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 :  عنوان المقال

شكالية التلقي في رحلة ابن فضالن"  "التعدد الثقافي وا 

 د/ عامر رضا

 ميلة)الجزائر(. –المركز الجامعي 

 

 الملخـــــص: -*

تعّد مسألة التعدد الثقافي في النص التراثي العربي مسألة معقدة جًدا لمافيه من مرجعيات      
يديولوجيات متعددة، خاصة م ا يطرحة النص من إشكاليات مختلفة تؤسس لمرجعيات فكرية وا 

وفلسفات ذات توجه ثقافي مزدوج،وبشكل خاص إذا كان النص يحمل في طياته ألكثر من 
ثقافة،وهذا فعال ماوجد في أدب الرحالت،و كتاب ألف ليلة وليلة،و البخالء للجاحظ،وكتاب كليلة 

تعدد، وهذا في الحقيقة ماخلق خلاًل في  ذهن ودمنة وغيرها من المؤلفات ذات التفرع الثقافي الم
المتلقي،وخلخلخة ثقافية كبيرة من خالل تعريفه بما يحيط به من ثقافات متعددة ألمم أخرى 

 محيطة به يتأثر بها وُيؤثر فيها.
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 تمهـــــيد: -*

شكل مأزًقا لقد أصبح التعدد الفكري، والثقافي اإلنساني في عمومه داخل بنية النص األدبي ي     
حقيقًيا خاصة إذا كان النص ذو حمولة معرفية، وفلسفية ورؤية حضارية إنسانية تتجاوز البعد 
الجغرافي والعقدي والطائفي،وهذا ماحمله التراث اإلنساني القديم بشكل عام يسهل معه التواصل 

ر ومتواصل وتغطية جميع األنساق الثقافية التي تتداخل مع مكنونات النص األدبي بشكل مستم
وفعاًل قدم النص النثري التراثي القديم عبر فترة زمنية طويلة مرجعية حضارية متنوعة األوجه 

 والدالالت التي تجاوزت جميع الحدود الجغرافية.
طبًعا قدم أدب الرحالت بوجه عام نظرة عميقة للذات البشرية التي كانت تبحث عن جميع      

عيات الثقافية والتواصل مع اآلخر في ثنائية تناظرية أشكال التواصل،ونقل مختلف المرج
( دون إفراط أو تفريط فكري أو عقدي أو فلسفي،ومنه بقي أدب الرحالت حلقة وصل اآلنا/اآلخر)

بين مختلف الحضارات اإلنسانية خاصة مسألة التبادل الثقافي،ومرجعياته المذهبية والفكرية التي 
ارات الشرق والغرب ليصبح اإلنسان فيها مورد تلك الثقافات أسست لعالقات أكثر إشراًقا بين حض

بما يحمله من حموالت ثقافية متعددة تعيد لإلنسانية وجودها الجمعي،فُعدت تلك الثقافات 
المترامية األطراف تجسد تراكًما ثقافيا يتشارك الجميع في إنتاجه بشكل مستمر دون إشكال فكري 

،وهذا األمر جعل من النسق الثقافي عند كل مجتمع له يحول أثناء عملية التواصل الفكري
خصوصية في تكوينه المعرفي، فمثال الثقافة العربية اإلسالمية لها خصوصية تجعلها تتمايز عن 

 غيرها من الثقافات اإلنسانية خاصة الثقافة الغربية المسيحية،وغيرها من الثقافات اإلنسانية.
ثقافة اإلبداعية من إنتاج فكري إنساني،ومع ذلك بقيت الثقافة ولعّل أدب الرحالت،وماقدمه لل     

النثرية بحاجة ماسة إلى إعادة قراءة نقدية أكثر وعًيا من خالل مناهج نقدية تستطيع قراءة 
المضمر من األنساق، وفّك شفرتها العالماتية تدريجًيا من أجل تحديد مايحمله النص من تجارب 

قافية باتت تشكل األطر النصية للغة النص الثقافية كتجربة بشرية،ومعارف سوسيولوجية، وث
  تستحق القراءة.

شكالية قراءة التراث النثري العربي -1  المحور األّول: النقد الثقافي وا 

إّن النقد الثقافي كمنهج تفكير نقدي قد أوجد لنفسه حضوًرا نسقًيا متعدًدا شمل العديد من     
بشكل متواصل،وقد بقى التراث العربي صورة  ف اإليديولوجيةالمبررات المنهجية ذات األهدا

مكثفة للعديد من الثقافات التي يحملها في طياته ُتصور مختلف التجارب اإلنسانية المتعددة،إذ 
فتح هذا التراث الباب على مصراعيه حول المثاقفة الفكرية التي تجسدت في العديد من 

المالحم،وأدب الحكايات والرحالت الذي كان محطة النصوص األدبية،ومن بينها أدب السير و 
ثقافية فكرية للعديد من الخطابات النثرية التي نقلت مختلف المشاهد الفكرية لمختلف الحضارات 
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(  اليونانية/البابلية/السريالية/الفرعونيةاإلنسانية  كالحاضرات الوثنية للشعوب القديمة نحو:)
 (.الحضارة اإلسالمية/ المسيحية/ اليهودية)وصواًل إلى الحضارات السماوية نحو:

ومع ذلك كله قد شّكل النص الرحلي طفرة نوعية في عالم النثر العربي لما فيه من       
حموالت ثقافية بقيت تصور مختلف المشاهد األنثروبولوجية، واإلثنية لمختلف المجتمعات 

ضًرا متأصاًل في العديد من األنواع والحضارات اإلنسانية من خالل المنهج الثقافي الذي كان حا
" نشاط فكري يتخذ من الثقافة بشموليتها ، الذي أصبح بحق أدب الرحالت(النثرية،ومن بينها )

، طبًعا النص الرحلي في نهاية (1)موضوًعا لبحثه وتفكيره ويعّبر عن مواقف إزاء تطورها وسماتها"
ظريات التي تعطي في نًصا مزيًجا من المطاف تتناص معه العديد من المواقف الفكرية والن

التفاعالت الّلغوية، والمشاهد الفولكلورية  ليصبح النص"سوى مادة خام يستخدم الستكشاف أنماط 
معينة من مثل األنظمة السردية واإلشكاليات اإليديولوجية وأنساق التمثيل وكل مايمكن تجريده 

ذا تتبعنا صورة النماذج النثرية ال(2)من النص" رحلية وجدنا فيها العديد من مفارقات ،وا 
األخبار،وغرائبية األحداث التي تصور حالة اإلنسان،وتعدد موروثه الثقافي الذي بات يشمل 

، وقد سجل أدب الرحالت تلك الصور (3)والداللة واإلمتاع" gender)) "العرق والجنس والجنوسة
ف الحضارات لما" يملكونه من تراث البشرية وتعدد ثقافاتها على مّر العصور اإلنسانية لمختل

دون إشكال مذهبي سوى نقل تلك المعارف إلى مختلف الثقافات  ( 4)ثقافي يميزهم عن غيرهم"
 .بشكل توثيقي يحدد طبيعة تلك المجتمعات ومايشكل ماضيها وحاضرها بشكل دوري تواصلي

 . النقد الثقافي  وقراءة التراث:1-1

الثقافي قد درس التراث العربي لكن ليس بالشكل النقدي والمنهجي  في الحقيقة نجد أّن النقد     
" عائًما تدخل تحت مظلته ألوان مختلفة من  الذي يجب أن يدرس به لكون هذا النقد بقي

،وهذا ما خلق أزمة نقدية في التعامل مع هذا المنهج بشكل (5)"المالحظات واألفكار والنظريات
ص النثرية،ناهيك عن اإلختالالت المتباينة بين النقاد متواصل في مقاربته لمختلف النصو 

ومرجعياتهم الفلسفية في تحليل النصوص ونقدها،فّولد بين النقاد تنافًرا نقدًيا،ومنهجًيا لزم على 
نقدنا العربي ضرورة التعامل بحذر شديد مع تراثنا النقدي بمثل تلك المقاربات التي تبقى بعيدة 

يمة تضمن لتراثنا النثري خاصة التمّيز واإلضافة النقدية لإلبداع عن تقديم قراءة منهجية سل
" مفتاح الدخول إلى التاريخ الثقافي واالجتماعي للعصر واألدب خاصة وأّن النصوص التراثية هي

 . (6)في غيبة الشواهد المادية غير النصية على العصر"
ة التراث النثري بشتى الطرق اإلجرائية ومنه سعت العديد من الدراسات النقدية الثقافية لقراء      

التي باتت تراها مناسبة لفهم ماجاء في مختلف النصوص األدبية وعرض العديد من التصورات 
الفكرية التي باتت تكشف عن األنساق الثقافية، وعالقة ذلك بماهية النص المدروس من الناحية 
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عديد من تلك الدراسات باتت متباينة في السوسيولوجية بشكل يؤسس لهويته اإليديولوجية،ولعّل ال
نذكر منها:) كتاب  دائرة النقد العربي نظًرا لمرجعيتها المتباينة،وهذه الدراسات التي تم إحصاؤها،

تمهيد مبدئي  -النقد الثقافي لعبد اهلل الغذامي/ قراءة في األنساق الثقافية العربية -النقد الثقافي
 الرباعي/ القادر عبد لـ الثقافي النقد تحــــــــوالت /ترجمة ثائر ديب -ونتيري إيغلت لـ للمفاهيم الرئيسية
 يوسف لـ ثقافية قراءة الثــــــــــقافي النسق /ترجمة حيدر نجف -محمد جواد القاسمي لــ نظــــــــرية الثقافة

 الثقافي. النقد رواد من وغيرهم (،عليمات
قيت تتأرجح في نقدها بعد اعتمادها على منهجيات غير والدراسات النقدية الّسالفة للذكر ب     

موحدة في دراسة النصوص األدبية،ومن ثمة تقديم قراءات نقدية متباينة حول طريقة النقد 
منهجيته،مرجعيته النقدية، األدوات اإلجرائية المستخدمة في النقد، المعايير النقدية المعتمدة في 

كبيرة على مستوى المنهج،والبدائل التي يجب أن تستخدم في  الدراسة والنقد،وهذا األمر خلق أزمة
النقد الثقافي يتصل في النظرية الغربية بعدة مداخل، ومصطلحات المقاربات النقدية لكون هذا "

نقدية متداولة في تلك النظرية: التاريخانية الجديدة،التحليل الثقافي، أو الشعرنة الثقافية، 
، األمر (7)الثقافي، والمادية الثقافية، ناهبك عن مفهوم الثقافة والمجتمع"والدراسات الثقافية،والنقد 

أو  )فرانكفونيةالذي زاد في تشعب هذا المنهج هو كثرة المصطلحات النقدية ومرجعيتها إّما 
( األمر الذي شّعب المسافة بين النقاد في تطبيق هذا المنهج بين النقاد المشارفة إنجلوسكسونية

ة التاريخانية الجديدة األمريكية أو النقاد المغاربة أصحاب مدرسة فرانكفورت أصحاب المدرس
األلمانية،وهذا التشعب خلق خلخلة في المرجعيات/المفاهيم/ المصطلحات بين الجميع داخل 

" الينبغي أن يتوقف الناقد الثقافي عند المؤتمرات وقاعات المحاضرات بين هؤالء وهؤالء لذلك 
،ودون ذلك تبقى القراءة (8)حليل بل عليه أن يتعدى إلى دراسة األنساق الثقافية "حدود العرض والت

 حبيسة أفكار سطحية التتوغل في عمق ثقافة النص الفكرية والفلسفية.
 . أزمة النقد الثــــقافي:1-2

تشعبت أزمة النقد الثقافي منذ ظهوره كمنهج نقدي،وازدادت مشاكل التعامل به وتطبيقه على      
مختلف النصوص األدبية،ومرجعياتها الثقافية لما فيه من بنى متشعبة، ودالالت متعددة جعلت 
من النص األدبي محصوًرا في زاوية رؤية واحدة، كما أّن  بنية النسق وفعاليته لم تضيف شيًئا 
جديًدا للنص ناهيك عن تكرار األدوات اإلجرائية في مقاربة النص دون تجديد،هذا األمر عّجل 
بتخلي العديد من النقاد عن مقاربة النصوص به،وكذلك مسألة التشعب المتعدد لمصطلحاته 
الفلسفية التي رغم محاولة العديد من نقادنا تبسيطها للمتلقي العربي غير أّنها بقيت في دائرة 

دب لكون" النقد الثقافي اليدور حول الفّن واأل  المبهم في توظيفها نظرًيا أو تطبيقها إجرائًيا
ّنما حول دور الثقافة في نظام األشياء بين الجوانب الجمالية واألنثروبولوجية، بوصفه  فحسب،وا 
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دوًرا يتنامى في أهميته،ليس لما يكشف عنه في الجوانب السياسية واالجتماعية فقط بل ألّنه 
 . (9)يشكل كذلك النظم واألنساق والقيم والرموز"

هذا المنهج النظرية جعل منه محل إشكال كبير بين النقاد  كما أّن مسألة البحث في خلفية      
حسب مفهوم الدراسات الثقافية ليس" سوى مادة  نظًرا لتعدد مدارسه،وتفرع منجزاته النقدية، فالنص

خام يستخدم الستكشاف أنماط معينة من مثل األنظمة السردية،واإلشكاليات اإليديولوجية ّوأنساق 
، وهذا األمر في حّد ذاته خلق سطحية وضحالة في (10)ه من النص"التمثيل،وكل مايمكن تجريد

التعامل مع المنهج واستخداماته النقدية التي بقيت تتأرجح في نطاق محدود لكون جّل الدراسات 
الثقافية تعاني في الغالب من" فقرها النظري وتركيزها على العوامل االقتصادية والمادية خاصة 

،وعليه كّل تلك اإلشكاالت المنهجية بقيت مؤثرة على المنهج (11)ة الثقافية"االتجاه المسمى بالمادي
النقدي الثقافي وتؤّدي دوًرا هاًما في انطالقة المنهج، وتفاعالته النقدية المطلوبة منه في الكشف 

 والتدليل عن مختلف األنساق الثقافية في النصوص األدبية.
د في عملية التنظير، والتطبيق لنظرية األنساق الثقافية خلق كما إّن التباين النسقي بين النقا      

تنافًرا منهجًيا بين جميع النقاد العرب مما خلق تشويًشا في استقبال هذا المنهج والتعريف به 
والتأصيل له  تدريجًيا في جميع مراحله النقدية ناهيك عن تعدد عملية الترجمات غير المؤسسة 

 ت النقدية الثقافية التي بقيت حالة اضطراب وتذبذب متواصل،إذ  في استخدام مختلف المصطلحا
"كثيًرا ما يستخدم أصحاب االتجاه الثقافي،مختلف المصطلحات الفنية،مثل السمات الثقافية، 

، وهذا األمر عّجل فعلًيا بتداخل العديد (12)والمركبات الثقافية،واألنساق الثقافية، والدائرة الثقافية"
لنقدية داخل النظرية الثقافية وجعلها محّط نقد،وصعوبة منهجية في تطبيقاتها من المصطلحات ا

النظرية المتعددة،فولد في نهاية األمر أزمة حقيقية داخل مؤسسة النقد العربي الرسمية في 
التعامل بحذر مع هذا المنهج،أو محدودية تطبيقاته التنظرية والتطبيقية مع جميع النصوص 

اإلشكاالت مانًعا حقيقًيا بين جميع  نقاد النظرية الثقافية في التنفير من هذا األدبية فكانت تلك 
 (13)المنهج واالبتعاد عن تطبيقاته التي بقيت تخض سوى النسق الثقافي"الهامشي والمغفول عنه"

 في مسيرة النص األدبي.
شكالية التلقي في رحلة ابن فضالن -2  المحور الثاني: األنساق الثقافية وا 

لقد قدمت الرحلة لألدب العربي مادة ثقافية متعددة األوجه خاصة أّن أدب الرحالت قد      
ثقافية/ (،وماحملته نصوصهما من مادة الخطابة/الرسالةسبقته نصوص نثرية متعددة منها فّني:)

ساهمت في إماطة الّلثام عن كثير من المجتمعات،واألمم  لتصبح  تاريخية/اجتماعية/جغرافية
في نهاية األمر" نص مفتوح اليمكنه أن يسّيج في خانة محددة ُتجّنبُه بصفة معينة تضّيُق الرحلة 

 .( 14)من تحرره واتساعه وانتشاره"
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 .  أدب الرحالت في الثقافة العربية:2-1     
بكل أشكاله وأنواعه حدود الثقافة العربية بحثًا عن العالمية لما  أدب الرحالت(لقد تخطى )     

ن بذور التجربة اإلنسانية كمحفز حقيقي لحوار الثقافات/ الحضارات تاريخًيا،ومنه لعبت يحمله م
الرحلة دوًرا حاسًما في تحقيق التقارب الفكري والمعرفي بين مختلف الثقافات اإلنسانية،وقد قدم 
أدب الرحالت للمجتمع المعرفي في الثقافة العربية مادًة خاًما بحاجة إلى وعي نقدي أكثر 

أة،ومنهًجا أكثر شمولية لتقديم قراءة تستحق من المتلقي متابعتها،والتعاطي مع منهجها دون جر 
خلل منهجي،فكان المنهج النقدي الثقافي من خالل لغة النسق الثقافي للنص عبر سيروروته 
زاوية رؤية مغايرة، ومع ذلك تبقى مسألة المنهج تؤّرق الناقد/المتلقي أثناء قراءة النص،وخاصة 

ي أدب الرحالت األمر الذي دفع بالنقد الثقافي للبقاء عاجًزا أمام العديد من النصوص الرحلية ف
وتحديد منهجية القراءة، والتحليل ألنساقها النصية لعدم دراية سابقة بالمنهج وآليات القراءة، وقد 

نثر العربي مّر أدب الرحالت تاريخًيا بتطور فكري ساهم في تجدد هذا الفّن الذي بقي يجوب ال
 منذ العصر الجاهلي حتى يومنا الحالي،فقد  تنوعت الرحالت، وتعددت،وعليه نذكر منها:

(،والتي كانت كلها تنطلق إلى زيارة بيت الزيارية: منها الرحالت الحجازية)الرحالت الدينية -1
جمع بطول  ملُء العيبة بما(،ومن بين تلك الرحالت نذكر رحلة:)عمرةأو في حجاهلل الحرام إّما )

تحفة األمصار ( للرحالة ابن ُرشيد الفهري المغربي الَسبتي، ورحلة ابن بطوطة المعروفة بـــ)الغيبة
( العبدرية(،ورحلة محمد العبدري البلنسي المعروفة بالرحلة )في غرائب الًنّضار وعجائب األسفار

الحرام من اجل أداء وكل تلك الرحالت تشترك في هدف واحد ومكان محدد،وهو زيارة بيت اهلل 
 مناسك الحج.

وهذه الرحالت تدور في أصلها حول البحث عن أقاليم جغرافية وأماكن الرحالت الجغرافية:  -2
جديدة من أجل االكتشاف أو التجارة أو التوسع العمراني،ونذكر منها رحلة ابن بطوطة المعروفة  

محمود األلوسى أبو الثناء شهاب رحلة (، و تحفُة النّظار في غرائب األمصار وعجائب األسفاربـ )
(،ورحلة  الشريف غرائب االغتراب ونزهة األلباب في الذهاب واإلقامة واإليابالمعروفة بـــــ ) الدين

ور في وغيرها من الرحالت التي كانت تدنزهة المشتاق في اختراق اآلفاق( اإلدريسي المسماة بــ)
 فحوى استكشاف مختلف األقاليم واألمصار بحثُا عن المتعة والتبادل الثقافي مع الغير.

وهي الرحالت التي تناولت قضية السفر إلى بالد غير الرحالت االستكشافية)الغيرية(: -3
المسلمين من أجل االكتشاف والتحاور الفكري والثقافي معهم نحو رحلة ابن جبير األندلسي 

رحلة إلى بالد (،ورحلة ابن فضالن المسماة بـــ لتذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفاربـــ)ا المعروفة
مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء ،و رحلة أفوقاي األندلسي المسماة بـــ)الترك والروس والصقالبة

مع  ،وغيرها من الرحالت التى كانت شاهًدا حًيا على التبادل الثقافي ،والحوار الدينياألحباب(
 اآلخر دون استالب فكري أو عقدي.
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تتعلق بالمعاني والدالالت العرفانية وعالقة المخلوق بالخالق وصور الرحالت الصوفية: -4
أبي الحسن "التماهي في حّب الذات اإللهية، والتدرج في المقامات الربانية،ومنها نذكر رحلة 

صل إلى العراق حيث نبهه أهلها "، وو لقطبالذي خرج من بالد المغرب بحثا عن "ا الشاذلي"،
وراءه في المغرب وهو  –أي القطب  –إلى أنه قطع كل تلك المسافة عبثا، وأنه خلف مطلبه 

الشيخ محمد  "" الذي عثر عليه  شمال المغرب األقصى،و رحلةعبد السالم بن مشيش"الشيخ 
حثا عن الشيخ الذي شد الرحال من بالده شنقيط إلى الحجاز ب الحافظ العلوي الشنقيطي"

الكامل، حيث سيدله هاتف مجهول أثناء الطواف على أن مطلبه الذي يبحث عنه يوجد بفاس 
وهذه الرحالت كلها تدور في فلك الدرقاوي، وكذاك األمر نفسه في رحلة الشيخ التجاني(،وهو )

 البحث المريدين للتصوف، والبحث عن كراماتهم التي تمثل خالصهم.
: وهذه الرحالت كلها تدور في فلك الرحالت المتَخيلة سواء في العالم الرحالت الخيالية -5

الغيبي الميتافيزيقي،أو الفلك الديني اليوتوبي،ومن هذه الرحالت نذكر رحلة أبي العالء المعري 
،وجل تلك رسالة التوابع والزوابع،ورحلة ابن شهيد األندلسي المسماة بــ رسالة الغفرانالمعروفة بــ 
تجسد رحلة الروح إلى عالم الغيبيات بحثًا عن حقيقة الموت/الحياة، الجنة/ النار، الرسائل 

 الجسد/ الروح،وغيرها من الثنائيات الوجودية.
وبقيت جّل تلكم الرحالت بأنواعها وأشكالها المتعددة وثيقة تاريخية هامة في عالم النثر      

ت واألمم في فترة تاريخية ما،وماساد تلك العربي القديم لما تجسده من تصور عن حياة المجتمعا
الفترة من أحداث اجتماعية وسياسية وثقافية بارزة نقلها المؤّلف إلى المتلقين من العلماء وطلبة 
العلم حتى تبقى سنًدا لهم في رحالتهم في معرفة األمصار،وطرق السفر في القّر والحّر لمن 

، والذي (15)لة قاد" إلى تحقيق التفاعل والتخصيب"يطلب الرحلة،والبّد من اإلشادة بأّن نص الرح
 .على أساسه تتحقق الغاية من الرحلة

شكالية التلقي:2-2  . األنساق الثقافية في رحلة ابن فضالن وا 

،حيث تنوعت بين أنساق ثقافية، ابن فضالن(لقد تعددت األنساق الثقافية في رحلة )     
افية،سياسية،أنساق ثقافية،دينية،أنساق ثقافية اقتصادية اجتماعية،أنساق ثقافية،جغرافية،أنساق ثق

وكّل تلك األنساق ظاهرها وباطنها في متن الرحلة قد كشفت عن عمق التثاقف بين الدولة 
العربية اإلسالميةـ،وبقية الشعوب وحضاراتهم المختلفة من غير المسلمين،وصّعبت من تلقي 

وصفها حوادث ثقافية،ومن ثم اكتناه أبعادها أنساق الرحلة هذه ذات األحداث المتداخلة "ب
ومضمراتها النسقية،التي تبدو هي األخرى على وشيجة تامة بالسياقات الثقافية والظروف 

،وعليه بقيت مسألة األنساق الثقافية داخل النص النثري تعدد لهويات (16)التاريخية التي أنتجتها"
من حموالت متداخلة داخل بنية النص األدبي فنية وجمالية متباينة،وما حملته تلكم األنساق 
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لتشكل مفارقة كبيرة في التلقي لهذا التراث المشحون بتعدد ثقافي إنساني كبير،وهذا ماجسده 
(إذ  نجد "أّن التشكيالت الجمالية والصور الفنية التي تمثل نسيًجا كلًيا لتلك رحلة ابن فضالننص)

جوانيته أنساًقا مخاتلة تتعلق بالمجتمع النصوص،ليست سوى مظهر وهمي خادع يضمر في 
( يضمر في طياته الكثير من أنساق  ابن فضالن،فعاًل فنص رحلة)(17)والثقافة واأليديولوجيا"

وكّل شعب منهم له  ترك/روس/ صقالبة،( من ابن فضالنثقافة الشعوب التي مّر بها الرحالة)
 خرنسق ثقافي معين يحيا فيه ويعيش به يختلف كلًيا عن اآل

وعليه تبقى إشكالية تلقي التراث النثري العربي القديم من مؤسسة النقد العربي الحديث مأزًقا     
تاريخًيا شّكل هاجًسا نقدًيا كبيًرا لماخلقه من مفارقات متباينة بين النقاد أنفسهم،وآلية التجاوب 

المترتبة عليها تؤّثر في النقدي السليم خاصة أّن" الظروف التاريخية الخاصة بكل ثقافة والنتائج 
،التي يجب أن تحدث فرًقا جوهرًيا في عملية قراءة التراث قراءة (18)تشكيل المفاهيم والمناهج"

واعية تقوم على منهج سليم تتحدد من خالله العديد من التجارب النقدية المناسبة لعملية 
ص في عملية تلقي التراث التلقي،ومع ذلك كله تبقى مسألة المنهج تؤرق النقد العربي بوجه خا

 العربي القديم،وتجاوب المنهج وأدواته اإلجرائية في عملية القراءة.
 النسق الثقافي/االجتماعي: -أ

نسًقا متوزاًيا مع نسق خّط الرحلة لما  ابن فضالنيبدو النسق الثقافي اإلجتماعي في رحلة     
رحلة تكشف عن العمق اإلجتماعي فيها من تعدد ثقافي، واجتماعي وثّقه الرحالة في نصه فال

لهدفه قاصًدا بها ملك  ابن فضالنالمتباين بين جميع شعوب األرض في الفترة التي رحل فيها 
( الذي طلب المدد والمساعدة من أمير المؤمنين لحمايته من أعدائه ألمش بن يلطوارالصقالبة)

خول في اإلسالم، فكان له ما وخاصة اليهود ببناء سور يحميه ويحمي عرشه من التهاوي بعد الد
قامة ابن فضالنأراد لما أرسل له الخليفة برسوله) ( يحمل له ماطلب،ويعينه على تجسيد الدين،وا 

هـ( من دار السالم عاصمة الخالفة 921م/309شعائر اإلسالم في بالده،وقد بدأت رحلته سنة)
 .البلغار(د الصقالبة)ه( بالوصول إلى بال310م/922( لتنتهي الرحلة سنة)بغدادالعباسية )

مّر بالعديد من األمصار واألقاليم التابعة لدولة ابن فضالن(وأثناء تلك الرحلة التي قام )     
اإلسالم ،وغيرها من البلدان المترامية األطراف ألقوام من المسيح أو اليهود أو الذين ليس له 

ويوّثق كل مايراه ويشاهده من غرائب أياًما ضيًفا يسجل -في كّل مرة عند قوم منهم -عقيدة، وأقام
 ...إلخ.  /العادات والتقاليدالطعامنسق الّلباس/األخبار،وهذه األخبار نجدها كلها كانت حول:

 نســـــق العيش:مثال عن  -*

للعديد من األقوام متبايًنا حسب  -ابن فضالن في رحلته  -يبدو نسق الّلباس الذي شهده      
ا،وفصلًيا،فهناك من يلبس الصوف وهناك من نصفه العلوي عاٍر ونصفه طبيعة كل منطقة جغرافيً 
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السفلي مستور بقماش،وهناك من هو عار الحالتين،وهذا األمر جعله يدرس طريقة تفكير كل 
 منطقة على حالها، وهذا مايتضح في األمثلة اآلتية:

تركية وأنا مدثر  المثال األّول)مدينة جورجيا(:" كنت أنام في جوف بيت وفيه قبة لبود -*
،وهذا في توضيح لما في هذه المنطقة من البرد الشديد وصعوبة العيش فيها (19)باألكسية والفرى"

 إذا لم يكن الشخص مكوًرا بمختلف األلبسة واألغطية.
:"ورأيتهم يتبركون بعواء إذ يصف نمط حياتهم المعيشية فيقولالمثال الثّاني)بالد الصقالبة(: -*

 ( 20)يفرحون به ويقولون: سنة خصب وبركة وسالمة"الكالب جًدا و 
يصف لون وشكل أجسامهم نوعية لباسهم فيقول:"فلم أَر أتّم  حيثالمثال الثّالث)الروس(:-*

أبداًنا منهم كأنهم النخل شقٌر حمر اليلبسون القراطق وال الخفاتين ولكن يلبس الرجل منهم كساء 
منه ومع كل واحد منهم فأس وسيف وسكين اليفارقه يشتمل به على أحد شقيه ويخرج إحدى يديه 

 .(21)جميع ماذذكرنا"
 النسق الديني/ الثقافي: -ب

أثناء سفره من  ابن فضالنرؤية خاصة عند كل مجتمع مّر به  النسق الثقافي/الدينيشكل      
قليم الدولة دار السالم حتى بالد الصقالبة، فقد تباينت ديانة كل قبيلة،حيث نجد القبائل التابعة إل

اإلسالمية بقيت وفية لإلسالم،بينما نجد بعض القبائل التركية المتاخمة لحدود دولة المسلمين،فيها 
الروس وقبائل  الجرجانية/الغزيةمن الديانة الوثنية التي تكثر عند هؤالء خاصة قبائل من 

الم حيث سمى (،والتي خضعت فيما بعد لدولة اإلسألمش بن يلطوارماعدا قبيلة) والصقالبة
:" اللهم أصلح ( تيمًنا، حيث خطب في قومه قائاًل لهمجعفرملكها نفسه باسم خليفة المسلمين )

، ليصبح هاجس الدين والصراع ( 22)"عبدك جعفر بن عبد اهلل أمير بلغار مولى أمير المؤمنين
ما فيها من قيم العقدي هدًفا بين بني البشر على اختالف معتقاداتهم وطقوسهم التي يؤمنون بها،و 

وسلوكات تشكل هويتهم التي يعتقدون بها،وسوف نسوق األمثلة اآلتية لهذا التباين بين بني البشر 
 من مسلمين ووثنين الدين لهم.

 المعتقد عند قبائل الترك: مثال عن نسق -*
يدين  يبدو المعتقد عند بعض قبائل الترك متبايًنا فيهم من هم يدينون باإلسالم،وفيهم من       

يصاب بحيرة التعامل معهم والمحافظة على ديانته، ابن فضالن بالوثية،وهذا األمر جعل الرحالة 
حيث سئل من بعض أفراد قبائل الغزية عن القرآن الكريم واهلل، على لسان الترجمان:" قل لهذا 

ما األعرابي ألربنا عز وجل امرأة فاستعظمت ذلك وسبحت اهلل واستغفرته فسبح واستغفر ك
(التركية عظيم ألنهم كانوا كل واحد الباشغرد، واألمر الجلل الذي  في معتقد أهل قبيلة)(23)فعلت"

منهم يجعل لنفسه خشبة ينحتها وسيميها رًبا،كما نجد" منهم من يزعم أّن له اثني عشر رًبا: 
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ء للشتاء رب وللصيف رب وللمطر رب، وللريح رب وللشجر رب وللناس رب وللدواب رب وللما
رب ولليل رب و للنهار رب وللموت رب ولألرض رب،والرب الذي في السماء أكبرهم إاّل أنه 
يجتمع مع هؤالء باتفاق ويرض كل واحد منهم بما يعمل)...( ورأينا طائفة منهم تعبد الحيات 

 .( 24)وطائفة تعبد السمك وطائفة تعبد الكراكي"
 النسق الثقافي/ االقتصادي: -جـ

صورة هامة عن نوعية التعامالت التجارية والمالية التي  الثقافي/القتصاديالنسق لقد رسم       
كانت تتم بين دولة اإلسالم، والدول والقبائل المجاورة لها من أترك وروس وصقالبة ويهود وغيرهم 
من المجتمعات التي أصبحت لكل واحدة منهم عملة مالية خاصة بها وطريق محددة للمعامالت 

مدينة دار  (،حيث انطلقت الرحلة: منابن فضالنمّيزها عن غيرها نقلها لنا )التجارية ت
السالم/دسكرة /حلوان /قرمسيس /ساوة /الري/خوار الري/سمنان/الدامغان/نيسابور/سرخس /مرو 
/قشمهان/المفازة/جيحون/آفرير رباط طاهر بن علي/بيكند/بخارا/خوارزم/الغزية /البنجاك/ 

س، وكّل مدينة أو قبيلة من هؤالء لها عملة ذات لون خاص تتمّيز به عن الباشغرد /البلغار/الرو 
غيرها،واألمثلة اآلتية التي نسوقها تشير إلى ذلك التطور والتغير والمثاقفة االقتصادية التي كانت 

 بين بالد المسلمين وغيرها من بالد العالم الوثني.
ض بالد الترك والصقالبة البلغار يتم عن طريق المقايضة في بعنسق البيع و الشراء:  -*

بشكل خاص كما هو مبين في الرحلة،حيث يشير إلى ذلك ابن فضالن فيقول:" وأكثر أكلهم 
الجاورس ولحم الدابة على أّن الحنطة والشعير كثير وكل من زرع شيًئا أخذه لنفسه ليس للملك 

، ومع ذلك يبقى  (25)فيه حق  غير أنهم يؤدون إليه في كل سنة من كل بيت جلد سمور"
االختالف واضح في طريق البيع والشراء بين جميع البشر الذين مّر بهم ابن فضالن وأصحابه 

(،ونقلوا عجائبها وغرائبها من عادات تكين وسوسن وبارسالذين شهدوا الرحلة معه خاصة )
 ومأجوجيأجوج ، الغزية، الصقالبة، الروسوتقاليد ألقوام مختلفين عنهم في الملة خاصة قوم 

ذي ،وماساد رحلته من واقعية ممزوجة بالخيال والخرافات،فهي تحاكي رحلة  الملك الصالح 
 (.أهل الكهفوماساد رحلته من عبر تاريخية صورها القرآن الكريم في قصة ) القرنين

          خاتمة:  -* 
تلف الثقافات لما (نموذج تثاقفي في التقارب بين مخابن فضالنوفي النهاية نجد أّن رحلة )     

حملته من ازدواجية معرفية وفكرية للعديد من بلدان األمم الوثنية لفترة العصور الوسطى بداية من 
بالد الترك ,وبالد الروس ونهاية ببالد الصقالبة،وعليه فقدت تعددت األنساق التي كانت متباينة بين 

ومافيها من غرائب وعجائب األخبار (،بالد الصقالبةهذه األمم التي مّر بها وصواًل إلى هدفه )
واألقدار التي كانت ترمي به من قبيلة إلى أخرى حتى وصل إلى ملكها،وماقدمه له من عربون 



11 
 

أبو الفضل ( مكن خليفة المسلمين )ألمش بن يلطوارالتعاون، والتواصل الذي طلبه  ملك الصقالبة )
عون من المال ليقيم شريعة اإلسالم ودين اهلل ،الذي زودُه بالمدد والالمقتدر باهلل(جعفر بن المعتضد 

في أرضه، من أجل بناء حصن كبير يحتمي به من المناوئين لدينه الجديد من أبناء عشيرته وغيرهم 
من القبائل الكافرة،وفعاًل كان له ما طلب،وفعاًل  تحققت الغاية بسفر ابن فضالن إليه رسول أمير 

في ابن فضالن( المه،وماصاحب الرحلة من عثرات وثّقها )المؤمنين لينقل إليه حاجته ويبلغه س
رحلته كنسق ثقافي متعدد الصور والدالالت"في حركة ضدية دائبة من أجل خلق عوالم موضوعية 

فتصبح رحلته في النهاية محطة إنسانية عالمية تتخطى كل الحواجز اإلنسانية ( 26)النهاية لضديتها"
 البشري دون حدود أو فواصل.لتشكل في النهاية التعدد النسقي 

 فــــــهرس اإلحـــاالت:
، 3المغرب،ط -ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد األدبي، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء( 1)

 .305،ص2002
 -دار البيضاءعبد الّله الغذامي، النقد الثقافي)قراءة في األنساق الثقافية العربية(،المركز الثقافي العربي،ال(2)

 .17،ص2005، 3المغرب، ط
 .18المرجع نفسه،ص( 3)
أنتروبولوجيا التراث)التراث كرأسمال اجتماعي( المغربية للطباعة والنشر واإلشهار، البشير العربي،  (4)

 .127، ص2008، 1ـتونس،ط
 .306ميجان الرويلي، سعد البازعي، دليل الناقد األدبي،ص( 5)
لبنان،ومنشورات -ناشرون، بيروت -ظرية النقد الثقافي المقارن،الدار العربية للعلومحفناوي بعلي،مدخل في ن(6)

 .63،ص2007، 1االختالف،الجزائر،ط
 .173المرجع نفسه،ص ( 7) 
 .175المرجع نفسه،ص ( 8)
 .218المرجع نفسه،ص ( 9)
 .21المرجع نفسه،ص ( 10)
 .19الثقافية العربية(،ص عبد الّله الغذامي، النقد الثقافي)قراءة في األنساق( 11)
 .176حفناوي بعلي،مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن،ص  (12)
 .88عبد الّله الغذامي، النقد الثقافي)قراءة في األنساق الثقافية العربية(،ص( 13)
يع، شعيب حليفي، الرحلة في األدب العربي)التجّنس،آليات الكتابة، خطاب المتخيل( ،رؤية للنشر والتوز (14)

 .44، ص2006، 1القاهرة،مصر،ط
 .150المرجع نفسه،ص (15)
، 1يوسف عليمات،النسق الثقافي)قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديم(، منشورات وزارة الثقافة،ط(16)

 .173،ص2014
، مطبعة أحمد بن العباس بن رشيد بن حماد البغدادي،رحلة ابن فضالن إلى بالد الترك والروس والصقالبة( 17)

 .2013، 1أروى، وزارة الثقافة، عمان، األردن،ط
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 .40،ص 2002، 1سمير سعيد،مشكالت الحداثة،الدار الثقافية للنشر،القاهرة،مصر،ط(18)
 .12أحمد بن العباس بن رشيد بن حماد البغدادي،رحلة ابن فضالن إلى بالد الترك والروس والصقالبة،ص( 19)
 .33المصدر نفسّه،ص( 20)
 .45مصدر نفسّه،صال( 21)
 .28المصدر نفسّه،ص( 22)
 .16المصدر نفسّه،ص( 23)
 .25المصدر نفسّه،ص( 24)
 .34المصدر نفسّه،ص( 25)
  .175يوسف عليمات،النسق الثقافي)قراءة ثقافية في أنساق الشعر العربي القديم(، ص(26)
 


