرت الرحمة، سيرة أصحابيا، كالكاقع المعيش، كالكاقع المستمد مف 
معايشة اآلخريف، كىذا ما جعؿ الرحالت أقرب مف الشكؿ الفٌني منيا إلى التسجيؿ 

. "الجغرافي
     كالقارئ لرحمة ابف حمادكش يالحظ تكفرىا عمى شخصيات متناىية كمتعددة 

األحكاؿ كالمستكيات االجتماعية كالفكرية كالثقافية كالصفات كالطبقات منيـ العمماء 
.  كالشعراء كاألدباء كالتجار كأصحاب الحرؼ

     كلعٌؿ الشخصية التي اعتمدىا الرحالة في المقاـ األكؿ ىي شخصية الرحالة 
كىي شخصية محكرية كفمت الترابط بيف أجزاء العمؿ الكاحد بحيث دارت األحداث 
جميعيا في فمكو، كلـ تشٌذ عنو، فحضكره حضكر دائـ كفاعؿ، حيث يكفؿ الكحدة 

. المكضكعية لمعمؿ  كيضفي عميو السمة الفنية 
    كالمالحظ أٌف مادة ىذه الرحمة قد تكٌكنت كجمعت عف طريؽ التجربة الشخصية 
لمٌرحالة، كعف طريؽ محادثاتو مع شخصيات كاقعية كاف ليا كجكد زماني كمكاني 

كأبعاد تاريخية كجغرافية، تعٌرؼ عمييا مف خالؿ رحمتو تحمؿ أسماءن كألقابا عرفت بيا 
أثناء الحياة الدنيا، كليذا احتكت رحمة ابف حمادكش عمى كثير مف الشخصيات 
العممية ذات القيمة األدبية أك الفقيية كالشيخ البناني، محمد الفاسي، الكرززم، 

الخ، غير أٌف خطاب ىذه الرحمة جاء متمحكران حكؿ بطؿ الرحمة أك ..الحسف اليكسي
الرحالة كتجربتو الذاتية كمعرفتو المكضكعية التي تؤكد بأٌف شخصيات الرحمة عاشت 
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في عصرىا كفي حضارة ذلؾ العصر، كأٌثرت في األحداث كىي بذلؾ تعكس جزءان 
ٌنما كانت تنبض بالحياة إلى حٌد  مف الحقيقة، فمـ تكف مجٌرد كسائط لنقؿ األحداث، كا 

ما، ذلؾ أٌف حضكر الرحالة حضكر دائـ، كبو يتحٌقؽ كجكد المحاكرة التي تكسب 
. الرحمة خاصية اإلمتاع كالحيكية كتشٌد انتباه قارئيا لمتابعة األحداث

     فكاف ابف حمادكش بذلؾ رحالة ككاتبا كراكيا كمؤٌرخا سٌجؿ لنا الكثير مف 
األحداث كالكقائع كرغـ أٌف رحمتو تتسـ بالكاقعية كالصدؽ إاٌل أٌننا استطعنا أف نكتشؼ 

 .فيو شخصية القاص المبدع
 :الفضاء الزماني والمكاني لمرحمة- د

عنصر ىاـ في جسد نٌص "    إٌف فعؿ الرحمة ال ينفصؿ عف الزماف كالمكاف فالٌزمف 
 كليذا مٌثمت رحمة ابف حمادكش في زمنيا كٌؿ "الرحمة، كعامؿ مف عكامؿ ضبطو

مظاىر الحياة المختمفة، كرصدت جكانب مف حياة الناس اليكمية في المغرب 
. كالجزائر خالؿ فترة زمنية محددة كىي القرف الثامف عشر ميالدم  

     كالمالحظ أٌف ابف حمادكش قد بدا في رحمتو ميٌتما اىتماما ممحكظا بالتٌتابع 
الزمني لألحداث منذ لحظة الخركج، حيث اتٌبع طريقة العٌد التصاعدم لمكحدات 

كمف النماذج التي . الزمنية مٌتخذا شكؿ المذكرات اليكمية ليؤٌرخ تنقالتو كمشاىداتو
صبيحة السبت بعد شركؽ :"تؤكد دقة ابف حمادكش في تحديد عامؿ الزمف قكلو

دخمت مكناسة عند الزكاؿ مف :"  كأيضا في قكلو" الشمس خرجنا مف جبؿ طارؽ
 فيك يذكر التاريخ كاليـك كالشير "1156يـك األحد سادس كعشريف صفر مف عاـ 

.  كالكقت ممٌا يضفي عمى رحمتو كاقعية كمصداقية كيقربيا أكثر مف المتمقي
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 ككما شٌكؿ الزمف فضاء القصة في الرحمة كاف المكاف إذ ال يمكف الفصؿ بيف 
الزماف كالمكاف حيث إٌنيما مرتبطاف مع بعضيما، كيأخذاف أىمية مف ارتباطيما 

باإلنساف بحيث يتحٌكؿ المكاف مف أكصافو الجغرافية كالتاريخية، ليصبح جزءان مف 
.  التجربة الذاتية لمرحالة

: كلك تأمؿ القارئ رحمة ابف حمادكش لكجد فييا فضاءات ألمكنة متعددة لعٌؿ أىٌميا
كيتجمى في رحمة ابف حمادكش في الجزائر كىذا ما استطعنا أف :  مكاف االنطالؽ

كىذه الساعة كنا عمى ظير البحر :"نستشفو مف كالمو في بداية الرحمة حيث يقكؿ
 كبيذا يمكف أف نعتبر الجزائر "قريبا مف غرناطة ككاف عاشر خركجنا مف الجزائر

. مكاف االنطالؽ كمكاف الرجكع النيائي كعتبة االنتقاؿ إلى أمكنة أخرل
كسمي كذلؾ ألٌنو يمٌثؿ جسرا لمعبكر مف نقطة االنطالؽ إلى نقطة : المكاف الجسر

اليدؼ كالمالحظ أٌف ابف حمادكش قد كقؼ في رحمتو عمى أمكنة عديدة منيا المدف 
كالقرل كالدشكر كاألضرحة كالكدياف كالجباؿ، كمف النصكص التي يتمظير فييا 

يـك السبت ثامف عشر صفر، بتنا :" المكاف بشكؿ جمي في الرحمة قكؿ ابف حمادكش
كمنو إلى كادم الخركب، لعمي أدرؾ بو المرغكب ، كمنو إلى ... بكادم بكصفيحة

. ..." كادم المخازم، كمنو تعدينا إلى بالد يقاؿ ليا القصر
    كلٌما كانت رحمة ابف حمادكش إلى المغرب فقد كانت جٌؿ األمكنة الكاردة  في 
ىذا النص الرحمي مغربية كمف المدف التي يتكاتر ذكرىا كثيرا في الرحمة تطكاف 

.  كمكناس كفاس 
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    كنستٌشؼ مف خالؿ ما سبؽ أٌف الزماف كالمكاف يشكالف معا فضاء دائريا منغمقا 
يمكف اعتباره إطارا خارجيا لمرحمة التي تعتبر نٌصا سرديا يتحٌقؽ في زمف كينطمؽ 

لتنغمؽ الدائرة في المكاف ذاتو عند الرجكع، حيث  (الجزائر)معو مف مكاف الخركج 
يمٌتد فعؿ القٌص كسرد المشاىدات كالكقائع االجتماعية كاألحداث السياسية إلى جانب 

منذ بداية  (....كالدتو، الشيكخ الذيف تمقى عنيـ )مراحؿ التككيف التي مٌر بيا الرحالة 
الرحمة لتمأل بعد ذلؾ األحداث المؤثرات المكانية كالزمانية مراحؿ الرحمة التي قطعيا 

 .   الرحالة
: الحـــــــــــــــــوار- ه

     تحفؿ رحمة ابف حمادكش ببعض المكاقؼ الحكارية التي تؤكد الصبغة األدبية 
ليا كتضفي عمييا حيكية ككاقعية تقربيا أكثر مف المتمقي كتشعره بصدؽ الركاية كمف 
أمثمة ىذه الحكارات ما كرد عمى لساف ابف حمادكش في الرحمة حيث ذكر أٌنو ناقش 

حضرت مجمس الشيخ :" الكرززم في مسألة أفضمية المالئكة عمى الرسؿ في قكلو
أتقكؿ بتفضيؿ المالئكة عمى األنبياء كلـ تستثف سيدنا : فقمت...سيدم أحمد الكرززم 

عممو شديد القكل، كىك :أكليس يقكؿ ا تعالى :محمد صمى ا عميو كسمـ؟ قاؿ لي
ـٌ لٌما أكثر عمٌي، قمت لو إٌني لـ : جبريؿ، كال شؾ أٌف المعمـ أفضؿ مف المتعمـ؟ ث

 ..."أستحضر الجكاب
   كيبدك أٌف ابف حمادكش قد أدرؾ أىمية تزكيد رحمتو بعنصر الحكار ككٌظفو فييا 

مف أٌىـ العناصر التي يجب أف يزٌكد بيا الرحاؿ عممو، فيك يتيح الفرصة "لككنو 
لمشخصيات لتظير ظيكرا حرا، فتعٌبر عف نفسيا بنفسيا، كما أٌف الحكار يؤكد السمة 

 بؿ إٌننا نجد الباحث ناصر عبد الرزاؽ المكافي يذىب في "األدبية لكتب الرحالت
إٌف الحكار يعٌد :" تأكيد ضركرة كجكد الحكار في الرحالت إلى أبعد مف ذلؾ في قكلو

يقاظ، إنقاذ لمعمؿ مف التردم في شرؾ الذاتية المسرفة أك االستطراد  عامؿ إنقاذ كا 
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يقاظ لمقارئ كتنشيط لذىنو لما يتضٌمنو الحكار مف حيكية كفكر  فيما ال يفيد، كا 
 . "متعارض، أك جدؿ يستمـز االنتباه

: مضامين الرحمة وموضوعاتيا- 4
    تحتكم رحمة ابف حمادكش عمى مكضكعات كثيرة كمتعددة غير مترابطة فيما 
بينيا كال يمكننا أف نشير إلييا جميعا كلكننا سنكتفي باإلشارة إلى بعضيا كسنكرد 

بعضيا اآلخر في الفصؿ الالحؽ، كقد تبٌيف لنا بعد قراءة ىذه الرحمة أٌف ىذه 
. المكضكعات تنقسـ إلى شعرية كنثرية

:  الشعريـــــة - أ
   إٌف القارئ المتأمؿ في رحمة ابف حمادكش الجزائرم يمفي أٌف صاحبيا ضٌمنيا عددا  
كبيرا مف األشعار لو كلغيره مف الشعراء في مختمؼ األغراض الشعرية، كال غرابة في 

الشعر لو كجكد ممحكظ في معظـ الرحالت حٌتى أٌنو يعٌد مف محكيات " ذلؾ ألٌف 
. "الرحمة مثمو مثؿ األحاديث كاألخبار كالمشاىدات كالقضايا المغكية كغيرىا

    كليذا عٌدت الرحالت عمكما كرحمة ابف حمادكش عمى كجو الخصكص مف أىـ 
المصادر التي حفظت لنا الكثير مف النصكص الشعرية مف الضياع، بؿ إٌنيا 

تضمٌنت نصكصا شعرية  ربما قد ال نجدىا في مصادر أخرل، فمك لـ يكظؼ ابف 
حمادكش ىذه األشعار في رحمتو لما أمكننا التعٌرؼ عمييا كال عمى أصحابيا كال عمى 

. األغراض التي قيمت فييا 
    إٌف تضميف الشعر في ىذا النص الرحمي احٌتؿ فضاءن ضمف فضاء الرحمة النثرية 
ليصبح بنية كمكضكعا أساسا في النص كاستمرارا لمسياؽ النصي كتنكيعا لو ليصبح 
الشعر المتضمف جزءا ال يجكز فصمو عف الرحمة، كلعٌؿ تكظيؼ ابف حمادكش ليذه 
األشعار مرده إلى كثرة محفكظاتو كثقافتو الشعرية كقد يقصد مف كراء ىذا التكظيؼ 

. إبراز مياراتو كقدرتو في النظـ كالنثر
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    كالقارئ المتصفح لمتف الرحمة يجد أٌف معظـ صفحاتيا تحتكم عمى أبيات شعرية 
كالتي كاف يأتي بيا عادة لمتدليؿ عمى بعض المسائؿ كأحيانا يكٌشح بيا مقدمات 

: كالمو كخكاتيمو ، كيمكف لنا أف نصٌنؼ ىذه األشعار إلى صنفيف 
 : أشعار دّونيا ابن حمادوش بنفسو - 1

    كىي في مختمؼ األغراض كىك ما استطعنا أف نستشفو مف خالؿ كالمو في 
 "بنيت ديكاني عمى الغزؿ كالنسيب كالمراثي كمدح المصطفى:" الرحمة حيث يقكؿ

كالكاقع أٌف القصائد التي ذكرىا في الرحمة تتناكؿ أغراضا أخرل غير تمؾ التي ذكرىا، 
باستثناء الرثاء فقد جاء فييا أيضا المدح كالحنيف إلى األىؿ كالكطف كالفخر كالشككل 
مف كساد التجارة كمعاكسة الزماف كاالستجازة مف عمماء المغرب كنحك ذلؾ، كال يكجد 

كمعنى ىذا أٌف البف . في القصائد المذككرة في الرحمة غزؿ كال نسيب كال مدائح نبكية
حمادكش أشعارا ضائعة قاليا في األغراض التي ذكرىا كجمعيا في ديكاف ما يزاؿ 

. مفقكدا
    كسنذكر فيما يمي عدد القصائد كالقطع التي عثرنا عمييا في الرحمة كاألغراض 

: التي قيمت فييا كمطالعيا عند الضركرة 
القصيدة األكلى التي سجميا في رحمتو قاليا في مدينة تطكاف ككٌجييا إلى الشيخ - 1

محمد بف عبد السالـ البناني يستجيزه فييا، كىي قصيدة المية تبمغ اثنتي عشر بيتا 
 :مطمعيا

ـٍ يىكيٍف ًبقيٍرًبؾى نىاًزؿي     فىكيٍنتى ًفي أىكًَّج الًعزّْ تيٍمًطري ًبالسيٍؤؿً  سىمىٍكتى فىمى
 

كالقصيدة الثانية في ذـ أكالد مختار بالمغرب عمى بخميـ حيف مٌر بيـ ابف - 2
حمادكش كىك في طريقو مف تطكاف إلى مكناس كقد عٌبر فييا عف الخكؼ الذم 

ساكره ىك كرفاقو، ألف ليمتيـ كانت محفكفة بالخطر مف أكلئؾ القـك كتبمغ القصيدة 
: تسعة عشر بيتنا مطمعيا
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ّـّ    مىدىل الدىٍىًر الى ييٍرجىى يىحيكري عىًف اليىْـّ  لىٍيمىًة ميٍختىارو يىًبيتي ًبيػػػػػػاى ىى كى
ٍكـً  ٍيـو كيمُّييـٍ مىٍجمىعي الرَّدىل    ييًسيئيكفى ًباألىٍضيىاًؼ ًفي القىٍكًؿ كالحي كآؿي قيرى

 
طبيب السمطاف مكالم *قصيدة قٌدميا كقرأىا عمى الحكيـ عبد الكىاب أدراؽ- 3

: إسماعيؿ كأكالده مف بعده ككاف ذلؾ بمدينة فاس كمطمعيا
ـٍ أىٍىدىل كىأىٍندىل ًمفى الظّْؿً  بيٍشرىل لىكي ٍبدى الكىىىاًب تىًحيَّةن    كى أىيىا سىيًّْدم عى

 
كقد جاءه ابف حمادكش يطمب منو عمما بعدما ترؾ أمو كزكجو كأطفالو، كما عبر 

: عف ذلؾ بقكلو
ٍيًؿ  أى البىًريىًة كيمَّيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا     تىنيػػكليًني ًعٍممػػػػػػػػان فىنىٍبرىأي ًمفى الجى ٍمجى أىتىٍيتيؾى يػػػػػىػا مى
ٍصؿً  اـً لىدىل الكى مى مٍَّفتي أيًمي كالًعيىاؿى كًصٍبيػػػػػػىػػػةن     كىأىنَّيىا أىٍفرىاخي الحى  كخى

. كالقصيدة في عشرة أبيات كيالحظ عمييا الخمؿ العركضي كالضعؼ الشعرم 
قصيدة أخرل قٌدميا إلى الشخص نفسو، لكف مكضكعيا ىك كصؼ الحمى - 4

النافض التي أصابتو عندما كاف جالسا في مجمس الحكيـ أدراؽ حيث أصابتو الحمى 
فخرج مف المجمس كذىب إلى بيتو فتداكل كبعد برئو عاد إلى المجمس، ككصؼ فييا 
ف  لمحكيـ ما أصابو، كما كصؼ مجمس ىذا الحكيـ الذم قاؿ إٌنو كمجمس الممكؾ كا 

قصره كقصكرىـ كالقصيدة في أحد عشر بيتا كفييا أبيات سخيفة مختمة الكزف 
: كمطمعيا

ٍدسً  ازى الفيؤىادى ًمفى الحى ـى مىا حى ٍبدى الكىىىاًب سىعىادىةن      ًلتىٍعمى نىا عى أىيىا شىٍيخى
 

قصيدة استجاز بيا الشيخ أحمد بف المبارؾ بفاس كىي في ثالثة عشر بيتا -  5
كفييا مدحه كتذٌلؿه ككصؼه متشائـه لحالة العمـك في عصره، كىي مف الشعر الذم 

: يفتقر إلى المتانة كاالستقامة في الكزف كمطمعيا
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نػػػػػػػػػػػػىا شىٍيخى البىًريػػػػػىػػػػػػػػػػػًة كيمَّػػػػيىا      أىسىيًّْدم أىٍحمىدى الميبػػػػػىارىؾي ًفي الدٍَّىًرم  (كذا)أىيىا شىٍيخى
مىى أىٍعالى ذيرىل المىٍجًد ًرٍفعىةن     فىكيٍنتى ًفي أىكًَّج الًعزّْ كىالكىٍككىًب الػػػػػػػػػػػػديرّْمّْ  مىٍكتى عى عى

 
قصيدة أخرل في رثاء الشخص نفسو الذم تكفي قبؿ أف يكتب لو اإلجازة كتبمغ - 6

: ثالثيف بيتا، كقد ذكر ابف حمادكش أٌنو أكؿ مف رثى الشيخ ابف المبارؾ، كمطمعيا
ْـّ  ًب الثىرىل     كىأىٍبقىٍيتى فىأسان ًفي الظَّالىـً كًفي الغى أىفىٍمتى يىا شىٍمسى الغىٍرًب ًفي حيجي

نييىا ًبالًعمػٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً  ادنا كعىطٍَّمتى آلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن     كيىتٍَّمتى أىٍفرىاخان تيمىكّْ يٍَّرتى رىصى فىحى
 

قصيدة في تينئة السمطاف عبد ا بف إسماعيؿ عمى ىزيمة كمقتؿ الثائر أحمد - 7
لما رأيت غمظ حجابو مسكتيا " الريفي ككاف قد استعد لمدخكؿ عميو بيا، كلكف 

كيفيـ مف ىذا أف إذف الدخكؿ قد رفض لو كتبمغ القصيدة ثالثة عشر بيتا " عندم
: كمطمعيا

 
ٍبدى المًَّو ًبٍشريؾى اليىنػػػػػىػػػا       ًبكيؿّْ الذّْم تىٍبًغي ًمفى الفىٍتًح كالنىٍصٍر  أىمىٍكالىمى عى

 
، أم (1145سنة )أثناء كاليتو األكلى (عبد ا)قصيدة أخرل في نفس السمطاف - 8

قبؿ القصيدة السابقة كقد قاؿ ابف حمادكش بعد أف ذكر معاممة حجاب السمطاف لو 
في المرة السابقة أٌف ا قد أغناه عف لقياه دكف أف يذكر السبب ىذه المرة كمع ذلؾ 

فخمدتيما في ديكاف ...حممني األدب عمى قكليما" أثبت القصيدتيف في الرحمة قائالن 
 كقاؿ أيضا بيذه المناسبة أٌنو لـ يجعؿ عممو كسيمة إلى المجد في الحياة "األدب

الدنيا، كأٌنو لـ يمدح سمطانا أبدا قبؿ كال بعد ىاتيف القصيدتيف كمطمع القصيدة 
 : في عبد ا  (كىي األكلى زمنيا)الثانية
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ارنا ميكًىالىتو كديكنىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىا   ًقفىارنا الى تىٍأًكييىا الكيحيكشي مىعى الطىٍيًر  (كذا)قىطىٍعتي ًبحى
مىى الػػػػػػػػػػػػػػػحيميرً  مىى قىدىًمي طىٍكران كطىٍكران عى ـً   عى ًب كالعىجى ٍبتي ًبالىدى التيٍرًؾ كالعىرى  كجي

. كىي في خمسة كثالثيف بيتا كال تبمغ أم درجة مف الجكدة 
قصيدة ذاتية كتبيا لما أدركو عيد األضحى كىك في تطكاف بعيد عف أىمو - 9

ككطنو، كليس لو ماؿ كقد تحٌطمت السفينة التي كانت ستحممو ىك كأصحابو إلى 
الجزائر، ككصؼ فييا ىطكؿ األمطار كغربتو ككساد سمعتو كاجتماع الناس يـك العيد 
كبقاءه كحيدا بائسا، كقد بمغت القصيدة ثالثيف بيتا كىي مف أحسف شعره  كمع ذلؾ 

: لـ تخؿ مف األخطاء كاختالؿ الكزف يقكؿ فييا
ًليػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  ػػػػػاًبرو    كىىػػػػػػا أىنػػػػػػػػػػىا ًفي ىىذىا األىكىاًف ذى لىقىٍد كيٍنتي قىٍبؿى اليىٍكـً أىٍصبىرى صى

بػػػػػػػػػىابػػػػػىػػػػةن    نىكىاًحي مىى بيٍعًد الًديىاًر صى ًميؿي  (كذا)أىنيكحي عى الثىكىالىى تىٍحسىبيكًني جى
 

رجز في كاحد كعشريف بيتا قالو يـك تحٌطمت السفينة التي كاف سيسافر عمييا - 10
مف تطكاف إلى الجزائر، كطاؿ بو السأـ كانقطع رجاؤه في العكدة إلى أىمو، كقد عٌبر 

: فييا عف لكعة الحنيف إلى أطفالو كزكجو كمطمعيا
ًرمه  مىى األىٍمًر جى ًبًرم تىٍصبيًرم     كأىٍيًقًني أىنّْي عى ٍبدو صى أىيىا أيـى عى

 
. كىي أيضا مكسكرة كميميمة الٌنسج 

قصيدة ىجا فييا الشاعر المفتي ابف عمي كافتخر عميو فييا بنفسو كشرفو - 11
كذكر فييا أٌنو بالٌرغـ مف ككنو لـ ينؿ حظا في الدنيا فإنو يكفيو مجدا أٌنو مف آؿ 

عمي بف أبي طالب كأف أجداده مف قبيمة بني ىاشـ، كىي في أربعة عشر بيتا، كقد 
ذكر ابف حمادكش المناسبة التي قاليا فييا ، حيث أنو كاف في منزؿ شيخو محمد 

بف ميمكف فدخؿ عمييما المفتى الحنفي ابف عمي فمـ ينيض لو ابف حمادكش لمتسميـ 
:  عميو فغضب ابف عمي مف ذلؾ كخرج كمطمعيا 

                                                 


 .116انًظذسَفغّ،ص

.108انًظذسَفغّ،ص



 


 .109انشدهخ،ص:(ػجذانشصاق)اثٍدًبدٔػ



                        رحمة ابن حمادوش بناؤىا الفني وموضوعاتياالفصل الثاني
 

  76 

 

ٍيحػىػػػػػػػؾى ًفي ًغٍمًد  ػػػػػػػػػػػػػػعي السىٍيفاًف كى رىٍجتي ذىًليالن الى أىعيكدي ًلًمٍثًمػػػػػػػػػػػػػػيىا    كىىٍؿ ييٍجمى خى
ٍجػػػػػػػػدً  فىًإنّْي ًمفى الالًَّئيفى فىٍكؽى الثَّرىل تىرىل    كأىٍنفيسىنػػػػػػػػػػػىا ًفي العىٍرًش تػػىػػػػاًبعػىػػػػػػػةي المى

 
بعض القطع التي حٌمى بيا مقاماتو، عمى عادة كتاب المقامات في ذلؾ  – 12

. العصر
ىذه إذف نماذج مف أشعار ابف حمادكش كجدناىا مبثكثة في رحمتو فارتأينا اإلشارة 

. إلييا لككنيا تشكؿ نمكذجا لصاحبيا كلشخصيتو كأسمكبو 
:   أشعار لغيــــــــــــره- 2 

: كىي كثيرة جدا منيا قكؿ الحسف بف مسعكد اليكسي
ـٍ ىىٍؿ يىٍقتػيػػػؿي الرَّجيؿى الحيبُّ  ـٍ ىيبُّكا   أيسىاًئميكي كػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍيحى أىالى أىيُّيىا الًنيػػػػػػػػػىػاـ كى

دُّ ًمٍنؾى غىٍيري مىٍعييكًد     دىٍدتى كالصى ٍرتى كيؿَّ مىٍمديكدً  صى اًؿ قىصى  كًبالًكصى
: كمنيا قكؿ أحدىـ

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىاتيؾى الى تىٍنفىعي كمىٍكتيؾى فػػىػػػػػػػػاًجعي  ًمٍقتى ًلغىٍيًرنػػػػىػػػػا     حى ؤه ًمنػػػػػَّػػػػػػػػػػػػػا خي كىأىٍنتى اٍمري
ػػػػػػػػػػػػػاًمعي  ـٍ أىميٍت     فىالى أىٍنظيري القىٍبرى الذّْم لىؾى جى    كىأىٍحًمؼي ًإٍف ًعٍشتي الزَّمىافى كلى

 
: كمنيا أيضا قكؿ آخر

ـٍ  ٍتؾى الييميكـي      كأىٍمريؾى ميٍمتىثػػػًػػػػؿه ًفي األيمى ـى عىرى كقىػػػػػاًئمىةو ًل
ـٍ  الىًتي      فىًإفَّ الييميكـى ًبقىٍدًر الًيمى مىى حى  فىقيٍمتي ذىًريًني عى
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: النثريــــــــــــــــــــــــــة - ب
     إٌف القارئ المتأٌمؿ لرحمة ابف حمادكش يستشعر كأف صاحبيا أراد أف يكسر 
رتابة الحكي أكالسرد بإدخالو لبعض الفنكف في ثنايا رحمتو كالمقامات كالقصص 

كاألساطير، حٌتى يترؾ لمقارئ مسافة لمٌتركيح عف نفسو فإقحاـ ىذه الفنكف في الرحمة 
ف كاف يجعميا ثقيمة أحيانا إاٌل أٌنو كاف ليا دكر إيجابي يتمٌثؿ في إضفاء سمة  كا 

األدبية كالجمالية عمى الخطاب الرحمي فأمسى ككأٌنو فسيفساء جمع فيو الرحالة بيف 
التاريخ كالحكي كالقصص كالمقامات األمر الذم يجعؿ القارئ يحس أٌنو يطالع 

: مجمكعة كتب ال كتابا كاحدا  كمف ىذه الفنكف
 : المقـــــامــــات - 1

    ال مشاحة في أف يضٌمف ابف حمادكش رحمتو بعضا مف المقامات التي كتبيا، 
فقد ذكر في أكثر مف مكضع في رحمتو أٌنو اطمع عمى مقامات الحريرم كما ىك 

 "كيـك الخميس اشتريت مقامات الحريرم بخمسة أكراؽ مكزكنات:" الحاؿ في قكلو
كفي يـك الثالثاء ختمت المقامات الحريرية التي كنت ابتدأتيا في :" ككذلؾ في قكلو

 يقصد في .."تطكاف في بيتي، قرأت ىناؾ سبع مقامات كأكممت الباقي ىنا
. الجزائر

     كما مف شؾ في أٌف ابف حمادكش قد تأٌثر بمقامات الحريرم كبأسمكبيا األمر 
الذم جعمو يحاكؿ أف ينسج عمى منكاليا أك يحاكييا، فكتب ثالث مقامات كٌشح بيا 
رحمتو كال ندرم إذا كاف قد كتب غير ىذه المقامات الثالث، كلكننا سنكتفي بإيراد ما 

 .    كجدناه مكٌظفا في متف الرحمة 
ىي مقامة كصؼ فييا حالتو الٌنفسية عندما كاف في المغرب في :  المقامة األكلى

الطريؽ مف تطكاف إلى مكناس، كقد تحٌدث فييا عف ىدفو مف زيارة المغرب مرافقا 
لبعض التجار كالطريؽ التي مٌركا بيا كاألخطار التي تعٌرضكا إلييا مف العرباف 
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الحمد ، طحى بي ضيؽ األسباب :"كالمصكص كغرائب ما شاىد كقد استيميا بقكلو
كىكل االكتساب، إلى أف خطرت مف شٌدة اإلياس، إلى بالد الممؾ مكناس، أخكض 
الغمار ألجتني الثمار، كأقتحـ األخطار لكي أدرؾ األكطار، ككنت لقفت مف أفكاه 
العمماء أٌف الخطأ غركر كأٌف المسافر مبركر، فشددت منطقتي، لكي أدفع أزمتي، 
كرافقت اثنيف مف التجار، كأنيما مف األبرار، فاكترنا مف حمار كأٌنو أراد ابتدائي 
بالعار، فرددت عاره، كخبأت ناره، بما فيو أكطاره، حتى يحمد جكاره فخرجنا مف 

 كىي مقامة ختميا بشعر ..."تطكاف إلى السفر، يـك السبت ثامف مف عشر صفر
 .ذـٌ فيو أكالد مختار عمى بخميـ، كقد سبقت اإلشارة إلى ذلؾ

كىي مف المقامات التي جٌكد بيا كارتفع كأدلى لنا بمعمكمات : (الحالية)المقامة الثانية 
مفيدة فنفع، كقد كسماىا كذلؾ ألٌنو كصؼ فييا بشكؿ رمزم حالتو بيف الناس كخسارة 

تجارتو كدنك أجمو كتعمقو بشخص تجريدم ىاـ بو حبا، كمع ذلؾ سبب لو التعب 
ككانت خاتمتيا أدعية كأشعارا كما جرت عميو العادة في المقامات القديمة، . كالنكد

الحمد  محٌكؿ األحكاؿ، كمرخي الباؿ، كمقٌمب األمكر، في :" كقد استيميا بقكلو
الٌدىكر، كالصالة كالسالـ عمى خير اآلناـ، المبٌشر بالفرج بعد الشدة، كالمنذر بالعناء 
بعد الٌمذة فقاؿ تعالى فإٌف مع العسر يسرا، إٌف مع العسر يسرا، كبعد لما جرل القضاء 
المحتـك ، كاألمر الممزـك بأف خٌؼ الريش، كأكؿ الجكيش، كمضض العيش فخمفني 

 ..."الجيش
     كلك تفٌحص القارئ ىذه المقامات قميال لكجد فييا تناغما صكتيا نتج عف 

استخداـ الرحالة لمسجع كالجناس كال غرابة في ذلؾ ألٌنيما عيدَّا مف أساليب المقامات 
التقميدية، كما يالحظ أيضا في أسمكب ىذه المقامات أٌنيا تستند في بعض األحياف 
إلى ما يسمى بالتناص كىك األمر الذم استطعنا أف نستشفو مف كالـ ابف حمادكش 

حيث يبدك جميا " مضض العيش فخمفني الجيش"في ىذه المقامة، خاصة في قكلو
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أم مرة " مرة عيش كمرة جيش:" لمقارئ أٌف ىذا القكؿ يتناص كيتعالؽ مع المثؿ القائؿ
.     تنفع كمرة تضر، أك مرة معي كمرة عمي

كيمكف لنا أف ندرجيا في صنؼ المقامات االجتماعية أك : (اليركمية)المقامة الثالثة 
االنتقادية كىي مقامة عرض فييا نمطان مف أنماط الفساد االجتماعي كاألخالقي الذم 

الحمد  حدا :" كاف متفٌشيا في المغرب كفي فاس عمى كجو التحديد حيث يقكؿ فييا
بي حادم الرحمة إلى أف دخمت في بعض أسفارم ىركمة، فنزلت بيا في خاف، كأٌنو 
مف أبيات النيراف، أك كنائس الرىباف، بؿ ال شؾ أٌنو مف أبيات العصياف، فمذلؾ ال 
يسٌر بو الناظر، كال ينشرح لو الخاطر، فاختصصت منو بحجرة، أك نقرة في حجرة، 

، كلـ ...ككأٌني كقعت مف السماء في حفرة كصرنا كاألمكات، كتكٌغمت في حبائؿ النـك
، فمـ يكقظني إاٌل جمبة األصكات، كتداعي القينات، كالٌتدافع  أدر ما ىنالؾ مف القـك
اًرم بيت بيت يحاسب قينة عمى كيت  ذا بجى ، كا  بمنع كىات، كبعض ىادو كبعض عادو

 ..." فعمت كذا ككذا فعمو، كتدفع أجر فعمو: ككيت، كىي تقكؿ لو
    كالمالحظ أٌف ابف حمادكش في ىذه المقامات قد اعتنى بالجانب األسمكبي الذم 
يتبدل في انتقائو لأللفاظ المنتقاة المستأنسة ذات الدالالت البعيدة كالسجع الرشيؽ 

باإلضافة إلى جانب المضمكف المتنٌكع بيف الجٌد كاليزؿ، ىذا فضال عف تكفر ىاتو 
. المقامات عمى عنصر الحكي 

كادم بكصفيحة، كادم ):     كقد تخمؿ المقامة الثانية الكثير مف أسماء الكدياف مثؿ
كقد أحسف ابف حمادكش في رسـ صكرىا فجاءت  (..الخركب ، كادم المخازم

مقامتو آية في الكصؼ، أفاض عمييا مؤلفيا مف بيانو ما ىك معيكد مف إتقانو، 
.        كمعدكد في إحسانو

   كبيذا فقد استطاع ابف حمادكش أف ينقؿ لنا صكرة جزئية عف المجتمع المغربي 
بكاقعية متناىية، كمف ىذه الزاكية يمكف أف نعٌد مقاماتو الثالث كثيقة اجتماعية في 
التعٌرؼ عمى عادات أىؿ المغرب كأنماطيـ السمككية في القرف الثامف عشر لمميالد 
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خاصة كأٌف ابف حمادكش قد بدا في رحمتو ذا بصر ثاقب بطبيعة الٌناس كمالحظات 
. دقيقة 

:  الرسائـــــــــــــــــل- 2
     قٌدمت رحمة ابف حمادكش صكرة عف السمات الفنٌية ألسمكب الرسائؿ في 

عصره، فقد احتكت عمى رسالة تعزية عٌزاه بيا المفتي محمد بف حسيف عند كفاة أحد 
أبنائو، كقد اعتذر المفتي عف عدـ حضكر الجنازة شخصيا كضٌمف رسالتو آيات 

قرآنية كأحاديث نبكية في الحٌث عمى الٌصبر كالٌتحمؿ عند الفجائع، كمما جاء فييا 
فقد بمغنا ما أحار األذىاف كأشجاىا، كأطار النكر مف األجفاف كأبالىا، :" قكؿ المفتي

كأضـر لكاعج األشكاؽ، كأذكى زكاعج االحتراؽ، بالذم صدع أعشار القمكب، كأفاض 
صحف الخد الدمكع مف الغركب، حتى أدركتني محنتؾ كمكت كلدؾ فأخذتني 

الصدمة، كىيجت لي المحنة، فمقد رمانا الٌدىر بسياـ صركفو فأصماىا، كتعٌيدنا 
خطبو فيٌد عركشا كأركانا، فاصبر لو صبر الجكاد، إنما صبر الكريـ عمى الٌرزية 

 كىي رسالة مسجعة كلكف جمميا خفيفة كأسمكبيا جٌيد كما يالحظ عمييا ..."أجمؿ
أٌف صاحبيا قد اتبع فييا المقكمات األساسية لفف الرسائؿ حيث ابتدأىا بالبسممة 

كالحمدلة كالتصمية عمى النبي صمى ا عميو كسمـ كما ذكر المكضكع كىك تقديـ 
 .     العزاء كاالعتذار عف عدـ حضكر مراسيـ الجنازة
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:  الحكايات والقصص واألساطير- 3
     تحتكم رحمة ابف حمادكش عمى كثير مف القصص كالحكايات التي اختارىا 
ضفاء سمة األدبية عمييا ألٌف في ىذه  صاحبيا ككظفيا بغية التركيح عف القراء كا 

القصص ما يكسر رتابة الكاقع فيجعؿ الرحمة عمى الٌرغـ مف ككنيا كاقعية تستند إلى 
الخياؿ كيمكف أف نرجع ذلؾ أيضا إلى رغبة دفينة لدل صاحب الرحمة في العزكؼ 
عف ىذا الكاقع عف طريؽ ىذا النمط مف التكظيؼ، كمف القصص األسطكرية  التي 

أكردىا ابف حمادكش في رحمتو قصة العنقاء مع سيدنا سميماف عميو السالـ كىي 
أسطكرة عربية في القضاء كالقدر ككذا قصة مقتؿ الحالج كقصة الفيؿ ىذا فضال 

.    عف تكظيفو لقصص أخرل كقصة الخيزراف كقصة الطفيمي كغيرىا
: عقــــــــــود الزواج - 4

      في رحمة ابف حمادكش نصكص لعقكد زكاج مختمفة منيا الفقيي التقميدم 
كمنيا األدبي االجتماعي، كمنيا الذم كتب لبكر كالذم كتب لثيب، كمنيا القصير 
كمنيا المطٌكؿ، كجميعيا تصمح نمكذجا لدراسة الحياة االجتماعية، كمما أكرده ابف 

حمادكش كصيغة لعقد زكاج بكر، العقد الذم كتبو محمد بف عبد المؤمف كالذم جاء 
كبعد ىذا القكؿ الذم أشرقت أنكاره في رقـ ىذا الرقيـ، كسقى أرضيا األريضة " فيو 

مف در عنصر البالغة مف نثر البراعة ما أباف عف فضؿ العمـ المكىكب مف الحكيـ 
العميـ، فنمؽ أديميا بسطره األبيج، كعطر أنفاسيا بتنميؽ زىره األبمج، كأٌنو الحمة 

السيراء نشرت في غرة الصباح، فأضاءت ليا األباطح كالربا كأغنتيا إغناء الصباح 
 كيشغؿ ىذا ..."عف المصباح، فإف النكاح جالب اليسار، حافظ الحسب كالمقدار

العقد حكالي أربع صفحات مف الرحمة، كٌميا عمى ىذا النحك مف األسمكب مع تفصيؿ 
 . كتدقيؽ فيذكر االلتزاـ بيف الطرفيف كالصداؽ كغيرىا 
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: اإلجازات والتقـــاريظ- 5
     لقد ضٌمف ابف حمادكش في رحمتو أيضا مجمكعة مف اإلجازات التي تحٌصؿ 

عمييا مف خالؿ مسيرتو العممية  حيث ذكر أسماء الشيكخ الذيف أجازكه كمكاد 
الدراسة كمف بيف ىذه اإلجازات تمؾ اإلجازة التي منحيا لو شيخو البناني كالتي جاء 

فيذا ما كجدت في الكراستيف، كالذم كتب " عمى لساف ابف حمادكش فييا ما نصو 
لي في إجازتي ما صكرتو، الحمد لٌمو الٌذم شٌيد بصحيح اإلسناد منار اإلسالـ كرفع 

دعائمو عمى ككاىؿ صدكر أئمتو األعالـ، كالصالة كالسالـ عمى خير مف أجاز 
السائؿ بأفضؿ مٌما راـ، كعمى آلو كأصحابو السادات الكراـ كبعد، فإٌف الفقيو األجٌؿ، 

العالمة األفضؿ، المدرس األحفؿ، الشريؼ األمثؿ، السيد عبد الرزاؽ الجزائرم 
المالكي قد ترٌدد إلٌي في طمب العمـ الشريؼ، كحضر لٌدم في غير ما درس لمعمـ 
المنيؼ، حضكر استفادة كتحصيؿ، جادا في الطمب بأٌيما تأصيؿ، رافضا لمشكاغؿ 
الصادة، كمجانبا لألمكر المضادة، فألفيتو، رعاه ا، قد لمع برؽ نجابتو، كقارب 

الكماؿ العرفي بدر درايتو، كاشٌتد في غالب الفنكف المتداكلة في الكقت ساعده، كتأٌىؿ 
ثـٌ قمت ... ألف يؤخذ عنو مما يحاكلو مف العمـك فكائده، كلعمرم ليك أىؿ لذلؾ 

. ..."أجزت الفقيو المذككر جميع ما يجكز لي عني ركايتو مقركء كمسمكع كمجاز
      كلـ تكف إجازة البناني ىي اإلجازة الكحيدة التي تحٌصؿ عمييا ابف حمادكش فقد 

إٌف :"عثرنا في رحمتو عمى نمكذج إلجازة أخرل منحيا لو شيخو الكرززم كقد جاء فييا
الشريؼ الفاضؿ العالمة سيدنا كمكالنا عبد الرزاؽ ابف حمادكش الجزائرم دارا 
كمنشأن، رغب أف يسمع مٌني ما سٌيؿ ا سبحانو مف الحديث مما سمعتو عف 

ياىـ، فأسعفتو في رغبتو فأسمعتو بعض مكطأ مالؾ بف أنس،  أشياخي رحمنا ا كا 
رضي ا عنو، مف ركاية يحيى بف يحيى الٌميثي كأجزتو سائره، كأسمعتو بعض 

. ..."صحيح مسمـ بف الحجاج القشيرم كأجزتو سائره
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      كيذكر ابف حمادكش في رحمتو أٌنو تحٌصؿ عمى إجازات أخرل منيا إجازة 
الحمد  كالصالة كالسالـ عمى سيدنا كمكالنا محمد كنبيو :" السرايرم التي قاؿ فييا

كمصطفاه، كبعد، فقد طمب مٌني الفقيو النجيب، األديب األريب، العالمة األكحد 
سيدنا كمكالنا عبد الرزاؽ بف حمادكش الجزائرم دارا كمنشأن، طمب مٌني اإلجازة، مع 

عدـ أىميتي لذلؾ، فأجبتو كأجزتو فيما سمع كفي غير ذلؾ مٌما يٌصح لي كعٌني 
. ..."ركايتو إجازة تامة عامة

     كلعٌؿ أقٌؿ ما يالحظ في ىذه اإلجازات ىك أٌف أسمكبيا يبدك أقرب إلى األسمكب 
األدبي ألٌف أصحابيا كانكا مف األدباء الميرة فأضفكا عمييا طابعيـ كذكقيـ كليذا 

قطعة أدبية مف حيث األسمكب " ذىب الباحث أبك القاسـ سعد إلى اعتبار أٌف اإلجازة 
 . "عمى األٌقؿ

      كمف أشكاؿ النثر األدبي التي عمد ابف حمادكش عمى تكظيفيا في رحمتو 
أيضان  التقاريظ التي كانت تبرز فييا ثقافة الكاتب األدبية كالٌمغكية ككاف غالبا ما 

يمزج فييا أصحابيا بيف النثر كالشعر كما ىك الحاؿ في التقريظ الذم كضعو أحمد 
الذم كضعو ابف حمادكش في المنطؽ " الدرر عمى المختصر"بف عمار لكتاب 

ناىيؾ بو مؤلفا مجمكعا، مبذكال خيره ال ممنكعا، قد أحكـ فيو :" كالٌذم قاؿ فيو
الرصؼ كااللتئاـ، كاستخدـ لطائؼ المعاني في بديع الكالـ، حٌتى أفٌض عف 

الختاـ، ككشؼ كجكه خرائده المثاـ، ككضع كنكز فرائده عمى طرؼ  (المختصر)
الثماـ، فأصبح بو إذ ذاؾ في أعال الذرم، كطمع في سماء المعالي كالمكاـر بدرا، ىذا 

كال عيب فيو غير أٌنو كتاب صغر جرما، كغزر عمما، قد أكدع فيو مف لطائؼ 
المعاني العجيبة الرائقة، كاأللفاظ البديعة الفائقة، ما ىٌز بو أعطاؼ اآلداب، كاستماؿ 

. "قمكب أكلي األلباب
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كالمالحظ عمى أسمكب ابف عمار في ىذا التقريظ ىك أٌنو يمتاز بكثرة السجع كالعناية 
كقد ختـ . بالمحسنات البديعية كال غرابة في ذلؾ فقد كاف مف أقطاب الصنعة الٌمفظية

: ابف عمار تقريظو ىذا بستة أبيات مف الشعر منيا قكلو
ٍر     ًبشىٍرًح بىًديًع جيميكعو أىغٍَّر  ىىًنيئػػػػػػػػػػنا ىىًنيئػػػػػػػان أىيىا ميٍختىصى
ٍر  كىاهي ًكتىابي الديرى ا قىٍد حى  كبيٍشرىل ًلقػػػػػػىاًرًئؾى الميٍرتىضىى     ًبمى

 
     كصفكة القكؿ تتجمى في أٌف رحمة ابف حمادكش رحمة غنية جدا كال يمكف لنا أف 
نتحٌدث عف كٌؿ ما جاء فييا مف مكضكعات ألٌف ذلؾ يثقؿ البحث كما ذكرناه منيا 

 . ما ىك إاٌل غيض مف فيض 
: رحالتو وتأثيراتيا عمى أدبو- 5

    ال مندكحة لنا مف االعتراؼ بأٌف جٌؿ ما كتبو ابف حمادكش في رحمتو ما ىك في 
حقيقة األمر إاٌل نتاج لرحالتو المتعددة إلى المغرب، بؿ لـ تكف ىذه البالد كحدىا 

مقصدا البف حمادكش فقد لٌمح في رحمتو بأٌنو زار بمدانا أخرل، ككاف كثيرا ما يجرم 
مقارنات بينيا كبيف ما رآه في الجزائر، كمف بيف األقطار التي ذكرىا ابف حمادكش 
في رحمتو مصر كقد أثبتت جٌؿ المصادر بأٌف ابف حمادكش كاف كثير األسفار، كقد 

: أقٌر ىك بنفسو بيذه الحقيقة في قصيدة قاليا في السمطاف عبد ا 
مىى الحيميرً  مىى قىدىًمي طىٍكرنا كطىٍكرنا عى ـً    عى ًب كالعىجى ٍبتي ًبالىدى التٍُّرًؾ كالعىرى  كجي

    كبناء عمى كالـ ابف حمادكش نفسو فإٌف رحالتو كانت متعددة كليس المغرب إاٌل 
كاحد مف أسفاره، كربما يرجع اىتماـ ابف حمادكش بالمغرب كالكتابة عنو ىاجسا أٌثر 

في نفسو مٌما جعمو يكتب عنو دكف غيره، ككما اختمفت البمداف كاألقطار التي قصدىا 
الرحالة اختمفت أيضا الكسائؿ فكاف يسافر إٌما عف طريؽ البٌر راجالن أك ممتطيا 
ٌما في البحر عف طريؽ المراكب كما ىك الحاؿ في رحمتو إلى  ظيكر الحمير كا 

. المغرب 
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قامتو بيذه البمداف العمماء      كال شٌؾ في أٌف ابف حمادكش قد صادؼ أثناء أسفاره كا 
خاصة كأف رحمتو كانت بسبب طمب العمـ، كما أٌنو صادؼ العامة كتجٌكؿ في أسكاؽ 
ىذه البمداف  كتعٌرؼ عمى أحكاليا االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كعاصر بعض 
المكاقؼ كاألحداث، ليرجع بعد ذلؾ إلى بمده الجزائر كىك يحمؿ مزيجا مف الثقافات 

، كذىنو ممتمئ بزخـ "لساف المقاؿ في النبإ عف النسب كالحسب كالحاؿ"فيدٌكف رحمتو 
معرفي كحمكلة ثقافية لـ يجد ابف حمادكش مجاال إلفراغيا سكل بكتابة ىذه الرحمة، 
فدٌكف فييا كٌؿ ما جادت بو قريحتو ككؿ ما صادفو في تمؾ األمصار كاألقطار كال 

ألٌف التعبير .شؾ أف ينعكس ذلؾ عمى أسمكبو في الرحمة كعمى منيجو فييا أيضا 
عف ىذا الزخـ المعرفي كالتمازج الثقافي ال يمكف لمرحالة أف يتجٌرد منيما أثناء الكتابة 

ف أبى ذلؾ . بؿ إٌف حضكرىما سيمج بشكؿ أك بآخر في أسمكب الكاتب حٌتى كا 
: كلتبياف حضكر ثقافة اآلخر في رحمتو كتأثرييا فييا ارتأينا أف نقسـ كالمنا كما يمي

 :التفّتح الثقافي - أ
مف أبرز السمات في الرحالت  إذ ال يمكف  (المثاقفة)    إٌف سمة الٌتفٌتح الثقافي

تبادؿ األثر كالٌتأثير مف حيث انتقاؿ "لمرحالة أف يتجٌرد منيا، كيقصد بالمثاقفة 
 أك تالقح األفكار كامتزاجيا كذكباف النحف في اآلخر "األفكار في صكرة إيجابية

. كاآلخر في النحف، بحيث يستفيد مف عممية المثاقفة الطرفيف معا كيتبادالف الٌنفع
كالجدير بالٌذكر أٌف الرحالت عمكما كرحمة ابف حمادكش عمى كجو الٌتحديد شٌكمت 

لكنا مف ألكاف التٌبادؿ الفكرم كاألدبي، إذ مٌثمت كاسطة احتكاؾ بيف الثقافات المختمفة 
مف جانب، كأداة تفاعؿ داخؿ الثقافة الكاحدة مف جانب آخر، فمك تأممنا مثال ما ركاه 
الرحالة عف عادات أىؿ فاس يختمؼ عف عادات كثقافة أىؿ مكناس كغيرىا، مٌما 
سنفٌصؿ فيو كثيرا في حديثنا عف صكرة المغرب في رحمة ابف حمادكش، كما لمس 

الرحالة الفكارؽ بيف مختمؼ الثقافات في البمداف التي قصدىا بؿ كحتى بيف مدف البمد 
الكاحد ، كأٌلـ بمظاىر الحضارة في تمؾ المكاطف التي زارىا، فأصبحت جزءان مف 
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تككينو الثٌقافي، كشٌكؿ بعضيا اآلخر صراعا حضاريا في فكر الٌرحالة السيما مكاقؼ 
الحرٌية كالمساكاة فقد ذكر ابف حمادكش في رحمتو بأٌف المرأة كانت تحضر الجنائز 

. مثميا مثؿ الرجؿ تماما كتشاكر في أمر زكاجيا
     كقد أٌدت الٌرحمة دكرا كبيرا في الكشؼ عف مختمؼ الثٌقافات اإلنسانية الثٌقافية 

كالٌمغكية كالٌدينية، كجكانب الحياة اليكمية، البيئة كالممبس كالمأكؿ، كالعادات كالٌتقاليد، 
ككاقع  (الجزائر)ككثيرا ما كاف الٌرحالة يقارف بيف كاقع مجتمعو ... كاالحتفاالت 

، حيث اٌتصؿ (كغيرىا...المغرب، تكنس، مصر)المجتمعات األخرل الٌتي قصدىا 
ـٌ انتقؿ إلى شعكب أخرل كثقافات جديدة،  الرحالة بشعكب البمداف الٌتي قصدىا، ث
كعاد بعد ذلؾ إلى بالده بشخصٌية صقمتيا الٌتجارب، كبثقافات مختمؼ األمصار 

.  كاألقطار
     كيبدك بأٌف ابف حمادكش قد خرج مف المغرب بعدما طيًبع بثقافة ىذا البمد 

الخاٌصة، خاصة كأٌنو قد ذكر بأٌف اليدؼ مف رحمتو إلى المغرب ىك طمب العمـ، كال 
شٌؾ في أٌف ىذا الٌرحالة قد أفاد إفادة جٌمة مف عمماء المغرب بعد دراستو عمى يد 
مشايخيا الذيف ترجـ ليـ في الرحمة ككثيرا ما كاف ينظـ فييـ قصائد طكاالن، شكرا 

كتقديرا لجيكدىـ فأجازه البعض منيـ كأجاز ىك بدكره أيضا، كتاجر كتعٌمـ في مساجد 
بالد المغرب كالتقى بالعمماء كالتجار بحكـ ممارستو لمينة التجارة، كقد ذكر في أكثر 

مف مكضع في الرحمة بأٌنو كاف ينقؿ معو كتبا مف الجزائر كأحيانا أخرل يجمب 
الكتب مف المغرب كيبيعيا في الجزائر في دكانو ، كقد كاف ليذا الرحالة فضؿ كبير 
في نقؿ المعارؼ كتبادؿ الثقافات إذ نقؿ ىذه الثركة العممية التي كٌكنيا إلى بالده بكٌؿ 

. ما فييا مف فقو كحديث كلغة كطب خاصة كأٌنو كاف عشابا
    كلـ يقؼ األمر عند انتقاؿ الرحالة الجزائرييف إلى المغرب، بؿ إٌف عمماء المغرب 

كانكا يفدكف إلى الجزائر أيضا، ككانت كتبيـ ترافقيـ مٌما أنبأ بحركة ثقافية متبادلة 
ساىمت في نمك الحركة العممية كالفكرية في المغرب كالجزائر كلعٌؿ ما يؤكد ىذا 

التبادؿ ىك حضكر بعض الجزائرييف لدركس المغاربة كما ىك كارد في الرحمة عمى 
فدخمت تطكاف كصميت الظير بيا مع الجماعة، ثـٌ ذىبت إلى :" لساف ابف حمادكش
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بيتي ككنت أنظـ قصيدة ألدفعيا لمٌشيخ امحمد البناني ففي يـك السبت دفعتيا لو حيف 
افترقنا مف قراءة البخارم، ككاف أٌكؿ يـك حضرت درسو مف بعد صالة الصبح إلى 

طمكع الٌشمس، ككاف يدٌرس بزاكية سيدم أحمد بف الناصر، كجدتو في كتاب 
.  "الدعكات ككاف مسمعو سيدم الحاج محمد بكزبع التممساني الجزائرم

    كيتٌضح مف ىذا الكالـ مدل اىتماـ الجزائرييف كشغفيـ بالعمـ، كما يستٌشؼ أيضا 
أٌف ىناؾ ركابط عديدة كصالت كثيرة تربط بيف البمديف كالتي بإمكانيا أف تصبح 

عكامؿ تمازج ثقافي كتفاعؿ فكرم فإذا كانت التجارة كالرحمة في طمب العمـ عامال 
أساسيا في ذلؾ إلى أٌننا نجد أٌف المصاىرات كاألعياد كاالحتفاالت قد كاف ليا دكرىا 
الفعاؿ أيضا في تبادؿ المعارؼ كفي تفٌتح الرحالة عمى ثقافة اآلخر، ذلؾ أٌف التمازج 

كالٌتفاعؿ بيف أفراد المجتمعات كخاصة عف طريؽ المصاىرة قد ساىـ في ازدياد 
الصالت كتكثيقيا كتماسكيا، كالشٌؾ في أٌف ىذا التمازج االجتماعي كالعرقي أٌثرا تأثيرا 
كاضحا في المجاؿ الثٌقافي خاصة، فتالقحت الثٌقافات، كتحاكرت الحضارات ضمف 

مبدأ الٌتأثير كالٌتأثر، أٌما األعياد كاالحتفاالت فقد شٌكمت ىي بدكرىا كاسطة تفاعؿ بيف 
الشعكب التي قصدىا الٌرحالة ككثيرا ما كاف ابف حمادكش في رحمتو ينقؿ لنا أجكاء 
االحتفاالت بعيد األضحى كالمكلد النبكم  بالمغرب كال شٌؾ بأٌف مثؿ ىذه المناسبات 
ينجـ عنيا تعايش بيف أفراد المجتمعيف، كشيكع لبعض المظاىر الٌتي تمٌثؿ الٌتمازج 

. الثٌقافي كالحضارم بيف سكاف البمديف، حيث تتسع دائرة االختالط 
     كبيذا فقد قٌدمت الٌرحالت تصٌكرا كاضحا عف مدل التٌنٌكع كاالختالؼ في 

العادات كالٌتقاليد المحمٌية، كنقؿ الٌرحالة صكرا كاضحة عف كٌؿ المناطؽ الٌتي قصدىا، 
ليؤٌكد أٌف الثقافة اإلنسانية متنٌكعة كمتعٌددة لجميع المناسبات كالعادات كتقاليد الشعب 

. ، كعكس بذلؾ حقيقة الٌتفاعؿ بيف اإلنساف كالمجتمع (المغربي)اآلخر
 
 

                                                 

 .34انشدهخ،ص:(ػجذانّشصاق)اثٍدًبدٔػ
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   كيعتبر الحٌج باعتباره مناسبة دينية أحد أىـٌ عكامؿ التبادؿ الثقافي بحكـ اختالط 
الشعكب كامتزاجيا، كبما أٌف رحمة ابف حمادكش كانت عممية فإٌف حديثو عف ىذه 

المناسبة لـ يكف كاردا في رحمتو كما أٌف تكاجد األماكف المقٌدسة بالمشرؽ كتكجو ابف 
. لممغرب حاؿ دكف حديثو عف ذلؾ

كتعٌد المساجد كاسطة تفاعؿ ثقافي مف خالؿ عقدىا لحمقات التٌناظر كالٌتحاكر العممي 
كاألدبي، حيث شارؾ الٌرحالة في مثؿ ىذه الحمقات العممية كاألدبية الٌتي كانت تجرم 
بيف العمماء الذيف تكافدكا مف مختمؼ األنحاء اإلسالمية فتعٌمـ الٌرحالة كعٌمـ، يقكؿ ابف 

كفي يـك الخميس لقيت الٌشيخ الكرززم في جامع لكاش فأتاني بالبخارم :" حمادكش
كمسمـ كمكطأ مالؾ كسٌمى ا تعالى ثـٌ سرد سنده إلى المؤلؼ كقرأ منو نحك الكرقة 
فكضعو ثـٌ سرد سنده لمسمـ إلى المؤلؼ فسرد منو ما تيسر ثـٌ كضعو كسرد سنده 

. "إلى المكطأ، ككٌؿ ذلؾ مف كٌناشو، كسرد منيا ما تٌيسر ثـٌ أجازني
 كيٌتضح مف ذلؾ أٌف الٌرحالة كانكا يتطمعكف إلى مراكز اإلشعاع العممي أينما كجدت، 

مٌما مٌثؿ تيارا عمميا، نقؿ معو الكثير مٌما عند أىؿ المغرب مف عمـ كمعرفة إلى 
الجزائر، فيٌيأ ذلؾ فرصة لإلفادة المتبادلة بيف الثقافات كتقريب األفكار، ككما 

استقطب المغرب الكثير مف العمماء كالفقياء كاألدباء، استقطبت الجزائر العديد منيـ 
. أيضا فكانت الٌرحالت كسيمة لنقؿ المعارؼ كالعمـك كالثقافات مف شعب آلخر

كقد أشار الباحث شعيب حميفي إلى دكر الرحالت في تحقيؽ المثاقفة ككضع كالمو 
انصرفت جيكد العديد مف :" كقد جاء فيو ما يمي" رحالت المثاقفة: "تحت عنكاف

الٌرحالة إلى تدكيف رحالت ضمف خانة الرحالت الكصفية الٌتي يدٌكنيا الٌرحالة عقب 
رحمة سافر فييا إلى مكاف آخر بقصد الٌتحصيؿ العممي، كتالقح التجارب الثٌقافية، 

 مٌما يسمح لو بتككيف ثقافة مكسكعية "كاالحتكاؾ بمككنات معرفية كثقافية أخرل
. يسعى إلى إغناء اآلخر بيا كصقميا عبر التٌثاقؼ كاالحتكاؾ كالٌتالقح

                                                 

 .35انًظذسانغبّثك،ص
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كصفكة القكؿ تتجٌمى في أٌف الٌرحالت كاف ليا دكر بارز في تالقح المعارؼ كتزاكجيا 
فبفضؿ الٌرحمة استطاع الٌرحالة الٌتفٌتح عمى ثقافة اآلخر كما استطاع أيضا أف ينقؿ 

. ثقافتو إليو  فأصبح جسرا لعبكر المعارؼ كالتقاطيا في آف كاحد
 :خصوصيات أدب الرحمة- ب

ينماز أدب الرحمة عف غيره مف فنكف األدب األخرل بمجمكعة مف الخصائص كىي 
ميىة إاٌل أٌف الفرؽ يتجمى في تفاكت  سمات تكاد تحضر في جٌؿ النصكص الرَّحى

: الٌرحاليف في االستعانة بيذا العنصر أك ذلؾ كمف ىذه السمات
كىما مممحاف بارزاف في معظـ ما كتب في ىذا الميداف يقكؿ : الّشمولية والّتنّوع- 1

تتٌسع مكضكعات الٌرحالة فتشمؿ كتبيـ التاريخ كالجغرافيا :" الباحث سيد حامد الٌنساج
 كمعنى ذلؾ أٌف أدب الرحمة أدب يشمؿ الحياة بكٌؿ ما "كالديف كاالجتماع كالسياسة

فييا مف تفاصيؿ كيٌمـ بمختمؼ الجكانب الخاصة باإلنساف، فتجد الحديث عف البيئة 
دراج لحقائؽ  كالمأكؿ كالممبس كالعادات كالٌتقاليد كالنظـ االجتماعية كالسياسية كا 

تاريخية ككصؼ لمحركة الثقافية كغير ذلؾ مف األمكر، كما أٌف أدب الرحالت لو 
القدرة عمى تناكؿ مختمؼ المكاضيع كىك ما أشار إليو الباحث ناصر عبد الٌرزاؽ 

أدب الٌرحمة كعاء لكٌؿ مضمكف، كىك ال يفرؽ بيف مضمكف :" المكافي في قكلو
خسيس كآخر شريؼ أك بيف مضمكف مٌيـ كآخر تافو فكٌؿ مضمكف قابؿ لمٌتدكيف 

    . "طالما قبمو ذكؽ الٌرحاؿ كاقتنع بو
 
 
 
 
 

                                                 

 .09يشٕاسكزتانّشدهخلذًٚبٔدذٚضب،ص:(عٛذدبيذ)انُّغبط
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:  الحّس اإلسالمي- 2
    كىي سمة تكاد تطغى في معظـ الٌرحالت كتتٌبدل في تكظيؼ الٌرحالة ألساليب 

القرآف الكريـ أك الحديث الشريؼ سكاء عف طريؽ االقتباس أك الٌتضميف حٌتى 
.  أصبحت ىذه األساليب جزءا ال يتجٌزأ مف لغة الٌرحالة كمف ثقافتو الخاصة 

: الحّس النقدي- 3
    إٌف الٌرحالة كىك ينتقؿ مف مكضع آلخر يٌدكف كٌؿ ما تمتقطو عدستو مف مشاىد 

كىك ال يكتفي بالمشاىدة كالكصؼ فقط بؿ إٌنو يتعٌداىما إلى الٌتفسير كالٌنقد كليذا يرل 
أٌىـ ما يجب أف يتحمى بو الٌرحاؿ ىك امتالؾ :" الباحث ناصر عبد الٌرزاؽ المكافي أفٌ 

ذا لـ تكف ىذه الركح كامنة فيو قبؿ تحٌركو، فإٌف الرحمة  ركح الٌناقد البصير المحايد، كا 
 . "كفيمة ببٌثيا في نفسو

 :الّنزعة إلى الواقعية- 4
   استطاع الٌرحالة أف يختاركا مف األحداث ما يظير رؤيتيـ كانطباعاتيـ في ىذه 
الٌرحالت كاٌتضح ذلؾ فيما حممتو رحالتيـ مف مضاميف ناقدة باصرة لما حكليا، 

كذات مزيج ثقافي فكانت رحالتيـ صكرة لممارساتيـ في ىذه الٌرحالت كمف مظاىر 
ىذه الكاقعية ذكر الٌتفاصيؿ الدقيقة عف األماكف الٌتي مٌركا بيا بشكؿ صريح، كما 

.  يؤكد كاقعية الٌرحمة ككنيا محددة بإطار زماني كمكاني
:  الّنزعة القصصية- 5

   عمى الٌرغـ مف أف أدب الرحالت يقترب مف الكاقع إاٌل أٌف ذلؾ لـ يمنع الٌرحالة مف 
محاكلة نقؿ ىذا الكاقع كتصكيره لممتمقي ككأٌنو قٌصة صادقة عنو لـ يكف لمخياؿ فييا 
. مجاؿ إاٌل في بعض المكاقؼ الٌتي تستدعي ذلؾ كإيجاد الشخصيات كخمؽ الحكادث
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الرحمة كثيقة يمكف الرككف إلييا فيي محددة الزماف : الطابع الوثائقي- 6
كالمكاف،كاقعية ذات أىداؼ كنتائج، ىذا فضال عف ككنيا معركفة المؤلؼ كفي ىذا 

الٌرحمة كثيقة حٌية ، كنتاج معاينة كمعاناة كأذكاؽ :" يقكؿ الباحث عبد الٌرزاؽ المكافي
. " منقحة

مقية  : الطابع اإلنساني- 7 مقية كالخي الٌرحالة إنساف يصؼ اإلنساف بكٌؿ جكانبو الخى
. كصفاتو العقمية كالٌنفسية كعاداتو كمعتقداتو كما إلى ذلؾ

 إٌف إحساس الٌرحالة بالجماؿ ىك الذم دفعو إلى كصؼ :الطابع الجمالي- 8
المشاىد كلكف الجماؿ الذم يخرج الٌرحاؿ مف أجمو مكضكعو المتعة كال عالقة لو 

.   بالمنفعة الحسية 
 ال تخمك رحمة مف الرحالت مف عنصر الكصؼ باعتباره عنصرا أساسا :الوصف_ 9

فالٌرحالة كىك ينتقؿ مف مكاف آلخر يالحظ كيصؼ كٌؿ ما تقع عميو عينيو مف 
. مشاىد فيصؼ البيئة كالمطبخ كالعادات كالٌتقاليد كالعمراف كما إلى ذلؾ

. تكفر أدب الرحالت عمى تيمة السفر- 10
تنٌكع األسمكب مف الٌسرد القصصي لممغامرات كالعكاطؼ المحٌركة لمبشر إلى - 11

. الحكار كالكصؼ الطريؼ كغيره
 كبعد فيذه ىي أٌىـ الخصائص التي استطعنا أف نستخمصيا، ىذا فضال عف بعض 

. السمات المبثكثة في ثنايا الدراسة
:  تجنيسيا- ج

  إٌف األجناس األدبية تتمايز فيما بينيا مف حيث طبيعتيا كتقاليدىا الفنٌية كعناصر 
إٌف األجناس األدبية ليا : "تككينيا كىذا ما يؤٌكده الباحث محمد غنيمي ىالؿ في قكلو

 "طابع عاـ كأسس فنٌية بيا يتٌكحد كٌؿ جنس أدبي في ذاتو كيتمٌيز عٌما سكاه
كمادامت الرحالت جميعيا تشترؾ في مجمكعة مف الخصائص كتٌتفؽ في مضامينيا 

                                                 

 .49انًشجغانغبثك،ص
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كتتمٌتع بسردىا الممٌيز الٌنابع مف بنية أك تيمة الٌسفر ىذه السمة التي تجعؿ مف أدب 
الرحالت جنسٌا أدبيا ممٌيزا يستٌحؽ أف يجد لنفسو مكانة في خانة األجناس األدبية، 

كما أٌف االٌتفاؽ الحاصؿ بيف الباحثيف كالٌنقاد الذيف سبؽ ذكرىـ مف قبؿ مف شأنو أف 
يؤٌكد الطابع األجناسي لمٌرحمة باعتبارىا خطابا ذك خصكصيات مستقٌمة كلغة كبناء 

. فنٌي ممٌيزيف
 كبما أٌف أدب الٌرحالت ىك فٌف قائـ بذاتو، لو أصكلو كقكاعده، الٌتي تتيح لو قدرا كبيرا 
مف المركنة كالقدرة عمى الٌتطٌكر كالٌتمٌكف  حسب كٌؿ فرد كعصر كبيئة فإٌف ذلؾ يمنح 

 أدب الٌرحالت خصكصية أكثر مٌما يجعمنا نصٌنفو كنجٌنسو في إطار محٌدد
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 :لثالفصؿ الثا
 صورة المغرب والجزائر من خالل رحمة ابن حمادوش

:صـــــــــورة المغــــــــرب- 1  
.الحياة االجتماعية-      أ  

.    الحياة السيػػػػػػػػػػاسية-     ب  
.    الحياة العممية الثقػػػػػػػػػػػػافيػػة-      ج  

:صورة الجزائـــــــــــــــر- 2  
.    الحياة االجتماعية-     أ  

.الحياة السيػػػػػػػػػػاسية-    ب  
. الحياة الثقػػػػػػػػػػػػافيػػة-     ج  

 .  قيمــــــــــــــــــــــــة الرحمة- 3
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إٌف دراسة مكضكع الصكرة في رحمة ابف حمادكش الجزائرم ال يمكف أف يتـٌ دكف      
معرفة مفيكميا كحقؿ اشتغاليا كعالقتيا باألدب الرحمي كليذا كاف لزاما عمينا قبؿ 

في ىذا النص الرحمي  (صكرة المغرب كالجزائر)الكلكج في إبراز تجميات ىذه الصكرة 
. أف نبسط لمقارئ مجمكعة مف التصكرات حكؿ ىذه األخيرة

كمف ىذا المنطمؽ ارتأينا أف نشير إلى آراء الباحثيف في الصكرة، عمى اعتبار      
الذم يعٌد  Imagologieأٌنيا تشٌكؿ عمما قائما بحٌد ذاتو يدعى الصكركلكجيا 
دراسة صكرة مجتمع في الكعي " حقال مكسعا لمبحث كتفكيؾ الخطابات لمكقكؼ عمى

أك في العمؿ األدبي لشعب ما مف خالؿ التكغؿ في بالغتيا أك اتخاذىا قطبا في 
مكاجية قطب آخر، بالمقارنة بيف صكرتيف كبيف كعييف كصكتيف كقيـ عالميف سكاء 

حيث  (أصكات الغير)أك عبر منظكرات منقكلة كمحٌكلة  (الراكم)مف منظكر كاحد 
يتـٌ تنضيدىا ضمف قنكات الرصيد الثقافي كالمعرفي لمراكم كليذا يرل البعض بأٌف 

نما مف كاقعيف متباعديف  ." الصكرة ال يمكف أف تكلد مف المقارنة كا 
 كنممس في ىذا الكالـ أٌف دارس الصكرة ينبغي أف يتكفر لديو عالميف أك    

منظكمتيف مف الكاقع الثقافي حٌتى يستطيع المقارنة بينيما كما أٌف الصكرة التي 
. يرسميا أديب ما عف مجتمع مف المجتمعات ىي ممكنة بثقافة ىذا األديب الخاصة 

:  الذم يقكؿ بأٌف  (دانييؿ ىنرم باجك)كيقترب مف ىذا الرأم ما جاء بو الباحث      
كبينا  (اآلخر)بالمقارنة مع  (باألنا)كٌؿ صكرة تنبثؽ عف إحساس ميما ضئيال " 

إٌنيا تعبير أدبي أك غير أدبي عف انزياح ذم مغزل بيف ...بالمقارنة مع مكاف آخر
 بمعنى أٌف الصكرة ىي إعادة تقديـ لكاقع ثقافي "منظكمتيف مف الكاقع الثقافي

.        يكشؼ مف خاللو الرحالة كيترجـ الفضاء االجتماعي كالثقافي كاإليديكلكجي

                                                 
 238الرحمة في األدب العربي، ص: (شعيب) حميفي. 
األدب العاـ كالمقارف، ترجمة غٌساف السيد، منشكرات اتحاد الكتاب : (دانييؿ) ىنرم باجك

  .92، ص1997العرب، دمشؽ، 
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عمـ ييتـٌ بمعرفة الصكرة الذىنية التي يشكميا "كيذىب إلى أٌف الصكركلكجيا ىي   
 كنممس في ىذا التحديد أٌف الصكرة ترتبط ارتباطا "شخص عف نفسو كعف اآلخريف

إلى كصؼ الصكرة  (غنيمي ىالؿ)كثيقا بانطباع صاحبيا كلعٌؿ ىذا ما حدا بالباحث 
انطباع في خياؿ الكاتب نتيجة لما رأل في أسفاره مف مظاىر طبيعية كآثار "بأٌنيا 

 كمعنى ذلؾ أٌنيا ذاتية ترتبط باألديب كليذا تختمؼ "فنية كعادات كتقاليد قكمية
الصكر مف أديب إلى آخر تبعا الختالؼ الرؤل كالتكٌجيات كثقافة ىذا األخير 

فالصكرة كما تشكمت في رحمة ابف فضالف تبدك مغايرة لمصكرة عند العبدرم أك ابف 
جزء مف مادة األسمكب، "(شعيب حميفي)جبير أك ابف بطكطة بؿ إٌنيا بتعبير الباحث 

كأثر لغكم يرسـ مسار الحكي كالكعي، ال يتشكؿ إاٌل بتالقحو مع آثار كصكر أخرل 
خمفية تحيى داخؿ السرد كالكصؼ، كتتخٌمؽ داخؿ النسيج العاـ لمداللة، تبمكر أىـ 
القضايا في النص باعتبار الصكر مرتبطة كمتفاعمة مع كافة العناصر األخرل 

البؤرية، فتصبح قادرة بشكؿ عممي عمى أف تدٌثر أم مكضكع ، كتعمؿ عمى التكجيو 
كالتأثير، كىي تتسع كتتكغؿ في ثنايا المكصكفات كالتمثيالت، فتشمؿ كؿ المككنات 
النصية لتصبح الرحمة مرصدا إلنتاج الصكر المتجانسة، كغير المتجانسة، الحية، 
كالدينامية، كاألخرل الجامدة غير المؤثرة أك ذات الفاعمية، ألٌف مسألة ترابط النص 

ككٌؿ يفضي إلى تنٌكع ىذه الصكر ككضكحيا باعتبارىا خالصات لتجارب ذاتية 
كغيرية ركحية أك فعمية مف السماع كالمشاىدات كالتخٌيؿ كاالحتماؿ كالتخمينات، ييعادي 
إنتاجيا كصكغيا ذىنيا باعتبارىا أثرا كطركسا تخضع لمعيش مف جديد في الخياؿ ثـٌ 

. " في الٌمغة كالكتابة
     كليذا تختمؼ الصكر مف باحث آلخر مف حيث االلتباس كالكضكح كالمطابقة 
كالتحريؼ أم أٌف حضكر ىذه العناصر في ىذا النص أك ذاؾ يككف بنسب متفاكتة 

فقد تككف الصكرة التي يرسميا ىذا الباحث كاضحة كمطابقة لمكاقع كما قد نجد 

                                                 
 92المرجع السابؽ، ص. 
 320األدب المقارف، ص: (محمد)غنيمي ىالؿ. 
 284المرجع السابؽ، ص : (شعيب)ينظر حميفي. 
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الصكرة التي يرسميا آخر فييا لبس كتحريؼ بؿ إٌف كثيرا مف الصكر يستند فييا 
أصحابيا إلى الخياؿ مٌما يفقدىا سمة الكاقعية غير أٌف الرحالت تنفرد عف بقية 

النصكص في ككنيا ترسـ صكرا كاقعية لمشاىد حٌية يراىا الرحالة بأـ عينيو كينفعؿ 
. بيا فينقميا بكؿ صدؽ كمكضكعية 

قٌمما تككف الصكرة صادقة كأمينة في تعبيرىا " أٌنو (عمر بف قينة)    كيرل الباحث 
عف طبيعة البمد كنفسية ساكنيو، بؿ كثيرا ما تختمط الحقائؽ فييا بمزاعـ ال أصؿ 

، كما تتسـ الصكرة بطبيعة العالقة التي يقيميا الكاتب مع المحيط كمع الٌناس "ليا
فقد تككف عالقة محدكدة في إطار ضيؽ مع أشخاص مف طبقة معينة فتنخفض 

درجة الصدؽ ، كقد تتسع في إطار عاـ بمخالطة مختمؼ الفئات فيرتفع حظ الصدؽ 
.  في ذلؾ

   كمف ىذا المنطمؽ يمكف القكؿ بأٌف المشاىدة ىي األساس في نقؿ صكرة عف 
مجتمع أك مكاف، كتتجٌمى ىذه الصكرة في أدب الرحمة قبؿ غيره، فتبرز في الرحمة 

لعىيًف الكاتب األلكاف المحمية كاضحة كما تظير أنكاع السمكؾ كالٌتفكير كالحياة فيككف 
التعبير في الرحمة كصفا كقصا كسردا كتحميال كتعميقا كشرحا أيضا أدكات متعاضدة 
أك متقاسمة األدكار بيف الرحالت أك في الرحمة الكاحدة لتككيف صكرة ما، حيث تمعب 

االستجابة لممؤثر في نفس الكاتب دكرا أساسيا في بناء الصكرة سكاء كانت تمؾ 
.       الصكرة إيجابية أك سمبية 

     كالكاقع أٌف تصكير الكتابات كاآلداب لألماكف كالشعكب ليس جديدا، ال في 
أحدث " اآلداب األجنبية كال في اآلداب العربية، إنما الجديد أٌف المكضكع نفسو يعٌد 

ميداف مف مياديف البحث في األدب المقارف، إذ ترجع أقدـ البحكث فيو إلى أكثر مف 
 كنستشؼ مف ىذا الكالـ أٌف األدب المقارف ىك مجاؿ الصكرة كحقؿ "ثالثيف عاما

اشتغاليا  فيك يسعى دائما لممقارنة بيف صكر الشعكب كالبمداف المختمفة  كما يسعى 

                                                 
 الشكؿ كالصكرة في الرحمة الجزائرية الحديثة، دار األمة لمطباعة كالنشر : (عمر) بف قينة

 .110، ص 1995 ،1كالتكزيع،الجزائر، ط

 .331األدب المقارف، ص: (محمد) ىالؿ غنيمي
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لتصكير النماذج البشرية لألشخاص بمعنى أٌنو يدرس صكر كسمككات اإلنساف كبيذا 
ذا كاف  فإٌننا نجد حقؿ الصكرة تتقاسمو كتشتغؿ عميو مجمكعة مف االختصاصات كا 
األدب المقارف كاحد مف ىذه االختصاصات فإٌننا نرجح اقتراب ىذا الحقؿ كثيرا مف 

أدب الرحمة عمى اعتبار أٌف الرحالة يمتمؾ حرية كبيرة في التصكير حتى غدت 
. الرحالت صكرة عف أصحابيا كعف الشعكب التي قصدكىا

عمـ "الٌذم رأل بأٌف  (شعيب حميفي)      كيٌتفؽ مع ىذا الرأم ما جاء بو الباحث 
نتاج الصكر في النصكص الرحمية، حيث  الصكرة يجد مرتعا حقيقيا الستنبات كا 

 ألٌف الرحالة كىك يسافر مف بمد "تشٌكؿ الصكرة مكضكعة في تمثيؿ األنا كاآلخر
إلى آخر فيك يشاىد كيسمع كيصكر كٌؿ تمؾ المشاىد التي صادفيا في طريقو 

. كالغرائب التي أثارت انتباىو 
    كميما يكف مف شيء فإٌف ىذه المالحظات في مطمع ىذا الفصؿ ال تزعـ لنفسيا 
في شيء تنظيرا لمصكرة، كال حصرا لتعاريفيا كأنكاعيا، بؿ ىدفت إلى تحديد مالمح 
عامة عف مجاؿ الصكرة كمدخؿ لصكرة المغرب كالجزائر في رحمة ابف حمادكش 

.  الجزائرم خالؿ القرف الثامف عشر
  
 
 
 
 
 

                                                 
 283الرحمة في األدب العربي، ص : (شعيب) حميفي. 
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: صورة المغرب 1- 
    لقد انعكست صكرة المغرب خالؿ القرف الثامف عشر بصكرة كاضحة في رحمة 
ابف حمادكش كمف مظاىر ىذا االنعكاس ما كرد في رحمتو مف اىتماـ بكٌؿ مظاىر 
الحياة بما في ذلؾ الجانب االجتماعي كالسياسي كالديني كاألخالقي كالثقافي األمر 

الذم يجعؿ قارئ ىذه الرحمة يتصٌكر ىذا البمد كما لك أٌنو زاره كعايش األحداث التي 
كقعت فيو، خاصة كأٌف ابف حمادكش قد ذكر في أكثر مف مكضع في رحمتو بأٌنو 

. عاصر تمؾ األحداث مما يؤكد مصداقية الحكي كفعمية المشاىد
:  الحياة االجتماعية - أ

     لقد رٌكزت الرحالت عمكما كرحمة ابف حمادكش عمى كجو التحديد عمى إبراز 
العالقة بيف  المكاف كاإلنساف، فرسمت صكرا لمحياة االجتماعية، كألقت الضكء عمى 

. كٌؿ ما لفت انتباه الٌرحالة مف أحكاؿ المعيشة
يجدىا تصٌكر أىـٌ المحطات في حياة      كالحٌؽ أٌف القارئ لرحمة ابف حمادكش

اإلنساف مف ميالد كزكاج كمكت، ككٌؿ ما ارتبط بيذه المناسبات مف مظاىر 
اجتماعية كاحتفاالت بالمناسبات السعيدة أك الحزينة، كما يرافقيا مف العادات كالتقاليد 

كالمعتقدات التي اٌتفؽ بعضيا مع معتقداتنا في الجزائر في ذلؾ الكقت كاختمؼ 
بعضيا اآلخر عنيا كلعٌؿ مٌرد ذلؾ راجع إلى اختالؼ البنية الثقافية لممجتمع كما أٌف 

. لكٌؿ بمد خصكصياتو كتقاليده التي يتفٌرد بيا عف غيره مف األقطار
     كالكاقع أٌف ما قٌدمو ابف حمادكش في رحمتو أشبو ما يككف بمزيج بيف الرحمة 

تسعى إلى تقديـ تكصيؼ مكضكعي لمشعكب كعاداتيا كتقاليدىا "كاإلثنكغرافيا التي 
، فقد اتجو الٌرحالة إلى "كأخالقيا كطريقة لباسيا كأحكاليا االقتصادية كاالجتماعية

استخالص أسمكب الحياة في البمد الذم قصده، كىك المغرب مف خالؿ استقراء 
كتحميؿ القيـ كاألفكار كالجكانب المادية أك الٌركحية التي تشٌكؿ بدكرىا األسمكب 

. الحياتي لمناس كمعالميـ التراثية

                                                 
 أدب الرحالت األندلسية كالمغربية حٌتى نياية القرف التاسع :(نكاؿ)الشكابكة عبد الرحمف

 .160اليجرم، ص
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: العادات والتقاليد والمالبس
    ركل ابف حمادكش كثيرا مف عادات كتقاليد كلباس أىؿ بالد المغرب في الفترة 

ككانت :"  بتطكاف في قكلوالتي نزؿ فييا بيذا البمد كحديثو عف عادة فرض المككس
عادة قبيحة بتطكاف ابتدعكىا، إٌنيـ يأخذكف كٌؿ ما معؾ كيحممكنو إلى دار 

ثـٌ بعدما تنقضي أشغاليـ مف البحر تأتي العدكؿ  (الجمارؾ)العشر
 التي كتبت في 

ـٌ  البحر فتقابؿ كتابيا مع العدكؿ الذيف بدار العشر ثـٌ يدفعكف ما ال منفعة ليـ فيو ث
يتخٌمصكف إلى أكؿ أمكاؿ الٌناس بالباطؿ، فيفتحكف كٌؿ ما معؾ كيأخذكف  خمسة لكٌؿ 

.  ..."مائة مكسان، كتدفع مف يدؾ زائدا عمى الخمسة أجرة العدكؿ كالعساس كالحماؿ
ككاف ابف حمادكش كثيرا ما يبدم تذٌمره مف ىذه العادة التي اعتبرىا أىؿ المغرب 

. ككأٌنيا سنة كاجبة يحٌؽ دفعيا  
     كيبدك أٌف فرض الدكلة لممككس بيذا الشكؿ مرده إلى التدىكر االقتصادم كتدني 
المستكل المعيشي فمـ تكف الدكلة تجد ما تعكض بو عجزىا غير فرض ىذه الضرائب 
عمى الشعب خاصة كأٌف ابف حمادكش قد ذكر في رحمتو ما كانت تعاني منو البالد 
مف قحط كغالء نتيجة قمة األمطار ىذا فضال عف انتشار األمراض كاألكبئة كمرض 

ككنت :" الطاعكف الذم كاف ابف كرشاؿ أحد ضحاياه كفي ىذا يقكؿ ابف حمادكش
تعبت في المغرب مف مرض كخسارة كضيؽ، كلـ أر قط ما رأيت فيو مف ضيؽ 

.    "العيش كالخسارة، كالعياذ با، حٌتى أيقنت عمى اليالؾ

                                                 
 ىي ضرائب إضافية نشأت عف حاجات كظركؼ جديدة اضطرت الدكلة إلى فرضيا، : المككس

كيقاؿ بأٌف كممة مكس مف أصؿ أرميني استعمميا الييكد بمعنى كاجبات، دفع، ضرائب،كيرل 
. البعض أٌف المكس ىك دراىـ تؤخذ مف بائع السمع في األسكاؽ، كأصؿ المكس في الٌمغة الجباية 

رحالة الغرب اإلسالمي كصكرة المشرؽ العربي مف القرف : (نكاؼ عبد العزيز)ينظر الجحمة 
 . 250، ص1،2008السادس إلى الثامف، دار السكيدم، اإلمارات العربية المتحدة، ط

 أم مفتشي البضائع أك الجمارؾ. 
 31الرحمة، ص : (عبد الرزاؽ) ابف حمادكش. 
 115، ص المصدر نفسو. 
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   كتعٌد زيارة األضرحة كالتٌبرؾ بيـ كأخذ العيد منيـ مف بيف العادات االجتماعية 
التي كانت تجرم عند المغاربة كقد عثرنا في الرحمة عمى كصؼ لزيارة قاـ بيا ابف 

كفي يـك الخميس ذىبت لزيارة عمي :" حمادكش إلى ضريح أحمد الريفي حيث قاؿ
الريفي راجال فقطعت كاد الكيتاف إلى أنصاؼ فخذم، كىك كاد عظيـ مف أفضؿ 

، فمقيني خادمو كسمـ عمٌي كأدخمني قبة قبر الشيخ فأجمسني المياه، فبمغت لو ضحاء
عنده كذىب فبقيت إلى قرب الزكاؿ، إذا بعبد الجميؿ، بف عبد المطيؼ الذم كاف 

تكلى أمكر الحاج عبد القادر بعد مكتو في المركب لقرابة بينيما قدـ عمي راكبا فدخؿ 
القبة، فكجدم جالسا فسمـ عمٌي كجمس زمانا يسيرا، إذا بخادمو المذككر، كاسمو 

سيدم عمي الريؼ، دخؿ فسٌمـ عمينا كسٌممنا عميو كقبمنا يده لما كنا نعتقد فيو ككاف 
رجال حمكا كأنو أحيانا يصادؼ بقكلو ما يضمره الزائر، كعقد بيني كبينو عيدا كلـ 

قبمنا يده لما ) كيبدك أٌف استخداـ ابف حمادكش لمثؿ ىذه العبارات ..."أدر ما ذاؾ
نابع مف خمفية ثقافية كدينية  (كنا نعتقد فيو، كحديثو عف المضمرات كأخذ العيد

.        معينة ليا ارتباط بالمجتمع الذم عاش فيو تمؾ الفترة  
    كيعتبر حصاد الشعير في شير أفريؿ مف العادات التي أثارت استغراب ابف 

مف غريب ما رأيت في ىذا الطريؽ قرب المرج الطكيؿ، :" حمادكش حيث قاؿ
. "كجدتيـ يحصدكف الشعير في خامس أبريؿ

     كمف العادات القبيحة التي الحظ ابف حمادكش انتشارىا في المغرب ظاىرة 
تفٌشي الفساد االجتماعي كاألخالقي التي تجرم بالفنادؽ المغربية حيث ركل سمكؾ 
إحدل النسكاف المكاتي يتاجرف بشرفيف في سبيؿ الحصكؿ عمى الماؿ كأبدل تذمره 

فمما ىدأت األصكات كصرنا : "كتأسفو مف مصادفتو لمثؿ ىذه األمكر في قكلو
كاألمكات كتكغمت في حبائؿ النـك كلـ أدر ما ىنالؾ مف القـك فمـ يكقظني إاٌل جمبة 

                                                 
 أم كقت الضحى. 

 33الرحمة، ص : (عبد الرزاؽ)ابف حمادكش. 
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ذا بجارم  األصكات كتداعي القينات كالتدافع بمنع كىات كبعض ىاد كبعض عات كا 
بيت بيت يحاسب قينة عمى كيت ككيت كىي تقكؿ فعمت كذا كذا فعمو كتدفع أجر 

. ..."فعمو
     كمف العادات القبيحة أيضا ما ركاه ابف حمادكش عف سكاف المغرب حيث 

مف أقبح ما في المغرب كمو حماماتيـ كيبدكف عكراتيـ فييا  كمنيا نحك ربع :" قاؿ
فييا ثالثة جداكؿ ماء أحدىا كبير أقمنا فيو سبعة أياـ  ... البمد جنات معركشات 

 يبيض بيضا رقيقا ؿبسبع شياه كمنيا أٌف الزرزكر ساكف فييا في أركانو كالبرطا
طكيال بيف الزرقة كالخضرة زنجارم ككذا في مكناس كصكامعيا مسككنة بالشقشاؽ 
المسمى عندنا بالاٌلرج يبيض كيفرخ كأٌف طير أبابيؿ فييا بخالؼ تطكاف فإٌنيـ ال 

 . "يعرفكنو
     المالحظ في ىذا النص أٌف ابف حمادكش لـ يكتؼ بالحديث عف سمكؾ 

األشخاص الذيف يرتادكف عمى ىذه الحمامات بؿ نجده يصؼ بناءىا كجداكليا 
كالطيكر التي تسكف في أركانيا األمر الذم يجعمنا ندرؾ دقة الرحالة كحرصو عمى 

. ذكر كٌؿ التفاصيؿ المتعمقة بالمكاف الذم يتحٌدث عنو 
     كمف العادات التي أثارت انتباه ابف حمادكش كاستغرابو أيضا تمؾ العادة التي 

ألفيا أىؿ تطكاف حيث كانكا يصنعكف قكارب مف حباؿ الدـك يصطادكف بيا كيحممكف  
كمف غرائب ما رأيت أٌف في ىذا المرج قكارب :" فييا أغراضيـ يقكؿ ابف حمادكش

يصطادكف بيا السمؾ كالطير كالبيض، كيتعٌدكف عمييا مف ناحية إلى أخرل، 
كيحممكف عمييا أحماؿ الٌزرع كغيره، كىي مف حـز البردم، يعقدكف حزمة بحباؿ 

الٌدـك الرقاؽ كيجعمكنيا كسطا، كيعقدكف حزمتيف يجعمكف مف كؿ ناحية كاحدة عالية 
يمينا كشماال، ككسطيا منخفض، كيحممكف ذلؾ بالربط مف مقدميا، كيشدكف ربط 

كال يكضع ... الكٌؿ ، كيركب فييا كيمسؾ في يده عكدا طكيال يكٌتد بو كال يقذؼ 
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كنممس . "تحتو ال قرع كال قرب بخالؼ ما يكجد في النيؿ فإٌنو ال يبمغ ىذه الصحة
مف خالؿ ىذا الكالـ أٌف ىناؾ عادات أخرل مارسيا أىؿ تطكاف كصيدىـ لمسمؾ 

.   مثال كاىتماميـ بالزراعة 
الٌمباس :"      كقبؿ أف نتحٌدث عف المباس ارتأينا أف نشير إلى قكؿ مفاده أفٌ 

كالمطبخ لغات رمزية أخرل ضمف مجاؿ الصكرة أم ضمف العالـ الرمزم الذم سمي 
ككٌؿ مف ييتـٌ بالصكرة ... خياال اجتماعيا ألٌنو ال ينفصؿ عف تنظيـ اجتماعي كثقافي

 كليذا "يعمـ إلى أٌم حٌد يشٌكؿ المسكف كالمنزؿ كالمطبخ عناصر ميمة لمصكرة
. باأللبسة عمى اعتبار أٌنيا عالمات دالة  خصصت السيميكلكجيا اىتماما بالغا

    كليذا لـ يغفؿ ابف حمادكش حديثو عف المالبس، فقد حفمت رحمتو بالكثير مف 
كرٌبما دٌؿ تنٌكع   إلييا حيث نجده يذكر بأٌف لكٌؿ طبقة ىنداميا الخاص بياتاإلشارا

تمؾ األلبسة كاختالفيا كتفاكتيا بيف طبقة الحكاـ كطبقة عامة الشعب عمى الحالة 
. كالكضع االجتماعي في تمؾ الفترة االقتصادية

ذا كانت الٌنساء تتفاخرف بإظيار زينة لباسيف في مختمؼ المناسبات كاألعياد      كا 
فإٌف الرجاؿ أيضا كانت ليـ عاداتيـ الخاصة فقد كانكا يٌتخذكف مف لباس النسكة 

ـٌ أٌف البالد :" مظيرا إلبراز الفرحة كىك األمر الذم كصفو ابف حمادكش في قكلو ث
فرحت كميا كاٌزينت يـك الخميس، إاٌل أٌف زينتيـ بثياب ممبكس النساء، يعمقكف 

 كنمحظ "القفاطيف كالمحاـر كغيرىا مف خرـك حرير كما تٌيسر، بخالؼ زينة بالدنا
مف خالؿ ىذا الكالـ أٌف الرحالة يحاكؿ المقارنة بيف أنكاع التزيف في كٌؿ مف المغرب 

. كالجزائر كلكنو ال يذكر أنكاع التزٌيف في الثانية كال كجو االختالؼ في ذلؾ
رجاليا ال "    كيذكر ابف حمادكش في سياؽ حديثو عف لباس أىؿ فاس قكال مفاده أفٌ 

يتعٌممكف إاٌل القميؿ كأٌف نساءىا ليـ عمائـ كبار، تصنع مف الحرير يبمغ طكليا حكالي 

                                                 
 74 المصدر نفسو، ص. 
 103األدب العاـ كالمقارف، ص: (دانييؿ)ىنرم باجك.  
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ثمانية عشر ذراعا قياسا بذراع بني آدـ المعمـك في األسكاؽ كأكثر أٌما كصفو لمكف 
لكنيا إٌما أبيض أك نصفو زبيبي كنصفو عكرم، أك يتعممكف  ىذه العمائـ فقاؿ بأفٌ 

 في الكصؼ فيك ش كنممس في ىذا الكالـ دٌقة ابف حمادك..."بالشاش اليندم
يذكر نكع الٌمباس كطكلو كيفصؿ في ذكر ألكانو المختمفة بؿ كيقارف بيف لباس الرجاؿ 

. كالٌنساء
    كلـ يقتصر كصؼ ابف حمادكش لمباس عمى العامة مف الرجاؿ كالنساء فقط بؿ   

كبعدىـ السمطاف عميو " كصؼ لباس الممكؾ كالسالطيف أيضا كما ىك ماثؿ في قكلو
ظٌمة بيد رجؿ يحمميا، قيؿ أٌنيا مرصعة بالياقكت كىك البس كمباس أىؿ مكة مف 

 كيقٌدـ "الٌديباج بيف الحمرة كالبياض، كعمامتو كعمامة أىؿ مكة مائمة إلى السكاد
" ابف حمادكش كذلؾ كصفا لمباس بعض الجنكد االستعراضييف الذيف قاؿ بأٌنيـ

 . "يرتدكف القشاشب البيض
ف كاف ابف حمادكش قد أفاض في كصفو لمعادات كالتقاليد كاأللبسة فإنٌنا نجده      كا 

أٌف "لـ يتحٌدث كثيرا عف األطعمة باستثناء ما كرد في ثنايا رحمتو مف إشارات مفادىا 
 أٌنيـ يأكمكف ىشيـ أذناب الٌضأف بالقرفة مف عادات أىؿ فاس يـك العنصرة

كيبدك أٌف ارتباط ىذا النكع مف الطعاـ بيـك العنصرة كما سماه ابف . "كالكسكسي
. حمادكش نابع مف اعتقادىـ بحصكؿ المنفعة الصحية في ذلؾ

     كفي سياؽ حديثنا عف الطعاـ لفتت انتباىنا ظاىرة استغربناىا كثيرا صادفيا ابف 
حمادكش كىك في طريقو إلى تطكاف كىي تتعٌمؽ بأكؿ بعض أناسيا لمحـ القطط كىك 

ككنا اشترينا كبشا فطبخو :" ما كصفو لنا الٌرحالة بشيء مف التفصيؿ في قكلو
الحماركف كأكمنا كحمدنا ا كبقي ىناؾ فضالتو ففي نحك مضي مف الٌميؿ ربعو 
جاءت ىرة تأكؿ مٌما ىناؾ فرآىا بعض الحماريف، ككانت جماعة قميمة، فرماىا 

                                                 
 95الرحمة، ص : (عبد الرزاؽ )ابف حمادكش. 
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فأىٍردىاىىا بحبًَّتيا كأخذىا كذبحيا كسمخيا، فكانت كميا شحما مف شٌدة  (بندقية)بمكحمة
كليست ىي كحشية كلكٌنيا إنسية في الغالب، . السمف كأمعاءىا كأمعاء بني آدـ كاحد

 كيبدك أٌف ىذه األمكر بعيدة عف عاداتنا كتقاليدنا، "فطبخكىا كأكمكىا كنحف ننظر
.  تضفي عمى قكلو مصداقية أكثر (كنحف نظر)كلعٌؿ استخداـ ابف حمادكش لعبارة

     أٌما الجنازات فكاف ليا ترتيباتيا الخاصة عند أىؿ المغرب فقد ذكر ابف 
حمادكش كصفا مستفيضا لجنازة ابف المبارؾ ككٌؿ ما يتعٌمؽ بذلؾ مف مراسيـ الدفف 

ليمة الجمعة قبؿ طمكع الفجر بنحك ساعة أك أكثر :" كغيرىا مف األمكر حيث يقكؿ
مات ابف المبارؾ رحمة ا فغسؿ ككفف كصنعت عميو قبة فكؽ الٌنعش كما يفعؿ 

بالٌنساء كحمؿ إلى جامع القركييف، فصمى عميو قاضي الكقت، كىك مف تالميذه، كىك 
اإلماـ بعد صالة الجمعة  كحمؿ إلى خارج باب الفتكح فدفف في قبة فييا قبر سيدم 

عبد العزيز الٌدباغ الشريؼ ككاف مف أكلياء ا الصالحيف، كحضر جنازتو خمؽ 
كثير، حزرتيا عند رجكعيـ، تقرب مف ألفي رجؿ كخمسيف امرأة ، كبعد كضعو في 
قبره كسرت العامة نعشو كأخذكه قطعا فمنيـ المقٌؿ كمنيـ المكثر حٌتى أٌف بعضيـ 

بتنا عمى قبره ليمة كالطمبة كثر فقرأنا عميو ختمتيف : كقاؿ لي عٌمو ... أخذ كالخالؿ
مف القرآف العظيـ، كقمت في نفسي لعمي أراه، قاؿ فنمت فإذا برجؿ جمس معي كقاؿ 

 فإٌف أركاح الٌناس يذىبكف إلى الٌنبي كيرجعكف مف حينيـ، ،لف تر الشيخ الميمة: لي
ٌف الصالحيف مشتبككف في أمره متحيركف، ألٌف  كركحو بقيت عنده إلى اآلف، كا 

كجعمكه مكضعو، كأٌما إذا مات كلي عالـ  الٌناس عادتيـ إذا مات كلي أخذكا مف سائر
ف كنت قد أطمت في اقتباسي ليذا النص لما . "تحٌيركا فيمف يأتكا بو مكضعو كا 

رأيت فيو مف اىتماـ كبير مف طرؼ الرحالة بتتبع كٌؿ المراحؿ إلعداد الميت قبؿ 
الدفف كبعده كىي تفاصيؿ حية قد ال نجدىا ربما في كتب أخرل كىي تنبئ بال شٌؾ 
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بقدرة الرحالة عمى التقاط مختمؼ المكاقؼ سكاء كانت حزينة كيذه أك سعيدة مٌما 
يجعؿ قارئ الرحمة يشاركو في ذلؾ كيتصكر كما لك أٌنو حاضر في ىذه الجنازة 

. كمشارؾ فييا
    كلعٌؿ ما يمفت االنتباه في ىذا النص  ىك مشاركة المرأة كحضكرىا في الجنازات 

كىك أمر إف دٌؿ عمى شيء فيك يدٌؿ عمى حرية ىذه األخيرة فقد كانت تختمط مع 
. الرجاؿ دكف أف تبدم في ذلؾ أك يبدم أىميا عيبا كال تحٌرجا 

     كيعتبر عيد األضحى كعيد الفطر كعيد المكلد النبكم مف أىـ األمكر التي لفتت 
انتباه ابف حمادكش لما ارتبط بيا مف مناسبات كتقاليد ليا ارتباط بثقافة أىؿ المغرب 

كفي :" منيا ما كانكا يفعمكنو أثناء عيد األضحى حيث كصؼ الرحالة ذلؾ في قكلو
يـك السبت صنع عيد األضحى بغتة، كاف مطر غزير كسحاب ليمو كنياره إلى 
الضحاء أتت بينة مف طنجة فصنع العيد كذىبنا إلى المصمى فخرج قائدىـ في 

جماعتو كبيف يده حربة عالية طكيمة جدا كأمامو نحك المائتي مسخر حاممة المكاحؿ 
كميا كىـ يرمكف كمعو نحك الخمسة فرساف أك نحكىا، فصمينا كالمطر نازؿ عمينا، 
خارج البمد، كخطب بنا إماـ نسيت اسمو، ىك عظيـ جامع القصبة، ككاف خطيب 

جامع الباشا في حياتو، ما رأيت فيما رأيت غير الشيخ زيتكنة مثمو، جمع فييا مكاعظ 
كرقائؽ كبشائر كتحذير كأغرل كأمر كنيى كغير ذلؾ مما يفعؿ في األياـ كالطرؽ 

كغير ذلؾ أطاؿ كأجاد كأبمغ فأفاد، جزاه بخير رب العباد، فرجعنا كمؤذف الزكاؿ يؤذف 
. "كلك لـ يكف المطر ألذف كنحف بالمصمى

كفي :"      كمما جاء في كصؼ ابف حمادكش لعادة الفاسييف في المكلد النبكم قكلو
لقيت الطٌباليف كالعياطيف كآالت الطرب كميا في السكؽ  (يقصد لالحتفاؿ)ذىابي لو 

ذاىبيف بأربعة قباب مف شمع كؿ كاحدة مف لكف أحدىا خضراء كأخرل بيضاء 
 . "كأخرل حمراء، كالرابعة نسيت لكنيا، أخؼ مٌما يجعؿ عندنا في الجزائر
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     كصفكة القكؿ تتجمى في أٌف رحمة ابف حمادكش استطاعت أف ترسـ لنا صكرة 
ف انطبعت برؤية صاحبيا إاٌل أٌنيا كانت بمثابة السجؿ  حٌية عف حياة أىؿ المغرب كا 
االجتماعي الذم ال يمكف لمدارسيف االستغناء عنو في دراسة المجتمع المغربي خالؿ 

القرف الثامف عشر فيي تتناكؿ الحياة بكٌؿ ما فييا فقد ذكر فييا العادات كالتقاليد 
الخاصة بالمناسبات السعيدة كأخرل مرتبطة بالمناسبات الحزينة كالجنازات ككصؼ 
فييا المأكؿ كالممبس كغيرىا مف األمكر التي يتعٌذر عمى الباحثيف في عمـ االجتماع 

.  العثكر عمييا في مؤلؼ آخر كلعٌؿ ىذا ما يزيد الرحمة أىمية كيضفي عمييا قيمة
:  الحياة السياسية- ب

    مف أٌىـ الحكادث السياسية التي ذكرىا ابف حمادكش في رحمتو بشيء مف 
باشا تطكاف عمى السمطاف عبد ا سنة ثورة أحمد الريفي التفصيؿ 

كيرجع الباحث أبك القاسـ سعد ا اىتماـ ابف حمادكش بيذه  (ق1743/ق1156)
أٌنو كاف شاىد عياف آلثارىا كراكية ألخبار استقاىا عنيا مف مشاىديف "الحادثة إلى 

أيضا بينما كانت ما تزاؿ ساخنة، كما يرجع اىتمامو بيذه الثكرة أيضا إلى سكء 
معاممة رجاؿ الريفي لو عند نزكلو بمرسى تطكاف فقد اشتطكا في نظره في طمب 

.  "المككس منو عمى سمعتو التي جاء بيا مف الجزائر
     كلـ يكف مكقؼ ابف حمادكش مف الريفي مكقؼ المؤيد، فيك يعتبر نفسو رجال 

السمطاف عبد )شريفا بينما الريفي كاف قد اٌدعى الشرؼ كزىػػػا بنفسو كظٌف غمبة سيده 
كفرض المككس في تطكاف كادعى السمطنة لنفسو، لكف المغاربة في نظر ابف  (ا

حمادكش شعب ال يطيع إاٌل الشرفاء، لذلؾ رفضكا دعكل أحمد الريفي رغـ استظياره 
بحجة مزكرة ، فمما لـ يمكنو الكصكؿ إلى السمطنة عف طريؽ الشرؼ انتصر لألمير 

 .المستضيء بنكر ا ابف السمطاف إسماعيؿ، كحاصر مدينة فاس

                                                 
 كينظر أيضا الطبيب 237أبحاث كآراء في تاريخ الجزائر، ص : (أبك القاسـ)  ينظر سعد ا،

 .70الٌرحالة ابف حمادكش الجزائرم حياتو كآثاره، ص 
  75الرحمة، ص : (عبد الرزاؽ)ينظر ابف حمادكش. 
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كقد كاف مصيره اليزيمة كالقتؿ عمى يد جيش السمطاف عبد ا ككاف ىذا الحادث 
فرصة البف حمادكش في تينئة السمطاف بيذا االنتصار بقصيدة كنا قد أشرنا إلييا 

في حديثنا عف شعره، كقد عرفنا أٌنو لـ ينجح في الدخكؿ بيا عمى السمطاف، ككصؼ 
ابف حمادكش الغنائـ الكبيرة التي حصؿ عمييا السمطاف عبد ا نتيجة ىذا االنتصار 

كالتي تمثمت في الٌذىب كالٌسيكؼ كاألمكاؿ كالبغاؿ كبعض األثاث، كاعتبر ابف 
اٌل فقد اشتد بيا الخكؼ  حمادكش مقتؿ الريفي مف األلطاؼ التي حٌمت بيذه البالد كا 
كالحبكب زيد في سعرىا كما ذكر لنا بعض نتائج ىذه الثكرة التي مات فييا ما يربك 

 . عمى أربعة آالؼ
     ككاف كصؼ ابف حمادكش آلثار ىذه الحادثة كصفا مؤثرا فالعرب قد تيٌيئكا 

ىك كأصحابو ألنيـ ألفكا الفتنة كاليرج ككاد يقع فريسة بيف - عمى حد تعبيره -ألكمو 
أيدييـ لكال نسبو الشريؼ ككانت العرب كىك ال شٌؾ يقصد األعراب أك أىؿ البادية 

. تقكؿ إف الكقت ال سمطاف لو فمف فعؿ شيئا فاز بو كدعا ذلؾ الفكضى بعينيا 
كتحٌدث خاصة عف اليرج الذم كقع بيف العرب كالكداية حينما قطعت السبؿ بيف 

 .فاس البالي كالجديد 
    كتعٌرض ىك كرفاقو أثناء ذلؾ إلى اإلىانات البالغة التي كصمت إلى حد انتزاع 

كٌؿ ذلؾ كالسمطاف . عمائميـ، كحٌتى أصبحكا يشعركف أٌنيـ كانكا بثغر مف الخكؼ
في ىذا كمو لـ يغضب كلـ يسمـ مف حكـ المؤلؼ القاسي ال السمطاف كال العرب كال 
الكداية فاألكؿ كاف يشاىد ىذه الفكضى دكف أف يٌتخذ إجراء لكقفيا، ككاف حجابو 
غالظا شدادا لـ يسمحكا البف حمادكش بتقديـ القصيدة التي أنشأىا فيو بيف يديو 

كالعرب قد اعتادكا الفتنة كالفكضى أما الكداية فقد طمب إلييـ لعنة ا كمف الحكادث 
الخاصة بالمغرب أيضا ما جاء في الرحمة مف ىركب عبد الكاحد بف أحمد الريفي 

 .إلى الجزائر فرارا مف السمطاف عبد ا 

                                                 
 91 ينظر المصدر نفسو، ص. 
 91 ينظر المصدر نفسو، ص. 
95 ينظر المصدر نفسو، ص . 
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  :الحياة العممية والثقافية- ج 
    لقد كاف غرض ابف حمادكش مف زيارتو لممغرب ىك طمب العمـ فال غرك إذا أف 
يبدم في رحمتو اىتماما بالغا بالحياة الثقافية كبالعمـ كالعمماء فقد ذكر في رحمتو أٌنو 
كاف كثير المطالعة في كتب الحديث كاألسانيد ككتب الطب كأٌنو كاف ينسخ الكتب 

كيتجادؿ مع عمماء عصره في بعض المسائؿ كمسألة الفرؽ بيف الحؽ كالكاجب 
كبعض مسائؿ الميراث كحٌؿ األلغاز التي تعتبر مف أىـ الرياضات الفكرية التي كاف 

. يجرم تداكليا بيف العمماء في ذلؾ العصر
     كتجدر اإلشارة إلى أٌف ىذا النص الرحمي يزخر بتراجـ مشاىير رجاؿ العصر 
مف العمماء الذيف قابميـ ابف حمادكش أك أخذ عنيـ أك سمع منيـ كعددىـ كثير 

ضٌمنيـ في ىذا الجزء مف رحمتو، كيستطيع الباحث ليذه الرحمة أف يستنتج معمكمات 
جمة عف الحياة الثقافية كالفكرية في المدف التي قصدىا الرحالة كىي تطكاف كمكناس 
كفاس كما يستطيع التعرؼ عمى تراجـ الشيكخ كالعمماء الذيف يمثمكف حجر األساس 
في البيئات الفكرية، كأىـ المسائؿ العممية التي كانت تشغؿ المجتمعات الثقافية في 

. ذلؾ العصر كاإلجازات كاألسانيد عف طريؽ الركاية أك السماع 
محمد بف عبد السالـ "     كمف أىـ العمماء المغاربة الذيف كرد ذكرىـ في الرحمة

البناني الذم حمؿ إليو ابف حمادكش أمانة مف الجزائر كحضر دركسو كأجازه البناني 
عمى ذلؾ،ككاف البناني أيضا يدرس صحيح البخارم أما مسمعو فيو فقد كاف محمد 
بكزكبع التممساني كقد استعار ابف حمادكش فيرس البناني الذم يبمغ كراستيف ككتب 
أغمبو في الرحمة آتيا عمى ذكر ستة عشر شيخا مف شيكخ البناني مع تفاصيؿ في 

الكتب المقركءة كاألسانيد المركية، كىؤالء ىـ محمد ابف عبد القادر الفاسي، أحمد بف 
العربي بف الحاج، محمد بف أحمد القسنطيني المعركؼ بالكماد، كالعربي بف أحمد 
بردلة، كالحسف اليكسي، كبكمديف المكناسي، كعبد السالـ القادرم، كعمي بف محمد 
بركة التطكاني، كسعيد الحميرم، كمحمد بف أحمد المسناكم الدالئي، كعبد الممؾ 
التجمعكتي، كأمحمد بف محمد الناصر الدرعي، كأحمد بف يعقكب، كمحمد بف عبد 
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الرحمف الٌتازم، كمحمد الطيب بف محمد الفاسي، كمحمد بف الصغير، كمحمد بف 
 " .قاسـ بف زاككر

     ككما درس عمى الشيخ البناني كأجازه درس أيضا في تطكاف عمى الشيخ أحمد 
ككاف ابف حمادكش قد دخؿ في . الكرززم في جامع لكاش كأجازه بكٌؿ مركياتو 

مناقشة مع شيخو حكؿ مسألة تفضيؿ المالئكة عمى األنبياء كالعكس كمكقؼ أىؿ 
كانتيى بو األمر إلى أف اعتبر شيخو الكرززم قد تدخؿ مف . السنة كالمعتزلة منيا

كما أٌف العالقة بينيما . أجمو لدل سمطات ميناء تطكاف حٌتى أعفكه مف المككس
ازدادت تمكنا أثناء زيارة الشيخ الكرززم لعاصمة الجزائر خالؿ شير رمضاف سنة 

1159. 
     كدرس ابف حمادكش أيضا عمى الشيخ أحمد السرايرم كبالخصكص ألفية 

كعند العكدة إلى . العراقي ككاف قد نزؿ عنده في فندقو قبؿ تكجيو إلى مكناس كفاس
كمف أىؿ العمـ بتطكاف الشيخ عبد ا جناف . تطكاف كجد شيخو السرائرم قد تكفي 

الذم أكرد لو ابف حمادكش قصيدة طكيمة في مدح تطكاف كأىميا ككصؼ حالتو ككاف 
 .عبد ا جناف قد تتممذ عمى يد ابف حمادكش قبؿ رجكعو إلى الجزائر

     كقد أشار ابف حمادكش في رحمتو  إلى أٌف عمماء تطكاف ال يتقنكف عممي الفمؾ 
كأما في الحساب ... كسألت عف عمـ الفمؾ فمـ يكف لو متقف :" كالطب في قكلو

كيبدك أٌف اىتماـ  . "كالطب كاليندسة فمـ أر مف يبحث عنيا فضال عف مف يتقنيا
. المغاربة  بالحديث كالفقو شغميـ عف التفكير بيذه العمـك

     أما عمماء مكناس فقد لقي الشيخ عبد السالـ القباب مؤقت جامع النجاريف 
كالشيخ عبد القادر الفاسي مؤقت الجامع الكبير كلكف خاب ظف ابف حمادكش في 
الشيخيف فقد كجد األكؿ ال يحسف سكل عمـ التكقيت، ككاف الفاسي أعمـ منو بو  

                                                 
 40،41الرحمة، ص: (عبد الرزاؽ)ابف حمادكش  ينظر. 
65 ينظر المصدر نفسو، ص. 
67 ينظر المصدر نفسو، ص. 
 71 المصدر نفسو، ص. 
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، كال شٌؾ أٌف مكناس كانت غير أٌف الفاسي كاف مشغكفا باألحكاـ بدؿ التكقيت
كنحف ال ندرم كيؼ كاف ينتقي . عامرة عندئذ بعمماء أجالء لـ يذكرىـ ابف حمادكش

ىؤالء العمماء، كلكف الظاىر أٌنو كاف يسأؿ عنيـ أك يتكجو إلى المساجد حيث 
. الدركس كالمناظرات، كمف ىناؾ بدأت الصالت بينو كبينيـ

     كفي مدينة فاس التقى ابف حمادكش بعدد مف العمماء الذيف أعجب ببعضيـ كما 
 طبيب السمطاف انتقد آخريف منيـ كمف القسـ األكؿ الحكيـ عبد الكىاب أدراؽ

إسماعيؿ كذريتو كقد أثنى عميو نثرا كشعرا كخصو بقصيدتيف ككصؼ قصره كطريقة 
استقبالو لمزائريف كالمرضى كمداكاتو كأخبره إٌنما جاء إليو ليستفيد مف عممو، كقد 

كانت أغمب المجالس التي تعقد بيف العمماء تجرم إٌما في المساجد أك الفنادؽ أكفي 
.   بيكت ىؤالء العمماء

    كممٌا سبؽ نستشؼ أٌف ابف حمادكش كاف عمى اتصاؿ كثيؽ مع العمماء كمف ىنا 
أخذ حديثو عنيـ مساحة كاسعة في رحمتو فيك يتحٌدث عف طرؽ ركاياتيـ كعف 

حالتيـ في المجالس العممية  كمف ىنا يمكف القكؿ بأٌف ابف حمادكش كاف مؤمنا بأٌف 
:" الرحمة في طمب العمـ ضركرة حتمية لما فييا مف الفكائد كفي ذلؾ يقكؿ ابف خمدكف
إٌف الٌرحمة في طمب العمـك كلقاء المشيخة مزيد كماؿ في التعميـ، كذلؾ أٌف البشر 

يأخذكف معارفيـ كأخالقيـ كما ينحمكف بو مف المذاىب كالفضائؿ تارة عمما كتعميما 
لقاءن، كتارة محاكاة ، كتمقينا بالمباشرة، إاٌل أٌف حصكؿ الممكات عف المباشرة كالتمقيف  كا 

أشٌد استحكاما، كأقكل رسكخا، فعمى قدر كثرة الشيكخ يككف حصكؿ الممكات 
كرسكخيا،   فالٌرحمة في طمب العمـ البد منيا الكتساب الفكائد كالكماؿ بمقاء المشايخ 

. "كمباشرة الٌرجاؿ
                                                 

 77ينظر المصدر نفسو، ص. 
مف أبرز أطباء عصره ، لو تآليؼ في الطب بعضيا أراجيز  (ىػ1159ت ) عبد الكىاب أدراؽ .

 . 290، ص1النبكغ المغربي ، ج: (عبد ا)ينظر كنكف 
 82 المقدمة، ص: (عبد الرحمف)  ابف خمدكف. 
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    كبيذا فقد استطاع ابف حمادكش أف ينقؿ لنا مف خالؿ رحمتو صكرة عف كاقع 

الحياة الثقافية بالمغرب خالؿ القرف الثامف عشر كىي صكرة قد يتعٌذر عمى الباحثيف 
الكصكؿ إلييا دكف المجكء إلى ىذه الرحمة التي تعتبر بحؽ كثيقة ىامة ال يمكف 

. االستيانة بيا كال التقميؿ مف قيمتيا 
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: صورة الجزائر - 2
     تجدر اإلشارة إلى أٌف أغمب الباحثيف في أدب الرحالت قد أبدك اىتماميـ بدراسة 

الجزائر "صكرة الجزائر في نظر الغير فيذا عبد ا الركيبي مثال يكتب بحثا يسمو بػ
الجزائر في " كيقدـ الباحث أبك العيد دكدك بحثا بعنكاف "في عيكف الرحالة اإلنجميز
صكرة الجزائر "  كما نجد باحثا آخر يعنكف دراستو بػػػػػػ "مؤٌلفات الرحاليف األلماف

 كلكف قٌمما يعثر الباحث عمى دراسات تتناكؿ صكرة "في أدب الرحالت الفرنسية
الجزائر في نظر الجزائرييف أنفسيـ ككذلؾ ىك األمر بالنسبة لممغاربة حيث نجد 

بحكثا تتناكؿ صكرة المشارقة مف خالؿ رحالت المغاربة كلكف لـ نعثر عمى العكس 
.   مف ذلؾ أبدا 

 تبادرت إلى ذىني مجمكعة مف التساؤالت منيا لماذا ال ؽكمف ىذا المنطؿ     
ندرس صكرة بمدنا كما ىي في مصادر مؤلفينا؟ كلماذا  ننظر دائما إلى أنفسنا 

بمنظار اآلخر؟  
     كبعد قراءة فاحصة لرحمة ابف حمادكش تبٌيف لي أٌنيا تحكم معمكمات كثيرة حكؿ 
الجزائر خالؿ العيد العثماني تؤىميا كي تعطينا صكرة كاضحة عف ىذا البمد كأحكالو 
االجتماعية كالدينية كالسياسية كالثقافية األمر الذم ينفي الٌزعـ الذم تقدـ بو الباحث 

الجزائر في أدبيات الرحمة كاألسر خالؿ العيد " عميراني حميدة في بحثو المكسـك بػػػػػػ
صكرة الجزائر في مصادر "حيث كسـ إحدل فصكؿ دراستو بػعنكاف " العثماني
لـ تكف صكرة الجزائر في القرف الثامف عشر كاضحة جٌيدا، :" كاستيمو بقكلو" أكركبية

بفعؿ أٌف المصادر العربية كالتركية كانت قميمة األىمية في نظر األكركبييف، كلكف   
                                                 

 الجزائر في عيكف الرحالة اإلنجميز، المجمد الرابع، دار الكتاب : (عبد ا)ينظر الٌركيبي
 .2011العربي، الجزائر، 

الجزائر في مؤلفات الٌرحاليف األلماف، المؤسسة الكطنية لمكتاب، : (أبك العيد) دكدك
  .1989الجزائر

صيؼ في الصحراء لفركمنتيف " صكرة الجزائر في أدب الرحالت الفرنسية: (عيسى) عطاشي
. 2005نمكذجا، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، 
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أغمب مالمح ىذه الصكرة الكاممة لبالد الجزائر رسميا األكركبيكف، سكاء الرحالة 
. "منيـ أك القناصؿ أك األسرل

    كالحٌؽ أٌف ىذا الحكـ الذم أطمقو ىذا الباحث عمى المصادر الجزائرية فيو نكع 
مف اإلجحاؼ كانتقاص لقيمة المصادر العربية الجزائرية في ىذا الباب كمنيا رحمة 

ابف حمادكش كرحالت أخرل  كرحمة ابف قنفذ كالكنشريسي كغيرىا مف الرحالت التي 
. يمكنيا أف تطمعنا عف صكر ىذا البمد في تمؾ الفترة

 :الحياة االجتماعية- أ
    لقد شٌكمت السجالت االجتماعية في رحمة ابف حمادكش رافدا أساسيا ساىـ في 

إغناء نصيا كتكسيع أبعاده كتنكيعيا ذلؾ أٌف صاحبيا تحٌدث فييا عف كثير مف 
الجكانب االجتماعية كالعادات كالتقاليد التي تخٌص الجزائر بطريقة تنبئ بمقدرتو عمى 

. الكصؼ الحي ففاؽ اىتمامو بعادات البالد كتقاليدىا اىتماماتو بالجكانب األخرل
أما الرحالت التي جابت :" كىك األمر الذم يؤكده الباحث شعيب حميفي في قكلو

العالـ اإلسالمي فقد اىتمت بيذا الجانب بمختمؼ مناحيو، حيث كقؼ الرحالة ابف 
حمادكش في رحمتو عمى تسجيؿ اآلثار االجتماعية كالدينية كالتقاليد، كأيضا نكعية 

 كنممس مف خالؿ ىذا الكالـ أٌف رحمة "كاألكعاء كالخرافات (الطب الشعبي)التطبيب
ابف حماكش يمكف لنا أف نعتبرىا كثيقة اجتماعية  كصكرة لصاحبيا كمجتمعو ألنيا 

. تعكس أبرز جكانب الحياة
الباحث االجتماعي يمكف أف يجد في "     كليذا رأل الباحث أبك القاسـ سعد ا بأفٌ 

 كيبدك أنو كاف صائبا في ذلؾ عمى اعتبار أننا نجد في الرحمة "الرحمة مادة ثرية
أمكرا ىامة  فقد تحٌدث فييا صاحبيا عف مجمكعة مف الخطب كعقكد الزكاج كأنكاع 
الصداؽ كشركط الزكاج كغيرىا مف األمكر التي يفتقر الباحث كجكدىا في مصادر 

                                                 
الجزائر في أدبيات الرحمة كاألسر خالؿ العيد العثماني، مذكرات تيدنا : (احميدة)  عميراني

 .09، ص2003أنمكذجا، دار اليدل، الجزائر، 
74الرحمة في األدب العربي، ص : (شعيب )  حميفي. 
 234أبحاث كآراء في تاريخ الجزائر، ص: (أبك القاسـ) سعد ا .
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أخرل، كلعٌؿ مف أبرز العقكد التي احتكتيا الرحمة ذلؾ العقد الذم اقتبسنا منو ىذا 
فخطب في بيت مركءة ال تنكر، كحضرة حسب كنسب ىي :" النص الذم جاء فيو

مف نار عمى عمـ أظير، كمف قفا نبؾ أشير، الكريمة المصكنة، الدرة المكنكنة، رقية 
بنت الشيخ اإلماـ، العالـ العالمة اليماـ، سميؿ العمماء األعالـ، أبي عبد ا السيد 
محمد المقرم، البكر في حجر كالدىا المذككر عمى صداؽ مبارؾ ميمكف قدره بيف 

قيمة نقد محضر كحاؿ منظر ككاؿ مؤخر ألؼ دينار كاحد كمائتا دينار، اثنتاف، كميا 
جزائرية خمسينية العدد مف سكة التاريخ، كقفطاناف اثناف أحدىما مكبر، كاآلخر 
أطمس، كأربع أكاؽ جكىرا، كأربعة أفراد ستيني، كأمتاف اثنتاف مف رقيؽ السكداف، 

.  ..." كأربعة قناطير صكؼ
    إٌف المتأمؿ في النص يمفي أٌنو يحكم معمكمات ذات فائدة كبيرة بالنسبة لعمماء 
االجتماع ذلؾ أٌنو يفصؿ الحديث عف الصداؽ فيذكر قيمتو نقدا كما يذكر نكع ىذا 
الصداؽ كىك المتمثؿ في القفاطيف كالجكاىر كالصكؼ ىذا فضال عف شرط الحسب 
كالنسب ، كمف خالؿ ىذا النص نستطيع معرفة العممة التي كانت متداكلة في كقتو 
مكانيات  كىي الدينار كالخمسينية الجزائرية كما استطعنا التعرؼ نكع ىذا الصداؽ، كا 

.  كٌؿ طبقة في ذلؾ
    كقد عٌمؽ الباحث أبك القاسـ سعد ا عمى العقكد التي أكردىا ابف حمادكش في 

يجد دارسكا الحياة النسكية كالمنزلية ضالتيـ في القفاطيف المٌكبرة أك :" رحمتو في قكلو 
ماء السكداف، كقناطر الصكؼ، كغيرىا مما كاف يقدـ  األطمسية كأنكاع الجكاىر، كا 
صداقا لمزكجة حسب حالتيا االجتماعية، كحسب سنيا أيضا بكرا أك ثيبا، كىذه 

.  "جكانب مف الحياة االجتماعية ما يزاؿ يفتقدىا الباحثكف في تاريخ الجزائر
    كالمالحظ أٌف ابف حمادكش  قد أفاض في حديثو عف الخطب كعقكد الزكاج 

كلعٌؿ ما يؤكد ذلؾ ذكره ألنكاعيا الكثيرة فمف ىذه العقكد ما ىك لبكر كمنيا ما ىك 
لثٌيب ىذا فضال عف عقكد أخرل منيا عقد نكاح أبكـ أصـ كعقد لعاىر كقت التكبة  

                                                 
239الرحمة، ص : (عبد الرزاؽ) ابف حمادكش.  
 66الطبيب الٌرحالة ابف حمادكش الجزائرم، ص: (أبك القاسـ) سعد ا. 
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كتحتاج البكر اليتيمة إلى النطؽ بالرضا بالناكح :" كما ذكر شركط البكر اليتيمة فقاؿ
 كنممس في ىذا الكالـ أٌف المرأة ..."إذا كاف بو عيب أك كانت حرة كىك مممكؾ 

كانت تممؾ نكعا مف الحرية في اختيار الزكج كالمكافقة عميو بدليؿ أٌنيا كانت تشاكر 
بعد أف شاكرىا في ذلؾ كأعمميا " في أمر زكاجيا كما ىك كارد في العبارة التالية 

بالناكح المذككر زكجا كبما بذؿ لو ميرا، فصمتت عند ذلؾ صمتا تحقؽ بو 
. ...."رضاىا

كىكذا تمكنا مف رسـ صكرة عف العقكد التي كانت تبـر في الجزائر في عصر ابف 
.  حمادكش كما تعرفنا عمى شركط الزكاج كالمير كمتعمقاتيما

     كلـ يقتصر حديث ابف حمادكش  في الجانب االجتماعي عمى العقكد كالخطب 
بؿ إٌننا نجده يذكر عادات أخرل منيا صيغة صمكات كأدعية معيكدة عند أىؿ 

، :" في قكلو الجزائر عند ختـ صحيح البخارم فمما التقينا، بعد صالة ظير ىذا اليـك
لنمقؼ بخارم الدراية، بعد الصالة، فقرأ المممي دعاء الكضكء قبؿ الغسؿ، ثـ تبع 
الشيخ شرح ذلؾ، كصمينا عمى النبي الصالة المعيكدة في الجزائر عقب البخارم، 

كىي الٌميـ صمي أفضؿ صالة عمى أشرؼ مخمكقاتؾ، سيدنا محمد كعمى آلو 
كصحبو كسمـ، عدد معمكماتؾ كمداد كمماتؾ  كمما ذكرؾ كذكره الذاكركف كغفؿ عف 

 ..."ذكرؾ كذكره الغافمكف كرش الخدـ ماء الكرد عمى الحاضريف بالجامع الكبير
فقد كاف متكلي الجامع الكبير "      كما ذكر عادتيـ ليمة القدر كليمة المكلد النبكم 

يفرغ ليمة القدر قنطارا أك أكثر مف الشمع يفرقو عمى ثالثيف شمعة خضراء، ثـ 
يطاؼ بيذه الشمكع في اتجاه دار المنفي أك الككيؿ كمنيا إلى دار اإلمارة عبر 

                                                 
 251الرحمة، ص : (عبد الرزاؽ)ابف حمادكش. 
  249المصدر نفسو، ص. 
 125المصدر نفسو، ص .
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الشكارع المزينة، كىـ يرفعكف أصكاتيـ باألناشيد الدينية، ثـ يعكدكف إلى الجامع مف 
 ."طريؽ أخرل، ككاف يقاـ مثؿ ذلؾ في ضريح عبد الرحمف الثعالبي أيضا

: الحياة السياسية - ب
    لقد ساعدت رحمة ابف حمادكش في تصكير كثير مف األحداث كاألكضاع التي 
كانت عمييا الجزائر أثناء القرف الثامف عشر عمى اعتبار أٌف صاحبيا قد عاصر 
معظـ ىذه األحداث كتأٌثر بيا كما تذكر المصادر، كلعٌؿ أبرز الحكادث السياسية 

 كىي كاقعة الداخمية التي كرد ذكرىا في الرحمة بشيء مف التفصيؿ ثكرة زكاكة
صكرىا ابف حمادكش الجزائرم بشيء مف العاطفة كالتأثر فبعد أف تحٌدث عف اقتراف 

فكافؽ ذلؾ نفكذ :" قاؿ1158المريخ كزحؿ يـك الجمعة أكؿ شير ربيع األكؿ سنة 
عمى القائد محمد، قائد  (أم ثاركا)كعد ا بطائفة مف القبائؿ مف زكاكة أف نافقكا 

 (فرقة)معو حانبة (الفرساف)سباك الٌذباح، فبعث إلى إبراىيـ باشا فأمده بآغا الصبايحية
، فمـ يأت اجتماع الشمس كالقمر اآلتي حتى ىمكت نحك المائتي يكلداش

القبائؿ، كبعث يـك الثالثاء ثالث ربيع الثاني بثمانية كسبعيف رأسا عمى  (قرل)دشكر

                                                 
126الرحمة، ص: (عبد الرزاؽ) ابف حمادكش.  
 ىي ثكرة حدثت خالؿ القرف الثاني عشر، حيث كانت منطقة زكاكة ممتنعة عف العثمانييف، كما 

كانت تدفع ليـ ضريبة االستقالؿ الداخمي، كلعؿ محاكلة العثمانييف التكغؿ في زكاكة كفرض 
ضرائب جديدة عمى أىميا نتيجة النقص في غنائـ البحر ىك العامؿ الرئيسي كراء ىذه الثكرة، 

ق خرج أىؿ زكاكة ضد القائد العثماني محمد فريرا المشيكر بالٌذباح كألىمية 1158ففي سنة 
زكاكة أنشأ العثمانيكف قيادة خاصة في سباك التي فصمكىا عف إقميـ التيطرم فاستكلى الزكاكيكف 

كتمكنكا مف قتؿ قائد  (البكيرة اليكـ)عمى برج قمعة بكغني، كبعد شير استكلكا عمى برج حمزة 
الحامية العثمانية في سباك كىك محمد الٌذباح المذككر، كقد استمرت الثكرة مدة سنة عمى األقؿ 
كأزعجت السمطات العثمانية فجندت ليا جيشا مف العاصمة بقيادة شريؼ آغا كمف المدية بقيادة 
البام سفطاف، كمف قسنطينة بقيادة البام أحمد القمي، كبذلؾ كضع حد ليذه الثكرة الخطيرة عمى 

  .  210، ص1تاريخ الجزائر الثقافي، ج: (أبك القاسـ)ينظر سعد ا. الكجكد العثماني
 اليكلداش ىـ الجنكد العاديكف مف المشاة. 
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الجماؿ كأردفيا مف الغد بأربعة عشر رأسا، كنيبكا أمتعتيـ كأمكاليـ كحرقكا دشكرىـ، 
. "كال حكؿ كال قكة إاٌل با العمي العظيـ

      كلعٌؿ العبارة األخيرة في ىذه الفقرة تكحي بحجـ الخسائر التي خٌمفتيا ىذه الثكرة  
نما ىي البداية فقط، فابف  كحسب ىذه الركاية فإف الثكرة في الكاقع لـ تنتو عندئذ كا 
حمادكش ال يتحدث عف مقتؿ القائد الٌذباح، كما أٌنو ال يتحٌدث عف اٌتساع ميداف 

الثكرة بعد ذلؾ، كلكف كاف يرٌكز عمى سكء المعاممة التي عامؿ بيا العثمانيكف الثكار 
حيث نيبكا أمتعتيـ كأمكاليـ، كأحرقكا ممتمكاتيـ، كنحب أف نشير ىنا إلى أف ابف 

حمادكش في كتاباتو لـ يكف يكشؼ عف رأيو في العثمانييف، بؿ كاف يكتفي بتسجيؿ 
.   الحكادث بشكؿ محايد

كلـ يحدد ىكيتيـ )    كقد كردت في الرحمة أخبار عف الجزائر مفادىا أٌف النصارل
رفضكا قبكؿ فدية المسمميف الذيف كانكا أسرل عندىـ،  (كلعمو يعني بيـ اإلسباف

كالسيما مشاىير الرياس مثؿ ابف الحاج مكسى، كأٌدل ىذا المكقؼ إلى غضب الباشا 
الذم قٌرر غمؽ كنيستيـ كىٌدد بيدميا إف لـ يقبمكا بالصمح، كلـ يخبر ابف حمادكش 

. "كىا نحف منتظركف ما يقع"بما كقع بعد ذلؾ كاكتفى بالقكؿ 
كمف األخبار التي تكٌضح عالقات حكاـ الجزائر بالسمطاف العثماني ما ركاه ابف 

حمادكش مف أٌف السمطاف قد أرسؿ مندكبا عنو إلى الجزائر، فمـ يرحب بو المسؤكلكف 
.  كلـ يستقبمكه فبات ليمتو في المرسى ثـٌ دخؿ المدينة كحده

    كرغـ أٌف الباشكات قد استبدكا بالحكـ، كما ذكر ابف حمادكش ، فإٌنيـ ظمكا 
ييادكف السمطاف كيسترضكنو كينتظركف منو مباركة أعماليـ في الجزائر كالسيما 

كمف ذلؾ ما ركاه ابف حمادكش نفسو مف أف الباشا إبراىيـ الذم تكٌلى . أمكر التكلية
قد أرسؿ إلى السمطاف مجمكعة مف اليدايا منيا أربعيف  (ـ1745/ق1158)سنة 

 .باإلضافة إلى أمكر أخرل نفيسة (بنادؽ)نصرانيا، كثمانية مكاحؿ

                                                 
  163الرحمة، ص : (عبد الرزاؽ)ابف حمادكش. 
119  المصدر نفسو، ص. 
233  ينظر المصدر نفسو، ص. 



 الفصؿ الثالث                 صكرة المغرب كالجزائر مف خالؿ رحمة ابف حمادكش 

 

  118 

 

براىيـ باشا ىك آخر سبعيف باشا مف الكالة العثمانييف بالجزائر الذيف أكرد ابف      كا 
ـ مركرا 1509/ق915حمادكش أسماءىـ كتاريخ كاليتيـ، مبتدئا بإسحاؽ باشا سنة 

ـ، 1653/ ق1064بعبد ا بيمؾ باش الذم قاؿ عنو أنو أكؿ مف استبد بالممؾ سنة 
كمف أخبار ىؤالء الباشكات في الرحمة رفع األعالـ الخضر عمى الصكامع عند تكلية 

أحدىـ، كحمؿ جثماف الميت منيـ إلى الجامع الكبير لمصالة عميو كقراءة القرآف، 
كشيكع الفساد بينيـ حتى أٌف إبراىيـ باشا المذككر كاف مع أىمو عمى سفاح قبؿ 

 .التكلية، كبعدىا نصحو مستشاركه بإفشائو مخافة إشاعة الفسكؽ بيف الٌناس
     كتعتبر قاعدة الحجر الصحي مف السياسات التي كانت تمارسيا الدكلة العثمانية 
عمى الحجاج الجزائرييف باعتبارىا أىـ كسيمة حماية، فقد كاف العثمانيكف يبقكف السفف 

الكاردة فترة معمكمة قبؿ أف يسمحكا ليا بالدخكؿ إلى الميناء كلركابيا بالنزكؿ سكاء 
كانت السفينة قادمة مف بالد إسالمية أك مف بالد مسيحية كقد ذكر ابف حمادكش 

مركب الحجاج قد قدـ مف اإلسكندرية كفيو الكباء فأصدر الباشا أمره بمنع " أفٌ 
المركب مف دخكؿ الميناء إاٌل بعد مضي خمسة عشر يكما كبعد انقضائيا أذف لو 

. أم بعد أف تأكد مف سالمة الركاب لضماف عدـ انتشار الكباء".بالدخكؿ 
كمف الحكادث السياسية التي أكردىا ابف حمادكش في رحمتو  ذلؾ الصمح الذم انعقد 

ـ كلكنو لـ يذكر تفاصيؿ 1746/ق1159بيف الجزائر كالدانمرؾ خالؿ صيؼ سنة 
 .ىذا الصمح كال كيفية تكقيعو

    أٌما عف السياسة الخارجية كالسيما مع الجارتيف المغرب كتكنس فابف حمادكش 
يذكر حادثة عمى ذلؾ كيحكييا بشيء مف االمتناف  عمى قضائو، ذلؾ أنو قد حٌؿ 
بالجزائر في كقت كاحد القائد عبد الكاحد ابف الباشا أحمد الريفي باشا تطكاف فارا مف 
السمطاف عبد ا الذم قتؿ أباه، كما حٌؿ بيا محمد بام كأخكه محمكد بام فاريف مف 
تكنس مف ابف عميا عمي بام كقد صمكا جميعا رفقة الباشا في الجامع الكبير بمدينة 

                                                 
236ص : (عبد الرزاؽ)  ينظر ابف حمادكش. 
 121المصدر نفسو، ص.      
257المصدر نفسو، ص   ينظر .
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ككاف سابقا أف يجتمع حاكـ تكنس كحاكـ :"الجزائر كفي ىذا يقكؿ ابف حمادكش
. "تطكاف عمى الجزائر فسبؽ المطؼ فكاف اجتماعيما تحت أمر حاكمنا ال فكقو

    كبعد فيذه أىـ الحكادث السياسية التي تمكننا مف رسـ صكرة عف كاقع الحياة 
السياسية في القرف الثامف عشر كىي حكادث تفيد بال شٌؾ الباحثيف كالمؤرخيف 

لمجزائر في تمؾ الفترة التي لـ ييكتىٍب عنيا إاٌل القميؿ كبيذا عٌدت ىذه الرحمة كثيقة 
.   تاريخية فضال عف ككنيا كثيقة اجتماعية كىك ما يزيد مف قيمتيا

: الحياة العممية والثقافية - ج
يبدك أٌف اىتماـ ابف حمادكش بالجانب الثقافي في رحمتو قد فاؽ اىتمامو بالجكانب 

األخرل كمما يؤكد ذلؾ إيراده ألخبار ىامة عف بعض العمماء الذيف ال نجد ليـ ذكرا 
في مؤلفات أخرل كىك األمر الذم يدفعنا إلى القكؿ بأٌف رحمة ابف حمادكش تعتبر 

نادرة في بابيا ألنيا تعتبر المصدر الكحيد الذم يكشؼ عف الحياة الثقافية في 
الجزائر أثناء القرف الثامف عشر فيي تفيدنا في معرفة أخبار العمماء الذيف برزكا في 

. ذلؾ العصر كاىتماماتيـ
   كالقارئ لمرحمة يجد أٌف صاحبيا قد أطاؿ حديثو عف بعض العمماء كابف ميمكف 
الذم جالسو كدرس عميو كمعو كقد كاف يشغؿ كظائؼ رسمية كجاىان لدل العمماء 

كالحكماء مٌما جعؿ داره منتدل لألدباء كيعتبر ابف حمادكش مف أكثر المتردديف عمى 
مثؿ ىذه المنتديات حيث كاف يجتمع مع المفتي الحنفي ابف عمي الذم كاف يتفاخر 

 .عميو كيدعي بأٌنو أكثر منو عمما كأشعر منو
كبينما كانت عالقة ابف حمادكش بابف عمي غير حسنة كانت عالقتو باألديب 

الشاعر أحمد ابف عمار جيدة ككنا قد أشرنا في الفصؿ الثاني إلى أٌنو كتب البف 
حمادكش تقريظا لكتاب الدرر عمى المختصر كما كاف البف حمادكش عالقة حسنة 
مع العالـ عبد الرحمف الشارؼ الذم كتب لو شيادة عمى تصحيحو لمكتاب المذككر 

.  عمى الشيخ أحمد الكرززم المغربي
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كمف العمماء الذيف برزكا في ذلؾ العصر يذكر ابف حمادكش منيـ المفتي محمد ابف 
حسيف، كقاضي قسنطينة محمد الحنفي، كالمفتي عبد الرحمف المرتضى، كالمفتي 

الحاج محي الديف الرزكؽ، كالقاضي ابف المسيسني، كىناؾ باإلضافة إلى ذلؾ عدد 
آخر مف القراء كاألدباء الذيف لـ يككنكا عندئذ أصحاب مناصب كلكٌنيـ كانكا مف 

أحمد العمالي، كمحمد ابف سيدم اليادم، كأحمد البكني، : رجاؿ العمـ نذكر منيـ
كابنو أحمد الرزكؽ، كمحمد بف المسيسني، كأبك القاسـ بف يكسؼ الحسني، كعبد 

. الممؾ بف إبراىيـ ، كالحاج أحمد ابف مسعكد 
ككاف ابف حمادكش يقرأ مع بعض ىؤالء كيتراسؿ مع آخريف منيـ، ككانكا جميعا 

يككنكف في الكاقع نكعا مف الطبقة المثقفة التي تتعايش كتتصاىر كتتنافس طمكحا 
. إلى السمطة كالجاه 

    كمٌما لو عالقة بالحياة العممية كالثقافية تمؾ المقارنة التي أجراىا ابف حمادكش 
كفي يـك الثالثاء  تكممت مع بعض طمبة :" بيف طمبة البكادم كالحكاضر حيث يقكؿ

إٌف طمبة البكادم يغمطكف : البكادم في أمر العمـ، حتى فمتت مٌني الكممة، فقمت لو 
في أنفسيـ، كمع أٌف عمميـ أقٌؿ مف دعكتيـ كنرل كثيرا منيـ يٌدعي النياية عندىـ 
كيدرس فإذا أتى الحاضرة ال يحسف أف يقرأ مع طمبتيا مبتدئا فضال عف أف يككف 
نما أردت أٌف طمبة الحاضرة عمكميـ مشتركة فقد  منتييا، كلـ أرد الحط مف قدرىـ كا 

خكاف   كنستشؼ مف خالؿ كالمو أٌف طمبة ..."تيٌيأ ليـ المأخذ مف كتب كمشايخ كا 
الحكاضر أذكى كأغزر عمما مف طمبة البكادم الذيف يدعكف  مبمغيـ فيو النياية كلعٌؿ 

. اعتقادىـ ىذا فيو نكع مف الغركر
    كبيذا فقد استطاع ابف حمادكش مف خالؿ ما كتبو في رحمتو أف يقدـ لنا صكرة 
ف كانت ىذه الصكرة تفتقر إلى بعض  عف المغرب كالجزائر في القرف الثامف عشر كا 

العناصر كحديثو عف البنايات كصفو لممآثر ككذا حديثو عف الجكانب االقتصادية 
التي لـ يخصص ليا ابف حمادكش  في رحمتو حديثا كثيرا لكنيا رغـ ذلؾ استطاعت 
أف ترسـ لنا مالمح ىامة عف التقارب بيف المجتمعيف في بعض العادات كاختالفيما  
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في البعض اآلخر كما أٌنيا استطاعت أف تميط الٌمثاـ عف مختمؼ القضايا التي 
 عمى اعتبار أٌف المصادر واإلثنوغرافياتشغؿ المؤرخيف كالباحثيف في عمـ االجتماع 

التي تتحدث عف ىذه األمكر قميمة جدا خاصة إذا ما تعٌمؽ األمر بالفترة العثمانية 
. التي ضاعت أغمب مصادرىا 

    إٌف الصكرة التي نقميا لنا ابف حمادكش عف المغرب كالجزائر تنـٌ عف كصؼ حٌي 
كمشاىدات كاقعية لـ يتعٌمد في رسميا ابف حمادكش الخياؿ بؿ صٌكر فييا الحقائؽ 
كما رآىا أك سمعيا كبيذا يمكف اعتبارىا كثيقة اجتماعية كتاريخية يجب عمى كٌؿ 

.  باحث راغب في معرفة ىذيف البمديف كفي ىذه الفترة عمى كجو التحديد الرككف إلييا
      كبعد فميست ىذه القراءة استقصاءن مكتمال لصكرة المغرب كالجزائر مف خالؿ 

رحمة ابف حمادكش ألٌف ىذه الرحمة غنية جدا كما أٌف تمظيرات ىذه األخيرة ال 
تتكقؼ عند النماذج التي استقيناىا بؿ ىي كثيرة جدا إذ ال يمكف حصرىا في 

.     صفحات قميمة بؿ ىي تحتاج إلى دراسة مستقمة كبحكث مستفيضة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصؿ الثالث                 صكرة المغرب كالجزائر مف خالؿ رحمة ابف حمادكش 

 

  122 

 

 :قيمــــة الرحمـــــــــة
مندكحة لنا مف االعتراؼ بأٌف رحمة ابف حمادكش تحتكم عمى قيمة أدبية      ال

كعممية ال تضاىى ذلؾ أٌف قارئيا يجد فييا ما يحقؽ المتعة كما يجد فييا الفائدة 
أيضا أٌما المتعة فتتمثؿ في احتكائيا عمى عدد غير قميؿ مف األمثاؿ كالحكـ 

كاألشعار كاألساطير كغيرىا مف األمكر التي سبؽ كأف تحٌدثنا عنيا، أٌما الفائدة 
فتتمٌثؿ في احتكائيا عمى معارؼ جمة تخص مختمؼ جكانب الحياة االجتماعية 

. السياسية الدينية كالثقافية لممغرب كالجزائر خالؿ القرف الثامف عشر 
    كقد نٌكه الباحث أبك القاسـ سعد ا في مجمكعة مف كتاباتو بقيمة ىذا األثر 

ال شٌؾ أٌف رحمة ابف حمادكش المغربية تعتبر مصدرا ىاما عف :" األدبي حيث قاؿ
المغرب في ذلؾ العيد ألىمية النصكص التي أكردىا فييا كمشاىداتو عيانا ما حدث 

 كلعٌؿ ما يؤكد ذلؾ ما "فييا مف ثكرات كتقاليد اجتماعية كنشاط العمماء كنحك ذلؾ
. أشرنا إليو في بعض النماذج التي استقيناىا مف الرحمة

الذم قاؿ " تجارب في األدب كالرحمة"   كيؤكد قيمة ىذه الرحمة ما كرد في كتابو 
ذا كاف القرف الثامف عشر قد ترؾ لنا رحمتيف جزائريتيف نحك المشرؽ كىما :" فيو كا 

رحمة ابف عمار كرحمة الكرثيالني فإٌنو قد ترؾ لنا رحمة يتيمة نحك المغرب كىي رحمة 
ابف حمادكش التي أقـك بتحقيقيا كليس ابف حمادكش ىك أكؿ جزائرم يتكجو إلى 

المغرب فقد سبقو كثيركف كابف قنفذ كالكنشريسي كالمقرم كلحقو كثيركف كاألمير عبد 
القادر كالمشرفي كلكٌنو أكؿ جزائرم حسب عممنا ترؾ لنا كصفا دقيقا لمدف تطكاف 

كمكناس كفاس كأحكاليا االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية خالؿ القرف الثامف 
  . "عشر

   كالحٌؽ أٌننا نجد في ىذا الحكـ إنصافا البف حمادكش في رحمتو كتنكييا بأىميتيا 
خاصة كأٌنيا تعتبر المصدر الكحيد الذم يحكي كيصؼ  المغرب في تمؾ الفترة 
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كعمى ىذا األساس تعتبر رحمة ابف حمادكش كثيقة نادرة قمما يعثر الباحثكف في عمـ 
. االجتماع كالتاريخ عمييا ككالـ سعد ا في ىذا الباب يعٌد شيادة عمى ذلؾ

    كبيذا يمكف أف نقكؿ بأٌف ليذه الرحمة قيمتاف قيمة عممية كقيمة أدبية كما أٌف 
ثراء فكره كتأمالتو، ذلؾ أٌف صاحبيا قد صٌكر فييا  رحمتو تساىـ في تثقيؼ القارئ كا 
كثيرا مف مالمح العصر الذم قاـ فيو برحمتو  كثقافة البمد الذم زاره كىك المغرب 

كأحكاؿ الشعكب التي اختمط بيا كىي بيذا االعتبار تعتبر مصدرا لكصؼ الثقافات 
اإلنسانية كلعٌؿ ىذا ما حدا بالباحث سيد حامد الٌنساج في كصفو لقيمة الرحالت في 

 نظرا لككنيا تحكم قدرا كبيرا مف "تعٌد مف أكثر المدارس تثقيفا لإلنساف:" قكلو بأٌنيا
.  المعارؼ 

     كمف ىذا المنطمؽ تعتبر رحمة ابف حمادكش جزءان مف تراث الجزائر العربي 
اإلسالمي، الذم طالما نفاه الدارسكف األجانب كشكككا في قيمتو ، كرغـ أٌف ىذه 

الرحمة تشكك مف بعض النقائص كافتقارىا لكحدة المكضكع كضعؼ منيجيا 
كاعتمادىا عمى تقنية االستطراد إاٌل أٌنيا تبقى مصدرا ال يستغنى عنو لفيـ الحياة 

االجتماعية كالثقافية كحٌتى السياسية لمجزائر كالمغرب ذلؾ أٌف ما جاء فييا مف أخبار 
حياء المكلد النبكم كليمة )اجتماعية  العادات كالتقاليد، كاألسعار، كالنقكد، كالميكر ، كا 

يعتبر بحؽ مادة أكلية بالنسبة لمباحثيف في القرف الثامف  (إلخ...القدر، كاألعياد
جازاتيـ كعالقاتيـ ببعضيـ  عشر، كما أٌف ما كرد فييا مف أخبار عف عمماء عصره كا 

. البعض كتنافسيـ كمقدار معارفيـ ىك ما يزيد ىذه الرحمة أىمية
أٌما إذا تحٌدثنا عف الحياة السياسية كجدنا ىذه الرحمة تعكس أحداثا ضركرية لكؿ 
مقتحـ لتاريخ المغرب كالجزائر فحديثو عف ثكرة أحمد الريفي يعتبر مصدرا أساسيا 

. لفيـ ىذه الثكرة 
     كيبدك أٌف ىذه الرحمة قد استطاعت أف تميط الٌمثاـ عف حياة صاحبيا فيي مرآة 

خاصة كأٌف المعاصريف البف -  رغـ أٌنيا غير كاممة–حياتو كنشاطو كتفكيره 
حمادكش لـ يترجمكا لو  كالقارئ لمرحمة يتمكف مف معرفة الكثير مف األخبار عنو 
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ف كانت ال تجيب عمى كٌؿ األسئمة  كعف نشاطاتو العممية كتآليفو كأسفاره كعالقاتو كا 
المتعمقة بو فإٌنيا ال شٌؾ تمقي أضكاء عمى بعض الجكانب الخفية مف حياتو، كمف 
خالليا نستطيع أف نقكؿ إننا نعرؼ الكثير عف ابف حمادكش كلك أمكننا االطالع 

. عمى كٌؿ أجزاء الرحمة الستطعنا رسـ صكرة كاممة لصاحبيا 
    يحفؿ ىذا النص الرحمي بمادة غزيرة مف أسماء األماكف كبعض التراكيب العامية 
كالمصطمحات المحمية التي تزيد في قيمتيا لدل الباحثيف فقد أكرد فييا ابف حمادكش 

أسماء مف قبيؿ الحامة كالتاالممي كجبؿ بكمعزة الكاقع تحت جبؿ بكزريعة كسباك 
. كغير ذلؾ مف األماكف التي تٌيـ الجغرافييف كالمؤرخيف بؿ كحٌتى أىؿ الٌمغة 

كالقارئ لمرحمة يستطيع التعرؼ عمى أسماء األعشاب التي كاف يدرسيا ابف حمادكش 
كيتعمـ منيا العالج، كما يستطيع التعرؼ عمى ألقاب السالطيف العثمانييف كأسمائيـ 

. بشيء مف التفصيؿ 
    كلعٌؿ ما يزيد الرحمة أىمية ىك احتكاؤىا عمى مثؿ ىذه التراكيب التي يركم فييا 

يا ليتني لـ ألدكـ ذككرا :" ابف حمادكش  أف أمو قد عيرتو حيف غضبت منو فقالت 
  كنحف نعمـ أٌف عبارة لسكء سعدكـ ما تزاؿ تتداكؿ إلى اليـك في "لسكء سعدكـ 

ف كانت ىذه العبارة عامية إاٌل أٌنيا ذات أىمية في نظرنا لدارس  حديث النسكة ، كا 
. المجتمع الجزائرم في القرف الثامف عشر

     كالباحث عف تراجـ العمماء خالؿ الفترة المذككرة يجد في الرحمة مادة ىامة 
خاصة كأٌف رحمة ابف حمادكش كانت عممية فمف خالليا استطعنا التعرؼ عمى ابف 
. عمار كابف عمي كابف ميمكف كالكرززم كغيرىـ مف العمماء الذيف كنا نجيؿ كجكدىـ

   كتجدر اإلشارة إلى أٌف النقكؿ التي أكردىا ابف حمادكش في رحمتو مف كثائؽ 
ككتب تعطي لرحمتو قيمة أخرل تنضاؼ إلى قيمتيا كرحمة ألٌنو بالٌرغـ مف أٌف بعض 

الكتب قد طبعت كاإلنس الجميؿ إاٌل أٌف ما بقي مف ىذه النقكؿ كالسيما األسانيد 
. كالشيادات كبعض النصكص التي تعتبر عمى درجة قصكل مف األىمية 
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    كرغـ الضعؼ الذم يعترم المنيج في ىذه الرحمة إاٌل أٌف ما كرد فييا مف مزايا 
يكٌفر عنيا كٌؿ تمؾ العيكب بحيث تبقى األثر الكحيد كالكتاب النادر الذم استطاع أف 
يجمع فيو صاحبو بيف المتعة كالفائدة في آف كاحد فغدت رحمتو عممة نادرة كجزءا مف 

التراث العربي اإلسالمي لممغرب كالجزائر كمصدرا ىاٌما لتاريخ ىذيف القطريف في 
ظٌؿ غياب المدكنات كالمصادر التي تحكي عف ىذيف البمديف كباألخص في الفترة 
.  التي تحٌدث عنيا ابف حمادكش، كما أٌنيا تعكس صكرة لصاحبيا كعصره كثقافتو 
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 : لقد تكصمنا مف خالؿ رحمتنا مع ىذا البحث إلى جممة مف النتائج نٌمخصيا كاآلتي

  إٌف مفيـك أدب الرحمة مفيـك غير قار كمختمؼ حكلو، إذ تتقاسمو مجمكعة مف

االختصاصات كالتاريخ كالجغرافيا، االثنكغرافيا، كعمـ االجتماع إاٌل أٌف الحقؿ 

 .األكثر اقترابا مف الرحمة ىك األدب عمى اعتبار أٌف فٌف السرد جزء منو

  أدب الرحمة أدب مفتكح لو القدرة عمى الجمع بيف عٌدة أشكاؿ أدبية فيك يمتح

مف السيرة كالقصة كالتاريخ مٌما يمٌكف القكؿ بأٌنو نٌص جامع يفمت مف كٌؿ 

 .تأطير كتصنيؼ

  لقد استطاع أدب الرحمة أف يتخٌطى كٌؿ القكاعد كالقيكد مخترقا بذلؾ نظاـ

األجناس، كبيذا يمكف القكؿ بأٌف أدب الرحالت ىك أدب غير محدكد كمف 

غير الممكف أف يتحٌدد أك يصٌنؼ في خانة معٌينة كالدليؿ عمى ذلؾ الٌمبس 

الذم كقع فيو الباحثكف أثناء حديثيـ عف إشكالية تجنيس ىذا الصنؼ مف 

 .األدب

  يعٌد نص رحمة ابف حمادكش نصا ىجينا ينماز بتعٌدد مكضكعاتو كتشعبيا كىك

يحكم بيف طٌياتو مجمكعة مف المعارؼ االجتماعية كالتاريخية قد يتعٌذر عمى 

الباحثيف في عمـ االجتماع الحصكؿ عمييا مف مؤٌلؼ آخر خاٌصة إذا ما تعٌمؽ 

 .األمر بالفترة العثمانية
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  استطاعت رحمة ابف حمادكش أف تجيب عف كثير مف األسئمة التي تقمؽ

المؤرخيف كالباحثيف، كما أٌنيا شٌكمت رٌدا عمى الذيف قالكا بغياب المدكنات 

الجزائرية التي تحكي عف صكرة الجزائر في القرف الثامف، كبأٌف أغمب مصادر 

 .ىذه الصكرة مستكحاة مف مراجع أكركبية

  لقد أسيـ الجزائريكف مساىمات كاضحة في كتابة الرحالت فكٌكنت رحالتيـ

 .مصادر تاريخية كجغرافية ال يمكف االستغناء عنيا، كال االستيانة بقيمتيا

  لقد استطاع ابف حمادكش مف خالؿ ىذه الرحمة أف يعكس اىتمامات كاضحة

بميداف الحياة االجتماعية كالمظاىر االقتصادية كمختمؼ األنشطة مٌما يٌدؿ 

داللة كاضحة عمى كاقعية األحداث التي ركاىا فييا، كما يٌدؿ ذلؾ عمى سعة 

اطالعو كخبرتو في معاينة الكقائع كالمكاقع كفي تصكير حياة الٌناس في ذلؾ 

 .العصر

  لقد تمٌكف ابف حمادكش مف خالؿ رحمتو مف رسـ صكرة حٌية عف المغرب

كالجزائر بكاقعية متناىية كصدؽ ككصؼ حٌي يٌنـ عف عبقرٌية ىذا الٌرحالة كدٌقة 

مالحظاتو كحسف التقاطو لمصكر كالمكاقؼ، فرصدت رحمتو بذلؾ تنٌكع المعالـ 

الحضارية في مختمؼ الجكانب الحياتية في القطريف السالفيف كعكست صكرة 

 .كاضحة عف أحكاؿ الشعبيف كعاداتيما كتقاليدىما



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 قائمة المصادر كالمراجع
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.سٔاٚخدفضػٍػبطى:انمشآٌانكشٚى*

 :ادروالمــــــــراجعــــــــــالمص

: مصــــــــــــادرالبحث- أ

سدهخاثٍدًبدٔػ،رذمٛكأثٕانمبعىعؼذهللا،:(ػجذانشصاق)اثٍدًبدٔػ-1

.1983انًئعغخانٕؽُٛخنهفٌُٕانًطجؼٛخ،انجضائش،

: المــراجـــــــــــــــع- ب

فَٙظشٚخاألدةػهىانُض،ثذٕسٔلشاءاد،انذاسانؼشثٛخ:(خهٛم)اثشاْٛى-1

.1،2010نهؼهٕوَبششٌٔ،يُشٕساداالخزالف،انجضائش،ؽ

.1،1992انذٕٚاٌ،داسانجٛم،ثٛشٔد،ؽ:(أثٕثظٛشيًٌٕٛثٍلٛظ)األػشٗ-2

انشدهخانٗانًششقفٙاألدةانجضائش٘،دساعخفٙانُشؤح:(عًٛشح)أَغبػذ-3

.2009ٔانزطٕسٔانجُٛخ،داسانٓذٖ،انجضائش،

انشدالدانذجبصٚخفٙاألدةانجضائش٘يٍانمشٌانذبد٘ػشش:(عًٛشح)أَغبػذ-4

.1،2011انٗانضبنشػشش،انٕكبنخاإلفشٚمٛخنإلَزبطانغًُٛبئٙٔانضمبفٙ،انجضائش،ؽ

انجضائشيٍخاللسدالدانًغبسثخفٙانؼٓذانؼضًبَٙ،:(يٕال٘)ثبنذًٛغٙ-5

.2،1981انششكخانٕؽُٛخنهُّششٔانزّٕصٚغ،انجضائش،ؽ

طذٛخانجخبس٘،داسانًؼشفخ،:(أثٕػجذهللايذًذثٍاعًبػٛم)انجخبس٘-6

.2،2007ثٛشٔد،ؽ

سدهخاثٍثطٕؽخفٙغشائتاأليظبسٔػجبئت:(يذًذثٍػجذهللا)اثٍثطٕؽخ-7

لٔانضبَٙ،داسانفكش،ثٛشٔد،ؽ ّٔ .،دد1األعفبس،انجضءاأل

ػزجبدجٛشاسجُٛذيٍانُضانٗانًُبص،يُشٕساد:(ػجذانذك)ثهؼبثذ-8

.1،2008االخزالف،انجضائش،ؽ

فٙاألدةانجضائش٘انذذٚشرؤسٚخبٔإَٔاػبٔلؼبٚبٔأػاليب،:(ػًش)ثٍلُٛخ-9

.1995دٕٚاٌانًطجٕػبدانجبيؼٛخ،انجضائش،
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انخطبةانمٕيٙفٙانضمبفخانجضائشٚخ،يُشٕسادارذبدانكزبة:(ػًش)ثٍلُٛخ-10

.1999انؼشة،ديشك،

أػالؤأػًبلفٙانفكشٔانضمبفخٔاألدة،يُشٕسادارذبد:(ػًش)ثٍلُٛخ-11

.2000انكزبةانؼشة،ديشك،

انشكمٔانظٕسحفٙانشدهخانجضائشٚخانذذٚضخ،داساأليخ:(ػًش)ثٍلُٛخ-12

.1،1995نهطجبػخٔانُششٔانزٕصٚغ،انجضائش،ؽ

سدهخأثٕدبيذانغشَبؽٙدساعخفٙانفؼبء،َٕيٛذٚبنهطجبػخ:(كًبل)ثٕنؼغم-13

.ٔانُششٔانزٕصٚغ،انجضائش،دؽ،دد

اثٍثطٕؽخأيٛشانشدبنخ،انذاسانًظشٚخ،انمبْشح،:(ػجذانٓبد٘)انزبص٘-14

2002.

يغزفبدانشدهخٔاالغزشاة،رذمٛكػجذانذفٛع :(انمبعىثٍٕٚعف)انزجٛجٙ-15

.1975يُظٕس،انششكخانزَٕغٛخنفٌُٕانشعى،رَٕظ،دؽ،

فٌُٕانُضشاألدثٙفٙآصبسنغبٌانذٍٚثٍانخطٛت،:(يذًذيغؼٕد)ججشاٌ-16

.1،2009انًجهّذانضبَٙ،داسانذاسانضمبفٛخ،ؽ

.1988اثٍسدهخاثٍججٛش،يٕفىنهُّشش،انجضائش،دؽ،:(يذًذ)اثٍججٛش-17

سدبنخانغشةاإلعاليٙٔطٕسحانًششقانؼشثٙ،:(َٕافػجذانؼضٚض)انجذًخ-18

،1يٍانمشٌانغبدطانٗانمشٌانضبيٍ،داسانغٕٚذ٘،اإليبسادانؼشثٛخانًزذذح،ؽ

2008.

،2أدةانشدهخػُذانؼشة،داساألَذنظ،ثٛشٔد،ؽ:(يذًٕددغٍٛ)دغُٙ-19

1983.

انشدهخفٙاألدةانؼشثٙ،انزجُّظ،آنٛبدانكزبثخ،خطبة:(شؼٛت)دهٛفٙ-20

.1،2006انًزخّٛم،سإٚخنهُّششٔانزٕصٚغ،انمبْشح،ؽ
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فّ، أثٕ:(ػجذانمبدسػبثذٍٚ)اثٍدُفٛخ-21 ّٕ ساطانُبطش٘انًؼغكش٘دٛبرّٔرظ

.2004يكزجخانششبدنهطجبػخٔانُّششٔانزّٕصٚغ،انجضائش،

.1،2000انًمذيخ،داسانكزتانؼهًٛخ،ثٛشٔد،ؽ:(ػجذانشدًٍ)اثٍخهذٌٔ-22

انجضائشفٙيئنفبدانشدبنٍٛاألنًبٌ،نًئعغخانٕؽُٛخ:(أثٕانؼٛذ)دٔدٔ-23

.1984نهكزبة،انجضائش،

انشدهخانؼشثٛخانٗأٔسٔثبٔأيشٚكبٔانجالدانشٔعٛخخالل:(ػجذانُجٙ)راكش-24

،1انمشٍَٛٛانزبعغػششٔانؼششٍٚ،داسانغٕٚذ٘نهُششٔانزٕصٚغ،أثٕظجٙ،ؽ

2005.

فزخاإلنّٔيُّزّفٙانزّذّذسثفؼمسثَّٙٔؼًزّ،:(يذًذَبطش)أثٕساط-25

.1990انًئعغخانٕؽُٛخنهكزبة،انجضائش،

سانُضشانجضائش٘انذذٚش،انًئعغخانٕؽُٛخنهكزبة،:(ػجذهللا)انشكٛجٙ-26 ّٕ رط

.1974انجضائش،

انجضائشفٙػٌٕٛانّشدبنخاإلَجهٛض،انًجهّذانشاثغ،داس:(ػجذهللا)انشكٛجٙ-27

.2011انكزبةانؼشثٙ،انجضائش،

انّشدبنخانًغهًٌٕفٙانؼظٕسانٕعطٗ،داسانشائذ:(يذًذدغٍٛ)صكٙ-28

.1981انؼشثٙ،ثٛشٔد،

انطجٛتانشدبنخاثٍدًبدٔػانجضائش٘دٛبرّٔأصبسِ،:(أثٕانمبعى)عؼذهللا-29

.1982دٕٚاٌانًطجٕػبدانجبيؼٛخ،انجضائش،

،داسانغشة1فٙربسٚخانجضائش،طءأثذبسٔآسا:(أثٕانمبعى)عؼذهللا-30

.3،1990اإلعاليٙ،ثٛشٔد،ؽ

،داسانغشة2أثذبسٔآساءفٙربسٚخانجضائش،ط:(أثٕانمبعى)عؼذهللا-31

.3،1990اإلعاليٙ،ثٛشٔد،ؽ

،داسانغشةاإلعاليٙ،7ربسٚخانجضائشانضمبفٙ،ط:(أثٕانمبعى)عؼذهللا-32

.1،1998ثٛشٔد،ؽ
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رجبسةفٙاألدةٔانشدهخ،انًئعغخانٕؽُٛخنهكزبة،:(أثٕانمبعى)عؼذهللا-33

.1983انجضائش،

أدةانشدالدٔرطٕسِفٙاألدةانؼشثٙ،داسانششقانجذٚذ،:(أدًذ)أثٕعؼذ-34

.1،1961ثٛشٔد،ؽ

اسشبدانذبئشانٗآصبسأدثبءانجضائش،انًجهّذانضبَٙ،:(يذًذثٍسيؼبٌ)شبٔػ-35

.،داسانجظبئشنهُششٔانزٕصٚغ،انجضائش،دؽ،دد3ٔ4ط

انشدالداألَذنغٛخٔانًغشثٛخدزَّٗٓبٚخانمشٌ:(َٕال)انشٕاثكخػجذانشدًٍ-36

.1،2008انزّبعغانٓجش٘،داسانًبيٌٕنهُّششٔانزٕصٚغ،ػًبٌ،ؽ

.1991انشدالد،داسانًؼبسف،انمبْشح،دؽ،:(شٕلٙ)ػٛف-37

فٓشعذيؼهًخانزّشاسانجضائش٘ثٍٛانمذٚىٔانذذٚش،يُشٕساد:(ثشٛش)ػٛف-38

.2007صبنخ،انجضائش،

انشدهخانًغشثٛخ،يُشٕسادثَٕخنهجذٕسٔانذساعبد،:(يذًذ)انؼجذس٘-39

.1،2007انجضائش،ؽ

انجُبءانفُٙفٙانمظٛذحانجذٚذح،ػبنىانكزتانذذٚش،:(عهًبٌػهٕاٌ)انؼجٛذ٘-40

.1،2011اسثذ،ؽ

أٔسٔثبفٙيشآحانًشدهخطٕسحاٜخشفٙانشدهخانًغشثٛخ:(ثُغؼٛذ)انؼهٕ٘-41

.1،2006انًؼبطشح،داسانغٕٚذ٘،أثٕظجٙ،ؽ

َجزحيٍانكزبةانًغًَٗذهخانهجٛتثؤخجبسانشدهخانٗ:(أدًذ)اثٍػًبس-42

.1902انذجٛت،يطجؼخثٛٛشفَٕزبَخ،انجضائش،

انجضائشفٙأدثٛبدانشدهخٔاألعشخاللانؼٓذانؼضًبَٙ،:(ادًٛذح)ػًٛشاَٙ-43

.2003يزكشادرٛذَبإًَٔرجب،داسانٓذٖ،انجضائش،
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انجغشافٌٕٛٔانشدبنخانًغهًٌٕفٙثالدانشبوصيٍ:(يذًذيئَظ)ػٕع-44

،1انذشٔةانظهٛجٛخ،ػٍٛنهذساعبدٔانجذٕساإلَغبَٛخٔاالجزًبػٛخ،انمبْشح،ؽ

1990.

األدةانًمبسٌ،داسَٓؼخيظشنهطجبػخٔانُشش،:(يذًذ)غًُْٛٙالل-45

.3،1998انمبْشح،ؽ

انُضشانفُٙفٙانؼظشاأليٕ٘،يكزجخانشجبة،انمبْشح،:(يذًذأدًذ)فزٕح-46

1984.

يفٕٓوانُضشانفُٙٔأجُبعّفٙانُمذانؼشثٙانمذٚى،داس:(يظطفٗانجشٛش)انمؾ-47

.2009انٛبصٔس٘،األسدٌ،

أدةانشدهخفٙانزشاسانؼشثٙ،يكزجخانذاسانؼشثٛخنهكزبة،:(فئاد)لُذٚم-48

.1،2002انمبْشح،ؽ

أَظانفمٛشٔػّضانذمٛش،يُشٕسادانًشكض:(أثٕانؼجبط)اثٍلُفزانمغُطُٛٙ-49

.1965انجبيؼٙنهجذشانؼهًٙ،انشثبؽ،

انٕفٛبد،رذمٛكػبدلَٕٚٓغ،يئعغخ:(أثٕانؼجبط)اثٍلُفزانمغُطُٛٙ-50

.3،1982َٕٚٓغانضمبفٛخنهزؤنٛفٔانُششٔانزشجًخ،ثٛشٔد،ؽ

ل،يكزجخ:(ػجذهللا)كٌُٕ-51 ّٔ انُجٕؽانًغشثٙفٙاألدةانؼشثٙ،انجضءاأل

.1961انًذسعخٔداسانكزبةانهجُبَٙنهطجبػخٔانُشش،ثٛشٔد،

،1أػالويذُٚخانجضائشٔيزٛجخ،داسانذؼبسح،انجضائش،ؽ:(يغؼٕد)كٕارٙ-52

2007.

انشدهخفٙاألدةانًغشثٙ،انُضٔانُٕعٔانغٛبق،أفشٚمٛب:(ػجذانشدٛى)يئدٌ-53

.2006انششق،انًغشة،

انشدهخانًغشثٛخفٙانمشٌانزبعغػشش،يغزٕٚبدانغشد،:(ػجذانشدٛى)يئدٌ-54

.1،2006داسانغٕٚذ٘،أثٕظجٙ،ؽ

انزُبصٔجًبنٛبرّفٙانشؼشانجضائش٘،انًؼبطش،اطذاساد:(جًبل)يجبسكٙ-55

.2003ساثطخاإلثذاعانضمبفٛخ،داسْٕيخ،انجضائش،
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انشدهخ،يخطٕؽ،انًكزجخانٕؽُٛخانجضائشٚخسلى:(ػجذانشدًٍ)انًجبجٙ-56

.04،ٔجّانٕسلخسلى1564،1565

،دٕٚا1945ٌ-1931فٌُٕانُضشاألدثٙفٙانجضائش،:(ػجذانًهك)يشربع-57

.1983انًطجٕػبدانجبيؼٛخ،انجضائش،

انذٕٚاٌ،اػذادٔرمذٚىانذفُبٔ٘انغُٕعٙ،:(يذًذ)اثٍانًغبٚتانزهًغبَٙ-58

.2007ٔأعًبءعٛفبٔ٘،انجضائش،

،يٕفىنهُّشش،1يشٔطانّزْتٔيؼبدٌانجْٕش،ط:(انذغٍثٍػهٙ)انًغؼٕد٘-59

.1989انجضائش،

طذٛخيغهى،داسانكزتانؼهًٛخ،ثٛشٔد،:(أثٕانذغٍٛثٍانذجبط)يغهى-60

.10،1971انًجهذ

َفخانطٛتيٍغظٍاألَذنظانشؽٛتٔركشٔصٚشْب:(أثٕانؼجبط)انًمش٘-61

.1968نغبٌانذٍٚثٍانخطٛت،رذمٛكادغبٌػجبط،داسطبدس،ثٛشٔد،

انشدهخفٙاألدةانؼشثٙدزَّٗٓبٚخانمشٌانشاثغ:(َبطشػجذانشصاق)انًٕافٙ-62

  .2،1999انٓجش٘،داسانُّششنهجبيؼبد،يظش،ؽ

.1996،داسانجٛم،ثٛشٔد،1يجًغاأليضبل،ط:(أثٕانفؼم)انًٛذاَٙ-63

انذٕٚاٌ،يُشٕسادداسٔيكزجخانٓالل،:(صٚبدثٍيؼبٔٚخ)انُبثغخانزثٛبَٙ-64

.1،1991ثٛشٔد،ؽ

.1،2002انجُٗاألعهٕثٛخ،انًشكضانضمبفٙانؼشثٙ،انًغشة،ؽ:(دغٍ)َبظى-65

يشٕاسكزتانشدهخلذًٚبٔدذٚضب،داسغشٚتنهطجبػخ:(عٛذدبيذ)انُّغبط-66

.ٔانُشش،انمبْشح،دد،دؽ

.1،1991أدةانشدهخ،داسَٕثبسنهطجبػخ،انمبْشح،ؽ:(دغٍٛ)َظبس-67

.1994انجغشافٛبٔانشدالدػُذانؼشة،داسانًؼبسف،رَٕظ،:(صٚبدح)َمٕال-68

جذنٛخانذشكخٔانغكٌٕ،ػبنىانكزتانذذٚش،:(أثٕصٚذ)َٕاس٘عؼٕد٘-69

.1،2011األسدٌ،ؽ
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َضْخاألَظبسفٙفؼمػهىانزبسٚخٔاألخجبس،رذمٛك:(انذغٍٛ)انٕسصٛالَٙ-70

.2006يذًذثٍأثٙشُت،انًجهذاألٔل،يكزجخانضمبفخانذُٚٛخ،انمبْشح،

: المراجع المترجمة- ج

انكهًبدانًفبرٛخ،رشجًخَؼًٛبٌػضًبٌ،انًشكضانضمبفٙ:(ٔٚهًٛض)سًَٕٚذ-1

.1،2007انؼشثٙ،ثٛشٔد،ؽ

األدةانؼبؤانًمبسٌ،رشجًخغّغبٌانّغٛذ،يُشٕسادارذبد:(داَٛٛم)ُْش٘ثبجٕ-2

.1997انكزبةانؼشة،ديشك،

ربسٚخاألدةانجغشافٙ،رشجًخطالحانذٍٚػضًبٌ:(أغُبؽٕٛط)كشارشكٕفغكٙ-3

.2،1987ْبشى،داسانغشةاإلعاليٙ،ثٛشٔد،ؽ

: المعاجم والموسوعات- د

ل،:(ٚبلٕد)انذًٕ٘-1 ّٔ يؼجىانجهذاٌ،رذمٛكفشٚذػجذانؼضٚضانجُذ٘،انًجهذاأل

.1977داسطبدس،ثٛشٔد،

لبيٕطاألَزشٔثٕنٕجٛب،فظٕلفٙربسٚخػهىاإلَغبٌ،انًجهظ:(عهٛى)شبكش-2

.1986انٕؽُٙنهضمبفخٔانفٌُٕٔاٜداة،انكٕٚذ،

.يمبٚٛظانهّغخ،انًجهّذانضبَٙ،داسانجٛم،ثٛشٔد،دؽ،دد:(أدًذ)اثٍفبسط-3

.1985،داساإلدٛبءنهكزتانؼشثٛخ،ثٛشٔد،3انمبيٕطانًذٛؾ،ط:(أثبد٘)انفٛشٔص

،3،داسطبدس،ثٛشٔد،ؽ11نغبٌانؼشة،ط:(يذًذثٍيكشو)اثٍيُظٕس-4

1994.

.1،1971يؼجىأػالوانجضائش،انًكزتانزجبس٘،ثٛشٔد،ؽ:(ػبدل)َٕٚٓغ-5

يٕعٕػخػهىاإلَغبٌانًفبْٛىٔانًظطهذبداألَزشٔثٕنٕجٛخ،:(عًٕٛص)شبسنٕد-6

.دد،دؽ،رشجًخػهٛبءشكش٘











 لبئًخانًظبدسٔانًشاجغ

 

  137 

 



: المراجع األكاديمية- ه

: رسائل الدكتوراه- أ

أدةانشدهخفٙانُضشانجضائش٘انذذٚش،سعبنخدكزٕساِ،جبيؼخ:(ػًش)ثٍلُٛخ-1

.1992-1991انجضائش،

اشكبنٛخانزّجُٛظفٙانشٔاٚخانؼشثٛخانًؼبطشح،دساعخفًَٙبرط:(ؽبَٛب)دطبة-2

.2011-2010ػشثٛخ،أؽشٔدخدكزٕساِ،جبيؼخيغزغبَى،

انشدهخانذجٛجخانْٕشاَٛخانجبيؼخنهطبئفانؼشفبَٛخنخذٚى:(ػجذانمبدس)عكشاٌ-3

رذمٛك-انذؼشحانزٛجبَٛخرادانًٕاْتانشثبَٛخألدًذثٍانذبطانؼٛبشٙعكٛشط

.2008-2007سعبنخدكزٕساِ،جبيؼخْٔشاٌ،-ٔدساعخ



: رسائل الماجستير- ب

سدهخانًجبجٙػجذانشدًٍثٍانخشٔة،دساعخٔرذمٛك،يزكشح:(دًٛذح)صػٛزش-1

.2009-2008يبجغزٛش،جبيؼخانجضائش،

طٕسحانجضائشفٙأدةانشدالدانفشَغٛخ،طٛففٙ:(ػٛغٗ)ػطبشٙ-2

.2005-2004انظذشاءنفشٔيُزٍٛإًَٔرجب،يزكشحيبجغزٛش،جبيؼخانجضائش،

: المجالت والدوريات- و

دٕنٛبدانزشاس،يجهخدٔسٚخيذّكًخرظذسػٍكهّٛخاٜداةٔانفٌُٕ،جبيؼخ-1

.2004،عجزًجش،02يغزغبَى،انؼذد

.370،1994يجهخانًؼشفخ،ٔصاسحانضمبفخ،انجًٕٓسٚخانغٕسٚخ،انؼذد-2

،04،انؼذد15يجهخفظٕل،انٓٛئخانًظشٚخانؼبيخنهكزبة،يظش،انًجهذ-3

1997.

.2002،شجبؽ،370يجهخانًٕلفاألدثٙ،ارذبدانكزبةانؼشة،ديشك،انؼذد-4

.2004،َٛغبٌ،396يجهخانًٕلفاألدثٙ،ارذبدانكزبةانؼشة،ديشك،انؼذد-5
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،82يجهخٔلبئغعًٛٛبئٛخجذٚذح،انًطجٕػبدانجبيؼٛخ،نًٕٛطفشَغب،انؼذد-6

2002.

يجهخػبنىانًؼشفخ،انًجهظانٕؽُٙنهضمبفخٔانفٌُٕٔاٜداة،انكٕٚذ،انًجهذ-7

.3،1989،انؼذد24
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