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مقــــال

ثقافات املتو�سط كما �صورها الإثنوغرافيون العرب
معهم ،وقد �ساعدهم � -أي الرحالني -هذا التماهي مع
الثقافة املحلية وال��ت��ن��ازل ع��ن الهوية الأ�صلية م�ؤقتًا
حتى يتمكنوا من ك�سب ثقة الآخ��ر والتفاعل الإيجابي
معه ،ومعرفة خ�صائ�صه وتقاليده وعاداته ،ودالل��ة كل
ل��ون م��ن �أل���وان الألب�سة .وم��ا تنازله امل���ؤق��ت ع��ن بع�ض
خ�صو�صياته الثقافية �إال تكتيك حلظي ميار�سه حلني
نيل ثقة الآخ���ر� ،أو للظفر ببع�ض االم��ت��ي��ازات �أو للقاء
حتي بع�ض الفر�ص املتاحة من
بع�ض ال�شخ�صيات� ،أو ّ
�أج���ل تو�سيع امل��ع��رف��ة ب��الآخ��ر وبخ�صو�صياته الفكرية
واالجتماعية وال�سيا�سية التي من �ش�أنها �إغناء معطيات
رحلته و�إثراء م�شاهداته.
من النتائج البارزة يف الدرا�سة �أنَّ الرحالت مل تتحدث
ف�صلت� ،أحيانًا يف الأ�شكال
عن اجل�سد يف حد ذاته لكنها ّ
التي تتمظهر بها �سلوكاته و�سماته و�سحناته وكيفية
ت�����ص��ري��ف��ه ل��ه��واج�����س��ه وح��اج��ات��ه اجل��ن�����س��ي��ة وال��غ��ري��زي��ة،
ف��ت��ح��دث��ت ع���ن ال������زواج وال���ط���ع���ام وال��ت��ن��ا���س��ل واحل���رك���ة
والعنف ،والأزي��اء وغري ذلك من املعطيات التي ت�ضيء
���ص��ورة ت��ع��ام��ل ال��ن��ا���س يف ت��ل��ك ال��ع�����ص��ور الو�سيطية مع
جت��ل��ي��ات �أج�����س��اده��م ت��ب�� ًع��ا مل��ا ميليه ال��ت��ط��ور احل�����ض��اري،
ووف����قً����ا مل���ا ت���ت���داول���ه امل��ن��ظ��وم��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��م��ج��م��وع��ة
الب�شرية من قيم ومبادئ وت�صورات فل�سفية ومعتقدات
و�أن��ظ��م��ة و�أع������راف .ول���و �أخ���ذن���ا ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل ال�����واردة يف
امل��دون��ة ع��ن املالب�س اخلا�صة بالرجال والن�ساء مث ً
ال،
ف�صلون يف ذكر خ�صو�صيات مالب�س
جند �أنَّ الرحالة ُي ّ
الرجال التي كانت �سائد ًة �آنذاك يف �أغلب البلدان التي
زاروه��ا وعا�شروا أ�ق��وام��ه��ا ،ف��ذك��روا �أنواعها وم�صدرها
ومادة �صنعها واملكان الذي تغطيه من اجل�سم وداللتها
الرمزية لدى حاملها ومكانتها االجتماعية واملنا�سبات
ال��ت��ي ت��رت��دى ف��ي��ه��ا و�أث��م��ان��ه��ا ،وط��ري��ق��ة ال�ت�روي���ج لها،
واملحلي وامل�ستورد منها.
��ش��ح��ا يف امل��ع��ل��وم��ات املتعلقة
�
��اك
يف امل��ق��اب��ل جن��د �أنَّ ه��ن
ً
مبالب�س املر�أة عرب املتون الرحلية املدرو�سة مقارنة مع
التو�صيف الوايف املعطيات حول زي الرجل ،وهذا بح�سب
الباحث (ين�سجم مع املرجعية الفقهية للرحالني التي
تدعو �إىل غ�ض الطرف عن كل ما يتعلق بزينة الن�ساء
ومفاتنهن) �ص .50
�إن املرجعية الدينية كذلك ت�برز يف االهتمام بق�ضايا
تتعلق باحلالل واحلرام ،مثل كثري من الق�ضايا املتعلقة
باملاء والأطعمة مبختلف �أنواعها وكذلك الأ�شربة .كما
أي�ضا تركيزًا على م�س�ألة القدا�سة يف التعاطي مع
جند � ً
ق�ضية ال��ت�����ص��وف ال��ت��ي ك��ان��ت منت�شرة يف ت��ل��ك ال��ف�ترة،
فكثري م��ن امل�����س��رودات وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات تنقل ل��ن��ا تفا�صيل
هامة عن �سلوك املت�صوفة يف اللبا�س وطرق التعامل مع
بع�ضهم البع�ض وال��زواي��ا والأ���ض��رح��ة .كما جند عناية
ال��رح��ال�ين بق�ضايا تتعلق ب��ال�برك��ة وق��دا���س��ة الأم��اك��ن
ه��ذا بجانب و�صفهم الدقيق للبا�س �أئ��م��ة احل��رم املكي

و�أل��وان تلك املالب�س والف�ضاء العام مبا يف ذلك الكعبة
وحميطها.
عند قيام الرحالة ب�إ�صدار �أحكامه و�إب���راز �سمات �أهل
البلدان التي زارها فهو ينطلق من ت�صور خا�ص ي�شيده
كنموذج للتمييز ب�ين �سحن الأق���وام املعا�شرة .ويتكون
ه��ذا النموذج من العنا�صر التالية (ال��ل��ون -الأخ�لاق-
ال��ع�لاق��ة ب���الآخ���ر -ال��ع��ق��ي��دة -طبيعة ال�����س��ك��ن -طبيعة
امل�أكل -حجم اجل�سد -ال�سالح -اخل�صال) .ويكاد يكون
هذا النموذج مبثابة بطاقة الهوية التي حتدد �صورة كل
�شعب عند مقارنته ب�شعب �آخر� ،أو مقارنة فرد من قوم
معينني بفرد �آخر من قوم �آخرين.
�إن هذا الت�صنيف من قبل الرحالة للأقوام وال�شعوب
امل�ست�ضيفة ،وف��قً��ا ل��ه��ذا ال��ن��م��وذج ،ال ي��ق��ف ع��ن��د ح��دود
التمييز بني املو�صوفني ،بل �إنَّه يعك�س موقف الرحالة
من القوميات امل�ست�ضيفة ،ولذلك �أ�سباب تك�شف عنها
م��دون��ة ال��ن�����ص��و���ص ال��رح��ل��ي��ة ،ف��ه��ذه الأ���س��ب��اب ه��ي من
يحرك متوقع الرحالة من ال�شعب الذي يعاي�شه ،وهذه
الأ�سباب هي:
االن��ت��م��اء ال��ع��ق��دي :بحيث ك���ان ي��ح��دد امل��ذه��ب الديني
الذي يعتنقه كل قوم.
االنتماء العرقي :خا�صة حيث الزيارة لبلدان �أفريقيا
ال�سوداء.
امل��وق��ف م��ن ال��غ��ري��ب :ح��ي��ث ك���ان ال��رح��ال��ة ي��ح��ك��م على
ال�شعب و�صورته من خالل مدى احتفائهم به و�إكرامهم
ب�ضيافته .و�أح��ي��ان��اً ي��ق�� ّر ب���أن��ه��م ك��ف��ار وم��ع ذل��ك ي�شكر
طيبتهم.
ومن خالل هذا يخل�ص الباحث �إبراهيم احلجري �إىل
القول ب�أن موقف الرحالة هذا (:لي�س بريئًا ،فهو يف�صح

عن هوية ثقافية ،وتربز موقفه انبثا ًقا عن خ�صو�صية
ذات طابع مركب فيه م��ا ه��و دي��ن��ي ،وع��رق��ي ،وج��غ��رايف،
ول���غ���وي ،وث���ق���ايف ،مب��ع��ن��ى �أن����ه ل��ي�����س حم���اي��� ًدا �إط�ل�ا ًق���ا،
�إن���ه يخ�ضع يف ت���أ���س��ي�����س �أح��ك��ام��ه و�أو���ص��اف��ه ملرجعيات
�إيديولوجية ت�شتغل يف الغياب عن طريق الالوعي ،وهي
م��ا يحرك انطباعاته وان��ف��ع��االت��ه ،وموقفه م��ن العامل
والإن�سان.
�إن الفارق �أو امل�سافة بني ثقافة الذات �أو هوية الرحالة
واخل�صي�صات النوعية لثقافة ال�شعب ُالزار هو ما يحدد
طبيعة الأح��ك��ام ال�����ص��ادرة وامل��واق��ف امل��ع�بر عنها اجت��اه
الظواهر الإن�سانية والوقائع التي ي�صادفها القائم بفعل
الرحلة ،وبهذا يكون الت�صادم الثقايف هو ما يفرز ذلك
االنفعال ،هو ما يولد رد الفعل �إيجا ًبا �أو �سل ًبا) �ص .38
�إن املنهج التحليلي ال��ذي ا�ستخدمه امل���ؤل��ف يف الكتاب
ا���س��ت��دع��ى م��ن��ه االن��ف��ت��اح ع��ل��ى ال��ن�����ص��و���ص ال��رح��ل��ي��ة �أوال
بق�صد ا�ستخال�ص امل��ادة الو�صفية (على هيئة ج��داول،
تارة وعلى هيئة اقتبا�سات مع حتليلها وربطها بال�سياق
ال��ع��ام للدرا�سة ت��ارة �أخ���رى)  ،وث��ان�� ًي��ا تعزيزها مب��ا ورد
يف الأدب��ي��ات الأن�ثرب��ول��وج��ي��ة ،وثالثا تطعيم ه��ذه امل��ادة
مب��ا ت��داول��ت��ه امل��و���س��وع��ات وامل�صنفات ال��ت��ي �أُجن���زت فيها
الرحالت �أو دونت قبلها �أو بعدها بقليل.
لقد مكَّنَ االنفتاح على املادة الو�صفية امل�ؤلف من متثل
��وج��ه الإن�����س��ان القرو�سطي
الن�سق القيمي ال��ذي ك��ان ُي ّ
يف �إط��ار تعامله مع ذات��ه ،ويف �أ�سلوب تفاعله مع الآخر.
فغال ًبا م��ا كانت تتداخل املرجعيات الدينية والعرفية
والعرقية لتوجيه �سلوكات النا�س و�أفعالهم ،وحتديدها
أي�ضا ،تب ًعا للتحول الذي
�سلفًا ،بل وتتدخل لتعديلها � ً
ي��ط��ول الن�سق القيمي املُ����ؤطِ ���ر ل��ل�� ُه��وي��ة الثقافية التي
تخ�ص املجموعة الب�شرية .لقد متكن الكتاب من �إماطة
اللثام عن ال��دور التحكمي ال��ذي يلعبه الن�سق القيمي
يف ث��ق��اف��ي��ة الإن�����س��ان ال��ق��رو���س��ط��ي وه��وي��ت��ه املجتمعية،
و�أنَّ ك��ل �أف��ع��ال��ه ومتظهراته� ،إمن��ا ه��ي ترجمة �سلوكية
للن�سق الثقايف الذي ي�شتغل ب�شكل الوا ٍع� ،سواء كان هذا
ال�سلوك اجتاه الذات (اللبا�س ،الو�شم  ،الطعام ،اال�سم،
اخل���ت���ان ،الأق��������راط� ).....أو ت�����ص��رف��ات الآخ����ر(ال����زواج،
الق�ضاء ،الن�شاط االقت�صادي التعليم والتن�شئة ،والرق
واال�ستعباد).
.............................
عنوان الكتاب :الإن�سان القرو�سطي املالمح والعالقات:
عن �أمناط ثقافات املتو�سط كما �صورها الإثنوغرافيون
العرب.
امل�ؤلف :د� .إبراهيم احلجري.
النا�شر� :سل�سلة كتاب املجلة العربية العدد .222
�سنة الن�شر2015 :م.
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الإن�سان القرو�سطي املالمح والعالقات :عن �أمناط
عو�ض اللويهي *
تنفتح مكنونات الن�صو�ص ال�سردية العربية القدمية  -عند معاجلتها مبناهج بحثية ومعايري حتليلية جديدة -عن حمموالت فكرية كانت
ثاوية ،م�ؤكدة يف ذات الوقت على مرونتها واكتنازها لأوجه ت�أويلية عديدة ،وحتتاج يف كل مرة �إىل باحث قادر على النظر �إىل تلك الن�صو�ص
ب�شكل مغاير ومن منظور فكري خمتلف .ويتنزل كتاب الباحث املغربي الدكتور �إبراهيم احلجري املعنون بـ (الإن�سان القرو�سطي املالمح
والآفاق :عن �أمناط ثقافات املتو�سط كما �صورها الإثنوغرافيون العرب) يف �إطار ال�سعي نحو �إعادة حتليل وقراءة ن�صو�ص الرحالت العربية
الو�سيطية وف ًقا ملناهج الإثنوغرافيا ،والتي تدر�س نظم الإن�سان ومتظهراته الثقافية واحل�ضارية وما يكت�سبه من جتارب ومعارف و�إجنازات يف
�سياق تفاعله احل�ضاري مع حميطه البيئي والظروف املحيطة به.
ف��ف��ي امل��ق��دم��ة جن��د احل��ج��ري ي���ؤك��د ع��ل��ى �أنَّ ن�صو�ص
ال��رح�لات العربية (مل ين�صفها البحث حل��د ال�ساعة؛
وظلت الدرا�سات املتعلقة بها ال تخرج عن نطاق املنهج
ال��ت��اري��خ��ي واالج��ت��م��اع��ي وال��ب��ب��ل��ي��وغ��رايف� .إذ اق��ت�����ص��ر
ال��ب��اح��ث��ون امل��ح��دث��ون ع��ل��ى احل��وم��ان ح���ول م��و���ض��وع��ات
معينة وم��ت��ك��ررة .و�أُه��م��ل اجل��ان��ب الأ�سا�سي فيها؛ وهو
اجلانب الإث��ن��وغ��رايف؛ ال��ذي �أفنى فيه الرحالة العرب
زه�����رة �أع���م���اره���م يف ت���دوي���ن م�����ش��اه��دات��ه��م ال��دق��ي��ق��ة:
وت��و���ص��ي��ف��ات��ه��م ل��ل��ظ��واه��ر االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
وال�سيا�سية والإن�سانية والفنية التي �سادت �آنذاك .و�أبدوا
مهارة عالية يف التدقيق والتحري والتق�صي بخ�صو�ص
املعلومات يف زمن كانت فيه الأدوات البحثية واملنهاجية
�شبه منعدمة؛ وم��ع ذل��ك ت�أتى لهم ،بفعل جمهوداتهم
ال�����ش��خ�����ص��ي��ة ،وب���راع���ت���ه���م يف ال�������س���رد وال���و����ص���ف ودق���ة
مالحظاتهم ،وتفانيهم يف البحث ع��ن اخل�صو�صيات
املجتمعية ،وال��ظ��واه��ر الل�صيقة باملجموعات الب�شرية
يف ع�صر كانت فيه امل�سافات بعيدة ،وو�سائل التوا�صل
وامل���وا����ص�ل�ات ن����ادرة وب�����س��ي��ط��ة) .ف��ال��ن�����ص��و���ص ال��رح��ل��ي��ة
العربية ت�شكل م��ادة خ�صبة للباحثني املتخ�ص�صني يف
حقول الأنرثوبولوجيا والإثنوغرافيا ،فهذه الن�صو�ص
ت�شكل م���ادة خ�صبة للمتخ�ص�صني يف ذي��ن��ك احلقلني،
كما �أنَّ تلك الن�صو�ص تعك�س ج�سامة اجلهد الذي بذله
�أولئك الرحالة يف تو�صيل �صورة العامل الو�سيطي بكل
و�ضوح و�شمولية �إىل باحثي اليوم يف جميع التخ�ص�صات،
ك��م��ا �أنَّ وف���رة ال��ب��ي��ان��ات ال��دق��ي��ق��ة ح���ول ظ��واه��ر معقدة
الحظها الرحالون يف املجتمعات التي زاروها واحتكوا بها،
تعك�س الوعي ال�سابق لزمانه للمناهج الأنرثوبولوجية
والإثنوغرافية احلديثة .وكانت املعرفة دافعهم لذلك.
�إن ل��دى الن�صو�ص ال��رح��ل��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة �إم��ك��ان��ي��ة تقدمي
منظور خمتلف عن الع�صور الو�سيطية التي ك��ان فيها
العامل العربي الإ�سالمي يف مو�ضع قيادة ركب احل�ضارة
والرتبع على عر�ش ال�سيادة.
ي�سعى هذا الكتاب �إىل ر�صد �صورة الكائن الإن�ساين من



خالل الوقوف على متظهراته الإثنوغرافية كما جتليها
الن�صو�ص الرحلية ال��ع��رب��ي��ة ،وك���ذا م��ن خ�لال ال��رم��وز
ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ب���ارزة ال��ت��ي ل��ه��ا ب��ع��د �إن�����س��اين يف مم��ار���س��ت��ه
ال�����ض��م��ن��ي��ة ال���ت���ي ُت��خ ِ
�����ض��ع ���س��ل��وك��ه مل���ا ه���و ���س��ي��ك��ول��وج��ي
واجتماعي و�أنرثبولوجي م�ستعينًا مبا تالم�سه املقاربة
الأن�ثرب��ول��وج��ي��ة م��ن �أب��ع��اد �إن�سانية يقرتحها م�ضمون
املدونة املتناولة بالدر�س والتحليل يف هذا الكتاب.
�أما املدونة البحثية فتتكون من عدة ن�صو�ص رحلية هي:
رح��ل��ة اب���ن ب��ط��وط��ة امل�����س��م��اة حت��ف��ة ال��ن��ظ��ار يف غ��رائ��ب
الأم�صار وعجائب الأ�سفار .البن بطوطة (�شم�س الدين
�أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اللواتي الطنجي)
رحلة ابن جبري .البن جبري
�أن�س الفقري وعز احلقري .البن قنفذ
رحلة ابن يونة الأندل�سي �إىل بالد ال�شرق الإ�سالمي.
البن يونة (بنيامني التطيلي)
نا�صر الدين على القوم الكافرين .لأفوقاي ( �أحمد بن
قا�سم احلجري الأندل�سي).
املُ���غ���رِ ب يف ذك���ر ب�ل�اد امل���غ���رب .لأب���ي ع��ب��د اهلل �أب���و عبيد
البكري.
املعرب عن بع�ض عجائب املغرب .لأبي حامد الغرناطي.
حتفة الألباب ونخبة الإعجاب .جمهول امل�ؤلف.
رحلة القل�صادي .لعلي القل�صادي.
ينق�سم الكتاب �إىل ف�صلني؛ �أولهما عنوانه (يف املالمح)
ويخت�ص مب��ق��ارب��ة ال��ظ��واه��ر الف�سيولوجية للإن�سان
يف ال��ع��امل الو�سيطي م��ن �أ�سماء و�أل��ق��اب وكنى و�صفات
ون��ع��وت ،ول��ب��ا���س و�أزي����اء وح��ل��ي وط��ع��ام و���ش��راب و���س�لاح
وزي��ن��ة و�صحة وم��ر���ض� .أم��ا الف�صل ال��ث��اين فقد ُعنوِن
ب��ـ(ال��ع�لاق��ات) حيث تتم مقاربة جانب ال��ع�لاق��ات التي
تربط هذا الإن�سان مع عوامل الذات والطبيعة والآخر؛
وفق الإمكانيات املتاحة يف املرحلة الو�سيطية؛ ومن ذلك
ال��ل��غ��ة ،وال���رق واال���س��ت��ع��ب��اد ،وطبيعة ال��ن��ظ��ام التعليمي،
وتعذيب وتعنيف اجل�سد ،وو�سائل التوا�صل ،وال��زواج،
وال��ق�����ض��اء ،وال��و���ض��ع االق��ت�����ص��ادي� .إن ه��ذه امل��و���ض��وع��ات

والتفا�صيل بقدر ما حتمل من ال�صعوبات على م�ستوى
أي�ضا حتمل يف ذاتها متعة وطرافة .حيث
التناول ،فهي � ً
�إن ال��رح��ال��ة بو�صفه �إث��ن��وغ��راف��ي��ا مل يفته ���ش��يء؛ وهو
ير�سم �صورة الإن�سان يف املرحلة التي عاي�شها ،و�صورها
يف متنه املتعدد الأبعاد.
ت�شكل الدقة يف حتديد كيفية فهم وا�شتغال املرجعية
ال��ث��ق��اف��ي��ة مل���ؤل��ف��ي ال��ن�����ص��و���ص ال��رح��ل��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ام�ل ً
ا
مه ًما يف فهم وحتليل الن�صو�ص الرحلية .فعلى �سبيل
املثال :ت�شكل الأ�سماء مرج ًعا مه ًما من حيث �إنَّ اال�سم
بو�صفه عالمة لغوية يدخل يف �شبكة من العالقات مع
ع��دد كبري من املكونات الأ�سا�سية التي تنقله من ر�سم
ل�ساين حم�ض �إىل رمز ثقايف.
�إنّ �أ�سماء م�ؤلفي الن�صو�ص امل��درو���س��ة لها بعد واقعي
بحكم �أنها ترتبط ب�أنا�س كانوا موجودين حقًا ،وتركوا
ب�صماتهم يف امل���دون���ات وك��ت��ب ال��ت��اري��خ ،وب��ع�����ض��ه��م ب��ات
مرتبطاً بالأل�سن ،متداو ًال بني النّا�س �إىل يومنا هذا.
ك��م��ا �سعى ال��رح��ال��ة �إىل �إي����راد الأ���س��م��اء ك��ام��ل��ة ح��ت��ى ال
تختلط ببع�ضها مبا يف ذلك ا�سم العلم والكنية واللقب
وبع�ض ال�صفات امل�ستفي�ضة التي حتدد �أ�صل ال�شخ�ص،
وانتمائه املكاين �أو العرقي �أو املذهبي وذلك حتى يتموقع
جي ًدا �أم��ام الآخ��ر ب�صورة وا�ضحة ال جم��ال للت�شوي�ش
فيها� .إن اال�سم ال�شخ�صي للرحالة لي�س جمرد عالمة
ل�سانية م��ن �أج���ل التمييز ،ولي�س ت��ر ًف��ا ميكن حتييده
عن عنا�صر ال�شخ�صية الأخ��رى ،بل يكاد يكون جوه ًرا
أ�سا�سا الرتباطه الوثيق ب�شبكة من املقوالت ذات الأبعاد
� ً
الثقافية والهوياتية ،مما يجعله ،بالفعل كائنًا ح ًيا يكرب
مع احلامل له ،وينت�شر بذيوع �صيته �أو يتال�شى ب�ضياع
�شرفه وع��زت��ه و���ص��ورت��ه ب�ين جمموعته الب�شرية التي
ينتمي �إليها.
ي�صر الرحالة على االحتفاظ با�سمه وانتمائه املكاين
وال�����س�لايل وامل���ذه���ب���ي ،وت��ب�ين ال���درا����س���ة �أن ال��رح��ال�ين
ق��د ت��زي��ن��وا بلبا�س البلد ال���ذي ي�ست�ضيفهم خ��و ًف��ا من
الظهور مبظهر م�ضحك �أم���ام �أول��ئ��ك ال��ذي��ن يحتكون

