
 

 















 



 

















 
 تابع المحاضرة الثانية

هو ذلك األدب الذي يصور فيه الكاتب ما جرى له من أحداث، وما صادفه من أدب الرحالت: 

 أمور في أثناء رحلٍة قام بها إلى أحد البلدان.

  



ن رحلته،  وقد ذهب الرحالة المسلمون إلى أماكن كثيرة ألسباب شتى، وبعضهم كان يدوِّ

ويسجلها قصة باقية عبر العصور. فمن أسباب تدوين الرحالت أن يطلب الحاكم من الرحالة 

تدوين الرحلة، أو يطلب األصدقاء ذلك، وقد تكون رغبة الرحالة أنفسهم في إفادة القراء 

مدونة فتكون دليالً وتثقيفهم بالجديد، ومن األسباب أيضاً أن يهتدي المسافرون بهذه الرحلة ال

لهم، وكذلك إلبراز مناسك الحج والعمرة، وإعانة المسلمين على معرفة الديار المقدسة وكيفية 

الوصول إليها والتجول فيها، وللتأريخ للبلدان وحضارتها وشعوبها، وللتعريف بالبلدان الغريبة 

 وأبرز معالمها وعجائبها وعاداتها وتقاليدها.

  

كراتهم أخباراً ومشاهد وأوصافاً وتعليقات ومالحظات موجزة، ثم عمدوا إلى في مذدّون الرحالة 

تهذيبها وصوغها بأسلوب جميل، إما في أوقات الراحة في أثناء السفر، وإما بعد الرجوع من 

السفر. ويشرع الرحالة المغامر أحياناً في سرد حكاياته وقصصه ومغامراته على الكاتب الذي 

الة العربي على النظر فيما يكتبه ويرويه، كما اعتمد يصوغها بأسلوبه الجمي ل، وقد اعتمد الرحَّ

 على السمع، وعلى قراءة ومطالعة الكتب واألخبار.

  

 ومن الصفات الحميدة التي اتصف بها الرحالة المسلم:

الصدق واألمانة في األخبار التي يرويها، وفي وصفه للمناظر والمشاهدات والحوادث، ومنها 

وسعة األفق وعمق التفكير، وإعمال التأمل، والموضوعية وعدم التحيز، وحبُّ البحث الذكاء 

 والتمحيص والنقد والتحليل.

  

الة في كتاباتهم؟ حَّ  بماذا يهتم الرَّ

 ما يتصل بالرحلة ذاتها، من االستعداد لها وتجهيز الخرائط وذكر صعوبة الرحلة. •

اضطر بعض هؤالء الرحالة للعمل بالتجارة لإلنفاق على تلك الرحالت، فراقبوا االقتصاد،  •

  وتحدَّثوا عن المراكز التجارية والتبادل التجاري، وعن الصناعة والزراعة.

 اهتموا بطباع الناس وطبقاتهم وألوانهم وانتماءاتهم وصفاتهم ولغاتهم. • 

عن مدارسها ومساجدها، وعن األدباء واألطباء والمشافي  ذكروا علماء تلك البلدان، وتحدثوا •

 والعمران.

روا الطبيعة بتضاريسها من جزر وجبال وسهول ووديان وأنهار وهضاب.•   صوَّ

  

 

 أسلوب كتابة الرحلة: 

يعمد الرّحالة إلى تضمين الرحلة بعضاً من آيات القرآن الكريم واألشعار، ويرون في ذلك تأكيداً 

يشيع في الرحلة الحوار، والمشهد القصصي فيها مستمر، والوصف من أدواتها  لكالمهم، كما

الرئيسة، ومن أجل إضفاء الحيوية، وإبعاد الملل، وإثارة التشويق لدى القراء، اعتمد كتاب 

 الرحالت على خلط الجد بالهزل، ونثر عناصر الفكاهة في كتبهم.

  

 أدب الرحالت في التاريخ العربي واإلسالمي:



ف تاريخنا العربي واإلسالمي أدب الرحالت منذ القدم، وكانت العناية به عظيمة في سائر عر

بحراً في المحيط الهندي في رحلة التاجر سليمان السيرافي العصور. ولعلَّ من أقدم نماذجه 

هـ، بتكليف  227القرن الثالث الهجري، ورحلة سالم الترجمان إلى حصون جبال القوقاز عام 

 ة العباسي الواثق؛ للبحث عن سدِّ يأجوج ومأجوج.من الخليف

  

أحسن صاحب ) المقدسي(، ومروج الذهبمؤلف كتاب )المسعودي  ثم تأتي رحالت كلٍّ من

، هذا نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق(في )واإلدريسي األندلسي (، التقاسيم ومعرفة األقاليم

 .غداديرحلة الرحالة المؤرخ عبد اللطيف الب باإلضافة إلى

  

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو هـ( المسماة ) 440)ت وتأتي رحلة البيروني 

( نموذجاً فذاً، إذ تعّد وثيقة تاريخية مهمة تجاوَزت الدراسة الجغرافية والتاريخية إلى مرذولة

ينها وبين اللغة دراسة ثقافات مجتمعات الهند القديمة، إذ يتناولها البيروني بالتحليل ويقارن ب

 العربية على نحو جديد.

  

هـ( من طنجة  725وهو أعظم رحالة المسلمين، وقد بدأت رحلته عام )ثم يأتي ابن بطوطة، 

سنة يرحل من بلد إلى بلد، ثم عاد في النهاية ليملي  29بالمغرب إلى مكة المكرمة، وظل زهاء 

الكلبي، بتكليف من سلطان المغرب، مشاهداته وذكرياته على أديٍب كاتب يدعى محمد بن جزي 

(، وروى ابن تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفاروسّمى ابن بطوطة رحلته: )

بطوطة مشاهداته لبلدان إفريقية، وكان هو أوَل مكتشف لها، كما صور الكثير من العادات في 

لة في عمومها صورةٌ مجتمعات الهند، بعد ثالثة قرون من الفتح اإلسالمي لها. وهذه لرح

شاملة دقيقة للعالم اإلسالمي خالل القرن الثامن الهجري، وبها إبراز لجوانب مشرقة للحضارة 

 اإلسالمية وشعوبها، بما ال نجده في المصادر التاريخية التقليدية.

  

 أخيراً..

ب يستقي يُعدُّ أدب الرحالت من أهم المصادر الجغرافية والتاريخية واالجتماعية؛ ألن الكات

المعلومات والحقائق من المشاهد الحية، والتصوير المباشر، مما يجعل قراءته مفيدة وممتعة 

 ومسلية.

 

 مصادر ومراجع المحاضرة

هـ(: الرحلة المسماة: "رحلة ابن بطوطة" تحفة النظار في غرائب األمصار 779إبن بطوطة محمد بن عبد هللا )ت 

بيروت، وانظر كذلك طبعة دار الكتاب  1985، 4الكتاني: مؤسسة الرسالة ط، وعجائب األسفار، تحقيق علي المنتصر

 .اللبناني والمصري، بيروت، القاهرة، بال تاريخ الطبع

هـ(: الرحلة المعروفة برحلة ابن جبير، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر، 614إبن جبير محمد بن أحمد )ت  2.

1964بيروت  . 

1979هـ(: كتاب صورة األرض، منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت 327القاسم النصيبي )ت ابن حوقل أبو  3. . 

هـ(: كتاب الجغرافيا، تحقيق اسماعيل العربي، ديوان المطبوعات 685ابن سعيد المغربي علي بن موسى )ت  4.

1982الجزائر  2الجامعية، ط، . 

تصر كتاب البلدان، ليدن بريل ابن الفقيه الهمداني أبو بكر أحمد بن إبراهيم: مخ 5.  .هـ1302



م(: رحلة محمد الكبير باي المغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي 17هـ/ 11ابن هطال أحمد التلمساني )ق 6.

 الجزائري، تحقيق وتقديم محمد بن عبدالكريم، نشر عالم الكتب، القاهرة،

1969، 1ط . 

قارة اإلفريقية وجزيرة األندلس مقتبس من كتاب نزهة المشتاق في هـ(، ال548اإلدريسي أبو عبدهللا الشريف: )ت  7.

1983اختراق اآلفاق، تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  . 

اإلصطخري أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي )ت في النصف األول من القرن الرابع الهجري(: المسالك  8.

1927ابخانة صدر بريل والممالك، انتشارات كت . 

هـ( المغرب في ذكر بالد إفريقية والمغرب جزء من كتاب المسالك والممالك، مكتبة 487البكري أبو عبدهللا )ت  9.

1857المثنى بغداد، مطبعة الحكومة، الجزائر،  . 

المرحوم ح.ح التجاني أبو محمد عبدهللا بن محمد )عاش في القرن الثامن الهجري(: رحلة التجاني، تقديم  10.

 .1981عبدالوهاب، الدار العربية للكتاب، ليبيا، وتونس 

 الزهري أبو محمد بن أبي بكر )ت في أواسط القرن السادس الهجري(: اعتنى بتحقيقه محمد حاج صادق 11.

كلية هـ( الرحلة المغربية، تحقيق أ. أحمد بن جدو، مطبعة البعث، قسنطينة، نشر 7العبدري محمد البلنسي )ت ق 12.

 .اآلداب الجزائرية، بال تاريخ طبع

م(: ماء الموائد، مقتطفات منها ضمن كتاب 1679هـ/ 1090العياشي أبو سليم عبدهللا بن محمد بن بكر )ت سنة  13.

1981: 2د. موالي بلحميسي. الجزائر من خالل رحالت المغاربة في العهد العثماني، ش.و.ن.ت. الجزائر ط . 

م(: آثار البالد وأخبار العباد، دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان، 1203-1283ن محمد )القزويني زكرياء ب 14.

1979. 

 

 

 

 

 :الثالثةاحملاضرة 
 املسلمون ( البلدانيون)الرحلة والرحالة 

 



الرحلة قديمة قدم اإلنسان ، جعلها هللا فى فطرته ، فبدأ اإلنساان القاديم رحلتاه سايراً 

على األقدام ، وساعد على ذلك ما حظيت باه قادماه مان خصاائص تشاريحية متميازة 

عن الحيوان مكنتاه مان الساير مساافات بعيادة ومادداً طويلاة ، وقضاى اإلنساان عادة 

واألشاياء ، وأناه اساتغرق أيضااً زمنااً طاويالً  قرون فى استخدام الدواب لنقل األفاراد

وصاابراً مريااراً فااى تمهيااد الطاارق وتعبيرهااا للساافر بالاادواب والعربااات التااى تجرهااا 

األحصنة أو الحمير ، أو ماا استأنساه مان ذوات األرباع مان هباات بيحتاه ، حتاى عاام 

 م كان أسرع وسيلة نقل ال تزياد سارعتها عان خمساة عشار كيلاومتراً تقريبااً 1829

فااى الساااعة ، وخااالل فتاارات عدياادة ماان التاااريخ لاام يااتمكن الرحالااة أو المسااافر أن 

 ( .1يقطااااااااااااع أكثاااااااااااار ماااااااااااان خمسااااااااااااة كيلااااااااااااومترات فااااااااااااى الساااااااااااااعة )

 

 نظاااااااااااااااااااااااااااااااااارة اإلسااااااااااااااااااااااااااااااااااالم إلااااااااااااااااااااااااااااااااااى الاااااااااااااااااااااااااااااااااارحالت :

 

ينظاار اإلسااالم إلااى نشاااط الاارحالت والاادعوة إليهااا نظاارة تحفيااز وتشااجيع وتنشاايط ، 

)الرحلاة عاين الجغرافياا المبصارة( أناه : ويذكر صالح الادين الشاامى صااحب كتااب 

ألن اإلسااالم دياان حضااارى متنااور ، ودولااة متفتحااة ، وألن التحضاار أو التفااتح يكفاال 

التقدم وياؤمن حركاة الحيااة ويادعمها ويبشار بحيااة أفضال ، فلقاد أمساك المسالمون 

بزمام الرحلة وتحمسوا لهاا ، بال والتهاب نشااط الرحلاة اإلساالمية فاى إطاار اهتماام 

 يد مطماااااااااحن وتحاااااااااوالت تبشااااااااار بحيااااااااااة أفضااااااااال وحصااااااااااد وفيااااااااار .رشااااااااا

 

وهكااذا نالااات الرحلاااة اإلسااالمية حقهاااا الكامااال مااان االهتمااام واألماااان مااان ناحياااة ، 

واستحقاقها الفعال من قوة الدفع والحوافز على الطريق فاى البار والبحار مان ناحياة 

رهاام أخاارى ، ووصاال نفاار نشاايط ماان المساالمين أصااحاب الخباارة فااى الرحلااة أداء دو

الوظيفى والخروج فى الرحلة إلنجاز المهام )المهارات( المنوطة بهام فاى كال رحلاة 

 ( .2فااااااااااااااااى الباااااااااااااااار وفااااااااااااااااى البحاااااااااااااااار علااااااااااااااااى حااااااااااااااااد سااااااااااااااااواء )

 

إن  –التونساى األصال  –ويقول احد شيوخ األزهر السابقين ، محماد الخضار حساين 

، وهكاذا اإلسالم لم يدع وسيلة من وسائل الرقى إال نبه عليها ، وندب إلى العمل بها 

شأنه فى الرحلة ، فقد دعا إليها رامياً إلى أغراض سامية منها : طلب العلام والتفقاه 

 ( .3فااااااااااااااى الاااااااااااااادين ، والمعرفااااااااااااااة بااااااااااااااأحوال األماااااااااااااام الحاضاااااااااااااارة )

 

وفى أسترشادة ألهمية الرحلة ، ودعاوة اإلساالم إليهاا بادأ الرحالاة محماد السنوساى 

، وأورد فيه من اآلياات القرآنياة كتابه )الرحلة الحجازية( بما سماه )نموذج السفر( 

الكريمة ما ينبه إلى فضيلة السفر والدعوة إلياه . كتاب يقاول : ال يخفاى أن هللا جلات 

حكمتااه لاام يجمااع منااافع الاادنيا فااى أرض واحاادة ، باال فاارق المنااافع والجهااات أحااوج 

 بعضها إلى بعض ، ولذلك كانت األسفار مما تزيدنا علماً بقدرة هللا وحكمته وتادعونا

إلى شكر نعمته ، والمسافر يجمع العجائب ويكسب التجارب ويجلب المكاسب . وفاى 

القرآن الكريم آيات كثيرة تنباه علاى فضايلة السافر وتادعو إليهاا ، قاال تعاالى :  هُاَو 



قِاِه َوإِلَيراِه النُّ  زر ُشاوا فِاي َمنَاِكبَِهاا َوُكلُاوا ِمان رِّ َض َذلُاواًل فَامر َرر ُشاوُر   الَِّذي َجَعاَل لَُكاُم األر

اُحوِن  )4) يَّاتَهُمر فِاي الرفُلراِك الرَمشر ( وقاال تعاالى 5( وقال تعالى  َوآيَةٌ لَّهُمر أَنَّا َحَملرنَاا ُذرِّ

الرنَاهُمر  اَن الطَّيِّبَااِت َوفَضَّ اِر َوَرَزقرنَااهُم مِّ نَا بَنِاي آَدَم َوَحَملرنَااهُمر فِاي الربَارِّ َوالربَحر مر   َولَقَدر َكرَّ

نر َخلَقرنَا تَفرِضيالً  ) َعلَى َكثِيرٍ  مَّ ِض فَانظُُروا َكيراَف 6مِّ َرر ( وقال تعالى  قُلر ِسيُروا فِي األر

ٍء قَاِديٌر  ) َ َعلَاى ُكالِّ َشاير ِخاَرةَ إِنَّ هللاَّ أَةَ اآلر ُ يُنِشُئ النَّشر ( وقاال تعاالى 7بََدأَ الرَخلرَق ثُمَّ هللاَّ

بِيَن    قَدر َخلَتر ِمن قَابرلُِكمر ُسانٌَن فَِسايُروار  ِض فَاانرظُُروار َكيراَف َكااَن َعاقِبَاةُ الرُمَكاذَّ  فِاي األَرر

ِض فَيَنظُُروا َكيرَف َكاَن َعاقِبَةُ الَّاِذيَن ِمان قَابرلِِهمر 8) َرر ( وقال تعالى  أََولَمر يَِسيُروا فِي األر

ثَاَر مِ  َض َوَعَمُروَهاا أَكر َرر ةً َوأَثَاُروا األر اا َعَمُروَهاا َوَجااءترهُمر ُرُسالُهُم َكانُوا أََشدَّ ِمنرهُمر قُوَّ مَّ

ُ لِايَظرلَِمهُمر َولَِكان َكاانُوا أَنفَُساهُمر يَظرلُِماوَن  ) ( إلاى غيار ذلاك مان 9بِالربَيِّنَاِت فََما َكاَن هللاَّ

 ( .10اآليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات الكثياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة )

 

وقد عرفت البيحة العربية السفر ومارست الترحال فى شبه الجزيرة العربية والبلدان 

خمة ، وقاموا برحلتى الشتاء إلى بالد الشام والصيف إلى باالد الايمن ، واللتاين المتأ

ورد ذكرهما فى القرآن الكريم ، وأبحرت سفنهم قبيل مجيئ اإلسالم فى مياه المحيط 

الهندى ، حيث اتجهوا شرقاً نحو المحيط الهندى وغرباً إلى جنوب إفريقياا ، كماا أن 

لى أن يعرفوا الطرق البحرياة فاى منااطق متعاددة ، رحالت العرب فى الجاهلية أدت إ

كما أنها نمت إلى ما نسميه اليوم بالتباادل التجاارى للسالع ، وأدت إلاى ظهاور طبقاة 

 ( .11ماااااان الرأسااااااماليين الااااااذين كااااااانوا ينمااااااون أمااااااوالهم بهااااااذه الاااااارحالت )

 

 وتجدر اإلشارة إلاى أن الارحالت التكليفياة كانات قاد بادأت فاى عهاد النباى )صالى هللا

وهاو صاحابى واله النباى  –عليه وسلم( ، إال أنها كانت محدودة كرحلة تميم الادارى 

)ص( أرضاً قرب الخليل ، ورحلة عبادة بان الصاامت التاى قاام بهاا بتكلياف مان أباى 

قاصاداً ملاك الاروم يادعوه لإلساالم . ولام يتار  أثاراً  –بكر الصديق )رضى هللا عنه( 

 ( .12عنهما فى كتب األدب والتاريخ ) لهاتين الرحلتين سوى بعض األخبار

 

 

 أسااااااااااااااااااااااااباب ازدهااااااااااااااااااااااااار الرحلااااااااااااااااااااااااة فااااااااااااااااااااااااى اإلسااااااااااااااااااااااااالم :

 

 ازدهااااارت الرحلاااااة فاااااى اإلساااااالم بصاااااورة واساااااعة وذلاااااك ل ساااااباب اآلتياااااة :

المساااحة الشاسااعة للدولااة اإلسااالمية وعاادم القاادرة علااى تحقيااق وحاادة سياسااة  -1

دت اإلمبراطوريااة واحاادة ، كمااا كااان فااى القاارن األول ماان الهجاارة النبويااة ، إذ فقاا

اإلسالمية وحدتها السياساية فاى منتصاف القارن الثاانى الهجارى )الثاامن المايالدى( 

ولكن روابط الدين واللغة والثقافة ظلت تجمع باين ساكان الدولاة اإلساالمية ، فكاانوا 

يشعرون بأنهم أبناء إمبراطورية إسالمية بعيادة األطاراف ، وقاد كانات تلاك الاروابط 

الوسطى ، ولم تكن القوميات اإلقليمية قد عظم شأنها بعد ، وكانت قوية فى العصور 

أنحاء هذا الملك الواسع الذى أسسه المسالمون تتطلاب الدراساة والوصاف ، تمهياداً 

لتطبيق أحكام الشريعة ، وتسهيالً لمهمة الوالة فسافر القاوم لدراساة الابالد وطرقهاا 



للتاأليف فاى علام تقاويم البلادان ،  وحاصالتها وخراجها وما إلى ذلك ، مماا الباد مناه

وطبيعياً أن تكون الرحالت واألسفار من أول السبل لطلب العلم فى تلاك العصاور فقاد 

كاناات الكتااب نااادرة ، وكاناات الدراسااة العلميااة تقااوم مقااام مااا نصاانعه اليااوم ماان تتبااع 

المراجع والمؤلفات التاى تازدحم بهاا خزاناات الكتاب الخاصاة والعاماة . وفضاالً عان 

لك فقد تعددت مراكز الثقافة فى ديار المسلمين وكان رجال العلم يتناقلون فى طلباه ذ

ماان إقلاايم إلااى آخاار ، يدرسااون علااى مشاااهير األساااتذة ، ويلقااون أعااالم الفقهاااء 

 ( .13والمحاااااااااادثين واللغااااااااااويين ، واألطباااااااااااء والفالساااااااااافة والرياضاااااااااايين )

لمين . يؤكاد عباد هللا محماد وتأكيداً لدور الرحلة فى التاراث الجغرافاى للعارب والمسا

احماد المقدسااى ، أحااد أقطاااب التااراث الجغرافااى فااى القاارن الرابااع الهجاارى )العاشاار 

الميالدى( أهمية رحالته فى أنحاء العالم اإلسالمى من أجل المعايناة ، وجماع الماادة 

العلمية التى سجلها فى كتابه الشهير )أحسن التقاسيم فى معرفة األقاليم( فيقاول فاى 

دمة كتابه : نحان لام نباق إقليمااً إال وقاد دخلنااه وأقال سابب إال وقاد عرفنااه ، وماا مق

تركنااا مااع ذلااك البحااث والسااؤال والنظاار فااى الغيااب ، فااانتظم كتابنااا هااذا ثالثااة أقسااام 

أحاادها مااا عايناااه ، والثااانى مااا ساامعناه ماان الثقااات ، والثالااث مااا وجاادناه فااى الكتااب 

ما بقيت خزاناة تلاك إال وقاد لزمتهاا ، وال تصاانيف المصنفة فى هذا الباب وغيره . و

فرقااة إال وقااد تصاافحتها ، وال مااذاهب قااوم إال وقااد عرفتهااا ، وال أهاال زهااد إال وقااد 

 ( .14خااالطهم وال مااذكرو بلااد وقااد شااهدتهم حتااى لااى مااا ابتغيتااه فااى هااذا الباااب )

 

كال  كان الحج من أهام العوامال التاى دفعات بالمسالمين مان كال فاج عمياق وعلاى -2

ضااامر إلااى الرحلااة واالنتقااال ، فااالحج كااان وال ياازال رحلااة يتشااوق إلااى أدائهااا كافااة 

النااس ، ولايس علماا هم أو فقهااا هم فقاط ، نتيجاة ذلاك اكتساابت رحلاة الحاج صاافة 

تراثية شعبية ، كما أن العديد من الحكاام والساالطين قاد أقااموا علاى الطرياق الكثيار 

إلااى الجنااود تااأمين طريااق الحااج وحمايااة  ماان المنشااخت لخدمااة الحجاااج ، وعهاادوا

سالكيه ، كما ان الحجاج كانوا يتجمعاون فاى قوافال تبادأ صاغيرة ثام تنماو كلماا تقادم 

بها الطريق ، بما ينضم إليها مان وفاود ، حتاى يصابح فاى النهاياة للعاراق حجيجاه ، 

 وللشام حجيجه ، وإلفريقيا حجيجها ، وتسير القافلة فى ألفة ونظاام وتعااطف شاامل

، يحميهااا جنااود الحكااام ، ويرحااب بهااا سااكان الماادن والقاارى فااى معظاام األحيااان ، 

 ( .15وياااازداد الترحيااااب كلمااااا زاد فااااى القافلااااة عاااادد العلماااااء ورجااااال الاااادين )

 

كانت التجارة عامالً هاماً يقتضى القيام بالرحلاة والسافر البعياد ، وماع أن تجاارة  -3

ة كانات قاد بلغات شاأناً لام تبلغاه أى أماة المسلمين فى العصر الذهبى للدولة اإلسالمي

قبل عصر االكتشافات الجغرافية األوروبية الحديثة ، إال أن االجتهاد العرباى كاان قاد 

أفلح من زمن بعيد فاى اختاراق حااجز المساافة ناحياة الشارق ، وفاى انتظاام الرحلاة 

 ( ولعاال ماان أشااهر الاارحالت البحريااة16العربيااة اإلسااالمية فااى المحاايط الهناادى )

التجارية فى المحيط الهنادى التاى تمات خاالل النصاف الثاانى للقارن الثالاث الهجارى 

هى رحلة التااجر ساليمان السايرافى . ومان التجاار الرحالاة الاذين جااءوا فاى عصار 

الحق نذكر مثالً ياقوت الحموى ، الذى كانت رحالتاه للتجاارة أساسااً ، إال أن مؤلفاه 



 ( .17شااااااااااهرة كبياااااااااارة )الجغرافااااااااااى )معجاااااااااام البلاااااااااادان( قااااااااااد اكتسااااااااااب 

 

التكليااف ماان قباال الحكااام ، إذ كاناات هنااا  رحااالت تكليفيااة بمهااام رساامية كااالتى  -4

هاـ ، ويادخل فاى بااب التكلياف 227بعثها الواثق باهلل إلى حصون جبال القوقاز عاام 

بالرحلة الحاجة إلى المعلومات والبيانات ل غراض االقتصادية أو الدينية أو العلمياة 

لنوع تقوم الدولة بتمويلهاا . غيار هاذا الناوع مان الارحالت كانات الرحلاة ، مثل هذا ا

 ( .18اإلسااااااالمية بصاااااافة عامااااااة جهااااااداً ذاتياااااااً واجتهاااااااداً شخصااااااياً خالصاااااااً )

 

التقدير البالغ للرحالة فى كافة أمصار العالم اإلسالمى ، إذ أن الرحالة المسالمين  -5

سع األرجاء ، والممتد من المغارب قد ركزوا أسفارهم داخل نطاق العالم اإلسالمى وا

العربى واألندلس إلى أقصى الشارق والهناد وحتاى الصاين وقاد كانات الرحلاة خاارج 

هااذا النطاااق محاادودة وغياار واردة علااى نطاااق واسااع ، وقااد سااهل االتصااال الباارى 

االنتقااال فااى ربااوع الاابالد شاارقاً وغرباااً ، عااالوة علااى تااوفير الكثياار ماان التسااهيالت 

رين جنباً إلى جنب ، وإلى ماحظى باه الرحالاة أيضااً مان كارم وضايافة إليواء المساف

العلماء والحكام الوافادين إلايهم ، ولاوال ذلاك لربماا تعازر علاى الرحالاة أبان بطوطاة 

مثالً أن يقطع آالف األميال متنقالً فى ربوع البالد مقيماً سنوات فى بعضاها أو زائاراً 

 للااااااااااااااااااااااااااااااااااابعض اآلخااااااااااااااااااااااااااااااااااار لمااااااااااااااااااااااااااااااااااادة قصااااااااااااااااااااااااااااااااااايرة .

 

طوطة هذه المسافات الطويلة دون أن يشعر أناه خارج مان بلاده أو فاارق فقطع ابن ب

أهلااه ، ووجااد فااى كاال مكااان ماان يسااتقبله ويؤويااه ويقاادم لااه الطعااام ، ال علااى ساابيل 

التكاارم والتفضاال ، باال ألنااه كااان هنااا  تنظاايم محكاام وضااعته األمااة ، وقاماات علااى 

المادارس والاُربط )جماع رعايته وتنفيذه دون تدخل الدولة : ذلك هاو نظاام الزواياا و

رباط( وهى دور ضيافة ينشحها رجال الطرق الصوفية أو بعض أهل الخير أو كباراء 

أهل الدولة من مالهم الخاص ، وقد تنشحها الجماعة نفسها ، وتتولى أمرها ورعاياة 

 ( .19النازلين بها من أموال تجمع لهذا الغرض )

 

  عناااااااد المسااااااالمين )أصاااااااحاب مااااااادارس أصااااااايلة( البلااااااادانيينأهااااااام الرحالاااااااة 

 

يعاااد مؤسساااى المدرساااة الجغرافياااة اإلساااالمية أصااايلة غيااار المنقولاااة أصاااوليين إذ 

تأسسااات علاااى أيااادى البلااادانيين والمساااالكيين والخااارائطيين والموساااوعيين مااان 

المساالمين ، وفيمااا يلااى عاارض ألهاام هااذه األعااالم فااى سااماء المدرسااة الجغرافيااة 

 اإلسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمية :

 

: ويعاااد الماااؤرخ والنساااابة ذو شاااهرة باااين العلمااااء  بااان الساااائب الكلباااى هشاااام* 

م ، ولاه 821هاـ / 206والمسالكيين ، وهو ابن محمد بن السائب الكلبى ، توفى فى 

كتاب البلدان الكبير وكتاب البلدان الصاغير ، ولام ياتم العثاور علاى أى منهاا ، وكتباه 

 ( .20ن فااااى كتاااابهم )شااااهيرة جااااداً فقااااد نقاااال عنااااه الكثياااارون ماااان الجغاااارافيي



 

-122أبااو سااعيد عبااد هللا باان قريااب اللغااوى الموسااوعى البصاارى ) : األصاامعى *

 م( .828-740هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ / 213

 

هاـ / 266احمد بن أبى يعقوب بن وهب بان واضاح ، الكاتاب العباساى ) :اليعقوبى* 

 م صاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحب كتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب البلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادان( .879

 

كااان ماان التجااار الااذين نزلااوا الثغااور ، ووصااف سااياحته فااى  سااليمان الساايرافى :* 

م . ذيال هاذا الوصاف 851هـ / 237الهند والصين فى كتاب يرجع صدوره إلى عام 

ُُ فى القرن الرابع  مؤلف آخر من سيراف واسمه أبو زيد حسن ، وصدر االثنان معاً

ة الهجاارى )العاشاار الماايالدى( وقااد أضاااف ابااو زيااد مااا ساامعه ماان قصااص الرحالاا

 ( .21والتجااااااااااااااااااااااااااااااااار فااااااااااااااااااااااااااااااااى بحااااااااااااااااااااااااااااااااار الصااااااااااااااااااااااااااااااااين )

 

أبو عبد هللا محمد بن جابر بن سفان الحرانى ، ولد فى حاران فاى شامال  : البتانى *

م وكان صابحاً فأسالم ، ويعاد البتاانى فلكيااً رياضاياً ومان 858هـ / 244العراق سنة 

( وقااد نشاااره 22مؤسسااى علاام حساااب المثلثااات ، وهااو صاااحب الاازيج الصااابى )

لينو فى ثالثة مجلدات ، وقد كان للبتانى بسبب معلوماتاه الفلكياة صايت المستشرق ن

" بعد أن تارجم Al-Batageniusبعيد فى العصور الوسطى وسموه البتاجينوس "

م إلااى الالتينيااة ، 1140" ساانة Plata de Trivoliزيجااة أفالطااون التريفااولى "

جامعااة مفصاالة ( تعااد أول خريطااة 31وخريطتااه للعااالم التااى يوضااحها الشااكل رقاام )

للعااالم بعااد خريطااة بطليمااوس ، وهااى أصااح ماان خريطااة بطليمااوس ؛ ألنااه اتبااع فااى 

" وخطااااوط الطااااول Simple Projectionرساااامها طريقااااة التسااااطيح البساااايطة 

والعاارض فيهااا مسااتقيمة ، أمااا خريطااة بطليمااوس فعملاات علااى أساااس التسااطيح 

لجغرافيااة " وهااى ماان أحساان نماااذج الخاارائط اConic Projectionالمخروطااى "

 ( .23المتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأثرة بالجغرافياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة اليونانياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة )

 

م( وهاو ماؤرخ 892هاـ / 279أحمد بان يحياى بان جاابر ، )تاوفى فاى :  * البالذرى

 بكتاباااااااة "أنسااااااااب األشاااااااراف" وهاااااااو صااااااااحب كتااااااااب "فتاااااااوح البلااااااادان" .

 

الااوزير السااامانى ، أبااو عبااد هللا باام احمااد باان نصاار : عماال فااى خدمااة : * الجيهااانى

السامانى ، وهو أحد العلماء الالمعين الذين ظهروا وعملوا فى باالد  األمير إسماعيل

السااامانيين مثلااه فااى ذلااك مثاال البيرونااى واباان سااينا ، وعناادما اغتياال األمياار تااولى 

 - 301الجيهانى مهمة الحكم وصياً على األميار الصاغير نصار بان احماد الساامانى )

 .م 914هاااااااااااـ / 302هاااااااااااـ( وتاااااااااااولى الجيهاااااااااااانى الاااااااااااوزارة سااااااااااانة 331

 

وقاااد ألاااف الجيهاااانى كتااااب "المساااالك فاااى معرفاااة الممالاااك" واعتماااد فياااه علاااى 

االصطخرى وخرائطاه ، وأضااف إلياه معلوماات قيماة عان باالد الهناد والساند وباالد 



إيران والصين وآسيا ، ونقل عنه الكثيرون من الجغرافيين ، مانهم اإلدريساى ، وقاد 

ماان أمثااال اباان فضااالن ، وقااد نقااد لقااى الجيهااانى كبااار الرحالااة المساالمين فااى آساايا 

المقدسااى الجيهااانى نقااداً شااديداً وقااال : إنااه ماانجم وفلكااى فلاام يااذكر اإلقلاايم ، أمااا 

المسااعودى فااأثنى عليااه وكااان باان حوقاال يحماال معااه كتاباااً مااع كتااب االصااطخرى 

ويستشهد به فى فقرات كثيرة من كتاباه )صاورة األرض( وقاد وصالت إليناا خريطاة 

وهى أول خريطة ل رض لم تتأثر بخراء اليونان ، كماا فاى شاكل  العالم كما صورها ،

( وإنمااا قاماات علااى أساااس البلاادان والمسااالك ، كمااا نساابت للجيهااانى فااى عاادة 32)

 ( .24خااااااارائط لااااااابعض اإلقلااااااايم ، كمصاااااااار والمغااااااارب والشاااااااام والعااااااااراق )

 

عرف فاى رحالتاه الكثيار عان دياار الشارق والغارب معااً وكاان  احمد بن فضالن :* 

البلغار وقد طلب من الخليفة العباسى المقتادر بااهلل أن يرسال إلياه مان يفقاه فاى  ملك

الدين اإلسالمى ويبنى له مسجداً ، فكلاف الخليفاة ابان فضاالن بهاذه المهماة ، وذلاك 

هااـ . ومااع أن اباان فضااالن لاام يتحاادث فااى رسااالته عاان تفاصاايل مهمتااه 309عااام 

حضااارتهم وعاااداتهم وتجااارتهم . ونتائجهااا ، إال أنااه تاار  صااورة واضااحة للبلغااار و

وأشهر مؤلفاته هى "رسالة بن فضالن فى وصف الرحالاة إلاى باالد التار  والخازر 

 والااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروس والصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقالبة" .

 

هـ( وقاد دأب علاى الطاواف 414 – 310امتدت حياته من ) : أبو حيان التوحيدى* 

فااى أنحاااء األرض ، فااى الحجاااز وفااارس والعااراق والجباال ، وخاااض غمااار الحياااة 

واطلع علاى خوافيهاا ، ولهاذا جااء كتاباه "اإلمتااع والمؤانساة" موساوعة للمساائل 

التاااى تتصااال باااالعلم واألدب واإلنساااان والحياااوان والسياساااة واالجتمااااع والعاااادات 

( . ففاى 25) ويعتبر أبو حيان التوحيادى ساباقاً فاى فان حاوار الحضااراتوالتقاليد . 

مسالمين نظارة دينياة كماا كاان ينظار عصره نظر فيه الرحالاة المسالمون إلاى غيار ال

أيضاً لغير المسلمين نظرة دونية ، نجد أبا حيان التوحيدى ال يفضل أماة علاى أماة ، 

إلاى نسابية  –وفى حديثه مع الوزير العباسى أبى عبد هللا العارض ما يشير إلى ذلاك 

 كل ثقافة أو حضارة ، وضارورة النظار إليهاا فاى ساياق ظروفهاا البيحياة والتاريخياة

إن لكل أمة فضائل ورذائل ، ولكل قوم محاسن ومساوئ ، ولكال طائفاة مان فيقول : 
الناااس فااى صااناعتها وحلهااا وعقاادها كمااال وتقصااير ، وهااذا يقضااى بااأن الخياارات 
 والفضااائل والشاارور والنقااائض مفاضاالة علااى جميااع الخلااق ، مفضوضااة بااين كلهاام

(26. ) 

 

رخى ، وهاو مان أهال القارن الراباع أبو القاسم محمد بن إبراهيم الك االصطخرى :* 

الهجاارى / العاشاار الماايالدى ، طاااف باابالد اإلسااالم وجمااع معلومااات جغرافيااة دقيقااة 

وافية ، رأس مدرسة البلدانيين والمسالكيين المسالمين ، وقاد ألاف كتاباه "المساالك 

م وهااو أول ماان رساام 933 – 930هااـ / 321 – 318والممالااك" فيمااا بااين ساانتى 

سااالمى علااى مااذهب أهاال الرحلااة والمشاااهدة الشخصااية ، وكاال خريطااة للعااالم اإل

المسااالكيين المساالمين الااذين جاااءوا بعااده تااأثروا بااه ونقلااوا ماان خرائطااه ، حتااى 



اإلدريسى ، الذى اعتماد علياه اعتمااداً أساساياً ونقال عناه دون أن يتاأثر باليوناانيين 

ع والمواضااع ، فاى مااذاهبهم الفلكيااة ، والااربط بااين خطااوط الطااول والعاارض والمواقاا

ويقول االصاطخرى فاى مقدمتاه : فاتخاذت لجمياع األرض التاى يشاتمل عليهاا البحار 

صااورة إذا نظاار إليهااا ناااظر علاام مكااان كاال إقلاايم ماان  –الااذى ال يساالك  –المتوسااط 

األرض ، حتاى إذا رأى كاال إقلايم مفصااالً علاام موقعاه ماان هااذه الصاورة ، ولاام تتسااع 

لام يساتحقه كال إقلايم فاى صاورته مان مقادار  هذه الصورة التى جمعات ساائر اإلقلايم

الطااول والعاارض واالسااتدارة والتربيااع والتثليااث ، فاكتفياات ببيااان موقااع كاال إقلاايم 

ليعرف مكانه ، ثم أفردت لكل إقليم من أقاليم اإلساالم صاورة علاى حادة ، بينات فيهاا 

 شاااكل ذلاااك اإلقلااايم وماااا يقااااع فياااه مااان المااادن وسااااائر ماااا يحتااااج إلياااه علمااااه . 

 

يوضاح لنااا الطريقاة العلمياة التااى ساارت عليهاا مدرسااة المساالكيين فاى رساام  وذلاك

إقليماً اختص كل واحد منها بخريطاة  20خرائطها ، وقد قسم إقليم عالم اإلسالم إلى 

، وقاد ابتاادأ بجزياارة العارب ، وجعلهااا إقليماااً قائماااً بذاتاه ، ألن فيهااا الكعبااة ومكااة أم 

ثم أتبع ديار العارب بحار فاارس ، واالصاطخرى  القرى ، وهى واسطة هذه األقاليم ،

هنااا مجاادد ألنااه جعاال جزياارة العاارب أول أقاااليم األرض وواسااطتها ، فااى حااين أن 

المتااأثرين باليونااان جعلااوا فااارس أول بااالد إيرانشااهر أول األقاااليم ، وقااد تبااع كاال 

 ( .27المسااااااااااااالكيين المساااااااااااالمين االصااااااااااااطخرى فااااااااااااى مذهبااااااااااااه هااااااااااااذا )

 

هل ، ويعتباار المؤسااس الحقيقااى لمدرسااة المسااالكيين أبااو زيااد باان ساا : البلخااى *

م ، وهو معاصر لالصاطخرى ، واشاتغل 934هـ /  322المسلمين ، وقد توفى سنة 

كل حياته بالرحالت الجغرافية ، ووضع كتاباً يسمى "صاور األقااليم" ويسامى أيضااً 

ية "تقااويم البلاادان" ويظاان أن هااذا الكتاااب أو مااا ألااف العاارب فااى الجغرافيااا الوصااف

باااأللوان علااى قاادر مااا تيساار لااه ،  –ورساام خاارائط اإلقاااليم اإلسااالمية  –المسااالكية 

وجاادت قطااع كبياارة ماان نصوصااه وخرائطااه فااى مؤلفااات االصااطخرى واباان حوقاال ، 

والترجماات الفارساية لانص البلخااى ، وقاد قيال إن كتاااب االصاطخرى وخرائطاه نقاال 

يللار" وغياره مان البااحثين عن كتاب البلخى ، حتى نشأت مشكلة سماها "كاونراد م

 – Die Balkhiفااى علاام الجغرافيااة العربيااة "مشااكلة البلخااى واالصااطخرى 

Istakhri Frage( "28. ) 

 

أبو القاسم محمد النصيبى ، وهاو ثالاث المساالكيين العارب المسالمين  : ابن حوقل* 

الكبااار بعااد البلخااى واالصااطخرى ، وهااو رحالااة جغرافااى اعتمااد فااى كتابااه جغرافيتااه 

رساام خرائطهااا علااى رحالتااه ومشاااهداته وكتابااات اباان خااردا ذبااة واالصااطخرى ، و

ويقال إنه ولد فى بغداد أو الموصال ، ولهاذا يلقاب بالموصالى ، بادأ رحالتاه الطويلاة 

م بادئاً بالمغرب ، لاه كتااب "صاورة األرض" 943هـ / مايو 331فى رمضان سنة 

اضاااحاً وإنماااا جياااداً ألعماااال مااازود باااالخرائط . وتقااادم خريطاااة ابااان حوقااال مثااااالً و

الجغاارافيين المساالمين الكارتوجرافيااة ، فبااالرغم ماان أنهااا خريطااة توضاايحية للعااالم 

المعااروف آنااذا  إال أنهااا تقاادم فكاارة جياادة عاان توزيااع القااارات كمااا عرفهااا العاارب 



 ( .29المساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمون )

 

م 956هاـ /  346أبو الحسن على ، المتوفى فى فساطاط مصار سانة  :المسعودى* 

، وهاو  913/  301بعد رحلة طويلة زار فيها كل بالد اإلسالم بدأها من بغداد سانة 

رجل موسوعى ، واسع العلم واإلطالع ، وهو معدود فى أكاابر الماؤرخين ، كماا أناه 

ن بأناه إماام الماؤرخين ، علم من أعالم الجغرافيين المسلمين ، وقد وصفه ابن خلدو

وقااال بعااض المستشاارقين إنااه هياارودوت العاارب أو بطليمااوس المساالمين ، وكتابااه 

"مروج الذهب ومعادن الجواهر" يعتبر من عجائب المكتبة اإلساالمية علمااً وثقافاة 

وإحاطااة بكاال معااارف عصااره ، وقااد قاارر فااى كتابااه أنااه رساام خاارائط لاابعض أقاااليم 

ا الجغرافيون الذين جااءوا بعاده ونقلاوا عنهاا ، ولهاذا األرض ولكنها فقدت ، وذكره

فهو يعد من أعالم مدرسة المساالكيين الخارائطيين المسالمين ، وتعاد خريطاة العاالم 

المنسوبة إليه من أدق الخرائط العربية ، فقد نشرها ميللر فى كتابه الخرائط العربية 

هم تصاوراً لصاورة ومنها نرى أن المساعودى مان أعظام الخارائطيين العارب وأحسان

 ( .30األرض )

 

 – 973هاـ / 440 -هاـ 362أباو الريحاان محماد بان احماد البيروناى ) : البيرونى* 

م( ولد فى أسرة فارسية فاى بلادة صاغيرة تسامى بيارون مان باالد خاوارزم ، 1048

ولكنه استعرب وألف أحسن كتبه بالعربية ، وكتابه الذى اشاتهر باه باين الجغارافيين 

باقية عن القرون الخالية" وهو يكشف عن علم واسع بكل علوم األمام هو "اآلثار ال

الساااابقة علاااى اإلساااالم ، وكاااذلك بعلاااوم اإلساااالم ، وكاااان يجياااد البيروناااى العربياااة 

والفارسية واليونانية والسريانية والعبرياة ، ولكناه كاان يارى العربياة أعظام اللغاات 

م تجماع باين خارائط اليوناانيين وأقدرها على الوفااء بمطالاب العلام ، وخريطتاه للعاال

الفلكيااة وخاارائط المساالمين البلدانيااة ، ويعااد البيرونااى ماان العلماااء الااذين باارزوا فااى 

بالط السامانيين والغزنويين من بعدهم ، وقاد صاحب السالطان محماود الغزناوى فاى 

غزو الهند فتعلم الهندية ودرس أحوال الهند وثقافتها وأديانها وألاف فاى ذلاك كتاباه 

روف )تحقيق ماللهند مان مقولاة مقبولاة فاى العقال أومرذولاة( وللبيروناى كتاب المع

 ( . 31وفيرة أخرى منها "تحدياد نهاياة األمااكن فاى تصاحيح مسااحات المسااكن" )

 

أبو الحسن الحسن بن بهلول المعروف بساهراب ، وهاو جغرافاى مسالم  :سهراب * 

كتاااب "عجائااب  فارسااى ، عاصاار القاارن الرابااع الهجاارى وقااد وصااف سااهراب فااى

األقاليم السبعة" طريقة رسام الخارائط ، وقاد عاصار البلخاى ، ونقال كتااب "صاورة 

األرض" للخااوارزمى بعااد إضااافة بعااض الزيااادات الطفيفااة مثاال كالمااه عاان أنهااار 

العااراق ، وهااذا الكتاااب يعااد مختصااراً جافاااً لكتاااب "المرشااد إلااى صااورة األرض" 

ه "صاااورة األرض" كيفياااة رسااام لبطليماااوس ، وقاااد شااارح ساااهراب فاااى أول كتابااا

الخاارائط بادئاااً بشاارح طريقااة رساام خطااوط الطااول ودوائاار العاارض علااى طريقااة 

 ( .32بطليمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوس )

 



م( ، لااه كتاااب 840جعفاار باان محمااد الخااوارزمى )المتااوفى حااوالى  :الخااوارزمى* 

"صورة األرض" الذى نقله عنه ساهراب ، ويمثال الخاوارزمى مدرساة الجغارافيين 

" العااالم George Sartonوس ، وقااد قاارر جااورج سااارتون "المتااأثرين ببطليماا

األمريكاااى صااااحب كتااااب "المااادخل إلاااى تااااريخ العلااام" أن الخاااوارزمى هاااو أعظااام 

الجغرافيين فى التاريخ ، وقال عنه : إنه أدق من بطليموس ، وأنه يفاوق بطليماوس 

ة بكثير فاى الملكاة العلمياة والوصاف الجغرافاى ، وقاد قاام الخاوارزمى بشارح طريقا

رسم الخرائط وخطوط الطول ودوائار العارض ، وباين طريقاة توقياع أساماء األعاالم 

الجغرافيااة علااى الرساام بحسااب التقساايم إلااى األقاااليم الساابعة ، إال أنااه كااان صاااحب 

تواضع جم ، إذ ختم كالمه فى كتابه الشهير قاائالً : واعمال جمياع ذلاك علاى قادر ماا 

جادول األرض ، وقاد رسامت لاك ذلاك ، قد بينت لك ، واستخرج الطول والعرض من 

 ( .33واحااااااااااااااااذر الزلاااااااااااااااال ، وهللا يوفقااااااااااااااااك إن شاااااااااااااااااء هللا تعااااااااااااااااالى )

 

شمس الدين أبو عبد هللا بان أباى بكار المقدساى "المعاروف بالبشاارى  : المقدسى *

وابن البناء" ، عااش فاى القارن الراباع الهجارى "العاشار المايالدى" ولاد فاى بيات 

هاـ ، تنقال فاى أقااليم العاالم اإلساالمى 390ى م وتاوف945هـ / 335المقدس حوالى 

للتعرف على شعوبها ومعالمها وتقاليدها وأشهر كتباه "أحسان التقاسايم فاى معرفاة 

( ، وصاااف 34هاااـ )390 -هاااـ 375األقااااليم" الاااذى ألفاااه فاااى مديناااة شااايراز عاااام 

المقدسااى األقاااليم اإلسااالمية ، وقااد قساامها إلااى أربعااة عشاار إقليماااً : سااتة عربيااة 

ة للعجم ، وقد قسم األقاليم إلى كور ، ثم لكل كورة قصبة ، ثم لكل قصابة مادن وثماني

. ويقااول : أعلاام أنااا جعلنااا األمصااار كااالملو  والقصاابات كالحجاااب والماادن كالجنااد ، 

والقرى كالرحالة .. وتجادر اإلشاارة إلاى أن المقدساى قاد أبارز فاى دراساته ووصافه 

، واهم ماا تشاتمل علياه هاذه الخالصاة  ل قاليم شخصية كل إقليم فى خالصة موجزة

عااادة هااو أباارز أهاام ساامات المناااخ والمااذاهب الدينيااة ، واللغااات والقبائاال ومصااادر 

( . ويعتباار كتابااه ذروة كتااب المسااالكيين المساالمين ، وهااو 35الثااروة واألسااواق )

رحالة طاف ببالد الدنيا وخالط كل أصناف الناس وقد ذكر فى كتابه أنه رسام خارائط 

فيااة ، ال توجااد فااى كتبااه ، ولكاان المستشاارق "كااونرادميللر" عثاار علااى أصااول جغرا

أخاارى علااى خاارائط منسااوبة إليااه منهااا واحاادة كاناات فااى النسااخ األولااى ماان كتاااب 

( ، إال 22"التنبيه واإلشراف" للمسعودى ، وقد سبق أن عرضناها فاى شاكل رقام )

علمياة ، فهاى تتضامن أن المسعودى قاد علاق عليهاا بعباارة فاى غاياة مان األهمياة ال

الحقيقة الكبرى التى اطلاع عليهاا "كولومباوس" وكانات أساسااً للكشاف الكولاومبى 

الذى غير وجه الجغرافيا والتاريخ ، وهى لهاذا تعاد ذروة علام الخارائط العربياة قبال 

 ( .36اإلدريساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى )

 

( : وهااو ماان عائلااة عربيااة كاناات 1094 - 1028"أبااو عبيااد هللا" ) : البكاارى* 

أسبانيا ، من أشهر كتبه "المسالك والممالك" وقد تكون من عدة مجلدات  تعيش فى

احتوت أرجاء العالم اإلساالمى ، ويتمياز هاذا الكتااب بأناه أمادنا بمعلوماات حياة عان 

بااالد كاناات أقاال شااهرة وقلاات المعلومااات عنهااا آنااذا  ، كاابالد المغاارب والسااودان 



باسام "تاذكرة النسايان فاى )أفريقيا جنوب الصحراء( وقاد خصاص لاه جازءاً خاصااً 

 ( .37أخباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ملاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااودان" )

 

هاـ مان أسارة متوساطة الحاال ، 394ولد فى فارس سنة  : ناصر خسرو القياداتى* 

وكان واسع اإلطاالع ، قارأ فاى الاديانات المختلفاة ، وكااد يصال إلاى درجاة اإللحااد ، 

األولاى :  م ، والتاى انقسامت إلاى ثاالث مراحال :1047وقام برحلتاه إلاى مكاة سانة 

م والثانيااة إقامتااه فااى 1407وتنتهااى إلااى القاااهرة ساانة  1045تباادأ ماان ماارو ساانة 

، والثالثااة عودتاه إلاى بلاخ عاان طرياق الحجااز ، واسااتمرت  1504مصار إلاى سانة 

أكثر من سنتين ودون ناصر خسارو رحلتاه يومااً بياوم ، وكاان معجبااً بمصار وكتاب 

كاار فيهااا أطعمااة أهاال مصاار وخيااراتهم عنهااا الكثياار ، مثاال "المائاادة الساالطانية" وذ

(38. ) 

 

الشريف ابو عبد هللا محمد بن عبد هللا بان إدرياس . وتمتاد حياتاه مان  : اإلدريسى* 

م ولد فاى مديناة سابتة المغربياة . وهاو ينتساب 1165 – 1100هـ / 560 – 493

إلااى الشااجرة اإلدريسااية عاان طريااق بنااى حمااود األندلساايين الحساانيين ، أشااهر كتبااه 

المشتاق فى اختراق اآلفاق" الذى وصف فيه خريطته األولى لا رض . كماا  "نزهة

دخل فى خدمة ملاك صاقلية "الملاك روجار الثاانى" وقضاى  –سبق أن أوضحنا ذلك 

حياتااه فااى تجااوال ، وقااام بعاادة رحااالت فااى إفريقيااا ، وغيرهااا ، واسااتعان بااه الملااك 

كماا أن لإلدريساى  –آناذا  روجر فى جمع المعلومات الجغرافية والعلمية والمعرفية 

 ( . 39كتاباااااً مشااااهوراً "صاااافة المغاااارب وأرض السااااودان ومصاااار واألناااادلس" )

أبو الحساين محماد بان جبيار الكناانى البنساى ، يعاد مان أبارز الرحالاة  : ابن جبير *

المساالمين الااذين سااجلوا أخبااار رحالتهاام بدقااة ، كمااا اشااتهر بتفوقااه فااى كتابااة النثاار 

كم غرناطة اضطره إلى شرب الخمر وكافأه علاى ذلاك بسابعة والشعر ، ويذكر أنم حا

كؤوس مملوءة بالدنانير "عزم ابن جبيار علاى أن يحاج إلاى بيات هللا الحارام تكفياراً 

هاـ ، 578عن خطيحته" ، وهكذا نبتت عناده فكارة الرحلاة ، وبادأت رحلتاه فاى سانة 

هاـ 581طنه فى ومر بمصر والجزيرة العربية والعراق والشام ، ووصل عائداً إلى و

، وخلااف مااا يساامى "رحلااة اباان جبياار" واصاافاً األحااوال االجتماعيااة واالقتصااادية 

 ( .40والسياسااااااااااية للمناااااااااااطق التااااااااااى قااااااااااام بزيارتهااااااااااا وصاااااااااافاً دقيقاااااااااااً )

محمد بن عبد هللا بن محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجى : وكنيته أبو  : ابن بطوطة *

هـ ، وتشاير نسابه "اللاواتى" 703نة عبد هللا ولقبه شمس الدين ، ولد فى طنجة س

إلى أنه ينتمى إلى قبيلة "لواته" وهى إحدى القبائل البربرية التاى انتشارت بطونهاا 

 علاااااااى طاااااااول السااااااااحل الشااااااامالى إلفريقياااااااا مااااااان المغااااااارب حتاااااااى مصااااااار .

ألاف ميال  75قضى ابن بطوطة قراباة رباع قارن فاى الترحاال ، قطاع فيهاا أكثار مان 

( وكااان الحااافز األول الااذى دفعااه علااى 33قاام )ألااف كاام" كمااا فااى الشااكل ر120"

الخااروج هااو أداء فريضااة الحااج ، وباادأ رحلتااه ماان طنجااة وهااو فااى ساان الثانيااة 

والعشرين . ويعد ابن بطوطاة أعظام الرحالاة فاى عصاره والعصاور الساابقة لاه ، إذ 

 أناه طااف معظام بقااع العاالم القاديم فاى وقتاه ، وتنقسام رحالتاه إلاى ثاالث رحاالت :



 

خرج من طنجة مسقط رأساه قاصاداً بيات هللا الحارام ، فوصال إلاى لة األولى :الرح -

"تلمسان" وأقام بها ثالثة اشهر ، ثم وصل إلى "سوسة" "فاإلسكندرية" ثم قصاد 

صااعيد مصاار إلااى "قااوص" ووصاال إلااى ميناااء "عيااذاب" علااى البحاار األحماار ولاام 

ل بااين األتاارا  يسااتطع أن يكماال رحلتااه عاان طريااق البحاار األحماار الضااطراب األحااوا

وقبائل البجا ، فعاد إلى قوص ومنهاا ساافر إلاى شارق الادلتا "بلبايس" ومنهاا علاى 

الشام وتنقل بين بالد الشام ثم ذهب ألداء فريضاة الحاج فقطاع الجزيارة العربياة مان 

الشمال إلى الجنوب من ناحية الحجاز ، وارتحل منها إلى العراق ، وقام بجوالت فاى 

أن يعاود ثانياة للحاج ، ثام زار زبيار فاى الايمن ، وعبار البحار  مدنها وما حولهاا قبال

األحمر من عادن إلاى زيلاع ومقديشايو فاى إفريقياا ، وبعاد عودتاه مان شارق إفريقياا 

طاااف بالسااواحل الجنوبيااة الشاارقية ماان بااالد العاارب قباال أن يختاارق شاارق الجزياارة 

ر ماان بااالد العربيااة إلااى جنااوبى العااراق وإقلاايم خوزسااتان فااى إيااران ، وطاااف بكثياا

األناضول وزار القسطنطينية ، وأبحر إلى القارم ، وزار إياران وباالد ماا وراء النهار 

هاـ ، ثام زار ساومطره جناوب آسايا والصاين شارق آسايا ، ثام 734ودخل الهند عام 

زار الهنااد وموانيهااا وساارنديب وجاازر المالااديف ، وكااان بالشااام حااين انتشاار وباااء 

أبحار مان مصار عائاداً إلاى تاونس ومنهاا إلاى  هاـ ، ثام749الطاعون فى مدنها عاام 

 مديناااااااااااااة فااااااااااااااس ثااااااااااااام إلاااااااااااااى طنجاااااااااااااة فاااااااااااااى نهاياااااااااااااة المطااااااااااااااف .

 

 وطااااااااااف فيهاااااااااا ابااااااااان بطوطاااااااااة باااااااااالد األنااااااااادلس . الرحلاااااااااة الثانياااااااااة : -

 

بعااد أن أبحاار اباان بطوطااة ماان األناادلس إلااى مااراكش وسااافر إلااى الرحلااة الثالثااة : -

سجلماسة ثم زار بعاض  مكناس وفاس وتابع رحلته إلى السودان الغربى فوصل إلى

الساالطنات التابعااة لملااك مااالى ووصاال إلااى تمبكتااو حينمااا كاناات مركاازاً للحضااارة 

اإلسااالمية ، واتجااه شاارقاً حيااث زار )تاكاادا( أكباار ماادن الطااوارق ، ثاام زار بعااض 

وقاد ذكار أناه رأى نهار النيجار  –الجهات الواقعة شرقى النيجار ، ثام عااد إلاى فااس 

 ( .41يسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااير إلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى الشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارق )

 

فى الحقيقة كانت معلومات ابن بطوطة تتصف بالدقة والصاحة فعان جهاات أفريقياا و

التاى كانات مجهولاة فقاد اتهام بأناه باالغ فاى ذكار مشااهداته ،  –على سبيل المثال  –

ولكن أتضح فيما بعد بأن وصفه للظواهر الجغرافياة التاى شااهدها بهاا مان الدقاة ماا 

 ( .42ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادعو لإلعجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب )

 

 بطوطاااااااااااااااااااااااااااة : مااااااااااااااااااااااااااان ثماااااااااااااااااااااااااااار رحاااااااااااااااااااااااااااالت ابااااااااااااااااااااااااااان

 

كماااا أن ماااا ورد عااان الهناااد بصااافة خاصاااة فاااى رحاااالت ابااان بطوطاااة لاااه أهمياااة  -

إثنوغرافية وجغرافية كبيرة ؛ لكشفه عن نواحى االلتقاء والتماازج باين الحضاارتين 

 اإلساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمية والهندياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة . 



استطاعت رحالت ابن بطوطة عمل إطاللة بانورامية على العالم اإلسالمى فى القارن 

ى الرابااع عشاار الماايالدى ، فااالرحالت أفصااحت عاان ترامااى أطرافااه الثااامن الهجاار

 ،وامتااااااداد بقاعااااااه ، وتنااااااوع شااااااعوبه ، وتباااااااين تقاليااااااد األقااااااوام وعاااااااداتهم .

 

كما أن رحالت ابن بطوطاة قاد أبارزت الجاناب المشارق مان الحضاارة اإلساالمية ،  -

يها الانفس فإذا كان التاريخ اإلسالمى يشير فى بعض عصوره إلى أحداث ال ترتاح إل

فقد جاءت رحالت ابن بطوطة لتؤكد لنا وجود عالم إساالمى آخار متمثال فاى شاعوبه 

وليس حكامه يخلو من الحروب والصراع والقتل والتدمير "عالم واساع تساكنه أماة 

 ( .43واحااااادة يااااااربط باااااين أفرادهااااااا راباااااط اإلسااااااالم والماااااودة واإلنسااااااانية" )

 

ين والعارب ، ولقاد ترجمات رحاالت ابان كما نالت الرحلة بعض االهتمام من الغاربي -

بطوطاااة إلاااى عااادة لغاااات ، وتناولهاااا باااالتحقيق دراساااة المستشااارقين الفرنسااايين 

ديفريماارى وسااانغتينى فااى أواخاار القاارن التاسااع عشاار ، وكااذلك دراسااة المستشاارق 

 ( .44الفرنسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى "بالتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااش ترابيبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة" )

 

بان عمارو بان هو الشايخ شاهاب الادين احماد بان ماجاد بان محماد : احمد بن ماجد* 

فضاال باان دويااك باان يوسااف باان حساان باان حسااين باان أبااى معلااق السااعدى باان أبااى 

الركائاااب النجااادى ، المكناااى باااالمعلم والمعلااام العرباااى ونااااظم القبلتاااين )مكاااة وبيااات 

المقدس( وشهاب الدنيا والدين وأسد البحار وليث الليوث ورابع ثالثاة مان المعالماة 

ان وساهل بان أباان ولياث بان كهاالن ، المشهورين فاى البحار وهام : محماد بان شااذ

ويقول عنهم ابن ماجد : أن خبرتهم مع ذلك محدودة ، فهام لام يركباوا البحار إال مان 

 سااااااااااااااااااااااااااااااااااااايراف إلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااى بااااااااااااااااااااااااااااااااااااار مكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااران .

وينحدر ابن ماجد نفسه من أسرة ربابنة ، فأبوه كان ربانااً يلقاب برباان البارين "بار 

يالده أو وفااة احماد بان العرب وبر العجم" . وال يعرف علاى وجاه التحقياق تااريخ ما

ماجد ، غير أن الثابت هو أن نشاطه انحصر فى النصاف الثاانى مان القارن الخاامس 

عشر الميالدى "أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر الهجرى" إال أنه قد أرجع أنور 

عبد العليم : أن تاريخ ميالد ابن ماجد يمكن تحديده علاى وجاه التقرياب باين سانوات 

، ومن خالل الرجوع إلى قصايدته المساماة "ضاريبة الضارائب" ، هـ 840 – 835

 هاااااـ . ويقاااااول فيهاااااا أن سااااانه تجااااااوز ساااااتين حجاااااة .900وفيهاااااا ذكااااار عاااااام 

ألف احماد بان ماجاد العدياد مان الكتاب الخاصاة بعلام الفلاك وأبعااد النجاوم والمالحاة 

وماان أهمهااا "الفوائااد فااى أصااول علاام البحاار والقواعااد" وذكاار فيااه تجاربااه طااوال 

سين سنة ، وله العديد من المؤلفات األخارى القيماة منهاا "كتااب الماول ساواحل خم

المحيط الهندى" "كنز المعالمة فى علم المجهوالت فى البحار" "ضاريبة الضارائب 

 مؤلفاااااً . 25فااااى القياسااااات الفلكيااااة" ، باااال تجاااااوزت مؤلفااااات احمااااد باااان ماجااااد 

ماان عاارب شااجر ، كااان معاصااراً الباان ماجااد ، ولااه العديااد ماان  : سااليمان المهاارى* 

المؤلفااات أولهااا : "العماادة المهريااة فااى ضاابط العلااوم البحريااة" الااذى يرجااع تاااريخ 

هـ ، وينقسم هذا الكتاب إلى سبعة أبواب األول يبحث فى أصاول 917تأليفه إلى عام 



النجاوم والثالاث فاى المالحة الفلكية مع التعريف بالمصطلحات ، والثانى يتحدث عن 

الطاارق البحريااة فااوق الااريح وتحاات الااريح والرابااع يتناااول الطاارق الموصاالة للجاازر 

الكبرى ، والخامس يبحث فى قياس الجاه والفرقدين "وهما النجماان ألفاا وبيتاا مان 

نجااوم الاادب األصااغر كمااا نعرفهمااا اليااوم" والاانعش "وهااى الثالثااة نجااوم ألفااا وبيتااا 

أمااا الباااب السااادس فيتناااول الرياااح الموساامية بااالمحيط وجامااا ماان الاادب األكباار" 

الهندى ، ويصف الباب السابع البحر األحمر "بحر القلزم" ويلاى ذلاك وصاف لكثيار 

ماان الطاارق المالحيااة . أمااا المصاانف الثااانى الكبياار للمهاارى فهااو بعنااوان "المنهاااج 

ى الفااااخر فاااى علااام البحااار الزاخااار" . إلاااى جاناااب مؤلفاااات أخااارى مهماااة . وهاااى فااا

مجموعها تتبع نفس المنهج الذى سار عليه سلفه احمد بن ماجد ، بل هاى فاى كثيار 

من األحوال شرح لتلك المؤلفاات ، ويتفاق الارجالن علاى أن علام البحار وفنوناه مان 

 ( .45العلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوم العقلياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة التجريبياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة )

" . جاء بعد ابن بطوطاة بماا Leo Africanusليو اإلفريقى ": حسن بن الوزان* 

م مان والادين مغاربيين ، وقاد غاادر 1493قارنين ، ولاد فاى غرناطاة فاى يقرب مان 

والداه غرناطة إلى فاس التى كانت من أهام مراكاز الثقافاة اإلساالمية ، فوجاد مجااالً 

مناسباً للثقافة ، وعمل فى عادة وظاائف ، لكناه بادأ رحلتاه فاى صاحبة التجاار ، وقاد 

ياة التاى زارهاا ، وكاان ميادان هاذه أعطته هذه الرحالت معرفة واسعة بالبالد اإلفريق

الرحالت شمال إفريقيا ، والساودان العرباى ، وهاذه الارحالت بالاذات التاى بادأها فاى 

م موفااداً ماان شااريف فاااس إلااى دولااة صاانغاى أماادتنا بمعلومااات عاان داخاال 1510

إفريقيا المجهول آنذا  ، وقد قام برحلته هذه عن طريق سجلماسة إلاى تمبكتاو التاى 

شيقاً ، وقد كانت فى ذلك الوقت فى قمة مجادها ، ثام زار مملكاة ماالى  وصفها وصفاً 

م 1518، ومن صنغاى اتجه شرقاً على بالد الهوسا ثم اتجه إلى بورنو ، وفاى عاام 

أسر حسن بن الوزان ضمن ركاب سفينة عربية استولى عليهاا قرصاان المسايحيين 

" الاذى اكتشاف Leoلعاشار ، وحمله القرصان إلى أوروبا وقدموه إلى الباباا "لياو ا

 ذكااااااااااءه فمنحاااااااااه حريتاااااااااه وضااااااااامه لحاشااااااااايته وأطلاااااااااق علياااااااااه اسااااااااامه .

 

 

وعندما أسر لياو اإلفريقاي كاان يحمال معاه مساودة لمشااهداته فاى رحلتاه اإلفريقياة 

التى أطلق عليها اسم "تاريخ ووصف إفريقيا" فأتمها ونشرت ألول مارة باإليطالياة 

م تحاااات اساااام : 1600لااااك عااااام م وترجماااات إلااااى اإلنجليزيااااة بعااااد ذ1550عااااام 

"History and De******ion of Africa( "46. ) 

( اتجااه فااى رحلتااه إلااى 1806 - 1752وهااو تركااى األصاال ) : أبااو طالااب خااان* 

م( وقد عمال فتارة مان حياتاه بالهناد ، وكاان 1799هـ )1213العراق وأوروبا عام 

رقية عالياة ، بادأ رحلتاه أبو طالب خان نافذ المالحظة ، منعم النظر ، مثقفااً ثقافاة شا

من كلكتا قاصاداً أوروباا فازار إنجلتارا وفرنساا وتركياا وباالداً أخارى ، ثام رجاع إلاى 

م ، وقد تضمنت هذه الرحلة الكثير من المعلومات والمقارناات باين 1803الهند عام 

اإلنجليز والفرنسيين واأليرلنديين فى مظهرهم وسلوكهم وتقاليدهم وعاداتهم ، وقاد 

وروبيااون فااى مااادة رحلتااه مالحظااات وأوصااافاً قلمااا تتطاارق إليهااا رحااالتهم وجااد األ



(47 ) 

ولاد فاى طهطاا بصاعيد مصار ، قاام برحلتاه إلاى أوروباا  : رفاعة رافع الطهطااوى* 

م إلااى فرنسااا ، ولكاان 1826بتكليااف ماان والااى مصاار محمااد علااى باشااا ، باادأت عااام 

بالنسابة للطهطااوى مختلفااً  رحلة الطهطاوى كانت للتعليم هذه المرة ، فكان الوضاع

هذه المرة عن الرحالة السابقين الذين رحلوا إلاى أوروباا ، كاابن فضاالن ماثالً الاذى 

كلف أيضاً من الحاكم فى القرن الراباع الهجارى لايعلم النااس . إباان حقباة الحضاارة 

العربية اإلسالمية الزاهية ، أماا الطهطااوى الطالاب فقاد عاصار فتارة اضامحالل تلاك 

ارة إال أن تقريااار رحلاااة الطهطااااوى حظاااى وال يااازال يحظاااى باهتماااام الغااارب الحضااا

والشرق لما به من معنى وتحفز فى نقل حضارة الغرب الزاهرة إلى حضارة الشارق 

 ( .48اآلفلاااة ، وكاااان هاااذا التقريااار هاااو "تخلااايص اإلبرياااز فاااى تلخااايص بااااريز" )

 : أثااااااااااااااااار الرحلاااااااااااااااااة علاااااااااااااااااى الفكااااااااااااااااار الجغرافاااااااااااااااااى اإلساااااااااااااااااالمى
 

كر الجغرافى فى ظال الارحالت التاى قاام بهاا المساالكيون والجغرافياون لقد ازدهر الف

المسلمون ، وجابوا خاللها ربوع العالم القديم ، واألمصار اإلسالمية علاى الساواء ، 

فلمااا أوضااحوا جغرافيااة العااالم اإلسااالمى ، فأوضااحوا أيضاااً جغرافيااة بااالد الصااين 

ى معرفاة العاالم اإلساالمى دون ساواه والهند وأوروبا ، ولم يتحيز الرحالة األوائل إلا

كمااا ياادعى الاابعض بقصااد أو باادون قصااد ، ولااذلك فقااد أسااهمت رحااالت الجغاارافيين 

 المسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمين فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى اآلتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى :

 

كشااف األغلااب األعاام ماان معااالم وأعااالم العااالم القااديم ، فااأخرج الجغرافيااون  أواًل :

خريطاة  صورة األرض بطريقة إبداعية جسدها بصورة جيدة الشريف اإلدريسى فاى

العالم ، لتكون مفخرة للمسلمين والعرب بين األمام والشاعوب علاى مار العصاور وال 

 زالاااااااااات الكاااااااااارة المجساااااااااادة لاااااااااا رض بمتاااااااااااحف أوروبااااااااااا حتااااااااااى اآلن .

 

أشرفت الدولة اإلساالمية الزاهارة علاى مساالك العاالم القاديم المختلفاة البرياة  ثانياً :

لبرية والمعابر ، كانوا أيضاً ساادة والبحرية على السواء ، وكما كانوا سادة الطرق ا

 البحاااااااااااااااااااااااااااااار وخبااااااااااااااااااااااااااااااراء البحااااااااااااااااااااااااااااااار والمحيطااااااااااااااااااااااااااااااات .

 

كانت الرحالت فى أغلبها مجهودات شخصية إال قليالً منها ، التى كلف الحاكم  ثالثاً :

بعض الرحالة ألغراض محددة ، األمر الذى يجعال هناا  حاجاة إلحيااء روح الفرياق 

التى سبقتها ، ففى حين كانت رحلاة ابان  بين األمة اإلسالمية جمعاء أسوة بالشعوب

بطوطة مثالً رحلة شخصية فردية كانت رحلة فاسكودى جاما رحلة تتبناها دولة مان 

 حياااث اإلنفااااق واألهمياااة ودعمهاااا كاااى تااانجح وتحقاااق لهاااا كااال المصاااالح واإلرب .

 

كشف الرحالة والجغرافيون المسلمون عن تراث إساالمى هائال غرثاه الفاتح  رابعاً :

مى بااين أرجاااء وأقاااليم العااالم اإلسااالمى الااذى كاناات تقطعااه البحااار واألنهااار اإلسااال

والمحيطات والصحراء والجبال ، هو وحدة ترابط الشعوب فاى هادف ومصاير واحاد 



، هذا على الرغم مما تشهده البالد اإلسالمية آنذا  من صراعات ولكنها بين الحكاام 

 وألغاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراض سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالطوية .

 

ابااات الرحالااة والمسااالكيين والجغاارافيين عاان ثااروة أفاارزت رحااالت وكتخامساااً : 

معلوماتية هائلة كانت النور والدليل إلى ما يسمى بالكشاف الجغرافاى للهناد علاى ياد 

 فاسااااااااااااااااااااكودى جامااااااااااااااااااااا ، بواساااااااااااااااااااااطة رحالااااااااااااااااااااة مسااااااااااااااااااااالمين .

 

ال نبالغ إذا قلنا إن التراث اإلسالمى الجغرافى الذى أفرز خريطة العالم بكال  سادساً :

قوانين واألسس الجغرافية والبيحية كان وراءها الكشاف الجغرافاى معالمها ووضع ال

 وساااوف نوضاااح ذلاااك فيماااا بعاااد .  –للعاااالم الجدياااد ، الاااذى غيااار خريطاااة العاااالم 

بالرغم من اعتراف بعض مفكرى أوروبا بتأثير التراث اإلساالمى فاى العاالم  سابعاً :

األكبار نحاو طماس هاذه  والحضارة الغربية من أمثال "ميللر" ، إال أناه سااد االتجااه

الحقيقاة أو التقلياال ماان شااانها ، "كمااا يقااوب الشاايال" وقااد زكااى هااذا االتجاااه حركااة 

االستعمار األوروبى الواسعة والكاسحة للعالمين العربى واإلسالمى ومحارباة هوياة 

اإلسالم فيهما ، حتاى عجاز العارب والمسالمون عان االبتكاار واإلباداع واإلساهام فاى 

 ( .49ركاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب الحضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة )

 

وضح جلياً أن أغلب النخب المثقفة من الشعوب اإلسالمية قد أقروا واقتنعاوا  ثامناً :

أن تراثهم القديم أصبح ال يمثل إال عبحاً ثقيالً يجب االبتعاد عنه واالتجااه نحاو الحيااة 

الجدياادة علااى الطريقااة الغربيااة ، علماااً بااأن التااراث القااديم هااو القاعاادة التااى ال يقااوم 

 إلسالمى إال عليها .صرح حضارى جديد للعالم ا

 مصادر و مراجع المحاضرة 
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 المحاضرة الرابعة
 الرحلة وأدبها في اللغة العربية

 1دراسة تاريخية

 
 
 

 مفهوم الرحلة واستمرارها:

                                                           
 األستاذ محمد رضي الرحمن القاسميبحث 1

 



الرحلة مشتقة من االرحتال وهي تعين االنتقال من مكان آلخر؛ لتحقيق  
 معنويا.هدف معني، ماديا كان ذلك اهلدف أو 

والرحلة متصلة بتاريخ اإلنسان منذ أقدم العصور. فأول رحلة قام هبا  
اإلنسان هي رحلة من بساتني اجلنة إيل سطح األرض. و إليه أشار قوله تعايل: قلنا 

 اهبطوا منها مجيعا.
 ومنذ ذلك التاريخ السحيق مل تتوقف رحالت البشر. 
 وتارخيية:وتدل على استمرار الرحلة أدلة نقلية  

 األدلة النقلية:
رحلة نوح عليه السالم وأتباعه املؤمنني يف السفينة ثابتة بالكتاب  – 1 
 والسنة.
رحلة موسى عليه السالم من مصر إىل شعيب عليه السالم يف مدين  - 2 

مرة، ومرة أخرى مع اليهود ثابتة بالكتاب. ورحلته العلمية إىل اخلضر مسطورة يف 
 الكتاب.
ورحلة إبراهيم عليه السالم مع زوجته وطفله مسجلة يف الكتاب  - 3 
 والسنة.

 
 األدلة التاريخية:

 ثبتت بالكتب التارخيية واآلثار القدمية: 
 أن ملوك مصر ارحتلوا إىل آسيا.  - 1 
 أن امللكة حتشبسوت ارحتلت إىل بالد الصومال. – 2 
خاضوا فيها عباب احمليط أن الفينيقيني كانت هلم رحالت حبرية كبرية،  – 3 

األندلسي، وحطوا رحاهلم يف اجلزائر الربيطانية، وأقاموا مستعمرات هلم على طول 
 حبر الروم يف اجلنوب ويف إسبانيا.



أن سفن أبناء روماوصلت إىل جزائر كناريا يف احمليط األندلسي، كما  – 4 
 وصلت إىل اهلند والشرق األقصى.

والتبديل خللق  –اإلنسان اليت فطر اهلل عليها  وباإلضافة إىل ذلك فإن فطرة 
تشري بوضوح إىل أن اإلنسان ُخلق راحال، وحمبا للتنقل والرحلة. وإن أعجزته  –اهلل 

الرحلة، ختيل رحالت غري حمسوسة يف عامل اخليال، وحنن جند ذلك مبثوثا يف 
 األساطري األوىل.

صر القدمي بني قرى كما يتضح استمرار الرحلة من وجود التواصل يف الع 
 مبعثرة فوق رقعة هائلة من املعمورة.

 أغراض الرحلة
تتعدد الدوافع اليت حتمس اإلنسان للرحالت، وختتلف من شخص إىل آخر،  

 ومن قوم لقوم، ومن عهد لعهد، إال أهنا يف األغلب ال خترج عن أن تكون:
 دوافع دينية: -1

 وهذا القسم يتعدد بتعدد أنواعه: 
: اخلروج من داراحلرب إىل داراإلسالم، ملا هني عن العمل اهلجرة -أ 

 بالشريعة، وعن القيام بالشعائر.
أداء فريضة احلج: وهي فرض بالنسبة حلجة العمر ملن استطاع إليه  –ب  
 سبيال.
 الرحلة للجهاد أو الرباط يف سبيل اهلل. -ج 
وا، كيف كان الرحلة بقصد العربة واالتعاظ. )قل سريوا يف األرض فانظر  -د 

 عاقبة املكذبني(
 تبليغ الدعوة إىل أقطارالعامل. -هـ 

 دوافع علمية أو تعليمية: -2



بغرض االستزادةمن العلم يف منطقة أخرى من العامل، ذاع صيت أبنائها يف  
 جماالت العلوم كاحلديث والفقه والطب واهلندسة وغريها.

 والكشوف اجلغرافية.ومن قبيل ذلك أيضا رحالت البحوث العلمية  
 دوافع سياسية: -3

كالوفود والسفارات اليت يبعث هبا احلكام إىل حكام الدول األخرى؛ لتوطيد  
 العالقات، ولتبادل الرأي.

 دوافع حربية: -4
وكانت ال هتدف غالبا إالَّ إىل التوسُّع يف األرض على حساب األمم  

 والسيطرة عليها.الضعيفة؛ بغرض استغالل مواردها، وفْرض سيادهتا 
 دوافع سياحية و ثقافية: -5

تصدر عن رغبة يف الطواف نفسه والسفر لذاته، وحب التنقل وتغيري  
األجواء، ومعرفة اجلديد من خلق الطبيعة والبشر، وقد تكون ملعرفة املعامل الشهرية  

 كاآلثار واملنارات وغريها.
 دوافع اقتصادية: -6

أسواق جديدة ملنتجات حملية، أو جللب سلع للتجارة وتبادل السلع،أو لفتح  
 تتوافر يف بالد أخرى، وتندر يف بلد املسافر.

 وقد يكون هربا من الغالء، وسعيا وراء الرخص. 
 وقد يكون للعمل. 

 دوافع صحية: -7
كالسفر للعالج أواالستشفاء،أو إراحة النفس من ألوان العناء وختليصها من  

 الريفية وحنوها.الكدر كاالرحتال إىل املناطق 
 وقد يكون هربا من الوباء والطاعون والتلوث. 

 أغراض أخرى: -8



 كالسخط على األحوال، أو اهلروب من العقوبة. 
 مفهوم أدب الرحالت:

إن هذا الفن من فنون األدب العريب مل يظهر حتت مسمى أدب الرحالت،  
أو السرية الذاتية أو   كتب التاريخ أو اجلغرافيا»وإمنا كان يظهر أحيانا حتت خانة 
« أدب الرحالت»وهكذا فإن هذه التسمية .. «كتب االعرتاف أو أدب االعرتاف

تسمية وليدة هذا العصر وما شهده من دراسات ومصطلحات وتقسيمات لفنون 
 وألوان املعرفة األدبية.

وعلى رغم هذا فإن املشكلة فيما يطلق عليه أدب الرحالت التزال قائمة  
 وجود تعريف دقيق هلذا الفن يؤطر حدوده.من حيث عدم 

 أنسب التعاريف ما يلي: 
هو نوع من األدب الذي يصور فيه الكاتب ما جرى له من أحداث، وما  

 صادفه من أمور يف أثناء رحلٍة قام هبا إىل أحد البلدان.
أوميلي أو حيدث مشاهداته ومشاعره جتاه ما مسع وما رأى، ويسطر ذلك  

 شخص آخر.
 أدب الرحلة:موضوع 
كل ما يراه املغرتب الرحال ويعايشه ويقرأه عن مالمح بلد أجنىب بعادات،  

وتقاليد سكانه، وخلفيته السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وأحداث 
يعايشها األديب ومواقف تأثر هبا، ومهوم عاىن منها يف ذلك البلد األجنيب، طالت 

مشاعر ختتلج ىف نفس املغرتب جتاه األمور السابقة، و  أم قصرت مدة إقامته فيها، و 
 كذلك جغرافيا ذلك البلد.
 أسباب نشأة أدب الرحلة:

سبق أن أناسا يف كل عصر ومصر يف رحالت دائبة،ومل تتوقف الرحلة منذ  
 وبعضهم كان يدوِّن رحلته، ويسجلها قصة باقية عرب العصور. أقدم العصور:



 وتدوين الرحالت: فمن أسباب نشأة أدب الرحلة 
 أن يطلب احلاكم من الرحالة تدوين الرحلة. -1 
 أو يطلب األصدقاء ذلك. -2 
وقد تكون رغبة الرحالة أنفسهم يف إفادة القراء وتثقيفهم باجلديد،  -3 

وتعريفهم بتاريخ البلدان وحضارهتا وشعوهبا، وأبرز معاملها وعجائبها وعاداهتا 
 وتقاليدها.

يضًا أن يهتدي املسافرون هبذه الرحلة املدونة فتكون ومن األسباب أ -4 
 دلياًل هلم.

وكذلك إلبراز مناسك احلج والعمرة، وإعانة املسلمني على معرفة الديار  -5 
 املقدسة وكيفية الوصول إليها والتجول فيها.

 نشأة أدب الرحلة وتطوره:
العصر القدمي العصور اليت مر هبا أدب الرحالت ثالثة على النحو اآليت:  

 والوسيط واحلديث.
العصرالقديم )منذ أقدم العصور إلى القرن الثالث الهجري، الموافق للقرن 

 التاسع الميالدي(
سبق أن الرحالت متصلة بتاريخ اإلنسان، ومن األمور الفطرية إخبار الرحالة  

مبا رآه ومسعه وشعر به يف رحلته، وحُب االستطالع يف اآلخرين من أقاربه 
 صحابه.وأ

ما زال يساير الرحالت  –كما يقتضي العقل  –إذن أدب الرحلة الشفوي  
 املستمرة منذ أقدم العصور كما تشري إليه األساطري األوىل.

أما أدب الرحلة املكتوب املدون،  فمن املستحيل أن يقال بالتأكيد أن ذلك  
 الكتاب أو هذا أول تصنيف يف حقل أدب الرحلة على اإلطالق.



نعم! أول كتاب يف حقل أدب الرحلة اطلع وتعرف عليه الباحثون هو كتاب  
( )قبل ميالد املسيح عليه السالم بقرون(، Hero Dotusمصنف إغريقي هريودوت )

الذي زار مصر وقربص وفينيقيا وآشور وإيران، وتوغل يف الشمال إىل البوسفور، 
 وأودع مشاهداته يف هذه الرحالت تارخيه الكبري.

للرحالة اإلغريقي ميگس  «سفرنامه هند» INDICAقدم الكتب الثاين وأ 
قبل ميالد املسيح عليه السالم، وكتابه هذا يُعد من  330هتنيز، قام هبذه الرحلة يف 

 الكتب الوثائقية املعتمدة لتاريخ وثقافة اهلند يف عصره.
األصل، ونلتقي يف القرن الثاين للميالد ببطليموس اإلسكندري، وهو إغريقي  

وقد ترك كتابني يف اجلغرافية والفلك، ونراه يدون وصفا مفصال للبلدان واألماكن يف 
 عصره ذاكرا أطواهلا وعروضها، ومبينا بالرسم مواقعها.

ونلتقي يف القرن السابع امليالدي بالرحالة الصيين هيون سانگ ، الذي  
وارحتل إىل أرجاء  م  يف اهلند،645م إىل 630قضى من عمره الفرتة املمتدة من 
 اهلند، مث دون مشاهداته يف كتابه.

 نشأة أدب الرحلة في التراث العربي:
وأما نشأة أدب الرحلـة يف الرتاث العريب فالباحث جيده  مبثوثا غري مدون يف  

أشعار العرب اجلاهليـة، يبني الرحالــة فيــه بعض املعلومات الثقافية، ويُظهر مشاعر 
 اهداته يف أثناء الرحلة.ختتلج يف قلبه مبش

وأجدر أن يعد يف أدب الرحلة ما روي يف كتب األحاديث عن هجرة النيب  
إىل املدينة املنورة، وهجرة أصحابه عليه الصالة والسالم إىل  صلى اهلل عليه وسلم

إىل امللوك والسالطني. ألن املرويات عن هذه  صلى اهلل عليه وسلماحلبشة، وبعثاته 
 تكشف لنا املعلومات الثقافية واجلغرافية والدينية وغريها.

ومن أدب الرحلة يف فجراإلسالم ما روي عن متيم الداري رضي اهلل عنه وهو  
يف أرض بالقرب من اخلليل أحد أقاليم  صلى اهلل عليه وسلموايل رسول اهلل 



عن رحلة له ببحر الشام، حيث قذفت به عاصفة هو  فلسطني، ويتحدث متيم
 وصحبه إىل جزيرة مهجورة، رأو فيها رأي العني املسيح الدجال.

 وحتوم الشكوك حول هذه القصة، ولسنا اآلن بصدد حبثها. 
الباحث جيد مزيدا يف الرتاث العريب يف ذلك العصر مثل هذه النماذج ألدب  

العاص الثقفي إىل هتانه مومبائي، ويف رحلة الرحلة مما روي يف رحلة عثمان بن 
 العالء احلضرمي إىل اصطخر .

إلى بداية  «القرن التاسع الميالدي»العصر الوسيط )من القرن الثالث الهجري 
 النهضة العربية(

هذا هو عصر النضج واالزدهار يف أدب الرحلة بشكل عام وال سيما يف  
يف هذا العصر يف حقل أدب الرحالت أدب الرحالت العريب، وإسهامات املسلمني 

 أكثر من غريهم على اإلطالق.
 ومن أشهر الكتب يف أدب الرحالت العريب يف هذا العصر: 

 القرن الثالث الهجري )التاسع الميالدي (
كتاب األقاليم، والبلدان الكبري، والبلدان الصغري، وأنساب البلدان: للغوي املؤرخ 

 هـ(.206هشام الكليب)ت حوايل 
سلسلة التواريخ لسليمان التاجر، قام برحالت عرب احمليط اهلندي و احمليط  

 اهلادي إيل بالد الصني رجاء أن ينقل عروض اهلند و الصني إيل البالد العربية.
 القرن الرابع الهجري )العاشر الميالدي (

 مروج الذهب ومعادن اجلوهر: للمسعودي 
لك البلغار طلب من اخلليفة رحلة ابن فضالن: ألمحد بن فضالن، إن م 

م بعثة، جعل رياستها 921هـ/309املقتدربعثة . فرتتب عليه أن أرسل اخلليفة سنة 
 البن فضالن. فقام مبهمته بشكل جّيد.



-849هـ/322 - 235أبو زيد البلخي) صور األقاليم ألمحد بن سهل، 
 م(934

 كتاب البلدان: لقدامة بن جعفر 
 م(977هـ/ 367القاسم بن حوقل)ت صورة األرض: حملمد أبو  
 عجائب البلدان: ملسعر بن مهلهل أيب دلف 

 القرن الخامس الهجري )الحادي عشر الميالدي(
 هـ(440حتقيق ما للهند من مقولة، مقبولة يف العقل أو مرذولة للبريوين )ت  
يف منتصف القرن اخلامس اهلجري شهد أدب الرحلة افتتاح صفحة جديدة  

ك الكتاب الفريد، حيث احتل هذه الصفحة بعض رحالة من صفحات ذل
وجغـرافيي املغـرب اإلسالمي، إذ شرعوا يف الدخول إىل هـــذا العالـم، منهم أمحــد بن 

، وأكـرب «نظام املرجان يف املسالك واملمالك»عمـرالعذري، خلف لنا كتابا، مساه 
هـ( وله كتابان: 487البكري )رحالــة االنــدلس يف هذا القــرن أبو عبيـد عبد اهلل 

 املسالك واملمالك، و معجم ما استعجم من أمساء األماكن والبقاع.
 القرن السادس الهجري )الثاني عشر الميالدي(

يكاد هذا القرن ينافس القرن الرابع يف حجم اإلجناز الكبري على صعيد  
لرحالة الكبري، فقد متيز اجلغرافيا وأدب الرحلة، وإذا كان القرن الرابع قد متيز  بعدد ا

القرن السادس بقوة هؤالء الرحالة وأمهية اآلثار اليت خلفوها، واملناهج اليت اتبعوها يف 
 مجع املادة وتدوين املشاهدات.

 ومن أهم آثار هذا القرن: 
 حتفة األلباب وخنبة األعجاب أليب حامد الغرناطي 
 املغرب عن بعض عجائب املغرب أليب حامد الغرناطي 



هـ( هو الذي 560نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق للشريف اإلدريسي ) 
وضع اخلرائط جلمهع أحناء العامل املعمور آنذاك، وصمم كرة من الفضة صورة كافة 

 تضاريس العامل.
هـ( الذي كان أول من استخدم 543ترتيب الرحالت أليب بكر العريب )ت  
ل من وضع أساس أدب الرحالت يف عنوان مؤلف، ويعترب هبذا أو  «رحلة»لفظ 

 بالصورة الفنية املأمولة.
هـ(  614رحلة ابن جبري  أليب احلسن حممد بن أمحد بن جبري الكناين )ت  

هو الذي اكتملت على يديه مالمح أساسية ألدب الرحلة العريب، حيث حرص 
يل على تدوين مذكراته ومشاهداته يوما بيوم، وجتنب ذكر الغرائب والعجائب اليت مي

 غريه إليها.
هـ( رزقه اهلل عمرا فوق 584االعتبار لألمري اجملاهد أسامة بن املنقذ )ت  

 التسعني، وقضى كل عمره يف السفر واحلرب، وكان صديقا للقائد العظيم األيويب.
 القرن السابع الهجري )الثالث عشر الميالدي(

 من أهم إجنازات رحالة هذا القرن: 
هـ( هذا الكتاب 626ضخمة( لياقوت احلموي )ت جملدات  7معجم البلدان )

 منقطع النظري، وال يزال من أهم املعاجم اجلغرافية، اليت يركن إليها.
تاريخ املستبصر  ليوسف بن يعقوب الدمشقي الشهري بابن اجملاور )ت  
 هـ(569

الرحلة املغربية حملمد العبدري ،هذا الكتاب اشتمل على أدق وصف لبالد  
 يقي.الشمال اإلفر 

 القرن الثامن الهجري )الرابع عشر الميالدي(
 من أهم كتابات أدب الرحلة يف هذا القرن: 
 هـ(732خمتصر تاريخ البشر  أليب الفداء )ت  



هـ(، قد حظي الكتابان بإهتمام خاص 732تقومي البلدان أليب الفداء )ت  
 لدى مؤرخي العلم يف أوروبا.

ئب األسفار  )ذروة أدب الرحلة حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجا 
العريب( أليب عبداهلل اللوايت الطنجي املعروف بابن بطوطه، يعد كتابه أكثر كتب 
الرحلة إمتاعا وجاذبية، فضال عن احتوائه على كم هائل من املادة األدبية واجلغرافية 

 واإلثنوجرافية.
ن )ت التعريف بإبن خلدون ورحلته شرقا وغربا لعبد الرمحن بن خلدو  
م( كان تركيزه األكربعلى استعراض سرية حياته، بينما شغلت رحلته احملل 808

الثاين يف األمهية، مع ذلك فالكتاب يتضمن نصا جيدا يف أدب الرحلة العربية، 
 إذوتنوعت وكثرت خماطرها.

القرون إلى بداية النهضة العربية )من القرن التاسع للهجرة إلي بداية النهضة 
 العربية(:
كن أن تسمي هذه احلقب من الزمان بعصر املفــازة يف جمال أدب الرحلـة مي 

علي وجه اإلطالق بالنسبـة إيل القرون املارة عليها منذ النشأة إيل هناية القرن الثامن 
 للهجرة.
و مرجعه إيل أن أوضاع العرب السياسية و اإلقتصادية و االجتماعية كلها   

بل تردت كلها من أوج اجملد إيل حضيض  كانت علي وشك التدمري و الضياع.
 الذل بشكل عام.

غري أهنا مل يركد معينها؛ بل جري جريانا كمثل   هلذا قّلت الرحالت طبيعيا 
 دؤوب حلزون. و ظلت هذه احلالة مستمرة إيل عصر النهضة العربية.

أما من قام برحالت إيل األمصار و البلدان يف هذه احلالة املريضة فمن  
م( من فقهاء دمشق احلنفية.  1731هـ/1143عبد الغين النابلسي )ت  أشهرهم

كان له يد بيضاء يف النظم و النثر فضال عن علوم الدين. له مؤلفات عديدة. أما  



باإلضافة إيل ذلك هناك عدد قليل من  .«الرحلة احلجازية»كتابه يف الرحلة فهو 
 الرحالة الذين تعاطوا أدب الرحلة حينئذ.

والعصرالحديث من بداية النهضة العربية إلى اآلن )من مطلع القرن الثالث 
 حتى اآلن( «التاسع عشر الميالدي»عشرللهجرة 

الرحالت العربية عادت إىل البزوغ واالزدهار من جديد يف ثوب خمتلف مع  
 مطلع القرن الثالث عشر للهجرة )التاسع عشر امليالدي(

و أخذ يتزايد مبلغ بعثات  العريب من جديد فاتصل العامل الغريب بالعامل 
 علمية من قبل العرب إيل العامل الغريب كثريا.

توجهت رحالت العرب آنذاك إيل أوربة بشكل خاص و عنيت كتبهم  
بوصف مناظر بلدان أوربة الطبيعية و ما شاكل ذلك. مث أعار العرب اإلهتمام 

على جانب آخر ألقي بعض  برحالت حنو الوالية املتحدة األمريكية بشطريها.
الرحالة العرب باهلم إىل التجوال يف وسط أفريقيا و جنوبيها. هذا و قد اعتدوا 

 بتطويف يف اهلندوالصني حىت مل يرتكوا أي منطقة إال وقد رحلوا إليها ووصفوها.
فأول من قام من العرب برحلة باملعين احلقيقي للكلمة يف هذا العصر  
تشحيذ »م و ألف كتابا يف رحلته عنوانه 1903سنة  سيحممد عمر التون احلديث
 .«األذهان
 و أيضا اشتهرحينئذ فيما خيص الرحلة الطهطاوي. و كتابه يف هذا اجملال هو 

 .«ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز»
 فمن أشهرالرحالة يف العصر احلديث 
الذي سافرإيل اجلزائر و تونس و فرنسا، كتابه يف هذا اجملال هو  حممد فريد 

 .«من مصر إىل مصر»
الذي رحل إيل العامل اإلسالمي كله طوال ثالثني عاما.  عبد العزيز الثعاليب و 

 .«مذكراته»وذكر مشاهداته ومشاعره يف 



 أهم الكتب اليت ألفت بصدد أدب الرحلة يف العصر احلديث : 
( 2لرفاعة بك الطهطاوي. )« إلبريز يف تلخيص باريزختليص ا»( 1) 

ألمحد فارس « الواسطة يف أخبار مالطة»( 3ألمحد زكي باشا. )« السفر إيل املؤمتر»
رحلة حممد شريف إيل »( 5حلسن توفيق. ) «الرحلة إيل أملانيا»( 4الشدياق. )

حملمد  «رحالت»( 7حملمد بريم. ) «صفوة االعتبار»( 6حملمد شريف. ) «أوربة
 «إطالة علي هناية العامل اجلنويب»( 10ألمني الرحياين. )« ملوك العرب»( 9لبيل. )

من »( 12حملمد اجملذوب )« ذكريات ال تنسي»( 11حملمد بن ناصر العبودي. )
أليب احلسن « مذكرات سائح يف الشرق العريب»( 13و ) «هنر كابل إىل هنر الريموك

( 15للشيخ حممد ياسني. ) «املدينة املنرةالرحلة إيل »( 14علي الندوي. )
 حملمد ناصر العبودي. «مشاهدايت يف بالد العنصرين»

 أدب رحالت الحج:
لقد حظيت رحلة احلج بعناية خاصة من لدن العلماء والرحالة واملؤرخني عرب  

مراحل التاريخ اإلسالمي، ولقد جتلى ذلك يف كثرة ما دار حوهلا من املؤلفات منذ 
موضوع رحلة احلج يف كتابات وعيون  إىل وقتنا هذا وال مراء يف أن وقت مبكر

الرحالة واملؤرخني شاسع وواسع ومتعدد اجلوانب حيث متثل رحلة احلج حجر 
 الزاوية.
من كتب رحالت احلج بعضها كتاب خاصٌّ عن رحلة احلج فقط، وبعضها   

 واحلجاز.كتاب رحلة عامَّة ضمَّنها مؤلفها حديثاً عن رحلته إىل احلج 
تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار  البن جبري )كتاب رحلة عامَّة  -1 

ضمَّنها مؤلفها حديثًا عن رحلته إىل احلج واحلجاز.( قد قام برحلته إىل احلجاز  
 هـ.579

هي رحلة جليلة، فيها ملسات أدبية مجيلة، وليس يف رحلته إال مؤاخذات  
 إال يف املغرب.خفيفة، كعده أنه ال إسالم صحيحا 



ملء العيبة مبا مجع بطول الغيبة للشيخ ابن ُرشيد الفهري )كتاب رحلة  -2 
عامَّة ضمَّنها مؤلفها حديثًا عن رحلته إىل احلج واحلجاز(. قد قام برحلته إىل 

 هـ..684احلجاز  
رحلته مجيلة جليلة، فيها عدد من املسائل الفقهية، وفيها وصف للحرمني  

 ا اعتناء مبسائل األدب، وفيها تراجم جلمع غفري من أهل العلم.مجيل لطيف،وفيه
مستفاد الرحلة واالغرتاب للشيخ قاسم بن يوسف الُتجييب )كتاب  -3 

رحلة عامَّة ضمَّنها مؤلفها حديثًا عن رحلته إىل احلج واحلجاز(. قد قام برحلته إىل 
 هـ..696احلجاز  
لرحلة إظهارها بوضوح مدى وهي جليلة أيضا، من أهم ما جاء يف هذه ا 

الصعاب اجلسيمة اليت يتجشمها راكب البحر يف ذلك العصر. فيها الكثري من 
 القصص، وشيء يسري من التصوف.

ختفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار البن بطوطة )كتاب  -4 
لته إىل رحلة عامَّة ضمَّنها مؤلفها حديثًا عن رحلته إىل احلج واحلجاز( قد قام برح

 هـ.726احلجاز  
رحلته أشهر الرحالت مطلقا، وأسلوبه معروف، فهو يكثر من سوق  

 احلكايات ويتوسع يف ذكر الرتاجم.
ماء املوائد للعياشي )كتاب خاصٌّ عن رحلة احلج فقط.( قد قام برحلته  -5 

 هـ..1072إىل احلجاز  
ة والدينية هي رحلة مفيدة شاملة لكثري من تفاصيل احلياة االجتماعي 

واالقتصادية يف احلجاز، ويعدها بعض املعاصرين أوىف الرحالت وأكثرها فائدة على 
 اإلطالق.

الرحلة احلجازية للشيخ عثمان بن إبراهيم السنوسي، قد قام برحلته إىل  -6 
 هـ..1299احلجاز  



هي جزء من رحلة طويلة، زار أثناءها املصنف بعض دول أوربا، فيها  
وضع احلجاز العلمي والديين والسياسي، وللمصنف إملام حسن بعلم تفصيالت عن 

 التاريخ، وهو متمكن من ناحييت الفقه واألدب.
مرآة احلرمني للواء إبراهيم رفعت باشا: )كتاب خاصٌّ عن رحلة احلج  -7 
 فقط(.
هـ. أصال، مث 1318قد حج املصنف أربع مرات، فجعل رحلته األوىل سنة   

 ات مهمة، استقاها من رحالته الثالث اليت قام هبا بعد ذلك.أضاف إليها معلوم
هي رحلة ضخمة من أهم الرحالت، ولقد زاد يف قيمتها احتوائها مئات  

الصور الشمسية جلدة ومكة واملدينة واملشاعر، ويف الكتاب تفصيل واف كاف عن  
فيه مسائل كل ما يتعلق باملناسك تارخيا وواقعا، وفيه وصف كامل ملكة واملدينة، و 

 فقهية وتارخيية كثرية، وكل ذلك يف ثوب أديب ممتع.
الرحلة احلجازية لألستاذ حممد لبيب البتنوين )كتاب خاصٌّ عن رحلة  -8 

 هـ..1327احلج فقط(. قد قام برحلته إىل احلجاز  
يف الرحلة حديث مطول عن احلرمني تارخيا وفقها وسياسة واقتصادا، وفيها  

 ج يف اإلسالم وعند غريه من الديانات والشعب.حديث عن تاريخ احل
ما رأيت ومامسعت خلريالدين الزركلي )كتاب خاصٌّ عن رحلة احلج  -9 

 هـ..1339فقط(. قد قام برحلته إىل احلجاز  
هذه الرحلة على قمة البالغةوالقوةاألدبية، وزاراملصنف الطائف. فوصفها  

 .وبواديها وبساتينها وأهلها وصفا مفصال شامال
االرتسامات اللطاف يف خاطر احلاج إىل أقدس مطاف لالمري  -10 

شكيب أرسالن )كتاب خاصٌّ عن رحلة احلج فقط(. قد قام برحلته إىل احلجاز  
 هـ.1348



ذكر يف هذا الكتاب جوانب تاريخ مهمة عن اجلزيرة العربية، وذكر طرقها  
 مال.ومعادهنا وهوائها، وزار الطائف، فوصفها وصفا مفصال شا

وكتب هذه الرحلة بأسلوب بليغ جزل رصني، أتى فيه أحيانا بكلمات غريبة  
 جريا على عادته.

يف منزل الوحي للدكتور حممد حسني هيكل )كتاب خاصٌّ عن رحلة  -11 
 هـ..1355احلج فقط(. قد قام برحلته إىل احلجاز  

د اليت هي من أطول الرحالت وأكثرها فائدة، فقد مجعت تقريبا كل الفوائ 
ذكرت يف الرحالت السابقة، وهذا احلج يعد حتوال يف حياة الدكتور الذي كان بعيدا 

 عن الفكر اإلسالمي.
 غيض من فيض يف أدب رحالت احلج. -واهلل   –هذا ما عددته  

 أنواع أدب الرحلة
يتنوع أدب الرحالت بتنوع أغراض الرحلة وباختالف وجهة أنظار الرحالة  

 األسباب، وأنواعه ما يلي:وغريه من 
 أدب الرحلة القصصي 
 أدب الرحلة اجلغرايف 
 أدب الرحلة الثقايف 
 أدب الرحلة املشاعري 
 أدب الرحلة الديين 

 فوائد أدب الرحالت
 عن –وهو مسرتيح يف غرفته  –* يعرف قارئ األدب الرحلة  
 وثقافتها.  * بالد أجنبية. 
 ا.وجغرافيته * وهيئتها اإلجتماعية.  
 * ومناظرها اجلميلة. 



* بل إن كان الرحال كاتبا قديرا، فالقارئ كأنه يرى هذه األشياء رأي العني،  
 وحيسب نفسه مرافقا للرحالة. وباإلضافة إىل ذلك يتمتع بأدبه وأسلوبه..

*  *  * 
 أهم المصادر والمراجع

 الرحلة يف األدب العريب ، للدكتور شعيب حليفي (1)
 الرتاث العريب ، لألستاذ فؤاد قنديلالرحلة يف  (2)
 الرحالت للدكتور شوقي ضيف (3)
 أشهر رحالت احلج ، للعالمة الشيخ محد اجلاسر (4)
 املختار من الرحالت احلجازية للدكتور حممد بن حسن الشريف (5)

 مكة يف مائة رحلة مغربية ورحلة ، للدكتور عبداهلادي التازي . –رحلة الرحالت  (6)
 

 

 احملاضرة اخلامسة

 م/ابن فضالن والروايات التارخيية يف بالد الصقالبة والروس واخلزر

 اسمه ونسبه

هو أحمد بن فضالن بن العباس بن راشد بن حماد صاحب الرحلة إلى بالد الترك والخزر والروس والصقالبة كان في   

 .(2)لي الخليفة المقتدر العباسيالبداية من موالي محمد بن سليمان الحنفي فاتح مصر ثم اصبح من موا

أما عن محل والدته ونسبته فال توجد معلومات في هذا المجال ويبدوا ان حياته ونشأته غامضة لم تتناولها المصادر   

بشكل مفصل وانما تذكر فقط أخبار رحلته التي قام بها, ويحتل ابن فضالن مكانة مرموقة بين الرحالة العرب بفضل ما 

م( فان بالد البلغار كانت دولة قوية بشرق 922-م921ه/310-ه309ه إلى بالد البلغار والتي قام بها عامي )كتبه عن رحلت

 .(3)م وانتقل فرع منها للغرب واندمج بصقالبة بلغاريا1236روسيا االوربية بمحاذاة الغولفا اخضعها المغول عام 

 

 

 اهمية رحلة ابن فضالن

                                                           

ه(, رحلة ابن فضالن إلى بالد الترك 310ابن فضالن, أحمد بن العباس بن راشد )ت (2)

 .2م, ص2003ه/1423, دار السويدي, أبو ظبي. 1والروس والصقالبة, ط
 .163م, ص2002ه/1423, مكتبة الدار, القاهرة, 1قنديل, فؤاد, أدب الرحلة, ط (3)



م عناية كبيرة استثنائية من طرف الباحثين والمحققين وذلك يعود إلى كونها من 921ه/309لقد حظيت رحلة ابن فضالن   

ه فأن رحلة ابن 383ه ورحلة المقدسي سنة 340اوائل الرحالت العربية التي وصلت الينا إذا قارناها برحلة ابن دلف 

لومات عن البلدان والشعوب التي مر بها, وكذلك ان ياقوت الحموي فضالن بقيت لها الصدارة نتيجة لما جلبته من مع

والمقدسي قد أقروها ونقلوا عنها وكذلك القزويني في كتابة آثار البالد وأخبار العباد وهذا دليل على اهمية هذه الرحلة 

 .(4)واهمية المعلومات التي عادت بها

ار فأنهم نشروا ما قاله العرب عن الروس ومن بين ما ذكره وحتى ان المستشرقين المهتمين بتاريخ الروس والبلغ  

المستشرقون ما اورده ابن فضالن برحلته وكانوا يجمعون المرويات التي ذكرها ياقوت الحموي عن ابن فضالن 

 .(5)ويترجموها إلى لغاتهم من أجل ان تصل إلى شعوبهم والتعرف على ماضي الروس والبلغار

 انطالق رحلة ابن فضالن

م من مدينة السالم برحلة شاقة بتكليف 921حزيران  21ه الموافق 309صفر سنة 11انطلق ابن فضالن يوم الخميس   

من الخليفة المقتدر العباسي الذي طلب الصقالبة العون منه واستغرقت الرحلة احدى عشر شهراً وكانت مليئة بالمغامرات 

والصقالبة هم سكان شمال القارة االوربية وكانوا يسكنون على  والمشاق والمصاعب السياسية واالنفتاحات على االخر

 .(6)أطراف نهر الفولغا وتقع عاصمتهم بالغرب من قازان اليوم في خط يوازي مدينة موسكو

 دوافع رحلة ابن فضالن

ستجابة م وذلك ا921يونيو  21ه/309من صفر عام  11قام ابن فضالن برحلة إلى بالد البلغار ألمش بن بلطوار في   

لدعوة من ملك البلغار الذي اسلم وأرسل إلى الخليفة المقتدر يطلب منه ان يبعث إليه من يفقهه في الدين ويعرفه شرائع 

اإلسالم ويصف له الطريق الصحيح إلى رضا هللا ورحمته عمالً وقوالً وحكماً وحكمة, كما طلب من الخليفة ان يبعث إليه 

له الطراز المعماري اإلسالمي وكذلك في بناء حصن يدافع عن بالده من االعداء من  من يساعده في بناء المسجد يتوفر

الملوك المجاورين فرحب الخليفة المقتدر بالدعوة وأمر بتشكيل بعثة دينية وهندسية إلى ملك الصقالبة برئاسة احمد بن 

 .(7)فضالن بوصفه رجالً فقيهاً ورجالً من ابرز رجال الدين في زمنه

ن فضالن رحلته في رسالة قدمها إلى الخليفة المقتدر بعد عودته وعرض خالل فقراتها بصورة صادقة للظروف سجل اب  

السياسية في الدول اإلسالمية وخاصة في المناطق التي تقع شماالً وتمثل في تلك الفترة اطراف العالم المتحضر مثل 

ة اصبحت مرجعاً لكل من جاءه بعد ابن فضالن ورغب ان حوض نهر الغولفا كما ضمت الرسالة مادة وصفية تحليلية جيد

يحيط علماً بهذه البالد مثل االصطخري والمسعودي وياقوت الحموي الذي قدم تقريباً معظم رسالة ابن فضالن موزعة 

 .(8)على البالد التي تناولها في معجم البلدان مثل البلغار والصقالبة والروس والخزر

 خط سير الرحلة

م 922مايو 12ه/310محرم  18م وقد وصل إلى بلغار في 921يونيو  21ه/309صفر 11ن فضالن بغداد في غادر اب  

وقد مضى ابن فضالن في رحلته ماراً بعدة مدن هي همذان والري ونيسابور ومرو حتى بلغ بخارى التي قرر ان يبقى 

ي الشهير الجيهاني ولقى اثناء ذلك الرعاية من امير فيها بعض االيام للراحة والتقى فيها بوزير السامانيين العالم الجغراف

خراسان ثم استأجر سفينة من بخارى حملته مع الوفد المرافق له إلى نهر جيحون إلى خوارزم ودخل على اميرها فأكرمه 

واحسن ضيافته ويذكر ابن فضالن ان االمير نصحه اكثر من مرة بأن يرجع عن هذه الرحلة ألنه في االغلب سيتعرض 

هو ومن معه للهالك وألح االمير في ذلك إال ان ابن فضالن كان يزداد تثبتاً بالهمة ويلتهب شوقه على االقدام عليها ربما 

 (9)بسبب ما يقصه االمير عليه محاوالً منعه

                                                           

 .14-11فضالن, رحلة ابن فضالن, صابن  (4)
 .15-14ابن فضالن, رحلة ابن فضالن, ص (5)
 .20ابن فضالن, رحلة ابن فضالن, ص (6)
 .42-38ابن فضالن, رحلة ابن فضالن, ص (7)
 .165-164قنديل, أدب الرحلة, ص (8)
 .167-165قنديل, أدب الرحلة, ص (9)



اداتهم ويمضي ابن فضالن إلى بالد الترك متنقالً من بلد الى بلد ومن مدينة إلى اخرى ويصف احوال الناس وحياتهم وع  

ومن عاداتهم إذا مات المسلم عندهم او زوج المرأة الخوارزمية غسلوه غسل المسلمين ثم حملوه على عجلة تجره وبين 

يديه مطرد حتى يعبروا به إلى المكان الذي يدفنونه فيه فاذا صار إليه اخذوه عن العجلة وجعلوه على االرض ثم خطو 

 .(10)قبره وجعلوا له لحداً ودفنوه وكذلك يفعلون بموتاهم حوله خطاً ونحوه ثم حفروا داخل ذلك الخط

ومن االمور االخرى التي رواها ابن فضالن في رحلته يقول رأيت الدراهم ببخارى الوان شتى منها دراهم لها   

لك الغطريفية وهي نحاس وشبه صفر يؤخذ منها عدد بال وزن مئة منها بدرهم فضة, ويروي لنا ابن فضالن بأنه شاهد كذ

ووصف ابن  (11)دراهم خوارزم وقال عنها بأنها مزيفة ومصنوعة من الرصاص وزيوفاً وصفراً ويسمون الدراهم طازجة

فضالن سكان خوارزم بأنهم أوحش الناس كالماً وطبعاً وكان كالمهم اشبه بصياح الزرازير وبها قرية يقال لها اردكو 

ادع وهم يتبرؤون من امير المؤمنين علي بن ابي طالب )رضي هللا عنه( اهلها يقال لهم الكردلية كالمهم اشبه بنقيق الضف

 .(12)في كل صالة

 لى بالد الصقالبةت ابن فضالن التاريخية في رحلته إروايا

ذكر ابن فضالن فلما كنا من ملك الصقالبة وهو الذي قصدنا له على مسيرة يوم وليلة وتوجه الستقبالنا الملوك االربعة   

الذين تحت يده واخوانه وأوالده فاستقبلونا ومعهم الخبز واللحم وساروا معنا ولما صرنا منه على فرسخين تلقانا بنفسه فلما 

 عز.رآنا نزل فخر ساجداً شكراً جل و

ه فكانت المسافة من الجرجانية إلى البلدة سبعين يوماً واقمنا يوم االحد 310محرم سنة  12وكان وصولنا يوم االحد    

واالثنين والثالثاء واالربعاء وقد جمع الملوك والقواد واهل البلدة ليسمعوا قراءة الكتاب, فلما كان يوم الخميس واجتمعوا 

عنا واخرجت كتاب الخليفة وقلت ال يجوز ان نجلس والكتاب يقرأ فقام على قدميه هو ومن نشرنا المطرودين الذين كانا م

حضر من وجوه اهل مملكته فقرأت صور الكتاب...فلما اكملت قرأته كبروا تكبيرة ارتجت لها االرض ثم قرأت كتاب 

ة ثم اخرجت الهدايا من الطيب والثياب وزيره وهو قائم ثم امرته بالجلوس فلما اكملته نثرا اصحابه عليه الدراهم الكثير

 .(13)واللؤلؤ له وألمرائه

عن الصقالبة عادات عجيبة منها قال: دخلنا على ملك الصقالبة وهو جالس على سرير مغشى  (14)وذكر ابن فضالن

إليه وعليها لحم  بالديباج وزوجته جالسة إلى جانبه, واألمراء والملوك على يمينه, وأوالده بين يديه, فدعا بالمائدة فقدمت

مشوي, فأخذ الملك سكيناً فقطع لقمة أكلها ثم ثانية ثم ثالثة ثم قطع قطعة دفعها إلي, فلما تناولتها جاؤوا بمائدة صغيرة 

ووضعت بين يدي وهكذا ما كان أحد يمد يده إلى االكل حتى أعطاه الملك, فإذا أعطاه الملك جاؤوا له بمائدة صغيرة 

دم إلى كل واحد مائدة ال يشاركه فيها أحد فإذا فرغوا من األكل حمل كل واحد مائدته معه الى وضعت بين يديه, حتى ق

 بيته.

اثناء رحلته إلى الصقالبة رأيت الرجال والنساء ينزلون في النهر ويغتسلون عراة ال يستتر  (15)كذلك ذكر ابن فضالن

ئناً من كان ضربوا له أربع سكك وشدوا يديه ورجليه بعضهم من بعض والزنا عندهم من اعظم الجرائم ومن زنى منهم كا

 إليها وقطعوا بالفأس من رقبته إلى فخذيه وكذلك بالمرأة ويفعلون ذلك بالسارق ايضاً.

رواية لم اجدها في رحلة ابن فضالن حول العادات والتقاليد وهي ما ذكره أبو حامد األندلسي أن  (16)وذكر القزويني  

الغير أو ولده أخذ منه جميع ما يملكه, فإن كان فقيراً يباع عليه أوالده, فإن لم يكن له أوالد يباع  أحدهم إذا تعرض لجارية

                                                           

 .24ابن فضالن, رحلة ابن فضالن, ص (10)
 .47ضالن, رحلة ابن فضالن, صابن ف (11)
 .50ابن فضالن, رحلة ابن فضالن, ص (12)
 .99ابن فضالن, رحلة ابن فضالن, ص (13)

 .77-76رحلة ابن فضالن, ص (14)
 .89رحلة ابن فضالن, ص (15)
ه(, آثار البالد وأخبار العباد, دار صادر, بيروت, 682القزويني, زكريا بن محمد )ت (16)

 .616-615)د.ت(, ص



عليه نفسه, فال يزل يخدم لمواله حتى يفدي أحد عنه, وإذا عامل أحد منهم غريباً وأفلس يباع عليه أهله وولده ومسكنه 

 ونفسه, ويقضي دين الغريب, وهؤالء نصارى نسطورية.

 لى بالد الروست ابن فضالن التاريخية في رحلته إارواي

الروس: أمة من األمم بالدهم متاخمة للصقالبة والترك ولهم لغة ودين وشريعة وهم في جزيرة وبئة يحيط بها بحيرة وهي  

ألقى  حصن لهم ممن أرادهم وليس لهم زرع وال ضرع والصقالبة يغيرون عليهم ويأخذون أموالهم وإذا ولد ألحدهم مولود

  (17)إليه سيفاً وقال له: ليس لك إال ما تكسبه بسيفك

عادات واحوال اهل هذه البالد وهو ال يترك شيئاً قال: ورأيت الروسية وقد وافوا في تجارتهم على  (18)يذكر ابن فضالن

نهر آتل ولم ارى اتم ابداً منهم كأنهم كالنخل واجل الحلي عندهم الخزر االخضر وينظمونه عقوداً لنسائهم, وقال: إذا 

 وعلقوه ويبقى معلقاً حتى يتقطع من الرياح واالمطار, اصابوا سارقاً ولصاً جاءوا به إلى شجرة وشدوا في عنقه حبالً 

 .وقال: كان يفعل برؤسائهم عند الموت اموراً اقلها الحرق

ومن عادة ملكهم أن يكون في قصر رفيع كبير ومعه أربعمائة رجل من خواصه أهل الثقة عنده يجلسون تحت سريره   

لفراشه كذلك من عاداتهم أن من ملك عشرة آالف درهم اتخذ وله سري عظيم مرصع بالجواهر يجلس معه أربعون جارية 

 (19)لزوجته طوقاً من الذهب وإن ملك عشرين ألفاً اتخذ طوقين

ومن عاداتهم الخروج في أعيادهم بالشعانين والسباسب والدنح بالزينة للهو والطرب والمأكول والمشروب صغيرهم   

عاداتهم ال يأخذوا عدوهم مغافصة بل إذا أرادوا غزو بالد كتبوا إلى وفقيرهم وغنيهم على قدر مكنته وقدرته كذلك من 

 (20)صاحبها نحن قاصدون بالدك في السنة االتية فاستعد وتأهب اللتقائنا

 لى بالد الخزرت ابن فضالن التاريخية في رحلته إروايا

يقال له خاقان الكبير ويقال لخليفته قال اما ملك الخزر واسمه خاقان وانه ال يظهر إال في كل اربعة اشهر متنزهاً و  

 خاقان وهو الذي يقود الجيوش ويدير امر المملكة ويقوم بها ويظهر ويغزوا وتذعن له الملوك.

وقال لملك الخزر مدينة عظيمة على نهر اتل وهي جانبان في احد الجانبين المسلمون وفي الجانب االخر الملك   

الملك يقال له خز وهو مسلم, واحكام المسلمين المقيمين في بالد الخزر واصحابه وعلى المسلمين رجل من غلمان 

 (21)والمختلفين إليهم في التجارات مردوده إلى ذلك الغالم المسلم ال ينظر في أمورهم وال يقضي بينهم غيره

ضرون فيه على هذه الرواية حيث ذكر كان للمسلمين مسجد جامع يصلون فيه الصالة ويح (22)اضاف ياقوت الحموي   

ه أن المسلمين هدموا الكنيسة التي كانت في دار 310أيام الجمع, وفيه منارة عالية, فلما اتصل بملك الخزر في سنة 

البابونج أمر بالمنارة فهدمت وقتل المؤذنين وقال: لوال أني أخاف أن ال يبقى في بالد اإلسالم كنيسة إال هدمت لهدمت 

 وقد ذهب بعضهم إلى ان يأجوج ومأجوج هم الخزر. المسجد والخزر وملكهم كلهم يهود,

واذا مات ملك الخزر يبنى له دار كبيرة فيها عشرون بيتاً ويحفر له في كل بيت منها قبر ويجعلون القبر فوق ذلك النهر   

سمون ويقولون حتى ال يصل إليه الشيطان وال انسان واذا دفن ضربت اعناق الذين يدفنونه حتى ال يعرف اين قبره وي

 .(23)قبره الجنة ويقولون قد دخل الجنة وتفرش البيوت كلها بالديباج المنسوج بالذهب

                                                           

دار صادر, بيروت, ه(, معجم البلدان, 626ياقوت الحموي, شهاب الدين أبو عبد هللا ) (17)

 .586, القزويني, آثار البالد, ص79, ص3م, ج1995
 .102-100رحلة ابن فضالن, ص (18)
 .103-102ابن فضالن, رحلة ابن فضالن, ص (19)
 .587القزويني, آثار البالد, ص (20)
 .118-111ص ابن فضالن, رحلة ابن فضالن, (21)
 .369, ص2ج دان,معجم البل (22)
 .116ابن فضالن, رحلة ابن فضالن, ص (23)



وذكر ابن فضالن ان من عاداتهم ان يكون لملك الخزر خمس وعشرون امرأة كل امرأة منهن ابنة ملك من الملوك الذين  

 (24)يحاذونه يأخذها طوعاً أو كرهاً 

ونجد ان هذه الرسالة تزداد قيمتها ليس فقط بفضل معلوماتها الجغرافية ووصفها الدقيق لمالمح الحياة في هذا العالم   

الجديد, ولكن بفضل السرد التحليلي للسمات االنثوجغرافية واالنثروبولوجية لهذه المناطق, االمر الذي كان مجهوالً تقريباً 

 .(25)ومن هنا كان اهتمام المستشرقين والعلماء الروس بهذه الرسالة المتميزة لمعظم شعوب هذا العالم االسالمي,

  

 

 الجوانب االقتصادية من خلال رحلة السيرافي)سليمان التاجر(

 

أخذ رحلة سليمان التاجر إلى الصين أهمية كبيرة في أدب الرحالت 

تكن العربي اإلسالمي, كونها الرحلة األولى التي توفر معلومات جديدة لم 

من قبل في متناول الناس عن بلدان الشرق األقصى وأحوال أهلها 

والطريق إليها. ورغم أنه لم يصلنا من الرحلة سوى القليل من المعلومات 

المسالك “صاحب كتاب 912/  300التي نقلها ابن خرداذبه ت: 

, والمقدسي “البلدان“صاحب كتاب 902/  290, وابن الفقيه ت: “والممالك

, وأبو “أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم“صاحب كتاب 990 / 380ت: 

تحفة “صاحب كتابي 1169 /565حامد األندلسي الغرناطي ت: 

وغيرهم جاءوا ممن بعده من الجغرافيين والرحالة “المعرب“و“األلباب

العرب المسلمين, فمن الواضح أنه كان للطريق, واهتم بذكر أحوال البلدان 

في طريقه إلى الصين. ولقد كثير األسفار, واسع والشعوب التي مر بها 

االطالع, إذ قدم لنا وصفاً دقيقاً صاغ مالحظاته ومشاهداته بأسلوب 

قصصي رائع يغلب عليه في بعض األحيان الطابع األسطوري. واهتم 

برحالت سليمان التاجر العديد لهم فيما كتبوه عن بالد الصين أساسياً من 

فيين العرب المسلمين واستفادوا واقتبسوا منها الرحالة والتجار والجغرا

وهذه الدراسة تلقي الضوء على  .وجعلوها مصدراً والمناطق المتاخمة لها

                                                           

 .116ابن فضالن, رحلة ابن فضالن, ص (24)
 .165قنديل, أدب الرحلة, ص (25)

 
 



تأليف: سليمان التاجر “عجائب الدنيا وقياس البلدان“كتاب مهم ونادر

صفحات من  110م تحقيق الدكتور / سيف شاهين المريخي, 851هـ/237

كز زايد للتراث والتاريخ, اإلمارات العربية القطع المتوسط, صدر عن مر

في سبيل  .المتحدة وهو مخطوط من القرن الثالث الهجري/التاسع الميالدي

تحقيق هذا الكتاب فأعطى صورة واضحة ومتماسكة عن الرحالت 

ودورها في توطيد العالقات وبذل المريخي جهداً كبيراً السياسية والثقافية 

أما عن الرحلة فهي رحلة بحرية إلى  .ب العالموالتجارية بين العرب وشعو

الهند والصين نسبت الى رحالة وتاجر مسلم يدعى سليمان التاجر ليس 

لدينا معلومات وفيرة عن حياته, وأغلب الظن أنه من تجار مدينة سيراف 

على ساحل فارس. وقام سليمان التاجر برحلته هذه في النصف األول من 

وافق للنصف األول من القرن التاسع الميالدي. القرن الثالث الهجري الم

وكانت الرحالت التجارية بين منطقة الخليج والهند والصين في القرن 

 الثالث 

 

الهجري/التاسع الميالدي نشطة ومتبادلة ويستدل على ذلك مما أورده 

 897/284الرحالة والجغرافيون العرب المسلمون مثل: اليعقوبي ت. 

هـ وابن حوقل ت.  400ودي واالصطخري ت. وابن خرداذبه والمسع

والمقدسي وغيرهم من الذين أشاروا إلى العالقات التجارية مع  977/467

الهند والصين ووصفوا الطرق التجارية البرية والبحرية التي تربط منطقة 

المحطة األولى للرحلة تبدأ من ميناء مدينة سيراف  .الخليج بالهند والصين

الشرقي للخليج العربي ثم إلى الهند والصين وفي  الواقعة على الساحل

الطريق إليهما مر على بلدان ومدن وموانئ ومراكز تجارية وشعوب 

متعددة جمع عنهم وعن عاداتهم وأحوالهم معلومات جغرافية وتجارية 

 .بعد عودته من رحلته 851/237ومالحية طريفة في كتاب دونه سنة 

عرضاً شيقاً وموجزاً وبدأ سليمان  وهامة وصفها وصفاً ممتعاً وعرضها

كتابه بالتعريف بمحتوياته حيث يقول: هذا كتاب فيه سلسلة التواريخ 

والبالد والبحور وأنواع األسماك وفيه علم الفلك وعجائب الدنيا وقياس 

البلدان والمعمور منها والوحش وعجائب وغير ذلك. ثم وصف كتابه 



صلين, كل فصل يعرض والكتاب يتألف من ف .“كتاب نفيس“بأنه

موضوعات متنوعة وحافلة بالمعلومات الجغرافية والفلكية والعلمية 

للطريق التجاري البحري ر المتداولة في ذلك العصالواقعية واألسطورية 

الذي يربط منطقة الخليج العربي بالهند والصين, كما ُيعد سليمان التاجر 

ر المسافات بين الموانئ من دون منازع أول من قدم وصفاً قيماً اهتم بذك

والمدن وأوضح أماكن تواجد المياه العذبة الصالحة للشرب وتعرض إلى 

ذكر الصالت التجارية بين منطقة الخليج وبلدان المحيط الهندي والمحيط 

الهادي, كما أشار إلى حجم المكوس التي تجبى من السفن اإلسالمية 

عة على الطريق التجاري والصينية أثناء مرورها بالموانئ والمدن الواق

ولم يفته رصد بعض الظواهر والعجائب  .البحري إلى الهند والصين

الفلكية والبحرية التي شاهدها في طريقه إلى الصين, منها على سبيل 

المثال ظاهرة المد والجزر, وجبل النار, والسمك الذي يطير, والسمك 

من الماء ثم  الذي يصعد على أشجار النارجيل فيشرب ما في النارجيل

يعود إلى البحر, والسرطان البحري الذي يتحجر إذا خرج من البحر, 

وغيرها من الظواهر والغرائب, ويدل النص على معرفة المؤلف وفهمه 

وضلوعه في علم الجغرافيا حيث أوضح كيف تحدث ظاهرة المد والجزر 

ا مرتين في اليوم حسب طلوع القمر ومغيبه, وكيف تتفاوت أوقات حدوثه

من مكان إلى آخر. وبانتهائه من وصف الطريق ورصد الظواهر 

 والغرائب, انتقل إلى وصف عادات أهل 

 

الصين فتناول صفة اللباس العام الذي يرتدونه, ونوع الطعام الذي يأكلونه 

كالحبوب واللحوم والفواكه وكشف عن أنواع الشرب المفضل لديهم, كما 

ثم  .قاليد السائدة بينهم والخاصة بهمكشف كذلك عن جملة من العادات والت

أخبار بالد الهند “ ينتقل سليمان إلى الفصل الثاني من الكتاب تحت عنوان

ويتحدث فيها عن أهل الهند والصين وإجماعهم “والصين وأيضاً ملوكها

على أن ملوك األرض أربعة, ملك العرب وملك الصين وملك الروم وملك 

يتناول بالتفصيل ملوك الهند ويذكر ألقابهم, الهند, أعظمهم ملك العرب, ثم 

ونعوتهم, وصفاتهم, وخصائصهم, ومناقبهم, وسعة ملكهم, وتاريخهم, 



وأحوالهم االجتماعية واالقتصادية, والعالقات السياسية والعسكرية بينهم 

ثم تحدث عن الصين وتناول  .وبين من يجاورهم من ملوك العرب والصين

ب الجغرافية والعسكرية فيها. ومن األمور أمهات المدن, وأهم الجوان

الهامة التي أشار إليها سليمان التاجر استخدام العملة المصنوعة من 

ليس ألحد من الملوك فلوس سواهم وهي “ النحاس في الصين, فذكر أنه:

ولهم الذهب “, ثم تحدث عن مصادر ثرواتهم ومتاعهم فقال:“عين البالد

, وتحدث أيضاً عن دوابهم, وأهم “ريروالفضة واللؤلؤ والديباج والح

الواردات التي تحمل إليهم, فذكر العاج واللبان والنحاس والذبل جلود 

ظهور السالحف التي تستخرج من البحر, وأشار إلى اإلجراءات التي 

تتخذها السلطات الصينية لجمع المكوس, وتنظيم التجارة, ومن أمثلة ذلك 

الصينية تفرغ الحمولة وتحفظ في  أنه عندما تصل السفن إلى الموانئ

مخازن مدة ستة أشهر حتى وصول جميع السفن القادمة من الغرب. 

ويمكن تفسير السبب في ذلك إلى أن السلطات كانت تحرص على أن 

تعرض البضائع بعد وصول جميع السفن, حتى تضمن رخص األسعار, 

حظ في وإتاحة الفرصة لجميع التجار لعرض بضائعهم في وقت واحد.ويال

الرحلة إلى الهند والصين اهتمام سليمان التاجر وإلمامه بطقوس أهل 

الصين وعاداتهم الدينية, واالجتماعية, والسياسية حيث أشار إلى طريقة 

دفن الموتى, وتحدث عن االهتمام بالتعليم, وأشار إلى النظام السياسي 

وما يدور السائد, وسجل ألقاب ونعوت الملوك, وما يملكونه من سلطات. 

في مجالسهم التي يعقدونها للنظر في أحوال الرعية, بل تعدى ذلك وأشار 

إلى أمور إدارية وتنظيمية خاصة بأهل الصين وغير معروفة عند غيرهم 

وليس على أرضهم خراج ولكن عليهم جزية على الجماجم الذكور “كقوله:

إلى  ومن أراد سفراً من بعضها“, وقوله:“بحسب ما يرون من األحوال

, والنص الثاني يؤكد أن أهل “بعض أخذ كتابين من الملك ومن الخصي

 الصين أول من استخدم 

 

ثم انتقل سليمان  .وثيقة المرور أو جواز السفر المعروف في وقتنا الحاضر

التاجر إلى الحديث عن الهند, وأشار إلى انتشار العديد من الطقوس 



والمنتشرة بين الناس, منها على سبيل الدينية, والعادات والتقاليد المتوارثة 

المثال: السياحة في الغياض والجبال, وعبادة الشمس, وتعدد الملوك 

وتحفل رحلة سليمان التاجر بالعديد من اإلشارات  .والممالك الهندية

والمالحظات الدقيقة العديدة المتعلقة بالفروق واالختالفات بين الصين 

تقاليد الدينية واالجتماعية والسياسية, كما والهند في الطقوس, والعادات وال

كشفت الرحلة عن االختالف في النظم والوظائف السياسية, وأسلوب الحياة 

االجتماعية في المأكل والملبس, وفي طريقة تشييد المنازل, وفي طقوس 

الزواج, وفي العقوبات وطريقة تنفيذها, كذلك أوضحت الرحلة التنوع في 

المقومات البشرية والمظاهر الثقافية والعلمية. األوضاع الحضارية, و

ويشير المريخي إلى أن أهم  .واألنشطة التجارية والزراعية والعسكرية

ميزات رحلة سليمان التاجر المنهج الذي سار عليه صاحب الرحلة في 

وضعه لمصنفه حيث ذكر المعلومات المتعلقة بالبلدان والجزر, ومسالكها 

غرائبها. ويعد سليمان التاجر من أوائل من صنف وحيواناتها وعجائبها و

في الرحالت البحرية إلى الهند والصين. وقسم المؤلف الكتاب إلى فصلين. 

ورتب الكتاب ترتيباً جغرافياً, حيث تحدث في البداية عن البحار ّوبين 

أسماءها, وتناول المظاهر الطبيعية فيها, ثم تعرض لجوانب مختلفة من 

ي مر عليها, وصف المجتمعات فيها, وتناول عاداتها حياة الشعوب الت

وتقاليدها. كما تعرض إلى الطرق التجارية البحرية إلى الهند والصين, 

وقدم لنا وصفاً تميز بالدقة والتفصيل, وزودنا بمعلومات قيمة ال توجد عند 

غيره من الرحالة المسلمين عن المحطات والمراكز التجارية والمسافات 

يام وأماكن التزود بالمياه العذبة. والرحلة يغلب عليها اإليجاز, بينها باأل

لكنها تفيض بالمعلومات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية القيمة, 

ومؤلفها يتمتع بدقة المالحظة والتصور وبحاسة جغرافية ومالحية جيدة 

ببعضها نلمسهما في قدرته على تمييز البحار وبيان امتدادها واتصالها 

البعض, كما نلمسهما كذلك فيما يورده في الفصل الثاني من معلومات قيمه 

عن أخبار أهل الهند والصين وملوكهم وطقوسهم وما يتفردون به عن 

ولكن يؤخذ عليه استخدام األسلوب العامي أحياناً والترتيب غير  .غيرهم

. كذلك أنه المحكم والتداخل وعدم الربط بين الموضوعات واإليجاز الشديد

لم يذكر مصادره التي استقى منها معلوماته التاريخية والجغرافية 



تتميز رحلة التاجر سليمان,بما فيهما معا من وصف صادق  .والمالحية

 للطرق التجارية, وذكر بعض العادات, 

 

والنظم االجتماعية واالقتصادية مع بيان أهم منتجات الهند وسرنديب 

سلمين بالصين في القرنين الثالث والرابع. وجاوة والصين وعالقة الم

دورها في تلك الرسالة القيمة  وبطبيعة الحال لعبت الخرافات واألساطير

وخصوصا في وصف ظواهر الجو الخارقة مثل نافورة الماء وفي وصف 

وتعتبر رحلة التاجر سليمان هذه,  .حيوانات البحر مثل الحوت أو العنبر

مخطوطة فريدة في مكتبة باريس, تحمل  أول مرجع لعلوم البحار, وهي

أضاف ل سليمان وحده صاحب الرسالة باسم رحلة التاجر سليمان ولم يكن 

اليها أبو زيد حسن السيرافي ما جمع من معلومات وما استقى من اخبار 

نافورة الماء وتتحدث  .على ألسنة التجار ورجال البحر في بلدة سيراف

ة وعن أنوائه وأعاصيره وعن أحيائه الرسالة عن صفات البحر الطبيعي

وربما رؤي في هذا البحر, » :ودوابه وفي وصف النافورة يقول سليمان

سحاب ابيض يظل المركب, فيشرع منه لسان طويل رقيق حتى يلصق 

ذلك اللسان بماء البحر فيغلي له ماء البحر, فال ادري أيستقي السحاب من 

لسيرافي أول مؤلف غير صيني الشاي ويعتبر سليمان ا «.البحر أم ماذا

أشار إلى الشاي وذلك حين ذكر أن ملك الصين, يحتفظ لنفسه بالدخل 

الناتج من محاجر الملح, ثم من نوع من العشب يشربه الصينيون مع الماء 

وصف . الساخن, وهو يبيع منه الشيء الوفير, ويسميه أهل الصين ساخ

لها ذهباً كثيراً, وأكلهم جزر الهند قال في وصف بعض جزر الهند, أن أله

النراجيل, وبه يتأهدون, ومنه يدهنون. وإذا أراد أحدهم أن يتزوج لم ُ 

يزوج إال برأس رجل من أعدائهم, فإذا قتل اثنين تزوج اثنتين... وأن قتل 

المسلمون في الصين كانت .خمسين, يتزوج خمسين إمرأة بخمسين قحفاً 

د أسرة تانگ, التي حكمت هناك جموع من المسلمين في الصين في عه

م. وكان اغلبهم من التجار . كان 906م إلى عام  618الصين من عام 

أو  –المسلمون يبحرون من البصرة ومن سيراف على خليج الفرس 

وكانت سفن الصين الكبيرة تصل  -الخليج الصيني كما كانوا يسمونه آنئذ



بر المحيط إلى سيراف وتشحن البضائع الواردة إليها من البصرة وتع

الهندي مارة بسرنديب حتى تصل إلى خانفو, حيث كانت تعيش جالية 

ميالدي( بسبب  878هجري ) 264إسالمية كبيرة إال أنها خربت عام 

القالقل العظمى في الصين حيث قتل كثير من المسلمين. ومن بعد ذلك 

اقتصر سفرهم إلى كاله في منتصف الطريق إلى الصين, واليها كانت 

مراكب المسلمين المقبلة من لهبوب الرياح الموسمية في المحيط تنتهي 

الهندي )كما هو معلوم في علوم الجغرافيا في سيراف. وكانت الرحلة 

 مدينة  .(تستغرق زهاء عام كامل, تبعاً ذلك العصر

 

خانفو مدينة عظيمة في الصين على نهر عظيم أكبر من الدجلة أو نحوها 

هذه المدينة وبين البحر مسيرة ستة أيام أو يصب إلى بحر الصين, وبين 

سبعة, تدخل هذا النهر سفن البحر الواردة من بالد البصرة وسيراف 

وعمان ومدن الهند وجزائره باألمتعة والجهاز, وبهذه المدينة خالئق من 

المسلمين والنصارى واليهود والمجوس, وغيرهم من أهل الصين, وكان 

ع وستين ومائتين ثائر ثار على ملك الصين نزل بهذه المدينة في سنة أرب

من غير بيت الملك تبعه أهل الدعارة والفساد, وكثر جنده فقصد هذه 

المدينة فحاصرها وأتته جيوش الملك فهزمها واستباح الحريم, وافتتح هذه 

المدينة عنوة وقتل من أهلها خلقاً ال يحصون كثرة, وأحصي من المسلمين 

تل وغرق مائة ألف, وإنما أحصي ما ذكرناه من واليهود والنصارى ممن ق

العدد ألن ملوك الصين تحصي من في مملكتها من رعيتها وممن جاورها 

من األمم وصار ذمة لها في دواوين لها, وكتاب قد وكلوا بإحصاء ذلك لما 

يراعون من حياطة من شمله ملكهم, وقطع هذا الثائر ما كان حول مدينة 

إذ كان يحتفظ به لما يكون من ورقه من طعم لدود خانفو من غابات التوت 

البال أو الحوت ويقول التاجر سليمان في  .القز الذي ينتج منه الحرير

رأى » :وصف الحوت وهو المعروف باسم البال أو القيطس أو العنبر

سمكا مثل الشراع ربما رفع رأسه فتراه كالشيء العظيم وربما يقع الماء 

ة العظيمة. فإذا سكن البحر اجتمع السمك فحواه من فيه, فيكون كالمنار

بذنبه ثم فتح فاه فيرى من جوفه يفيض كانه يفيض من بئر. والمراكب 



التي تكون في البحر تخافه فهم يضربون بالليل بالنواقيس مثل نواقيس 

ويضيف أبو زيد حسن  النصارى مخافة ان يتكئ على المركب فيغرقه

لحوت المعروف بالبال ربما عمل من فقار وهذا ا» ]:2السيرافي في قوله]

ظهره كراسي يقعد عليها الرجل ويتمكن, وذكروا أن في سيراف قرية 

على عشرة فراسخ, بيوتاً عادية لطافا سقوفها من أضالع هذا الحوت. 

وسمعت من يقول أنه وقع في قديم األيام إلى قرب سيراف منه واحدة 

هرها بسلم لطيف والصيادون إذا فقصد للنظر إليها فوجد قوماً يصعدون ظ

ظفروا بها طرحوها بالشمس وقطعوا لحمها, وحفروا لها حفراً يجتمع فيها 

الودك ويغرف فيها الودك من عينيها بالحرارة إذا إذابتها الشمس فيجمع 

ويباع من أرباب المراكب. ويخلط باخالط لهم يمسح بها مراكب البحر 

تتميز رحلة التاجر  «.من خرزهاويسد بها خرزها ويسد أيضا ما يتفق 

 سليمان, وتذييل أبي زيد السيرافي لها, بما فيهما 

معا من وصف صادق للطرق التجارية, وذكر بعض العادات, والنظم 

االجتماعية واالقتصادية مع بيان أهم منتجات الهند وسرنديب وجاوة 

بيعة والصين وعالقة المسلمين بالصين في القرنين الثالث والرابع. وبط

الحال لعبت الخرافات واألساطير دورها في تلك الرسالة القيمة وخصوصا 

في وصف ظواهر الجو الخارقة مثل نافورة الماء وفي وصف حيوانات 

وتعتبر رحلة التاجر سليمان هذه, أول مرجع  .البحر مثل الحوت أو العنبر

 لعلوم البحار, وهي مخطوطة فريدة في مكتبة باريس, تحمل اسم رحلة

التاجر سليمان ولم يكن سليمان وحده صاحب الرسالة بل أضاف اليها أبو 

زيد حسن السيرافي ما جمع من معلومات وما استقى من اخبار على ألسنة 

نافورة الماء وتتحدث الرسالة عن  .التجار ورجال البحر في بلدة سيراف

 صفات البحر الطبيعية وعن أنوائه وأعاصيره وعن أحيائه ودوابه وفي

وربما رؤي في هذا البحر, سحاب ابيض » :وصف النافورة يقول سليمان

يظل المركب, فيشرع منه لسان طويل رقيق حتى يلصق ذلك اللسان بماء 

 «.البحر فيغلي له ماء البحر, فال ادري أيستقي السحاب من البحر أم ماذا

الشاي ويعتبر سليمان السيرافي أول مؤلف غير صيني أشار إلى الشاي 

لك حين ذكر أن ملك الصين, يحتفظ لنفسه بالدخل الناتج من محاجر وذ



الملح, ثم من نوع من العشب يشربه الصينيون مع الماء الساخن, وهو 

وصف جزر الهند قال  .(يبيع منه الشيء الوفير, ويسميه أهل الصين )ساخ

في وصف بعض جزر الهند, أن ألهلها ذهباً كثيراً, وأكلهم النراجيل, وبه 

أهدون, ومنه يدهنون. وإذا أراد أحدهم أن يتزوج لم ُ يزوج إال برأس يت

رجل من أعدائهم, فإذا قتل اثنين تزوج اثنتين... وأن قتل خمسين, يتزوج 

المسلمون في الصين كانت هناك جموع من .خمسين إمرأة بخمسين قحفاً 

المسلمين في الصين في عهد أسرة تانگ, التي حكمت الصين من عام 

م. وكان اغلبهم من التجار . كان المسلمون يبحرون 906إلى عام  م 618

أو الخليج الصيني كما كانوا  –من البصرة ومن سيراف على خليج الفرس 

وكانت سفن الصين الكبيرة تصل إلى سيراف وتشحن  -يسمونه آنئذ

البضائع الواردة إليها من البصرة وتعبر المحيط الهندي مارة بسرنديب 

خانفو, حيث كانت تعيش جالية إسالمية كبيرة إال أنها  حتى تصل إلى

ميالدي( بسبب القالقل العظمى في الصين  878هجري ) 264خربت عام 

حيث قتل كثير من المسلمين. ومن بعد ذلك اقتصر سفرهم إلى كاله في 

منتصف الطريق إلى الصين, واليها كانت تنتهي مراكب المسلمين المقبلة 

موسمية في المحيط الهندي كما هو معلوم في علوم من لهبوب الرياح ال

الجغرافيا في سيراف. وكانت الرحلة تستغرق زهاء عام كامل, تبعاً ذلك 

مدينة خانفو مدينة عظيمة في الصين على نهر عظيم أكبر من  .(العصر

 الدجلة أو نحوها يصب إلى بحر الصين, وبين هذه 

 

بعة, تدخل هذا النهر سفن البحر المدينة وبين البحر مسيرة ستة أيام أو س

الواردة من بالد البصرة وسيراف وعمان ومدن الهند وجزائره باألمتعة 

والجهاز, وبهذه المدينة خالئق من المسلمين والنصارى واليهود 

والمجوس, وغيرهم من أهل الصين, وكان نزل بهذه المدينة في سنة أربع 

غير بيت الملك تبعه أهل وستين ومائتين ثائر ثار على ملك الصين من 

الدعارة والفساد, وكثر جنده فقصد هذه المدينة فحاصرها وأتته جيوش 

الملك فهزمها واستباح الحريم, وافتتح هذه المدينة عنوة وقتل من أهلها 

خلقاً ال يحصون كثرة, وأحصي من المسلمين واليهود والنصارى ممن قتل 



العدد ألن ملوك الصين وغرق مائة ألف, وإنما أحصي ما ذكرناه من 

تحصي من في مملكتها من رعيتها وممن جاورها من األمم وصار ذمة لها 

في دواوين لها, وكتاب قد وكلوا بإحصاء ذلك لما يراعون من حياطة من 

شمله ملكهم, وقطع هذا الثائر ما كان حول مدينة خانفو من غابات التوت 

ود القز الذي ينتج منه إذ كان يحتفظ به لما يكون من ورقه من طعم لد

البال أو الحوت ويقول التاجر سليمان في وصف الحوت وهو  .الحرير

رأى سمكا مثل الشراع ربما » :المعروف باسم البال أو القيطس أو العنبر

رفع رأسه فتراه كالشيء العظيم وربما يقع الماء من فيه, فيكون كالمنارة 

ه بذنبه ثم فتح فاه فيرى من العظيمة. فإذا سكن البحر اجتمع السمك فحوا

جوفه يفيض كانه يفيض من بئر. والمراكب التي تكون في البحر تخافه 

فهم يضربون بالليل بالنواقيس مثل نواقيس النصارى مخافة ان يتكئ على 

وهذا » ]:2ويضيف أبو زيد حسن السيرافي في قوله] «.المركب فيغرقه

ه كراسي يقعد عليها الحوت المعروف بالبال ربما عمل من فقار ظهر

الرجل ويتمكن, وذكروا أن في سيراف قرية على عشرة فراسخ, بيوتاً 

عادية لطافا سقوفها من أضالع هذا الحوت. وسمعت من يقول أنه وقع في 

قديم األيام إلى قرب سيراف منه واحدة فقصد للنظر إليها فوجد قوماً 

رحوها بالشمس يصعدون ظهرها بسلم لطيف والصيادون إذا ظفروا بها ط

وقطعوا لحمها, وحفروا لها حفراً يجتمع فيها الودك ويغرف فيها الودك 

من عينيها بالحرارة إذا إذابتها الشمس فيجمع ويباع من أرباب المراكب. 

ويخلط باخالط لهم يمسح بها مراكب البحر ويسد بها خرزها ويسد أيضا 

 00ما يتفق من خرزها

 

 

 لترجمانالوصف التاريخي لرحلة سالم ا

 
 رحلة سالم الترجمان

 جوجومأ جوجيأ سدّ  صفة



 وبين بيننا القرنين ذو بناه الذي الّسدّ  كأنّ  منامه في رأى لّما باهلل الواثق ان الّترجمان ساّلم قال ابن خرداذبة : حّدثني      

 ساّلم ااّل  يصلح احد هاهنا ما أشناس فقال خبره فيستخبر الموضع الى يخرجه رجال فطلب انفتح قد جوجومأ جوجيأ

 وتجيئني تعاينه حّتى السدّ  الى تخرج ان اريد وقال الواثق بي فدعا قال )ثالثين لغة(لسانا, ثينبثال يتكلّم وكان الترجمان

 فأعطى وامر درهم آالف عشرة ديتي واعطاني دينار آالف بخمسة ووصلني اقوياء شباب رجال خمسين الىّ  وضمّ  بخبره

 بالفراء الكستبانات لهم واستعمل باالديم وتغشى اللبابيد للرجال يهّيأ ان وامر سنة ورزق درهم الف الخمسين من رجل كلّ 

 بن اسحاق الى باهلل الواثق من بكتاب رأى من سرّ  من  فشخصنا والماء الزاد لحمل بغل مائتي واعطاني الخشب والركب

 ملك الى السرير صاحب لنا وكتب الّسرير صاحب الى اسحاق لنا وكتب انفاذنا فى بتفليس وهو ارمينية صاحب اسماعيل

 وليلة يوما الخزر ملك عند فاقنا الخزر ملك طرخان الى شاه فيالن لنا وكتب شاه فيالن الى الالن ملك لنا وكتب الاّلن

 قبل تزّودنا قد وكّنا الرائحة منتنة سوداء ارض الى فانتهينا يوما وعشرين سّتة عنده من فسرنا اداّلء خمسة معنا وّجه حّتى

 عن فسألنا يوما عشرين فيها فسرنا خراب مدن الى صرنا ثم اّيام, عشرة فيها فسرنا المنكرة الرائحة من نشّمه خاّل  دخولها

 (26)فخّربوها يتطّرقونها وماجوج ياجوج كان التي المدن انها فخّبرنا المدن تلك حال

 والفارسّية بالعربّية يتكلّمون قوم الحصون تلك وفى السدّ  منه شعبة فى الذي الجبل من بالقرب حصون الى صرنا ثم 

 يتعّجبون فاقبلوا المؤمنين امير رسل اّنا فاخبرناهم اقبلنا اين من فسألونا ومساجد كتاتيب لهم القرآن يقرءون مسلمون

 مدينة فى بالعراق فقلنا يكون اين فقالوا ايضا فعجبوا شابّ  فقلنا شابّ  مأ هو شيخ فقالوا نعم فنقول المؤمنين امير ويقولون

 فرسخين الى فرسخ اآلخر الحصن الى الحصون تلك من حصن كلّ  وبين قّط, بهذا سمعنا ما فقالوا رأى من سرّ  لها يقال

 وفيها فوقها من االبواب يرسل حديد ابواب ولها فراسخ عشرة تربيعها ايّكة لها يقال مدينة الى صرنا ثم واكثر, اقلّ 

 السدّ  وبين وبينها اّيام ثةثال مسيرة السدّ  وبين بينها بعسكره القرنين ذو ينزلها كان التي وهى المدينة داخل وارحاء مزارع

 ذكروا صنفان وهما فيه وماجوج ياجوج ان ذكروا مستدير جبل وهو الثالث, اليوم فى السدّ  الى تصير حّتى وقرى حصون

 عليه عال جبل الى صرنا ثم واكثر, واقلّ  ونصف ذراع الى ذراع بين ما احدهم طول ويكون ماجوج من اطول ياجوج ان

 فى فيتفّرقون منه يخرجون الذي الطريق وهو ذراع مائتا عرضه جبلين بين فجّ  هو القرنين ذو بناه الذي والسدّ  حصن

 يلى مما عضادتين رفع ثم االرض وجه الى ساقه حّتى والنحاس بالحديد وبناه اسفل الى ذراعا ثينثال سهاسا فحفر االرض

 اذرع عشر تحتهما من الظاهر ذراعا خمسين سمك فى ذراعا وعشرون خمس عضادة كلّ  عرض الفجّ  جنبتى من الجبل

 اصابع اربع سمك فى ونصف ذراع فى ونصفا ذراعا اللبنة تكون نحاس فى مغّيب حديد من بلبن بناء وكلّه البا؟ خارج

 عشر بمقدار واحدة كلّ  على العضادتين على رّكب قد ذراعا وعشرون مائة طوله العضادتين على طرفاه حديد ودروند

 يكون البصر مدّ  وارتفاعه الجبل رأس الى النحاس فى الحديد اللبن بذلك بناء  الدروند وفوق اذرع خمس عرض في اذرع

 . ذراعا سّتين من نحوا الدروند فوق البناء

 في اذرع خمس شرفة كلّ  طول االخرى على منهما واحدة كلّ  تنثنى قرنتان شرفة كلّ  طرف فى حديد شرف ذلك وفوق   

 فى ذراعا خمسون مصراع كلّ  عرض معلقين مصراعين حديد باب واذا شرفة, ثونوثال سبع وعليه اذرع اربع عرض

 الجبل من وال الباب من يدخل ال الدروند قدر على دّوارة فى وقائمتاهما اذرع خمس ثخن فى ذراعا وسبعين خمس ارتفاع

 القفل وارتفاع رجالن يحتضنه ال والقفل االستدارة فى باع غلظ فى اذرع سبع طوله قفل الباب وعلى خلقة خلق كانه ريح

 منهما واحد كلّ  وقفيزاه القفل طول من اكثر طوله غلق اذرع خمس بقدر القفل وفوق ذراعا وعشرون خمس االرض من

 الهواوين دستج صفة فى دندانكة كلّ  دندانكة عشرة اثنتا وله ونصف ذراع طوله معلّق مفتاح الغلق وعلى ذراعان

 التى والحلقة اشبار اربعة استدارة فى اذرع ثمانى طولها بالباب ملحومة سلسلة فى معلّق اشبار اربعة المفتاح واستدارة

 والظاهر العضادتين تحت ما سوى ذراع مائة بسط فى اذرع عشر عرضها الباب وعتبة المنجنيق حلقة مثل السلسلة فيها

 مائتى فى ذراع مائتى منهما واحد كلّ  يكون حصنان الباب ومع السوداء, بالذراع كلّها الذراع وهذه (27)اذرع خمس منها

 من السدّ  بها بنى التى البناء آلة الحصنين احد وفى عذبة عين الحصنين وبين شجرتان الحصنين هذين باب وعلى ذراع

 التزق قد الحديد اللبن من بقّية وهناك الصابون قدور مثل قدور اربع ديكدان كلّ  على الحديد والمغارف الحديد القدور

 يتوارث كما الباب ذلك يتوارثون وهم وخميس اثنين يوم كلّ  فى يركب الحصون تلك ورئيس الصدأ, من ببعض بعضه

 الدرجة اعلى على فيصعد درجة الباب ومع مرزّبة رجل كلّ  عنق على رجال ثةثال ومعه راكبا يجيء الخالفة الخلفاء

 ضربة ضربه الظهر عند كان فاذا يخمدون ثم الزنابير كور مثل جلبة لهم فيسمع النهار اّول فى ضربة القفل فيضرب

                                                           
 (162: ص) خرداذبة البن والممالك المسالك ( 26)

 

 (165: ص) خرداذبة البن والممالك المسالك( 27)

 



 ضربة ضرب العصر وقت كان فاذا يخمدون ثم االّولة من اشدّ  الثانية فى جلبتهم فتكون الباب الى باذنه ويصغى اخرى

 فيعلموا الباب وراء من يسمع ان القفل قرع فى الغرض ينصرف ثم الشمس مغيب الى يقعد ثم ذلك مثل فيضّجون اخرى

 عشرة يكون كبير حصن الموضع هذا من وبالقرب حدثا, الباب فى يحدثوا لم هاولئك ان هؤالء ويعلم حفظة هناك ان

 هذا من عاب هل , الحصون اهل من بالحضرة كان لمن فقلت ساّلم قال فرسخ, مائة تكميره فراسخ عشرة فى فراسخ

 هذا ان ال فقالوا شيئا عليه تخشون فقلت دقيق الخيط مثل بالعرض كان والشقّ  الشقّ  هذا ااّل  فيه ما قالوا قطّ  شىء الباب

 فدنوت قال االسكندر ذراع من واحدة ذراع كلّ  باالسود ونصفا ذراعا يكون االسكندر بذراع اذرع خمس ثخنه الباب

 وعلى باهلل, الواثق ألريه منديل فى واشّده درهم نصف مقدار منه فاخرج الشقّ  موضع فحككت سّكينا خفّى من واخرجت

 حقّا رّبى وعد وكان دّكاء جعله رّبى وعد جاء فاذا االّول باللسان بالحديد مكتوب اعاله فى االيمن الباب مصراع فرد

 صبّ  الذي الموضع محفور الجبل وفى حديد, من اسود وساف نحاس من اصفر ساف مخّطط واكثره البناية الى وننظر

 شبيهة وقدور والنحاس الرصاص فيه يغلى كان الذي والموضع النحاس فيها يخلط كان التى القدور وموضع االبواب فيه

 رأيتم هل هناك من وسألنا السور, فوق الى النحاس بها يمدّ  كان التى والكالليب السالسل فيها عرى ثلث قدر لكلّ  بالصفر

 الرجل مقدار وكان جانبهم الى فالقتهم سوداء ريح فهّبت الجبل فوق عددا مّرة رأوا انهم فذكروا احدا وماجوج ياجوج من

 ذلك غير وال شجرة وال حشيش وال نبات عليه وال سفح وال متن له ليس خارج من والجبل ونصفا, شبرا العين رأى فى

 خرجنا ثم اللب يسّمى الملك وكان خراسان ناحية الى بنا االداّلء اخذ انصرفنا فلّما (28)ابيض املس قائم طحمس جبل وهو

 ذلك من وسرنا اّياما عندهم فاقمنا الخراج صاحب وهو طبانوين له يقال ملك موضع الى وصرنا الموضع ذلك من

 بخارا والى شروسنة الى صرنا ثم بلخ نهر وعبرنا أسبيشاب على ووردنا اشهر ثمانية فى سمرقند وردنا حّتى الموضع

 رجال وعشرون اثنان الذهاب فى منهم مرض ومن معنا كانوا الذين الرجال من ومات نيسابور, الى وصلنا ثم ترمذ والى

 فوردنا رجال عشر اربعة المرجع فى ومات القرى بعض فى مريضا خلّفناه مرض ومن ثيابه فى دفن منهم مات من

 فوصلنى طاهر بن هللا عبد الى صرنا ثم كفانا, ما زّودونا الحصون اصحاب وكان رجال عشر اربعة ونحن نيسابور

 كلّ  في دراهم ثةثال وللراجل دراهم خمسة للفارس واجرى درهم مائة بخمس معى رجل كلّ  ووصل درهم آالف بثمانية

 الواثق على فدخلت رأى من سرّ  ووردنا بغال, وعشرون ثةثال ااّل  معنا كانت التى البغال من يسلم ولم الرىّ  الى يوم

 رجل كلّ  الرجال واعطى بها يتصّدق بصدقة وامر هللا فحمد الباب من حككته كنت الذي الحديد واريته بالقّصة فاخبرته

 الترجمان ساّلم فحّدثنى واّيام شهرا( 144) عشر اثنى فى ورجعنا شهرا عشر سّتة فى السدّ  الى وصولنا وكان دينار, الف

 (29)باهلل للواثق كتبه كان كتاب من علىّ  اماله ثم الخبر هذا بجملة

 

 

 

 المحاضرة السادسة

 م/ صورة صالح الدين األيوبي من خالل رحلة ابن جبير

 
                                                           

 (168: ص) خرداذبة البن والممالك المسالك(  28)

 (170: ص) خرداذبة البن والممالك المسالك(  29)

 



تعدددد الدددرحالت مدددن أهدددم عوامدددل التدددرابط والتواصدددل بدددين     

أنحددداء العدددالم اإلسدددالمي فدددي عصدددور االزدهدددار الحضددداري والنفدددوذ 

السياسدددي , وممدددا سددداعد علدددى الدددرحالت هدددو اتسددداع رقعدددة الدولدددة 

العربيدددددة اإلسدددددالمية بعدددددد الفتوحدددددات , وإنطدددددالق المسدددددلمين إلدددددى 

مراكدددز العلدددم المختلفدددة فدددي سدددائر أقطدددار العلدددم اإلسدددالمي , فضدددالً 

عدددن إنتشدددار اإلسدددالم فدددي األقطدددار المفتوحدددة  أثدددر عظددديم فدددي قيدددام 

خدددارى وسدددمرقند وقدددوص المراكدددز العلميدددة فدددي البصدددرة وبغدددداد وب

ومصدددر والشدددام وقرطبدددة وغرناطدددة وغيرهدددا مدددن المددددن األخدددرى 

. 

وكدددددان مدددددن الطبيعدددددي ان يتنقدددددل الرحالدددددة بدددددين اقطدددددار العدددددالم    

اإلسدددالمي سدددواًء فدددي المشدددرق او فدددي المغدددرب , وكدددان الهددددف مدددن 

هددددذه الددددرحالت هددددو ألداء فريضددددة الحددددج فددددي مكددددة المكرمددددة أو 

كبددددار علمدددداء المشددددرق مصددددر لتلقددددي العلددددم والمعددددارف علددددى يددددد 

 والشام والعراق .

ويعددد الرحالددة ابددن جبيددر )أبددو الحسددن محمددد بددن أحمددد البلنسددي     

تذذذذذبارة باألخبذذذذذار  ذذذذذن ات ذذذذذاق م(( وكتابددددده ))1217هدددددـ/614)ت:

(( واحدددد مدددن أهدددم الرحالدددة  األسذذذ ارل المفذذذروة برحلذذذة ابذذذن جبيذذذر

األندلسدددديون الددددذين توجهددددوا إلددددى المشددددرق اإلسددددالمي فددددي )القددددرن 

السددددادس الهجددددري / الثدددداني عشددددر المدددديالدي( ألداء فريضددددة الحددددج 

. 

ولدددددد ابدددددن جبيددددددر فدددددي األنددددددلس فددددددي مديندددددة بلنسدددددية سددددددنة      

م( , وكدددان يتدددولى بعدددض الوظدددائف األداريدددة فدددي 1145هدددـ/540)

مديندددة غرناطدددة لحسددداب الدولدددة الموحديدددة فدددي عهدددد أبدددي سدددعيد بدددن 

 عبد المؤمن صاحب غرناطه آنذاك.

يددددر ثالثددددة رحددددالت إلددددى المشددددرق اإلسددددالمي وكددددان ألبددددن جب    

,فكدددان  سدددبب رحلتددده األولدددى  بحسدددب مدددا ذكدددره هدددو فدددي كتابددده   

هدددو انددده اقتدددرف ذندددب شدددرب الخمدددر فدددي حضدددرة أبدددي سدددعيد فعدددزم 



علدددى التوبدددة فتوجددده إلدددى مكدددة ألداء فريضدددة الحدددج والتكفيدددر عدددن 

م( , 1183هدددددـ/578ذنبددددده , وكدددددان خروجددددده مدددددن غرناطدددددة سدددددنة)

لددددى األسدددكندرية وأخددددذ يجددددوب العديددددد مددددن ومنهدددا إلددددى سددددبته ثددددم إ

 األقاليم أنتهى امره بالعودة إلى األندلس.

وقدددد أقددددم ابدددن جبيدددر علدددى رحلتددده الثانيدددة بعدددد قرابدددة خمدددس      

م( , بعدددد ان شددداع 1189هدددـ/585سدددنوات مدددن رحلتددده األولدددى سدددنة)

فدددتح بيدددت المقددددس علدددى يدددد صدددالح الددددين األيدددوبي فأسدددتغرقت هدددذه 

ها إلدددى غرناطددده ولكنددده طددداب لددده العددديش الرحلدددة سدددنتين عددداد بعدددد

فدددي مديندددة سدددبتة وتدددزوج فيهدددا ام المجدددد عاتكددده بندددت أبدددي جعفدددر 

الوقشددددي وبعددددد وفاتهددددا رحددددل مددددرة أخددددرى إلددددى المشددددرق ونددددزل 

األسددددددددددكندرية ولددددددددددم يطددددددددددل بدددددددددده العمددددددددددر أذ تددددددددددوفى سددددددددددنة 

م(, بددددالثغر السددددكندري المعددددروف اليددددوم )بسدددديدي 1217هددددـ/614)

 جابر(.

رحالدددددة الكتددددداب الدددددذين جمعدددددوا دقدددددة ويعدددددد ابدددددن جبيدددددر مدددددن ال    

المالحظددددة , وفضددددول المددددؤرخ وبالغددددة األديددددب , فكانددددت رحلتدددده 

بمثابددة شدددهادة عيدددان علدددى الحواضدددر اإلسدددالمية التدددي زارهدددا بنفسددده 

. 

أمدددا مدددن الناحيدددة السياسدددية فلدددم يكدددن والء ابدددن جبيدددر مقتصدددراً     

علدددى الخلفددداء الموحددددين المغاربدددة فقدددط , بدددل أنددده كدددان يدددرى فدددي 

الدددددين األيددددوبي سددددلطان مصددددر والشددددام نموذجدددداً واقعيددددداً  صددددالح

للبطددددل المسددددلم المشددددرقي القددددوي الددددذي يسددددتطيع أن يوحددددد األمددددة 

األسدددالمية , واشددداد بمدددا ذكدددره عنددده مدددن عددددل وإحسدددان وديدددن وأنددده 

اليوجددددد فددددي زماندددده مددددن يماثلدددده فيقددددول :)اللهددددم اال هددددذا السددددلطان 

له:)هدددذا العدددادل صدددالح الددددين( , ثدددم يصدددفه فدددي موضدددع آخدددر بقو

السدددلطان رحمدددة للمسددددلمين بهدددذه الجهددددات , ال يدددأوي لراحددددة , وال 

 يخلد إلى دعة , وال يزال سرجه مجلسه(.



ومدددن األمدددور التدددي لفتدددت نظدددر ابدددن جبيدددر حدددول تددددين صدددالح      

الدددددين األيددددوبي نشدددداطه وصددددالبته فددددي الجهدددداد ضددددد الصددددليبيين , 

وان  األمدددر الدددذي دفعدددت ابدددن جبيدددر بدددأن يتخدددذه قددددوة لددده خصوصددداً 

صددددددالح الدددددددين أسددددددتطاع خددددددالل تلددددددك المدددددددة أن يهددددددزم جمددددددوع 

م( وأن 1187هددددددـ/583الصددددددليبيين فددددددي معركددددددة حطددددددين سددددددنة )

 يستعيد بيت المقدس من أيديهم.

فضدددالً عدددن السياسدددة الرحيمدددة التدددي غيدددرت مدددن أحدددوال النددداس    

وخصوصدددددداً الحجدددددداج الددددددذين رفددددددع عددددددنهم المكددددددوس المرهقددددددة 

مددددددن قبددددددل الملددددددوك والمجحفددددددة التددددددي كانددددددت مفروضددددددة علدددددديهم 

الفدددداطميون علددددى العددددابرين مددددن مصددددر إلددددى الحجدددداز فيددددذكر أبددددن 

جبيدددر ذلدددك بقولددده:)من مفددداخر هدددذا السدددلطان المزلفدددة مدددن هللا تعدددالى 

, وآثدددداره التددددي أبقاهددددا ذكددددراً جمدددديالً للدددددين والدددددنيا ,إزالتدددده رسددددم 

المكددددددددس المضددددددددروب وظيفددددددددة علددددددددى الحجدددددددداج مدددددددددة دولددددددددة 

 العبيديين....(.

قد تألم ابن جبير كثيراً لوجودها بيد الصدليبيين وكدان يدنفس أما القدس ف     

كربه بالدعاء حين يذكر القدس وغيرها من حواضر الشام فكدان يقدول عدن 

 القدس : )بيت المقدس أعاده هللا لإلسالم(.

وبعد نهاية رحلتده وأسدترجاع بيدت المقددس مدن ايددي الصدليبيين بعدث      

 اليه ابن جبير قصيدة رثاء خلد فيها مآثره الجليلة قال فيها:

 ثأرت لدين الهدى في العدى     فـآثرك هللا مــن ثائر           

 وقمت بالنصر إله الـورى      فسماك بالملك الناصر           

بيات القصيدة يكتشف شهادة ابن جبير والمتمعن في أ

لصالح الدين واتساع سمعته ومكانته في العالم اإلسالمي من خالل 

مشاهداته التي دونها اثناء ادائه فريضة الحج , وقد احتفظ لنا ابن جبير في 

رحلته صورة واضحة تتعلق بمكانه صالح الدين لدى المسلمين , بسبب 

 بيت هللا الحرام . تحريره لبيت المقدس, وخدمة حجاج



 

فحين شهد ابن جبير خطبة الجمعة في المسجد الحرام , 

الحظ تعلق الناس القادمين من كل أرجاء العالم اإلسالمي بأسم صالح 

الدين األيوبي إلى جانب ذكر الخليفة العباسي وامير الحجاز , ويشير ابن 

لسنة جبير إلى ذلك بقوله:)وعند ذكر صالح الدين بالدعاء تخفق األ

بالتأمين عليه من كل مكان , وإذا أحب هللا يوماً عبده القى عليه محبة 

 الناس( .

ومن طرائف ذكره ابن جبير في رحلته سخريته من األلقاب 

الدينية الفخمة التي أعتاد السالطين واألمراء في المشرق على اضفائها 

ثنى على انفسهم مثل , شمس الدين , وقطب الدين , وسيف الدين ,وأست

ابن جبير صالح الدين األيوبي من ذلك , وأعتبر أسم " صالح الدين" لقباً 

 ذا منزله عظيمة فقال :)سبحان الذي جعله صالح دينه كأسمه( .

وهكذا اصبح صالح الدين بنظر ابن جبير والعالم اإلسالمي 

مثاالً يحتذى به , واصبحت رحلته شهادة مواعظ وعبر ولعل من أعظمها 

 .تحرير وحماية بيت المقدس الذي سيبقى معياراً للحكم اإلسالمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المصادر

 . , رحلة ابن جبيرابن جبير

 :)ت ،عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم ،ابن شداد ابن شداد ل
)المعهد  ،أحمد حطيط ،اعتنى به ،تاريخ الملك الظاهر،  م(1286ه/684

 .م(1983 -بيروت  ،األلماني لألبحاث الشرقية

 

 :)ت ،شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل ،أبو شامةل أبو شامة
تراجم رجال القرنين المعروف بـ )الذيل على ، م(1267ه/665

 .م(1992 -بيروت  ،)دار الكتب العلمية ،الروضتين(

 

الدرة الزكية ،  م(1335ه/736 :)ت ،أبوبكر عبد اهلل بن أيبك ،الدواداري
 ،)المعهد األلماني لآلثار ،اولرخ هارمان،تح ،في أخبار الدولة التركية

 .م(1971 –القاهرة 
 

 

 (30)أدب الرحلة للرتغيب يف امللة

 اهلل عبد بن محمد يعد كتاب )أدب الرحلة( من بين المؤلفات العديدة ألبي بكر 
 من فريدال هطراز ب ، ويتميز هذا الكتابهـ(543بأبن العربي المتوفى سنة ) المعروف

                                                           

 عمر حامد مدهر.( 30)



في كتابه المقدمة، كما ذكره  خلدون ابن مقدمتهم في العلماء من كثير ذكرهوقد  نوعه،
الذهبي في ترجمته ألبن العربي في كتاب سير األعالم، إال أن هذا الكتاب قد ُفقد في 
حياة المؤلف ويمكن لنا األستدالل على ذلك من خالل كتابه )قانون التأويل( إذ قال فيه: 

 رأينا التدبير، من اهلل علم في سبق بما الحوادث واستلبته المقادير، معرض في شذ فلما)
ليكون عنوانًا لما جرى،  الذكر في حضر ما مع الموجودة الرقاع في سلم ما نجدد أن

، وبذلك فقد جاء كتاب قانون التأويل ليحفظ ما تبقى (وتنبيهًا على فضل ما تأوب وسرى
 من ذلك الكتاب وقد ابتدأه بذكر طلب العلم والرحلة في سبيله.

الضرورة هي التي دعته إلى الرحلة واصفًا شماتة وفي رحلته لطلب العلم بين أن 
 من التمكن أن رىفقد كان يأعداءه يوم خروجه من بلده حتى وصفه بأنه أعجب يوم؛ 

 التجارة، في ربح الحال، بتغير األهل عن بعدالو  والمال، الجاه ذهاب طلب العلم مقابل
 .مةيوعز  ،همة، وقد أعانه على ذلك ما يتحلى به من المطلب في حاونج

 بعض مع يوماً  كنت ولقديصف لنا أبن األعرابي ما دفعه لطلب العلم ويقول: )
 من سرقها لحظة في علمي إليه انتهى ما يطالع اهلل هرحم أبي إلينا فجلس المعلمين،

 أحد إلينا فدخل قاصديه، من حضر من بجلوسه وجلس أشغاله، عظيم مع زمانه
 تأليف من بها فإذا وثاقها، وأرسل شناقها فحل كتب، رزمة يديه وعلى السماسرة
 ن رؤساءأحمد بن محمد السمناني، كان م هو القاضي العالمة أبو جعفر) السمناني

 له تصانيف ،كعادته في االنتقاص من األشاعرة ابن حزم نال منهاألشعرية في وقته، 
أبو الوليد سليمان بن خلف  هو اإلمام) الباجي شيخ، و هـ(444 توفيفي الفقه والكالم، 

التجيبي الباجي، يعتبر من الذين جددوا مناهج البحث وطرق التفكير في األندلس، له 
: يقولون جميعهم فسمعت هـ(474 سنةتوفي  والزهدتصانيف كثيرة في الفقه والكالم 

 الكلمة هذه فصدعت المشرق، من الباجي جلبها جليلة، وعلوم عظيمة، كتب هذه
 ال بالدنا فقهاء أن ويحكون ويصدرون، ذكره في يوردون وجعلوا خلدي، وقرعت كبدي،

 يكون فال الطفيف، القدر هذا إليها يجلب أمة من وناهيك يعقلون، وال عنه يفهمون
 أمري ملكت لئن ،ينفس في ونذرت الضعيف، العاجز بصفة إال إليه، يضاف أحد منهم



 من لديهم بما وألتمرسن الرجاالت، أوالء على ألفدن المقامات، هذه إلى ألهاجرن
 تفاقم مع كنت الحال، هذه وقعت فلما مثنوية، غير عزيمة واكتتمتها والمقاالت المعاقد
 في كان بما أتسلى بالغة، ونعمة سابغة، نعمة علي، الواردين األمر وتعاظم الخطب،
ذا يبتئس، نعمة فقد من كل فترى الرحلة، من طيتي  .(أتأنس وجدتني إلي نظرت وا 

 دخل بلدة أول تعدويبدأ ابن العربي يصف لنا رحلته التي بدأ فيها بمالقة التي 
، )هو أبو المطرف عبد الرحمن بن قاسم، كان فقيهاً  الشعبي والتقى فيها باألمام ،إليها
 ولديه ومسائل، رواية يصفه بأنه صاحبو  ،(هـ497 توفي سنة:في األحكام  عالماً 

يصف ف المرية، إلىثم  غرناطةعلى  من ينتقل ثم ،وجاه قدم األمراء عند وله حشمة،
 درجتي بين المنزلة متوسطي وأدباء ت،آوالقراء المسائل في رجاالت بها ىرأبأنه 

 أن يطلع من خاللها على يستطع مل قالئل أيامفيها  إال أنه بقي والكمال، التقصير
 .شفيع ابن ومقرئها قاضيها جالس هأن إال حالهم،
 من يصف ما رآه فيها ومن التقاهف بجاية، إلى حتى وصل البحر ركبمن المرية و 

 ،افيه رأساالذي يصفه بأنه كان  يالميورق عمار بن محمد منهمو  ،ها من العلماءأهل
وهو  الرحمن، عبد بن القاسم فيها أيضاً  ولقي ،وأدب ومسائل حديث معارف في مشاركاً 
 ربما أو قطره، جمالواصفًا إياه ب الكتابة، في صناعة قوةله و  األدب، في تقنمو  ،راوية
 .عصره جالل

مدينة عنابة الجزائرية مدينة ساحلية تعد من أكبر وهي ) ببونةثم انتقل إلى 
 تونس ثم وصل إلى، الطريقة في متوسط شيخ لذي وصفه بأنها فقيههاالموانئ( والتقى 

قبال صالح عندهمفيذكر بأن   لقيو  والمهدية، سوسةإلى  دخل، ومنها األعمال على وا 
وهم  الحداد بن الحسن وأبي واللبيدي، ،حبيب كابن القيروان فقهاء من مجموعة هافي

 بطريقة الكوكب هذا لي لمح فلما، وبذلك يقول: )والكالم واألدب تآالقراء فيعلماء 
 غض الدالالت من بواضح واستبرأتها البرهان، من بنوع فيها لي واستنارت القيروان،

 والمناظرة الدين، أصول من شيء قراءة في فأخذت مطلبي هذا: قلت واألفنان، النبات
 .(وسطى حالة على األدب فيها وكان المتفقهين، مجالس ولزمت الطالبين، مع فيها



 هممثوا وأكرم ،هموسقا هم،وأطعم ،اهمآو ثم انتقل إلى مصر ويذكر بأن أحد أمراؤهم 
، ومن مصر والمتكلمين والفقهاء المحدثين من جماعة اهم، وقد التقى في مصروكس
 المسجدملتجئًا إلى  المقدسة، األرضبدخول  واصفًا دخوله إليها ،فلسطين أنتقل

 الشافعية مدرسة يراجع فيها أعوام، ثالثة فبقي فيه المعرفة، بدرب حيث وصفه األقصى،
 فيهاالتقى ، ومنها أنتقل الى دمشق علمائهم من مجموعةب والتقى األسباط، بباب

ه واستمع منه لزمالذي  النابلسي، المقدسي إبراهيم بن نصر منهم العلماء من جماعة
، هـ(489وذلك سنة ) السماوة ونزل العراق، إلى خرجومن دمشق  ،(البخاري كتاب)

 يوم الخليفة جامع إلى خرجومنها إلى بغداد التي يصف وجوده فيها بأنه حين كان فيها 
هو الحسين بن علي الفقيه الشافعي، ) الطبري حسين حلقة إلى وجلس ىفصل الجمعة

بها بعد أن ترك الغزالي  لماً ثم أصبح مع ،محدث مكة، رحل إلى بغداد ودرس بالنظامية
 السيد إجبار مسألة في يتكلمون فسمعتهم ، يقول: )(هـ489 توفي سنةالتدريس بها، 

 حالي إلى ونظرت والصالح، سادالف من شيء كالمهم من يفوتني وال النكاح، على عبده
 دخولي حين وحالي الحرم، مسألة في مجلي كالم أسمع وأنا المقدس بيت دخولي أول
 ثم يفيض، لساني وكاد يغيظ قلبي فهم النكاح، على العبد إجبار مسألة وسماعي بغداد

(، وكانت له بعد ذلك مجالس ومناقشات وكان من بين الذين تكلمت وليتني تماسكت
 .الطوسي إسماعيل والرسوخ العلم في الباب وصاحب الشيوخ شيخ التقاهم ما قال بأنه
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