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إّن الّرحلة مغامرة كشف وبحث يرتاد حقائق الوجود، وبدورها تستلزم االنفالت من ثقل العالم   

الخارجي، وهي وسيلة ناجعة لالتصال بالموجودات بغية االنفراد برؤية تأملية إزاء المحيط 

اتصاال يساعد الفرد على إثبات الوجود المباشر، وتحقيق الحرية الوجودية على أرض الواقع، 



ذلك أن التفاعل مع عناصر الطبيعة والكون عموما، يقتضي انسجاما وتوافقا من شأنه أن يوّطد 

حلة فضلها في استكشاف المجاهيل من جهة، وفي العالقة بين اإلنسان وعالمه الخارجي فكان للرّ 

وفق اإلطار العام لإلنسان الذي يفّكر ويتأمل ذاته ويغوص ات والعيش بكل عفوية "إثبات الذّ 

من جهة أخرى. والهدف من كل هذا هو التسامي بالنفس وتعزيز الثقة بها ومن ثم  (1داخلها")

 بالمحيط الخارجي.

تاريخية وغيرها الدور البارز في توسيع معرفة الجتماعية واالة كما أّن لخصوصيات الّرحل     

الّرحالين، وتوجيه اهتماماتهم فليست ترسيمة جغرافية محصورة في إقليم دون آخر، بل تستدعي 

ترحاال شامال تحّدده الوسائل المتوفرة، وكذا مقتضيات العصر فزاد هذا األمر من انفتاحية 

ع الحركي، واالغتراب من مكان إلى مكان، لتفّند بهذا التنقل فكرة الّرحلة وذلك العتمادها الطاب

ومن أبرز الّرحالة  (2)"انعزال الذات انعزاال مطلقا ورفضها االتصال بأي شيء خارجها "

ابن  ،ابن جبير ترجمان والمسعودي والمقدسي واإلدريسي،لالعرب القدامى السيرافي، وسالم ا

الذي اغترب من المغرب إلى شبه  ه للدراسةالرحالة المغربي الذي انتقينا والعياشي بطوطة

 الجزيرة العربية قاصدا بيت هللا الحرام وأثناء رحلته اعتمد دون وعي أدبي منه عناصر السرد

 . المعروفة

هذا على الصعيد العربي أما الغربي فقد عرف األروبيون بخاصة هذا اللون من األدب في     

بل تجاوزوها إلى االطالع على تاريخ اإلنسان عبر الزمان  فحسب، ولم يكتفوا بالتنقل نتاجاتهم

ق.م(ن إال أن الحضارة المصرية هي 5)ق ولعّل أقدمهم الّرحالة اليوناني هيرودتس، والمكان

ت محاوالت هيرودتس للت محاوالت رحلية قبل الميالد أيضا بحوالي ألف سنة، وتاألخرى سجّ 

ابن بطوطة، وجاما وكولومبس  تأوائل القرن الرابع عشر،المتزامنة مع رحال رحالت بولو في

 وغيرهم...

حّظها الوافر من االستكشافات الجغرافية، والغور في أعماق  العربيةكان للّرحلة فقد       

التاريخ ليسجل رّحالوها تحّوالتهم الفكرية، ومعارف غيرهم من الحضارات استنادا إلى حقائق 

كما  ،يهاونواح بلدانهم أثناء تنقالهم من قطر إلى آخر، فنبغت أسماء ارتحلت بين ِشعب تعتريهم

كان لزاما علينا الوقوف عند نقطة انطلق منها رّحالون عارضوا سابقيهم، واعتمدوا سفراتهم 

كشفهم لحقيقة اإلنسان  رغم المشقة والمعاناة مصادر معرفية لهم، ومنهجا يسيرون عليه في

سعوا  بمستجدات الحياة رغم بساطتهاهو تأثرها  القديمة ولعّل أهم ما ميز الّرحلة وكنه ذاته

 كتشاف الطبائع ودراسة األعراق.حثيثا ال

ولو انطلقنا من التأصيل اللّغوي لمعطى"الرحلة" نلفي الفعل رَحل رْحال ورحيال، بمعنى      

وارتحل األمر بمعنى رحلت له نفسي أي صبرت على أذاه، انتقل من مكان إلى آخر و"



وارتحل الّرحالة بمعنى سافروا من منطقة إلى أخرى والتاء هنا للمبالغة والداللة  (،3)"ركبه

 على كثرة السفر والتنقل.

" أو األدب الجغرافي أو السياحي كما  Litterature de voyagesأّما أدب الّرحلة"     

األدبية التي تتناول انطباعات المؤلف عن مجموعة اآلثار فهو" (4)من النقاد  يسميه البعض

 (5)"رحالته في بالد مختلفة، وقد يتعرض فيها لوصف ما يراه من عادات وسلوك وأخالق

باستخدام أسلوب جغرافي يعتمد التواتر واإلحصاء للتخليد والترسيخ، وأدبي فّني يسير وفق 

اللغة إذ عدت مشكال نظام السرد المتعارف عليه من شخصية وزمان ومكان وحدث، وحتى 

موضوعا لإلدراك في قّص المشاهد وتجسيمها ألّنه يتخذ منها" الّرحالةسرديا يعتمده األديب 

 غة. بالمحيط الخارجي الذي لن ُيعقل إال بفضل اللّ  (6)"وللتفكير أو ربط العالقة

ب هذا بالتجوال فقط بل تجاوزه إلى إكساالعربي والمغربي بخاصة فلم يكتف الّرحالة       

النوع من األدب قيما ذات أبعاد، وآفاق عجائبية بتتبعهم لغرائب الموجودات ناهيك عن القيمة 

الترفيهية والتثقيفية. كما قد يكون الهدف منها هو المقارنة بين الثقافات أو الّسعي إلى تقديم 

من  لغيرصورة واضحة عن اآلخر على الصعيد أو على الصعيد األيديولوجي عند التأثر بفكر ا

في  العربية القديمةولذلك فقد حملت الّرحلة  أو سلوكاتهم بعد زيارة بلدانهم وحضاراتهم الشعوب

على مجاراة الواقع وبكل  والقارئساعدت األديب  ، طياتها خصوصية اجتماعية وثقافية وفكرية

، ووّسعت من دائرة األفق الضيقة لديه إلى نبذ فكرة االنغالق أو التقوقع على الذات تمفصالته

كان للرحلة الفضل الكبير في أالّ يبرح األديب مكانه بل البد من بعيدة األمداء. وإلى رؤية 

مالحقة العالم الخارجي، والتأريخ له بموضوعية يقتضيها المرجع من جهة، وبخيال جامح 

ل في إطار سردي، يحّفز في القارئ عنصر المتعة والتشويق والتفاعل مع يرسمه المتخي

 األحداث.

األحداث  وافقد عايشالعرب كما أن المعارضة والمحاكاة حاضرة في نصوص الّرحالة       

الّرحالين واألعالم البارزين في هذا الفّن أمثال المسعودي  "ونذكر منهم  األخبار واودّون

التراث،  تسجيلإلى  وافسع( 9ر، وابن بطوطة وغيرهم من الّرحالين")والمقدسي، ابن جبي

 لكي تتناقله األجيال على مّر العصور .المحافظة على الوجه العام له و

مثوى الوجود على حّد  قة والعذبة وسيلتهم في المشاهدة واالستنطاق؛ فهيوجعلوا اللغة المنمّ     

" والسبيل الوحيد للمرء في اكتشاف العالم الذي ال رابط له به إال بها، وتعد تعبير "مارتن هيدغر

اختزال نمطا من التّذهن الذي يطبع في الذات منذ أول اتصال للمرء بها، وعليه فقد تعّدى دوره "

وتصنيف ما نبصره أو نسمعه، ووصف تجاربنا وخبراتنا الماّدية والمعنوية إلى تشكيل تفكيرنا 



فالّرحالة القدامى عّبروا بلغة بسيطة، وبمعجم  (10)"ة التي ننظر بها إلى ما حولناأو الطريق

هو المركز الذي يجعل و الوصف واعتماد،  التعقيدمعقول دالليا ليسر الحياة وابتعادها عن 

خطابه الّرحلي فّنا متميزا ومن قراءته فّنا عميقا، وبوهجه ُيجذب القارئ، ويقام عمود العمل 

 العناصر الثالثة السابقة الذكر)اللغة، الوصف،القارئ(.بالتقاء 

في  –يعمل دائما على تجسيد رؤيته للواقع، ويعمل جاهدا  الرحالة ال شك أّن المبدعو        

على تجاوز األطر المألوفة حتى ال ينزل بخطابه إلى مستوى التعامل الحياتي  –الوقت نفسه 

للغة، و هنا تأتي الحاجة إلى اقتناص كّل مظاهر الثراء في اللغة، واصطياد ما تحمله من تنوع  

القول الجميل، البليغ، المؤّثر لتشكيل عوالمه التخيلية،  وصناعة (11)لتحقيق الهدف الجمالي"

 وخلق اآلثار الداللية والبالغية المنشودة.

 

هو حب االستطالع، وإدراك الّطبائع والمعرفة  العربيواألفق الهاّم الذي ينشده الّرحالة      

ك معارفه فتتنوع بذل( 12كاعتقاد صادق حيث يملك المعتقد الحق في أن يكون على يقين")"

وتتسع طموحاته في فهم الظواهر الكونية، واستظهار عالم اإلنسان على أمل قطع أشواط بعيدة 

يؤلف بين الموجودات، فيربط بين المدرك نحو حضارة وتفكير قوامه الفكر الموضوعي الذي"

اللغة بما هي روح  (13)"واإلنسان في وجوده يعيش بين لغته وفكره حّسا والمتصور عقال

 فة ووجدان.وثقا

والغاية من كّل هذا هو إثراء الزاد المعرفي والثقافي لدى المّطلع على هذه الرحالت، ليقدم     

وقد يكون  .ا في إطار مناخ اجتماعي معّينله الممارسات اليومية لفرد آخر عربيا كان أم أجنبي

الدقائق التي عاشها في أّي دقيقة من  -صاحب الّرحلة الحجازية الباعث دينيا فال يفّوت الّرحالة

وضعا إلهيا سائقا لذوي العقول باختيارهم إياه إلى البقاع المقّدسة مثال ليقوم الدين باعتباره"

لتقّوي إيمان الكثيرين  فرصة هامةفجاءت الّرحلة ( 14الصالح في الحال والفالح، في المآل" )

 .أمس الحاجة إليه في  المسلموتسيل اللعاب نحو دين أفضل كأنجع غذاء روحي كان الفرد 

ال يتم إال بلحظات اغترابية يعتريها تأّمل  وال تتحققهي غايات إذن تدعو إليها الّرحلة      

واسع ومعّمق في مظاهر الكون المختلفة حتى يتم التصوير واالنطالق من مرجع يمثل الواقع 

والمتجسد، فهو المعطى الذي يستلهمها الرحالة، ليرسم من خاللها اآلفاق واألبعاد،  المعيش

فيشّكل متخيله في خطاباته الّرحلية كموضوع جمالي محقق لهذا الواقع عبر فضائه السردي، 

فيخلص إلى تخطيب الّزمان والمكان وهذا يمكن لألديب المغترب أن يتصل بالمكان اتصاال 



مباشرة في الزمن بأبعاده الثالثة ويختار األمكنة التي يجد فيها تأثيرا معينا،  كليا، حيث يتماهى

وألفة الشعورية تطمئنه حاضرا ومستقبال، وبهذا تمكنه الّرحلة من التفكير والتنقل بحرية كي 

مكانا يمارس فيه اإلنسان كما يراه "غاستون باشالر" "  -المكان-يتذكر ويستشرف فيعتبره

فيعايش الوقائع كما هي عليه، ويسعى إلى جعل هذا المكان ( 22والتخّيل")أحالم اليقظة 

وخطاباته الّرحلية بشكل عام متحكما قاعديا وصارما في الوصول إلى إبراز خارطة المرجع، 

 وكذا المتخيل باعتباره موضوعا جماليا مجسدا لهذا الواقع غبر فضائه.

ة التي يحتاجها الرحالة وبفضل حالة االغتراب ، ومن هنا تأتي اللّمسة التأملية والفلسفي    

والفلسفي الحديث فيتسامى بذاته، مثلما نلفي نظيره في االغتراب األدبي، أوقد يستعين 

باالستالب الروحي حتى يجعل من نصوصه عمال معرفيا راقيا قد يخرج عن نطاق الواقع إلى 

ي اقتضتها المأساة اإلنسانية، فيرغم أطر غريبة تكمن غرابتها في التوّسل ببعض المفاهيم الت

على مغادرة لعبة الحياة القاسية، نظرا ألن تركيبته قد فرضت عليه نوعا من المجابهة ذلك أّن 

 .مقياس المبدأ يتنافى وواقعه المّر فيقارن بين واقع الّدولة التي زارها، ونواميس بلده أو وضعها

 حية:بين األثنوغرافيا وأدب الّرحلة؛مفارقة اصطال

قبل الحديث عن حضور البعد العلمي في أدب الرحلة ؛ أي مدى تمظهر الّسمات      

األثنوغرافية فيه حّبذا التعريف بهذا العلم، وإبراز مرتكزاته التي ساعدت على تعالقه والخطاب 

أثناء القيام بأسفاره المتنوعة من معالم تاريخية  العربيالّرحلي؛ ألن كل ما يصادف الّرحالة 

وثقافات متمايزة، وتقاليد يسعى األثنوغرافي بدوره إلى معالجتها والتحقيق فيها وفي عراقتها، 

وعرض المعطيات العمرانية، فيتقاطعان في وصف الطبيعة والمياه واآلبار مثال أو اآلثار التي 

 تحيل هي األخرى على حضارة البلد الموصوف لنستشف البعد الحضاري في كليهما.

والمحسوس لواقع الحياة اليومية لمجتمع ما واألثنوغرافيا علم يهتم بوصف الموجودات "    

خالل فترة زمنية معينة، متضمنا ذلك مجموع القيم والتقاليد والعادات واآلداب والفنون، وكل 

فاكتشاف   (28ما يندرج تحت ذلك الكل المرّكب الذي اصطلح على اإلشارة إليه بكلمة ثقافة")

عالم اإلنسان والبعض من األماكن المغمورة كالمحيط األطلنطي الذي لم يكن معروفا مثال، 

والقارة األمريكية نفسها كانت غائبة عن المعجم الجغرافي، لكن وبفضل رحالت األثنوغرافيين 

 م.تم إظهارها إلى النور والتعريف بها وبسماتها التي سجلتها في تاريخ الشعوب وحضاراته

واألديب الّرحالة أثنوغرافي في ظاهره فهو يتفقد البلدان واألماكن، ويصف بتصوير معّمق   

المشاهد المؤثرة فيه، وعادات الّدول التي خّطت قدماه أرضها، ولكن بأسلوب تعبيري يرتكز 



ة الفنية متكأ في نقل المحسوس والموجود، لكنه يفتقر إلى التسلح العلّمي والصرامة في المالحظ

أو الغاية في التأسيس لنظريات معرفية حول الجنس البشري، وجّل طبائعه فاألثنوغرافي يعتمد 

مبادئ الجيولوجيا والجينالوجيا واألنثروبولوجيا...كلّها علوم مسّخرة له لصبغ دراسته 

الموضوعية صبغة علمية ساعدت الوسائل التكنولوجية على الغوص فيها وبإتقان، في حين ال 

تالعب باأللفاظ واألساليب أو االنزياح بالتعابير حتى يبرع ويبدع في التصوير مثلما يفعل يجيد ال

 الّرحالة.
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 :نتائج عامـــــــــــة

مّما سبق نخلص إلى أن الّرحلة قديمة قدم اإلنسان، ولما كان لهذا األخير حّظ في اإلبداع         

استطاع أن يعلو بها إلى أطر فنية سمت بها، وجعلت التاريخ مستمرا من خاللها، فتناقلتها 

احث األجيال ألهميتها، ولخصوصيتها المعرفية الالفتة لفضول القارئ المتأمل في الوجود والب

عن الحقيقة دائما وأبدا، والحال نفسه لدى الفرد الجزائري فقد وجد في هذا النوع من األدب 



ضالته في وصف المسالك واإلحاطة بخصائص الشعوب وطبائعها، كما وقد قدم أدب الرحلة 

 الجزائري الكثير من الفضائل لألدب وللقارئ على حّد سواء:  

تعلقة بالموجودات تأصيال وتحليال، لتصير الخدمة نقل المعارف واألفكار والحقائق الم -1

علمية قبل أن تكون نتاجا أدبيا، ولتبحث في أسرار الكون وتنّظر لمشاهده الحية وخباياه 

"لطالما امتزج دور المثقف بدوره كمواطن، واألديب هنا ينتمي إلى فئة المثقفين و

لذي يحتاج إليه بسبب ما فمعنى ذلك أن له روابط متينة بين وظيفته وبين المجتمع ا

 ( وقدرة على التأمل والتنظير.34")يتمتع به من عمق في التفكير

أسهم في توصيف البلدان والمدن وتقديم إحصاءات جغرافية من شأنها أن تثري بنية  -2

لتبادل الثقافات، ومجاال خصبا يحقق  صدرا هاماالقارئ الفكرية والثقافية، باعتباره م

 التفاهم الفكري لعالقة التأثر والتأثير الطبيعية بين الّرحالة وبين الشعوب األخرى. 

التعريف بالثقافات المتنوعة والمتباينة ما أكسبها الطابع األثنوغرافي ذي البعد العلمي،  -3

عربية الرحالت الوالطامح إلى اكتشاف عالم اإلنسان والغوص فيه، فتنوعت مادة 

بحسب المواضع واألقاليم، مّما أدى إلى التداخل الثقافي وهي أهم قضية تناولها  قديمةال

 الدرس األثنوغرافي بالتحليل والدراسة.

البحث عن الذات والسعي نحو تحقيق الكينونة بمفهومها الفلسفي؛ ألن مجرد الوجود  -4

 لى أرض الواقع.ليس كافيا بل ينبغي تجاوزه إلى تحقيقه وتفعيله ع

المعالجة الروحية وتقوية الوازع الديني نظرا لتعالقه مع ظاهرة االغتراب في اعتزال  -5

الحياة واالتصال بمظاهر الكون كنوع من التسامي، لذا طغى البعد النفسي على أدب  

في حنين الّرحالة واستحضارهم لذكريات الزمن الجميل في  عربي القديمالرحلة ال

 للغربة التي عاشوها رغم كرم البلد المستضيف وحسن ضيافته.بالدهم، نظرا 

تقديم خصوصية البنى االجتماعية الكبرى والصغرى من أفراد ومؤسسات تفضي إلى  -6

 تزويد القارئ بحقائق حول طبيعة األعراف السائدة والتقاليد المتنوعة فيها.

جاورا أو دولة أجنبية سواء كان بلدا مالمفاضلة والمقارنة بعد استحضار ثقافة اآلخر،  -7

فيزداد ولوع سماته األثنوغرافية ومن ثمة البحث فيها وفي خصائصها فيتم تحديد أبرز 

على  شعوبهم الغرب وآدابهم، وحثّ غيرهم من العرب أو  بعادات األدباء المتنقلين

التغالب المحمود الذي يشجع على االنفتاح ومواكبة المقتضيات، وتقريب الرؤى 

 وتعميقها..



دورها في ربط القارئ بالوقائع المختلفة، فعدت بمثابة سجل  عربية القديمةكان للرحلة ال -8

 من الوقائع.تاريخي لألحداث والتأصيل للمغمور 

تحقيق المتعة الفنية والتشويق في الحكي مّما يستدعي التنقيب والتحليل، وألن هذا األدب  -9

الدقيق والذي من شأنه أن ينّمي من لم يبق محدودا وجافا، احتاج إلى جماليات التصوير 

 ذوق القارئ الفّني والخيال الجامح عبر تقنيات السرد والوصف.

وما خالف أدب الرحلة األثنوغرافيا فيه هو تناوله للموضوعات عينها ولكن ّبأسلوب  -10

فني يعتمد وبالغة التعبير، ورونق الكالم وسحر البيان وكلفة البديع وبرهافة حّس يتأمل 

 وجودات وبعاطفة شجية يهرب من الواقع حتى يحاكي المعطيات.الم
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