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رحلة ابن ف�ضالن :حكاية الإن�سان القدمي يف �أوروبا
عبد اهلل بن خمي�س العلوي
عندما نت�أمل الواقع الفكري للأمة الإ�سالمية نلحظ قيام النزعة املذهبية لدى كثري من قيادات التوجيه الديني و�إحلاحهم على �إبراز �سمات التميز والتفرد بني اجلماعات واملذاهب
الإ�سالمية ً
عو�ضا عن �إيجاد �أر�ض م�شرتكة يتم خاللها االتفاق والتالقي .هنا ي�ؤكد م�صطفى حمزة يف مقالته يف جملة الت�سامح  -التفاهم العدد ال�سابع «مقدمة من �أجل ت�أ�صيل الت�سامح
بني امل�سلمني»� ،أنه لكي نتجاوز هذه الأزمة لن�صل �إىل نقطة الت�سامح والت�سامي على اخلالفات ،يتعني علينا �أن نعود �إىل تلك القواعد والأ�س�س العلمية التي � ّأ�صلها يف موروثنا الثقايف
علما�ؤنا القدماء وهم ي�ؤ�صلون الت�سامح ،فنزيل عنها ال�سجف واال�ستتار نتيجة لرتاكم �سنوات التخلف واالنحطاط عليها ،ونعيدها �إىل الوعي وتعميمها على كل العاملني يف احلقل
الإ�سالمي؛ لي�ؤدي بدوره �إىل ت�سامح م�ؤ�صل على علم وب�صرية.

�إنّ ال���������ص����ورة ال���ف���ن���ي���ة والأدب�����ي�����ة وال���ع���ل���م���ي���ة وال��ث��ق��اف��ي��ة
واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية واجلغرافية والدينية
ال��ت��ي حملتها ال��رح�لات املختلفة ال��ت��ي ق��ام ب��ه��ا ال��ع��دي��د من
الرحالة يف الع�صور املتقدمة والع�صور الو�سطى والع�صور
ّ
احلديثة �إىل �أ�صقاع العامل لهي �صورة يمُ كن �أن نعدها �صورة
حي ومقروء
الإن�سان ،ورحلة ابن ف�ضالن لأوروبا هي منوذج ٌّ
لأدب ال��رح�لات ،وق��د ا�ستطاع الكاتب ال�سوري �شم�س الدين
الكيالين �أن يحلل ه��ذه الرحلة من جوانب خمتلفة ،وذلك
من خالل مقاله�« :صورة �أوروبا يف رحلة ابن ف�ضالن».
ريا
لعِب �أدب الرحالت على مر التاريخ الإن�ساين دو ًرا كب ً
وم��ه�� ًم��ا يف معرفة ت��اري��خ الأمم وم��ع��رف��ة �أح��وال��ه��م ،وطريقة
عي�شهم ومعي�شتهم من كافة اجل��وان��ب احلياتية الإن�سانية،
فقد نقل لنا م��ن كتبوا يف ه��ذا ال��ن��وع م��ن الأدب الكثري من
املعلومات التي تتعلق بتلك ال�شعوب ،يف حقبة زمنية معينة،
ويف �إط��ار جغرايف معني ،و�شعب معني ،فمنهم من �أف��ا���ض يف
ال��و���ص��ف ،وم��ن��ه��م م��ن ع�بر ع��ب��ور ال��ك��رام ،وم��ن��ه��م م��ن �أ�سهب
و�أط��ن��ب يف ���ش��ع��ب وت���رك �آخ����ر ،ف��ك��ان��ت رح��ل��ت��ه م��رج�� ًع��ا �أو قل
م�����ص��د ًرا م��ن امل�����ص��ادر امل��ه��م��ة مل��ع��رف��ة ت��اري��خ وح��ي��اة الإن�����س��ان،
ويف املقابل هناك من ظلم يف و�صفه ،ومنهم من �أح��ق احلق
يف قوله ،ف���أدب ال��رح�لات هو �أدب ا إلن�����س��ان ،وق��د كتب يف �أدب
ال��رح�لات الكثري م��ن الأدب���اء يف امل�شرق وامل��غ��رب وم��ن ه���ؤالء
هم اب��ن بطوطة ،وم��ارك��و بولو ،واب��ن ف�ضالن ،واب��ن خلدون
و�صمويل جون�سون ،ورفاعة الطهطاوي ،وغريهم من كتّاب
هذا النوع من الأدب.
ل��ق��د ح��م��ل��ت رح��ل��ة اب����ن ف�����ض�لان ل��ب�لاد ال��ت�رك وال��ب��ل��غ��ار
وال�صقالبة �أهدافاً ظاهرة وا�ضحة �سطحية حتدث عنها كل
م��ن ت��ن��اول ال��رح��ل��ة ،و�أه��داف��ا مبطنة خفية ،مل تظهر ولكن
ال���ق���ارئ ي��ع��رف �أ ّن���ه���ا مل ت��ك��ن ل��ل��ه��دف ال��ت��ي م��ن �أج��ل��ه �أر���س��ل
املقتدر باهلل تلك احلملة حتت قيادة ابن ف�ضالن� ،أما الهدف
الظاهر فقد ذك��ره اب��ن ف�ضالن يف ب��داي��ة ر�سالته وه��و“ :ملا
و�صل كتاب �أمل�ش بن يلطوار ملك ال�صقالبة �إىل �أمري امل�ؤمنني
املقتدر ي�س�أله فيه البعثة �إليه ممن يفقه يف الدين ويعرفه
ربا ليق�سم
�شرائع الإ�سالم ويبني له م�سجدًا وين�صب له من ً
عليه الدعوة له يف بلده وجميع مملكته ،وي�س�أله بناء ح�صن
يتح�صن فيه من امللوك املخالفني له ف�أجيب �إىل ما �س�أل”
ولكن الناظر لل�سبب ال يجعله �سب ًبا مقن ًعا كي يجعل الأمري
امل��ق��ت��در يجيبه يف ف�ترة وج��ي��زة ج���دًا ،وجعله يجهز ك��ل تلك
احلملة وما �شاكلها من تكاليف باهظة الثمن ،فالدعاة ميكن
�أن يجلبهم من خالل معرفته للبلدان الإ�سالمية ،فدخوله
للإ�سالم ال �شك �أ ّن��ه كان على يد من يفقه الإ�سالم ،غري �أنّ
هذا الطلب الم�س رغبة املقتدر ،وحبه يف ال�سيطرة على تلك
ال��ب�لاد ،ودخولها يف طاعته ب��دون ح��رب وال قتال ُي��ذك��ر ،وال
حتى جي�ش جمند ك��ان الأم�ير با�ستطاعته �أن يجهزه ب��دون
�أن يكون هناك ���ش��رط ،ولكن ح��ب ال�سيطرة ،وم��د نفوذ بني

العبا�س ك��ان هد ًفا مبطناً الق��ى يف قلبه مت�س ًعا ،ثم ال نن�سى
�أن ال��ه��دف كذلك متبادل م��ن قبل ملك ال�صقالبة ،ذل��ك �أنّ
دول��ة بني العبا�س كانت دول��ة قوية يف عهد املقتدر ،فرغبته
يف االن�ضمام للقوى ال��ك�برى يف تلك ال��ف�ترة منا�ص ل��ه من
حرب املمالك الأوروبية القوية ،وهذا الم�سناه من رده البن
ف�ضالن ،فيقول ملك ال�صقالبة ”:قل له فو اهلل �إين لبمكاين
البعيد الذي تراين فيه ،و�إين خلائف موالي �أمري امل�ؤمنني،
علي ف�أهلك
وذلك �أين �أخاف �أن يبلغه عني �شيء يكرهه فيدعو ّ
يف مكاين ،وهو يف مملكته” فتالقت الرغبتان ال�سيا�سيتان من
قبل �صاحبي �سلطة حاكمة.
ا�ستطاع ابن ف�ضالن يف ر�سالته �أن يعطينا �أنرثوبولوجيا
م��ت��ك��ام��ل��ة ع��ن ح��ي��اة الإن�����س��ان يف ت��ل��ك الأرا����ض���ي الأوروب���ي���ة،
ويف تلك احلقبة الزمنية ،فهناك �شعوب م�� ّر عليها يف �أثناء
رحلته ،فو�صفها ب�صفات �سريعة وغري دقيقة وهذه ال�شعوب
هم :اخلوارزميون والرتك والبا�شغرد ،واقت�صر على و�صف
�أجوائهم ب�أنّها ب��اردة حيث يقول“ :لقد ر�أي��ت الأر���ض تن�شق
فيها �أودية عظام ل�شدة الربد ،و�أن ال�شجرة العظيمة العادية
لتنفلق ن�صفني لذلك” ،ك��ذل��ك و���ص��ف ح��رارت��ه��م ،وبع�ض
ال�سلوكيات االجتماعية والدينية اخلبيثة يف طريقة دفنهم،
ك��ذا يف تعاملهم امل��ق��زز وامل����روع م��ع امل����ر�أة ،مثله ت���زوج االب��ن
لعمته – زوجة �أبيه -بعد وفاة �أبيه ،والعن�صرية املقيتة التي
ميار�سونها يف حياتهم ،يف متييز الفقري والغني ،والدكتاتورية
التي تتاح للحاكم يف تعامله مع �شعبه� ،أما عندما جاء لو�صف
البلغار والرو�س واال�سكندنافيني فقد توغل يف و�صفهم بدقة
متناهية ،ب��ل يف ك��ل مناحي حياتهم حتى حياتهم الزوجية
اخل��ا���ص��ة ،وكيفية ال��دف��ن ،واخ��ت�لاف��ه م��ن �شخ�ص لآخ���ر ،كذا
جن��ده ���س�� ّل��ط ال�����ض��وء ع��ل��ى ن��واح��ي احل��ي��اة ال��دي��ن��ي��ة الدقيقة،
وكيفية الدفن معهم ب�شكل مقزز وم��ر ّوع ،وحياتهم الليلية،
ومدى و�ضاعة املر�أة عندهم ،كذا ذكر لنا حياتهم ال�سيا�سية،
ومعاملة احل��اك��م م��ع رع��اي��اه ،وعقوباتهم القا�سية ،م��ن �شق
وح��رق و�شد للج�سم ،وتعاملهم مع املري�ض ،ك��ذا وج��دن��اه يف
موا�ضع ع��دة يذكر لنا ال��ت��درج الوظيفي يف احلكومة العليا
ل��ل��دول��ة ال���واح���دة ،ح��ي��ث ي��ق��ول ع��ن ن��ظ��ام احل��ك��م يف اخل���زر:
“يقال ل��ه خ��اق��ان ال��ك��ب�ير ،وي��ق��ال خلليفته خ��اق��ان ب��ه ،وهو
به يقود اجليو�ش وي�سو�سها ،ويدبر �أم��ر اململكة ،ويقوم بها،
ويظهر وي��غ��زو ،ول��ه ت��ذع��ن امل��ل��وك ال��ذي��ن ي�صاقبونه” ،ومل
ي�ترك اجلانب العمراين ،و�ضخامة بنيانهم ،منها ن�ستطيع
�أن نقول �إنّ ابن ف�ضالن مل يرتك جانباً �إن�سان ًيا �إال وحتدث
عنه ،وو�صفه لنا و�صفًا دقيقًا جدًا.
ذه��ب اب��ن ف�ضالن لهذه الرحلة حاملاً عنده مرجعياته
الثقافية وال��دي��ن��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة ،ل��ذل��ك جن���ده يف موا�ضع
ك��ث�يرة ي�صف الأح����داث ال��ت��ي ال تنا�سب ال�تراك��م��ات ال��ذات��ي��ة
ال��ت��ي ن�ش�أ عليها منذ نعومة �أظ��اف��ره ب�صفات قا�سية ،وه��ذا
يجعلنا يف حرية من الأم��ر حول املرجعية التي اعتمد عليها

ابن ف�ضالن ،عل ًما �أن ابن ف�ضالن مل يجل�س يف تلك املنطقة
غري وقت قليل جدًا ،فرحلته كاملة مل تزد عن � 6أ�شهر ،فمتى
ابن ف�ضالن جل�س وفهم وع��رف �أطباع هذه ال�شعوب يف هذه
ال��ف�ترة ال��وج��ي��زة م��ن ال��زم��ن ،وق���د ي��ك��ون ال��ق��در ي��� َّ��س��ر ل��ه �أن
يرى تلك الأحداث ب�أم عينيه ،وبكل دقتها ،يف املقابل يجب �أن
ن�ضع يف ر�أ�سنا احتمال �أن يكون ابن ف�ضالن �سمع و�شرح له
املرتجم هرجر كل ذلك ،ورمبا وجد م�سل ًما متم�سكًا بالإ�سالم
و�شرح لهم هذه ال�سلوكيات التي �أوردها ،وهي احتماالت واردة
وحقيقية.
وي��ب��دو �أن���ه وق��ع��ت م�����ش��ادات ومناق�شات فكرية وجمتمعية
ونقدية حول اختالف املجتمعات بني ابن ف�ضالن وبني املرتجم
هرجر ،وه��ذا قائم على الرتاكمات الثقافية للطرفني ،وما
حمله كل طرف عن الآخر ،وقد التزم ابن ف�ضالن يف مواقف
كثرية بال�صمت ،ويف نواحي مل يتمالك نف�سه يف رده عليهم،
م��ن ذل���ك امل��وق��ف ال���ذي ح���دث ل��ه ع��ن��دم��ا ق��دم��وا ل��ه ال��ط��ع��ام
ف��ق��ال“ :ب�سم اهلل” ف�ضحك اجل��م��ي��ع ع��ل��ي��ه ،ول��ك��ن��ه م��ع ه��ذا
متالك �أع�صابه ،وقد هاجم هرجر العرب فقال�“ :أنتم العرب
�صارمون (جديون) �أكرث مما يجب ،تتذمرون طوال الوقت”،
فريد عليه ابن ف�ضالن�“ :إنه �شمايل �أحمق ،ال يعرف �شيئًا
عن ات�ساع العامل” ،ويقول هرجر يف هجوم �آخر�“ :أنتم العرب
ترغبون معرفة �أ�سباب كل �شيء� ،إن قلوبكم عبارة عن كي�س
كبري مملوء يطفح بالأ�سباب” ،وي��رد اب��ن ف�ضالن“ :ي�ؤمن
ال�شماليون باخلرافات ،وال يلج�أون �إىل ح�سن الفهم �أو العقل
�أو القانون” ،هذه الردود وامل�شادات بني طرفني ح�صلت عدة
مرات يف الرحلة ،وهذا يعطينا �أنه ال يوجد تقبل من الطرفني
للآخر بالقدر املنا�سب الذي ي�ؤهلهم �أن يكونوا متنا�سقني مع
بع�ضهم البع�ض.
اهتم امل�ست�شرقون الغربيون عامة والرو�س خا�صة بر�سالة
ابن ف�ضالن ،و�أعطوها حقها من البحث والتق�صي ،والدرا�سة،
و�أه���م ه����ؤالء ه��و امل�ست�شرق ال��رو���س��ي كرات�شكوف�سكي ،وتعد
درا�سته لرحلة ابن ف�ضالن هي �أف�ضل الدرا�سات والقراءات
التي ن�ستطيع �أن نقول عنها ب�أنها در���س الرحلة من جوانب
خمتلفة ،مل يقت�صر هذا االهتمام على الكتابة فقط ،فقد مت
ج�سد فيه �شخ�صية
ت�صوير الرحلة يف عمل �سينمائي �ضخمّ ،
ابن ف�ضالن ورحلته وبع�ض الأحداث التي ذكرها يف ر�سالته،
�إال �أنه للأ�سف ال�شديد ما وجدنا هذا االهتمام موجو ًدا عند
العرب بالقدر الكبري ،حيث كانت الطبعة الأوىل بالعربية يف
�سورية عام 1959م �صدرت عن جممع اللغة العربية بدم�شق،
ورمبا لأنها ال مت�س تاريخهم ب�شكل مبا�شر ،واهتمام الغرب
عامة والرو�س خا�صة بها لأنها تعطيهم تاريخ �أمتهم الغابرة،
ولكن هذا ال يجعلنا �أن نهمل مثل هذا املخزون اللغوي والفني
لأدب ال��رح��ل��ة ،خا�صة و�أن الرحلة خ��رج��ت م��ن ب�لاد عربية،
ولأهداف �إ�سالمية وعربية.
abdlla1991@gmail.com

