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رحلة جالل آل أمحد إىل احلج
(الصفحات )88 -76
ملخّص

جال ل آل أحمد من كبار األدباء اإلريرا يين المعاصرينّ .
مر في حياته بمراحل
ال ددي عيل

عدريدددب بًاددا عددن الًقيقددر التددي تددر ب جم د ال فمددر بتعربددر الً د
ّ
ّ
التحر ةريددر األ ددر ّل تجددل ريتنقددل حت د ددد اا فكددرا الاا ددو ةتحدده
بدداألح ا
د اء ال ددرو تالضددر ل تجددد ةددالته فددي األصددالر

المخلص د ر ل ددعبه تهندده خو د
الفكر ريدرل ثدح حد ّدو تجدد واتده تعدداك الًدو بكدل تفاصدديله الرتحيدر تال ددعبيرل
ت كتو عن رحلته في رائعر أدبير حملت عند ا «

در فدي الميقدات» تالعند ا لده

دال لته عل تما ي الكاتو في أم اج الًعيو عل األرض المقدسر.

فددي تدداي ي مياتدده التددي دت رددا فددي رحلددر الًددول يب د ج جددال ل آل أحمددد بردفددهل

تماكا ريفتش عنه في ذا الرحلرل فيقول فيما ري به االعتراف الجربء « :د ريعتبر

ماس له اعترافال اتاعتراةال أت ز د رل أت أب شيء آ درل لكنندي كندت أبًد فدي
ددذا الرحلددر عددن أ دديل تكددل خ د تي ار ددرينل أكثددر مددن بًاددي عددن اهل فدداه

م ج دل في كل مكا ل لمن يؤمن به» .

ةبم ددا يب دددت مادددل ددذا االعت ددراف مفار ددرل تفد د

أصدددحا التع ددار الرتحي ددرل

تالمرتاة د ل تالمتص د فر مددن المنددلم ل الددذين ريرت ددفو فددي مناس د الًددو أعب د
*  -باح عرا ي .
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أدعيدترحل تأوكددار حل تم اجيددد حل ريت ددو خود بلددو أ ددر منددالل النددير خود اه
تعاو ل تاالغتراف من منا ل الت اصل معه.

غير أ جال ل آل احمد ريترجح لنا فلنفر الًول بلضر أ در ّل دد ريًندبرا الدبع

عدا مددن ال دتحاتل باعتبددار جددال ل أتد خود الًدو ليتعددرف علد أ يده المنددلحل بددل
ريعرفه باهل ّ
اإل نا ل مما ريعني أ ه غير مكترث بما ّ
ريقر به خليهل لكن راءب مت يدر
لي مياتدده فددي رحلتددهل تدددح

ددذا التصددورل حي د تتعل د ةتج آل أحمدددل ت عاتدده

المعنوريرل تأ ال يتهل تع اهفده البرريةدرل تم داعرا ال دفافرل ريضددت اكت داف ار درل

تعي آالمده تآمالدهل تالتعداريشل تالتندام فدي كدل مدا ي جدو الخدالف معدهل كدل

ول أ ر النبل خو اه تعاو ل تأ التري خو معرفر اه ريمر عبر معرفر اإل نا ل

تتبني ضارياال تالدفا عن حق ه المرد ربل تحررياته المضد ربل هبقا لفرح آل احمد

لإل سالي تمقاصدا العامر.
من هو جالل آل أمحد؟

بددل م اكبددر جددال ل فددي رحلتددهل ددير باريجدداز خو د محتددات حياتددهل تتكوريندده

االجتماعي تالاقافيل تالمنعتفات األبرز في م ا فه.
تلددد محمددد حند

حندديني هالقددا يل تالددذّ اشددترر ب دد (جددال ل آل احمددد)ل فددي

1211/11/1فددي هرددرا ل لعائلددر محاف ددرل خو كددا تالدددا رجددل ديددنل اشددتا فددي

الًقل االجتماعيل ريت و خدارب مكاتو شرعير لألح ال ال خصيرل يدؤي المصدل
ّ
في بع مناجد هردرا ل خال أ األ سدرعا مافقدد م ا عده فدي دذا المكاتدول

عندما رف الرة خ لقرارات زارب العدلل باإلشراف عل أ تر مكاتو األح ال
ال خصددديرل تت جيددده عملرددداّ .
تفضدددل اال تصدددار علد د ش دديء م ددن دداهه ال دددريني
االجتماعي في التبليغ تالدع ب.
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لقدد تعدذر علد جدال ل أ ي اصدل دراسدته ب دكل عدادبل بعدد أ أ رد المرحلدر

االبتدائيدرل خثدر تددد ور الًالدر المعاشددير ألسدرتهل ت

دير تالددا مددن التعلديح الًدددري ل

رغبته في ت اصل أبنائه مع التعليح الدريني التقليدب لآلباءل لذا رر جدال ل اال خدرا

فير في دراسر منائيرل ليكمل تعليمه اإلعدادب في مدرسر «دار الفنو » ال ريرب

فددي هرددرا ل بددالرغح مددن ا ددضاله رددارا ب عمددال حرفيددر فددي النددوول بضيددر ت د م

متتلبات العيش.

تعندما بلغ الع رين أرسله أب ا ليدرس في الًوزب العلمير في النعد

األشدرفل

غير أ ه ما لبد أ غدادر النعد ل بعدد فتدرب تجيد بل التتعدا ز ثال ثدر أشدرر .يبددت أ ده

ةاو ورعا بنمط التعلديح التقليددبل تهبيعدر الكتدو المتعارفدر فدي المددارس الدرينيدرل
تأسددل

التدددةري

ل ت د مدداي م خليدده تصددفه لددذل الددنمط مددن التعلدديحل فددي فتددرب

الحقرل ب ه تًول خو متح

لتخرريو «الم مياءات المًنتر» (.)1

تكا ريدرتي الدذ ا مدن النعد

خود لبندا لاللتحداو بالجامعدر األميركيدر فدي

بيرتتل ل ال أ الندبل لدح تكدن ممرددب لندفرال ف فدل راجعدا خود هردرا ل تالتحد

بالمعرددد العداوي إلعددداد المعلمد ل تتخددرج فيده سددنر 1292ل ت ددال درجددر الماجنددتير فددي

األد الفارسددي مددن جامعددر هرددرا ل علد أهرتحددر تنددا ل فيرددا صد

تليلر».

تد دا «الًد

«ألد ليلددر

ال دي عي اإلريرا دي»ل تسدرعا

تفي سنر 1299ي ا خر فدي حد
ّ
ماتقدي م عه في النلح الً بيل حت أمن بعد أع اي محدتدب عض ا يادريا في
.

ت دال تم رفا عل الن ا اإلعالمي تالاقافي للح
ّ
اال أ ع دددي اسدددتقاللير حد د تد د دال تارتباه دده العض ددوب بنياس ددات سدددتال ل
ت ض عه إلرادب م سك ل تافتقارا للدريمقراهير الدا ليرل أف

خو اال قاو عن الً
التر ري د

جدال لل تأفضد بده

سنر 1296ل بصحبر جماعرل ت عمرح ليدل ملكدي .تمدن

أ خواعددر م سددك

دداجمترحل تصددمترح بالخ ددرل فنددةح جددال ل العمددل
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النياسيل تا نحو بردتءل بعيدا عن صخو التعدار الً بيدرل تمالبندات حياتردا
الدا لير.

تا تر في عاي 1292ل بالقاصر المعرتفر سيم

رحلر بالنيارب خو شيراز.
تفددي آريددار  1291أسد

دا ورل بعد أ تعرف عليرا في

ليددل ملكددي تم فددر بقددائي كرمددا ي «حد

ال عو اإلريرا ي» فالتح برما جال لل لكن ذا الً

عاي. 1291

تمرب أ ر ّ أس

ليل ملكي بالتعا

كددادحي

ا ردار بعدد مددب صديرب فدي

مع جدال ل ح بدا جدريددال سدم ا «القد ب

الاالاددر» .ت د حركددر وات عددر «عددالح ثالايددر» ترددتح بم ددكالت التخلد
التنمير تالتحدري في العالح الاال .

ت ضدداريا

لكن ا قال  1291الذب أهاج بمحمدد مصددول ت د ض عمليدر تد ميح البتدر لل

ثح يمنر ال ركات الضربير علد البتدر ل مدن جدريددل داد آل أحمدد تمعم عدر مدن

المندددتنيرين لمض ددادرب مد د ا عرح النياسددديرل تاال خ ددرا ف ددي م دداغل أدبي ددر تثقافي ددر

تفكرريرل تن ّ عن متاعو النياسر تشع را.

تمن المؤكد أ تل التعار الًياتيرل تالتقلبات النياسدير المتن عدرل ت دل ترفدد

حيدداب آل أحمددد باسددتمرارل تتنددا ح فددي ت جيدده حياتدده تتًدريددد ا تياراتدده الاقافيددر

تالعمليرل ريت اصل ت ثير ا عل م ا فه الفكررير في النن ات التالير.

ريمكن العاور علد عناصدر أ در ّل بجد ار تلد التعدار ل كا دت تمادل منا دل

أساسير في تكوين تعي جال لل بناء تفكيرال تالتحكح باتجا اته فيما بعد.
ّ
الكتدا تاألدبداء تالماقفدو تالمفكدر األتائدلل الدذين
تمدن أ دح دذا المنا دل
تعرف عليرحل من ال ل كتابداترحل أت ةبتتده بردح عال دات شخصديرل تفدي هليعدر
ول ل راءته رراء أحمد كنر بل الذب اشدترر بن تعده القد ميل تمؤلفاتده المنا ضدر
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للتددراثل ت قدددا العني د

للفكددر الدددريني .تعال ددر آل أحمددد بالقددا

ال ددرير صددادو

ددداريتل رائددد ال ددعر الًدددري بالفارسددير يمددا ي شددول تالناشددط النياسددي ليددل

ملكي .

فقد كا ت آراء كنر ب باعاا لتمردا عل بيةته الدرينير المًاف رل تهال ه مدع

ع المرددال بينمددا اسدددتلرح مددن صددادو دددداريت تقنيددر النددرد الًدددري فددي الكتابددر

القصصيرل أما ليل ملكي ف ت د في تجدا ه ةتج الكفاج النياسي .

تمما الش فيه أ هبيعدر شخصدير آل أحمددل تاسدتعداداتهل ليندت بعيددبل عدن

تنوريعددات الم ا د

تاألفكددار التددي غر ددت فددي فضددائرال ولد أ جددال ل اتنددح بمد اج

ل ل مضتر ل متترفل ريكتنفه تتلع تهم ج مت ثول تجدريرل تحيوريرل تةدراتبل

تحناسير مر فر.

وباء التغرب أو االصابة بالتغرب أو نزعة التغريب
هبعدت تعدي آل أحمدد د اج

أةدرابه فدي عالمندال دذا او د اج

التدي كدا

ريفعر ا عل الدتايل ا تار تعيرح حيال ر ا ات او ورير تالماةي من جررل تالعصر

تتًدرياتدده مددن جرددر أ ددر ّل مضددافا خود االسددتفرامات الملتبنددر للنرضددر تالتحدددري ل
تجدل التراث تال افدل تست ب التكن ل جيا الضربيرل تتضلضلردا فدي كافدر المجداالتل

ت خزاحتردا لمك دات االجتمدا التقليدددبل ت يمده الموةتثدرل تاسدتبداو ا بالتددةريو بقدديحل
ّ
تتجندددد مفدددا يح تمقد د التل تخت ددرو بني ددر دددذا
تًكدددي ةتج الًضدددارب الضربيدددرل
المجتمعدداتل تتن د د فددي حياترددا عل د شددكل ج د ا ر حضدداةرير تثقافيددر تاجتماعيددر

تا تصادرير.

لقد شعر آل أحمدد بعمد تلد التحد التل رصدد آثار دا فدي الًاةدرل تحدا ل أ

رينت درف ملو دا ت تائجردال ليددر أ معتمعده ريجتاحدده خعصدارل خوا لدح تندخر كددل
التا ددات لمقاتمتددهل فع دده سيعصدد

بمرتكددد ات دددذا المجتمدددعل ريتدددي بمق م ددات
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تج دال ريمنخهل فيحيله خو كائن م ا.

تأهلد جدال ل علد عمليدر االجتيداج دذا «غدر زديدي»ل ت د مصدتل م دبع

بدددال الت سددلبيرل بددل دال الت عائيددر لكددل مددا د غر بدديل ي ال ريدده بالعربيددر « بدداء

التضر »ل أت«اإلصابر بالتضر »ل أت«التنمح بالضر »ل أت« عر التضرريو»ل تغير ول .

يبدددت أ الدددكتور أحمددد فردريددد د أ ل مددن ًددت مصددتل غددر زديددي

فردريدددل ب دده مفكددر عمي د ل لكندده صددامتل ت خوا تكلددح فر د

بالفارسددير .ي ص د
مبرحل تال ريد ّ أفكارال تلذل ريعرف بد«الفيلن ف ال دفا ي» .ت دد كدا لده د ر
رائددد فددي تعلدديح الفلنددفر األلما يددر فددي خريددرا ل تاعتندداو آراء اريدددغرل تت ددضيل بع د

مق ال تده فدي المجدال التدداتوي اإلريرا ديل تعدرف عنده تتبيقاتده لن ر ريدات اريددغر فدي
دراسددر الًضددارب الضربيددرل تآثار ددا النددلبير دداةج محيترددا الخددا
اريدغر ب «كل حقبر من حقو التاةريخ تخت

ل فمالمددا ريعتقددد

بنيادب حقيقر معينر تتض عل

بقير الًقائ ل فيما تقذف بما س ا ا خو او امش»ل ريعتقد فردريد أريضا ب «الضربيين

أةاع ا اهل تاستبدل ا بعله آ رل

النف

المادريرل أت النف

األمارب بالن ء» .كمدا

يؤكد أ للب ر ثالثر أبعاد :األ ل علمديل تالادا ي فلندفيل تالاالد معندوبل تمدع أ

«األ ل تالاا ي احتال مناحر تاسعر في الندن الفكر ريدر الضربيدرل لكدن الاالد جدل

غائبا با تال ب كل فاة » .

تلذل ريًذر أحمد فردريد من مخاهر شيو حضارب الضر في عالمنال ريدع خو

تجا ز التضرريو تمخاهرال باكت اف وات الضر ل أب أ كو غدربيينل ال بمعند

االغترا عن الذاتل ت خ ما بمعن المعرفر الد يقر بالضر ل تالنف و خو كنه الفلنفر
تاال ت ل جيا الضربيرل أل معرفر ار ر شر الزي لمعرفر الذات(.)1

ت د أ ذ جال ل آل أحمد ذا المفر ي الفلنفي من فردريدل لكنه صداغه صدياغر

خريدي ل جيرل تعب ا ب فكارال التدي اسدتق ينا منردا فدي المرحلدر الماركندير مدن حياتدهل
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ت ددي أفكددار تمددن آالت اال تدداج تالماكنددر د را مرك ريدا فددي حركددر التدداةريخل بندداء

المجتمعات تفقا لمعايير ا الخاصر .
ّ
ريعرف آل أحمد « عر التضر ريو» ب را «معم عر األعراض التي تترأ عل حياتنال
في ج ا بردا الاقافيدر تالًضداةرير تالفكر ريدرل مدن د
التدددراثل أت أب عمد د ف ددي الت دداةريخل بدددد

أ ريكدو و دا أريدر جدذ ر فدي

أ ريكدددو د و دددا تددددةريجيال ريندددم

باالستعداد و ال ت خ ما تدا منا دفعر تاحدبل لتقول لنا :أ ا درير ار لر خلديكحل أت دل

خ را الممرد لآللر».
باأل

ريع ددرف آل أحم ددد بت جن دده ال دددريد م ددن كدددل ش دديء ريرمد د للض ددر تثقافت ددهل
معتيات التكن ل جيا الضربيرل فر رير ّ أ كل شيء فدي عالمندا تد نده

الماكنرل ت«ريتمكن »ل تعندما ريتمكن ريجرب تر يمه ت نفه .
تلعل مصدر ذا الف

يبر األمدل الم دتجدرل مدن الضدر بقناعده األمرريكديل

الذب أسقط حك مدر الددكتور مصددول تأهداج بعصدالحاتهل التدي جنددت بعد

أحالي جال ل آل أحمدد تالنخبدر اإلريرا يدرل ت يبدر األمدل مدن االتًداد الند فيتيل الدذب
ريرم للماكنر تالندلع الضربيدر أريضدال تمدا ريالح ده آل أحمدد مدن ديح تثقافدر تافددبل
ريفرةدرا مددط الماكنددر تالنددلعر ارتيددر مددن الضدر ل تمددا تمالدده الماكنددر مددن مرك ريددر
محوةرير في ل خشكالير التضرريو الًضاةب .

كمددا أ ح ددر ال دداا رةددا ددا للحعددا ل ت خكددراا رجددال الدددين عل د

العمامرل تا تصار مكاسدو الضدر فدي أل ريداء الننداءل أت بعدر الرجدالل ا تد

لددع

فدي

تجدددا آل أحمددد تغيددرا مددن م اهنيددهل عددداء كامندا للضددر ل مالبد أ ا فعددر فددي
عات في ت خ صاء شم ليرل تلفظ كل ما

غربي .

تعددرض آل أحمددد آراءا ددذا فددي دراسددر كتبرددا كتقر ريددر خود معلد

أ ددداف

الاقافر اإلريرا ير في زارب التربيرتالتعليحل سنر1271ل تًت عن ا غر زديي ( باء
التضر أت عر التضرريو) .
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الددذب ريضددح فددي عضددوريته ع ددرب أشددخا

تكددا المجل د

فردريددل دد تددا ل خمكا يدر در دراسدر آل أحمددل غيدر أ ده لد

ل بضددمنرح أحمددد
خود تعدذر الن درل

بنبو قدا الصرري للن ايل تفض د را في تلوري الفضاء الاقافي للمعتمع بوباء

التضر .

من نا أثار كتا « عدر التضر ريدو» عندد صدد را ةدعر تاسدعر بد

خريددرا ل تمالب د

ددذا الكتددا أ أةددح بعددد سددن ات مددن ا تددر النص د

النخبدر فدي

الجما يرل تتجييش تتعبةر المجتمع ةد سياسات ال اا المتحالفر مع الضر .

لتعبةددر

ريكتدو النا دد رةدا برا ندي فدي بيدا خثدر دذا الكتدا  (« :عدر التضر ريدو) ر ل

أحمد كا لده من حي تًدريد تاجبات البلدا المنتعمرب حيدال االسدتعمارل فد

الددد ر تاأل ميددر التددي كا ددت للبيددا ال ددي عي لمددارك

تأ جلد ل فددي تًدريددد مرمددر

البرتلتاة ريدا خزاء الرأسدمالير تالبرج ال ريدرل تكتدا «معدذب األرض» لفرا تد فدا و ل فدي
تعيددين ماريجددو عل د

ال ددع

األفرريقيددر فعلدده بددال االسددتعمار األجنبدديل خ « عددر

التضرريو» أ ل رسالر شر ير ترسح م

تةع ال رو مقابل الضر المنتعمرل ةبما

كا ددت الرس ددالر اإلريرا ي ددر األتود د الت ددي اكتندددبت يم ددر اجتماعي ددر علد د من ددت ّ

عالمي)(.)1

لعدل دذا التقيديح رينتدوب علد مبالضدر فدي بيدا أ ميدر كتدا آل أحمددل لكدن

بض د

الن ددر عددن القيمددر العلميددر للكتددا ل فع دده عمددل سددعاويل م ددب

باإل ثدداربل

تالنقد األريدي ل جي للضر ل خ ه تا تعبوبل ت د ا در خود ال دعر المنادورل منده خود

الجمددا يرل تترسدديخ
الدراسددر الم ة د عير .تفددي ول د تكمددن أ ميتدده فددي تًددرري
ّ
عدائرال لكل ما غربي .ت عدداء عمدل علد تثدورير ال دعو اإلريرا ديل اال أ ده بددأ

ريضمحل في النن ات األ يربل عند النخبدر اإلريرا يدرل التدي راحدت تن دد صدورب بدريلدر
للضر ل صورب تنتبعد الرؤرير الخت التي تًندو تمداي مكاسدو الًضدارب الضربيدر
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تمعارفرددال لينددت سد ّ ماكنددرل ثددح تردداجح بعند

الددترحل مددن د

أ تمي د ب د

تلد الماكنددرل تتكيددل و ددا ألد ا

األبعدداد المتن عددر للضددر الًدددري ل تك د الضددر

د

ماكندر تحنددول بينمددا تتعا ددل مددا أ جد ا الضددر ل مددن علد ي هبيعيددرل تعلد ي بًتددرل

تعل ي خ نا يرل تآدا ل تفنو ل…تغير ول .

تالريصد ا تد ال أريددر حضددارب فددي بعددد تاحددد .أمددا الخلددط الع د ائي بد

العلددحل

تالتكن ل جيا الضربيرل من جررل تال جه االستعماةب للضر ل فر بًاجر خو مراجعرل
تتًليل قدبل ريًرر ا من الرؤريا اإلهال ير ال م لير غير الم ة عير .
خ

تا آل أحمد حيال «المكنندر»ل تأثر دا التضريبدي فدي ال درول تد ر دا فدي

استةصددال صددورب الًيدداب التقليدريددرل تتد ينددرا هررا يددر عالمنددال جددل ددذا الختددا

محك مدا بعقددب «المكنندر» فدي غيدر تاحدد مدن كتاباتده األ در ّل السديما كتابده

األ ثيددرل ال ددذب ق ددد في دده النخب ددرل تسدددح مدد ا فرح بالخيا ددرل حندددبما ري ددي عن ا دده
«المنتنير  :دمات ت يا ات» .

بل تضلضلت ذا العقدب حت في كتابه

ر في الميقدات أريضدا .ولد أ كدل

شدديء ري دددير خودد الضددر ل تسددلعهل تع المددهل صددار رينددتف ال بًيدد تبدددت المصددابي ل

تأةد اه ا الندداهعر فددي الم ددا د الم ددرفرل شديةا مايددرا لم دداعرال أل تلد المصددابي ل
المصن عر تالمصممر عل هراز غربيل تد

الفضاء النقي التا رل حنو رأريه .

أدب الرحلة إىل احلج
أد ال ددرحالت م ددن فن ددو اردا العالمي ددر العر ريق ددرل ريعتب ددر أد ال ددرحالت خود د

األماكن المقدسر من أة

أشكال ذا األد  .ت د اسدت ثرت الرحلدر خود بيدت اه

الًددراي فددي مكددر المكرمددرل ل ريددارب الرسددول صددل اه عليدده تآلدده تسددلح تالم ددا د
الم رفر في المدرينر المنوربل با تماي هائفر من المنلم ل الذين حرصد ا علد تدد ين
م ا داترحل تا تباعاترح تأح او حلفي ذا الرحلر الكرريمرل بل هالما شر بع
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المؤلف

بالبدء بتصني

آثدار ح فدي دذا الددريارل تالندعي لختامردا ندا ل أت الفدرا

من ارثار التي كتب ا في مد اهنرح ندال بضيدر تندعيل تداةريخ الفدرا منردا فدي دذا

األماكن الضاليرل تاالحتفاظ بذكر ّ عبقر عنرال تقتر أبدا بجر د ح الفكررير.
كما اشتررت بع

تد رينرا المؤل
باشر بالت لي

المصنفات او امر في التراث اإلسالمي بنندخر مميد بل أعداد

في البيت الًراي مداالل بعدد فراغده مدن تد لي

كتابده فدي م هندهل أت

في مكر المكرمرل تجا ر البيت الًراي لنن اتل ةرياما رينعد كتابدهل

ثح كتبه ثا ير في بلد آ ر.

ّ
للكتدا تالمدؤلف ل الدذين ت درف ا
تجل البيت الًراي علد الددتاي مصددر خو داي

بدالت اف فددي رحابدده التددا رب.تفي العصددر الًدددري تفدد خود الدددريار المقدسددر بمعيددر

أفد اج الًعدداج تالمعتمدرينل الكثيددر مددن الصددحفيينل تاألدبدداءل تالمفكددرينل تا ددتح
جماعددر مددنرح بتددد ين رحلتدده تاإلفصدداج عددن تجاةبدده الرتحيددر تص د

المناس د ل

تالمراسددحل تاألمدداكنل تاالسد او تهبيعددر تقاليددد تهبددائع مد اهني البلدددا اإلسددالمير
الذين التقا ح .تمن ال اة أ

ذا الكح مدن أد الرحلدر خود الًدول ريتفداتت فدي

أ ميته الاقافيرل ت يمته األدبيرل ت درته عل رصد التفاصيل الد يقرل تال ائع او امر
فدي دذا الرحلدرل أل ولد ريدرتبط بم بددر الكاتدول ت خمكا اتده االبداعيدرل ت مددط
براته النابقرل تمنت ّ ثقافته تامتداداترا األفقير تالرأسير.

أهمية كتاب «قشة يف امليقات«

بالرغح من تفرب الكتابات في ذا الًقدلل لكدن لمدا عادر علد

مداوج بدا رب

منرال ترتقي فيرا أدتات النرد خو منت ّ رفيدع ريجعلده بدرجدر تضدا ي ةتائدع األد
العالمي.

تأحنددو أ رحلددر جددال ل آل أحمددد خو د الًددول الم س د مر نددي درميقددات تعددد
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تاحدب من أ در تأثمن تل األعمال .تتكتنو ذا الرحلر أ ميترال مما ريلي:

 -1خ كاتبرا من أبرز ةتاد القصر في األد الفارسي الًددري ل مضدافا خود أ ده

ا دددل تمفكددرل تسياسدديل رحالددرل تماقد

متمددردل اجتددرج مضددامرات فكر ريددرل لددح

تت افر لمع ح أترابهل خو تمالت ذا المضامراتل بتقلبات تتنقالت ب

تصدفت ب ردا «كعبدات أةبدع» دي :م سدك ل بداةري

«محتات أةبدع»
دذا

ل القددسل تمكدر.ت خ

المددد ترم د خو د مراحددل ت جردده النياسدديل تالاقددافيل تاإل و دداميل تاإلريمددا يل ت خ دده

غادر ا جميعال باستثناء مكر المكرمرل كما يؤكد شقيقه شم
فقددد بدددأ جددال ل رحلتدده الفكر ريددر النياسددير بم سددك ل ح د

دال ل التحا ده بًد

تمددا

آل احمد(.)9

معرددال مددن

تد دال فدي الندن ات  .1296 -1299ثدح أ لدع منردا خود بداةري

فددا خر ف ددي تيددارات األد تالاقاف ددر الفر نددديرل تش ددض

تغير حل فترجح «الضرريو» أل لبيدر كدام بالتعدا

ل

بدد لبير ك ددام ل تس ددارترل

مدع د .أصدضر بدرزادال سدنر 1292

ت«س ء التفا ح» أل لبيركام أريضا سنر 1291ل كذل ترجح «األريدب القذرب» لندارتر

سنر .1291

تت ثر بالعدريد من المفكرين األ ة بيينل تأغرو في خهراء جا بول سارترل معتبرا

خرياا مقياسا للضضط النياسي تاألدبيل تمنا ضا لكل عدر تندلتيرل تاسدتعار منده
فكرب اال لت اي االجتماعيل كع ء أساسدي مدن مرمدر الكاتدول تحدذا حدذت سدارتر
في تنمير المنتنير بد«الضمير المرري

» للمعتمع(.)9

تفيمددا مض د أشددر ا خو د أ دده ت د ثر بر دا ريدددغرل تاسددتلرح أفكددارال ب د هبيعددر

التكن ل جيا الضربير تالمادرير الضربيرل ب استر أحمد فردريد.
ثح ّريمح آل أحمد تجرده صد مكدرل تتبلدور فدي تعيده د

تاةد ًد الددينل

تالتراثل تالماةيل تكا كتابه « عدر التضر ريدو» أ ل بيدا صدرري ل ريًلدل فيده آثدار
التضرريو في خريدرا ل تأردف ولد بعدد سدن اتل بكتدا
بالًضارب الضربيرلتالمرتج

عدائي للماقفد

المنبردرين

لقيمرا في المجتمعل صددر بتبعدر محددتدب سدنر 1279ل
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بعند ا «المنددتنير

.1266

… دددمات ت يا ددات» ثددح صدددر صدده الكامددل بج د ئ

سددنر

ب سعنا القول خ رحلته خو الًو التي دت ردا سدنر 1279ل جنددت صدورب اصدعر

عددن اإل بًددار الختددامي لنددفينته فددي شدداه الدددريار المقدسددر .تال دددةب مدداوا كا ددت

تخب األرياي و ذا األدريدو النا ددل فدي الندن ات التاليدرل مدن تًد الت أتم ا د ل لد لدح

ريختتفه الم تل في .1272/2/8

لقددد أتةددحت لتجتدده الدددكتورب سدديم

دا ددورل فددي مقاو ددا الرثددائي ل تجرددا

اتجا اتده اإلريما يددر فددي العقددد الختددامي مددن حياتدده بق و ددا... « :لددح ريكددن مادريدال بددل
كا أصيالل ت خوا كا

د اتجه للدينل فقدد اتجده عدن تعدي بصديربل أل ده ا تبدر

بل ول الماركندير تاالشدتراكيرل ت خود حدد ماال ج دريدرل تكا دت ع دتده النندبير

خو د الدددين … هرريق دا للتحددرر مددن اإلمبررياليددرل تصدديا ر للرو ريددر ال هنيددرل تسددبيال خو د

ال رف اإل نا يل تالتراححل تالعدالرل تالمنت ل تالتق ّ … كا جال ل ريًمل ّدح
ذا الدين» (.)7

 -1ا تار جال ل آل احمد الذ ا خو الًو مع الق افل ال دعبير الفقيدربل فكدا

حعه ريماثل حو المتنكعل كما تفصد عنده مذكراتدهل بالنندبر خود

تالمناكنل تسائط النقلل تهبيعر المرافق ل في الرحلر.

دو التعدايل

ت ا تيار لح ريكن ع ائيا فيما أجنل ول أ ه أراد أ ريعيش الصدورب الًقيقيدر

و ذا الرحلرل بعيدا عن الت رريفات التي تخلعرا عل منتنبيرا بع

أت بع

ال ف د تالبعاات الرسمير.

الق افل المترفدرل

أ دال أ آل أحمدد كدا بعمكا ده الندفر مدع افلدر مرفردرل ريتبد أ فيردا مكا در

تمنحه امتيازات مادرير تمعنورير تًافظ عل مقامهل أل ه كا رينال مكافدلت علد

كتاباتهل مضافا خو مرتبه ال رربل لكنه آثر أ ريراف

افلر شعبيرل وات امتيازات
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مت اةعرل لكي ريالم

عن در م داعر النداسل ريتحند

حيداترح عدن كثدول

مالما تكلح عن ول فيما كتو في ذا الرحلر م يرا خو ةر رب ا ترا المفكر

من م ي الناسل ت ضاريا حل عبر معاري ترح .
تكا ت ذا عادته في النفر تالتع ال ب

في تسائط النقل العايل فينفت عل

المد اإلريرا يرل خو رينافر مع النداسل

فاريدا حيداترح عدن در ل رينددمو فدي آالمردح

المختلفرل ريتعرف علد هبيعدر تفكيدر حل تتتلعداترحل تأحالمردحل ةؤ ريدترح لل ا دعل
تماريضو به من متاعول تم كالت متن عر .

ذا الرحلر منحت آل أحمد فرصر امرل إلعادب اكت اف هبيعر العال دات

خ

النائدب ب

عامر النداسل ت مدط تعديرح تتفنديراترح لل د ا ر االجتماعيدر تالاقافيدر

تالنياسير تاال تصادريرل ةؤريترح الك يرل تهق سرحل تلذل
كددل صددضيرب تكبيددرب فددي أحادري د المددرافق

الراحر تالنكينرل تاالةترا تالت تر .

كا يرتح بمالحقر

فددي القافلددرل تحدداالترح فددي سدداعات

بالتداوي تبدددت ددذا الرحلددر مناسددبر ع ريد ب فددي حيدداب آل أحمدددل للفددرار مددن عد الح

النخبر تم اغلرال تالعيش مع عامر الناسل تاال لتصاو بًياترحل تل الًياب ال ا رب
بالبندداهرل تالعفو ريددرل تالبددراءبل الم ددابرر للبددداتبل أت القريبددر مددن األشددكال البدائيددرل

ت ي أشكال مافت آل أحمد شض فا بالع دب خليرال أل ه كا ريمقت كل األساليو
الًدريار التي اكتنحترا.

تلح تقتصر متدام آل أحمدد فدي رحلتده علد المالح دات العدابربل تاال تباعدات

العاجلرل ت خ ما كدا ريندع للت غدل فدي األبعداد الخفيدر لمدا ريدراا مدن جد ا رل ريعمدل
عل تًليلردال مدن أجدل اكت داف مضدمراترال تمدا التق لده مدن عدات ب درريرل تمدا

ريد ل في ت كيلرا من عناصر ثقافير .

خ ه ريًا ل أ رينعل مالح اتده مدن من دور باحد أ ارب لد جيل تلدذل ريمكدن

أ تصن

ذا المذكرات ك ثيقر أ ارب ل جيرل لدارس مرتح بالتعرف عل هبدائع

_______________________________
66 ______________________________

ثقافتنا

●

رحلر جال ل آل أحمد خو الًو

المجتمعات اإلسالميرل تأ ما ثقافاترال من ال ل معاري ر الجماعات ال افدب للحدو
مدن تلد المجتمعداتل تاال دتال بمدن ريلتقيده مدنرحل تالمبدادرب بندؤالهل بمدا ريتقنده مدن

العربير أت اال جلي رير.

 -1ت ددتمل دذا الرحلددر علد معل مددات تاةريخيدر امددرل ولد أ مؤلفرددا كددا

ريد ّ ما ري ا دال من عمدارب البيدت الًدرايل تالجضرافيدا الندكا ير تالعمرا يدر لمكدر

المكرمر تالمدرينر المنوربل تاألس او تالمتاجرل تال اة ل تعربات النقلل تالمناس ل في
عرفاتل تم دلفرل تمن ل تأشكال مخيمات الًعاج فيردال بدل حدر

علد تقددريح

خحصددائيات ر ميددر ألعددداد ال افدددين خو د الًددو فددي ول د العددايل تجننددياترح .ت ددي
ار دداي اسددتقا ا مددن الصددحافر الصددادرب ت تةددذل أل آل أحمددد كددا م اجب دا عل د
متالعر الصح
لألشخا

الي مير في الدريار المقدسرل ةبما استقا ا أريضا من أسدةلته المتن عدر

الدذين ريلتقديرحل حد

ريندتقل تسدائط النقدلل أت ريتعدول فدي األسد اول أت

أثناء أداء المناس ل لريارب الم ا د الم رفر .

ت د جل ي اجو عل تنعيل مالح اته فدي دفتدر ريصدتحبه حيامدا كدا فدي

محل اإل امرل تفي النياربل تفدي المناسد ل تحتد فدي مد اهن اال ت دارل فدي المتدارل

تغيرا .

تلح ريت ا جال ل في كتابر مذكراتدهل خود حد

ع دتدهل مالمدا فعدل غيدر تاحدد

من الًعاج ممن كتب ا مذكراترح بعد ع دترح خو م اهنرحل ت خ مدا حدر

علد

تنعيل ما ريعارينه مباشرب .كا ت كتابته آ يدرل ريندترو دائمدا لً داتل فيخلد بردال
ريعك

عل تع ري ي مياتهل تاإلةافر خليرا في كل مدرب ريلفدت درا فيردا م د

ريندتح الددذكرل فمداال تتمدددد كتابتده فددي بعد
تفدددرب لقاءاتدددهل أت تدددتقل

ار رين .

األريددايل بًنددو زحمدر حركتددهل

ل عن دددما ريضدددتر للمكددد ث ف ددي المندددكنل تال ريلتقدددي
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األدبيددر الفر ريدددبل

 -9تصددن رحلددر آل أحمددد خو د البيددت الًددرايل فددي النص د
المدت ر باللضر الفارسيرل في العصر الًددري ل فدع صده ي ّجد المدوةتث الًكدائيل
تالفلكلورل تالنخرريرل يبد في صياغر م وج ممي للنرد .
ريددذ و بع د النقدداد خو د أ أسددل جددال ل هد ّدو ر األد الفارسدديل أل دده ريصددو
عباراته ببيا ريم ج فيه ب

اللرعر الدارجر تاللضر الفصيحرل تتت كل ص صه مدن

جمل صيربل تأحيا ا ال تًتوب الجملدر التدي ريصد غرا علد فعدل فدي تركيبردال تمدع
ول تعبر عن معنا ا ب ة ج.

ةبما كا دت ج الدر بيا دهل تشدفافير أسدلوبهل ت درتده الفائقدر علد الكتابدر بلضدر

النرل الممتنعل من الع امدل الرئيندر الشدترار آثدارال تشددب خ بدال القدراء عليردال تفدرب

المتبو منرا .

ت دد حدا ل بعد

األدبداء تقليددا تاسدتعارب تقنياتده فدي الندردل تمحاكاتده فيمدا

كتددول بنح د بددات أسددل

آل أحمددد أحددد النمدداوج ال ددريرب فددي األد الفارسددي

ذا األسل

ماريتعل في « ر فدي الميقدات»ل باعتبدارا مدن

الًدري .

ت د تجل

كة

األ يرب التي كتبرا جال ل بل تفاته بنن اتل مضافا خو أ ه كتبرا فدي
النص
جرتف اصرل ّ
بندط ةتحديل تلً دات ا فعدالل تتد ترل
مدر ال و دا بًداالت دب
تةددراتبل تلً ددات اسدددتر اءل ت دددتءل تا ددراج .تكدددل حالددر تلً ددر مددن تلدد
الًدداالت تاللح ددات تثيددر لدريدده شددت او د اج

ل تتنددتدعي فددي تجدا دده مختل د

اإلريًاءات تالصور .ت خو ول ريع د تمي أسلوبه تفرادته في ذا الرحلدرل فرد ريتد ل

في م اةع عدريدبل فيرتقي خو ال عر المناورل أت صيدب النارل حنو مصتل النقدد

األدبي الي ي .

 -9لينت ي ميات آل أحمدد تد مالت فدي اسدتعالء األبعداد التربو ريدر لعبدادب الًدول

تاسددتيحاء فلنددفر كددل تاحددد مددن المناس د ل كمددا فعددل بعد

الددذين كتبد ا عددن

_______________________________
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الًددول أل آل أحمددد أراد لمذكراتدده أ تتدددف بعفوريددرل تتجددرب بتلقائيددرل التتقيددد
بترسدديمات تحدددتد منددبقرل بددل ت اكددو حركددر الًدداجل تأحددداث الرحلددر الي ميددر
ال دددريدب الضن د تالتنددو ل فرددي تضددح ةهّ أ ارب ل جيددرل رصددد ج د ا ر ا تصددادريرل

تتًليالت سياسيرل تهرائ

تغير ول .

ادبيرل ت قدا سا رال تمعل مات تاةريخيدرل تجضرافيدرل...

لكدددن رحلدددر آل أحمدددد ت ّ عددت فيرددا تمضدداتل تًدددثت عددن فلنددفر لدددبع

المناس ل ك ذرات رصدعت عباراتدهل اصدر فدي الم اةدع التدي كدا ريكتدو فيردا

مذكراته في األرياي التي أمضدا ا فدي بقدا المناسد

فدي عرفداتل تالم دعر الًدرايل

تمن ل أت اثناء أداء الت اف في البيت الًرايل تالنعي ب

الصفا تالمرتب.

تال أةريد أ أبالغ لد لدت :علد الدرغح مدن متدالعتي لمجم عدر مدن رحدالت الًدو

المعرتفرل تت رفي بعداء الًو تالعمرب عدب مراتل فع ي تجدت فني مع

الميقددات ا بنددط حيد رينبنددط جددال لل تا قددب

حيد رينقددب

ل تأعدديش فددي يداوي

حاالته تأحاسينهل في النعي تالت افل تك ي أتاكبه في ت اتهل تأتما
م دداعرال فدد ر ّ مددارير ّل تأرت دد

ماريرت دد ل تأتًنددد

ر في

مع

ت اتددهل تأسدددتمع خودد

ابتراالته تاستضاثاتهل تأوكارا .تعندما كنت أ رأ حاالتهل اتعتش ب جد تشوو خو

البيددت الًددرايل تالمناسد المقدسددرل تأتمند أ أتماددل تلد الًدداالت تاالبتردداالتل بددل

أتمن أ ريتالع الًعاج تالمعتمر

رحلر آل أحمدل لينفتح ا عل ماتخت ه المناسد

مددن منددابع لإل و دداي الرتحددي تالتر بددوبل تليضدددت الًددو مناسددبر اسددتثنائير إلعددادب بندداء

ال خصير المنلمرل ت خعداد ا أ ال يا تمعنوريال لتعنيد رسدالر اإلسدالي فدي الًيدابل
بالتاوي تجنيد التنام ل ت بول ار رل تاألمن تالنالي.

لقد كا الدكتور علي شرريعتي شددريد اإلععدا برحلدر جدال ل دذال تكدا

ري مددل أ ريرافقدده مددرب أ ددر ّ خو د الًددو سددنر 1272ل لكددن آل أحمددد التح د بددالرفي
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األعل

بل أ تتحق أمنير صدريقه شرريعتيل تعندما و دو األ يدر للحدو فدي ولد

العايل كا ريقول «:خ أهياف آل أحمدد مالبادت ترافقندي فدي كدل مكدا ك ّ دا

ددؤدب المناس د معدال لكددن ال أدةب لمدداوا تجدتدده فددي النددعي أكثددر حضددورا مددن أب

مكا آ ر .خ أشدعر حضدورا جلدت سداهعر .كندت أسدمع صد ت أ دامدهل كدا

يرر ل منرعا .كنت أتًن

زفير أ فاسه ك فير أ فداس عاشد  .كندت أ در ل

مع جمو الناسل غير أ ي كندت أعا قده حيامدا أو دو .مدا ا فد يردر ل معدي .أراا

كالصددخرب المتدحرجددر مددن جبددل الصددفا .كددذا ا دددمو مددع الب ددرل كنددت أسددمعه

تأراا كدالًالجل حينمدا كدا ريضدر رأسده بعمد د االسدمنتل ت د ريصدرخ بالنداس:

خ ما أةربه لصالبته تعصيا ه .لماوا رأريته في الندعي أكثدر مدن أب م دعر آ در أل ده
تفاعدل فددي حعدده بالندعي أشددد مددن أب منند سد اا .كددذا رأتده فددي رحلتدده خود

الًددو .أجددن أ عمددرا ري ددبه النددعي .كددا كالعت ددا

الددذب ريلر د

راء المدداء

إلسماعيل ال ام في الصحراء .كا عدتا في الصحراء بماابر النعي…»(.)6
كتو آل أحمد ي ي النبت الم اف 1279/9/18ل في ي مياتهل تصفا للنعي ب

الصفا تالمرتبل ت د يدؤدب دذا النند ل دائال :خ «و بدا الفدرد فدي الجماعدرل أتدراا
أ ص غاريات ذا التعمع الضفيرل ت ذا الرحلر ع رب آالف خ نا ل ةبمدا ع در

ألفا ريمارسو شعيرب تاحددبل فدي آ تاحدد .دل ريمكند أ تفكدر بنفند تسدط
ذا اال عتاو الجماعي او ائلل فتعمل شيةا بمفرد

التيار ريجتاح

ري ذ أ دذا

بيالل ل حدث أ كنت تسط جماعر من الناس مذعوربل ت ي ترر من شديء

مددا ةددع كلمددر «منعتقددر»مكددا كلمددر «مددذعورب» فددي الجملددر النددابقرل تةددع

«حائرب» بدل «ترر »ل أت ةع مكا را كلمر «الئذ» .أ ت منل
تسط ذا البحر العاص

اإلرادب مةر بالمةرل

من الب ر .تننلخ كلمر «الفرد» نا عدن كدل معا يردا

تمدددل الترال تاليبقدد فدداةو بدد األ لفدد تالع دددرب آالف… تجدددتني ال أسدددتتيع
الم اصدلر .أجر دت بالبكداءل ت ر بدتّ .
تعدن ودي أ البندتامي أ تد فاح دال خو لدح
_______________________________
67 ______________________________

ثقافتنا

●

رحلر جال ل آل أحمد خو الًو

ريل د فندده تًددت أرجددل ددؤالء النددعابل أت عل د األ ددل مددن أ ريلقددي أ ا يتدده تًددت

أ دامرح .حت الت افل الرياير مال ذا الم اعرل تاو ياج الرتحي» (.)8
ثددح ريقدداة جددال ل ب د

تجليددات الددرتج حالددر النددعي تالت د افل تمددا ريمكددن أ

رينتلرمه اإل ندا مدن ممارسدر كدل تاحددب مدن دات

ال دعيرت ل فيكتدو« :فدي

الت اف حول البيت تنير مع الناس ب كتاف متالصقر باتجاا مال تد ر معردح حدول
شيء مع ل أب ا ثمر دفا فيه ت اما .تأ ت قتر في دائرب ع يمر تجدول حدول
مرك ال ف ت خو متصل بمن مر معينرل تلنت منعتقا مترتكا لًالد ل تاأل دح

من ول أ الت اجه أحدا نا  .تالصد ع اتد ار درينل تالتن در فدي تجد رحل
ّ
فال تبصر اال عتاو تاو يداي خال فدي التددافع تالدتالححل أت تندمعه ممدا تلردو بده األ لندنر.

لكن د فددي النددعي تددذ و تتجدديءل حددائرا كحيددرب دداجرل لددي
تجرر… الًاج عند النعي ريخت ل خو

ثمددر دددف أت

دم ل تعين ل وا لدرل سدا مرل تردر مدن

فنددرال تتردديح نددا ت ندا  .العيددو ي مةددذ لينددت عي دال خ رددا ةددمائر عاة ريددرل أت ددي

ةمائر جلنت عل أعتا العيو ل تن در أتامدر الفدرارل ت دل ريتندن الن در فدي دذا
العيددو ألكثددر مددن ثا يددر ن كنددت أجددن د دد خود اليد ي د دد أ دده ال ريمكددن التحدددي فددي
ال دم

فقدطل لكنندي اكت ددفت ار تعدذر ولد مدع بًددر العيدو النداعير أريضدال

تالوت بالفرار .بعد ش ه

فقط من الذ ا تاإلريا ل ريتعل ل بكدل تةد ج أريدر

ال رارير صنعترا من ذا الصفرل تول حينما تكو متفائالل ت د شرعت لتد

ل ت خال

ستر ّ فن أ ل حت مدن الصدفرل حيدال دذا الال راريدرل كق در فدي البحدرل بًدر
من الب رل بل ورب باء في الفضاء» .ريردف آل أحمد م ةحا مدا اسدت و عليده مدن

و ددولل تت د ترل تا فعددالل فددي المنددع ل «أ ددول بصددراحر :شددعرت كد ي ا تددر مددن
ّ
الجنددو ل لفنددي شددوو عدداري أ أرهددح رأسددي ب د ل عم د د اسددمنتيل تأفعددرا .ال أهي د
النعي خال خوا كنت مكف ف البصر»(.)2

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 67



● عبدالجبار الرفاعي

ا تخبنا دذا النمد وج مدن كتدا جدال لل ليتلدع القداةئ علد أسدلوبه فدي تًليدل

مناس الًول تاستعالء فلنفر ذا العبادبل التي تؤديرا أف اج غفيرب من المنلم

كددل عددايل بددا تالف أعددرا رحل تلضدداترحل بلدددا رحل لكددنرح ريت حددد

المناس .

فددي أداء

تمع أ آل أحمد لح ريت سع في الًدري عن ارثار المعنو ريدر تاأل ال يدر للحدول غيدر

أ ه ب معم عر أفكار امر في سياو حدرياه عن األرياي التي أمضا ا فدي عرفداتل
تالم ددعر الًددرايل تمن د ل كددذل ا ددتح ب ص د

حالتددهل تحدداالت مددن صددحبرح مددن

الًعدداجل تالددذين التقددا ح حددال أداء المناسدد ل تاهلددع علدد أشدد ا رح الرتحيددرل
تم اجيد حل تابتراالترح.

تال يبدددت آل أحمددد متفددائالل بنددبو عدددي اسدتيعا الكثيددر مددن الًعدداج لألبعدداد

العميقر و ذا التعربر الرتحيرل ول أ األمير تالجرل ت تةذل لدّ أعداد كثيرب من
الًعاجل تعدي ت فر ح عل ثقافر شرعير مناسبرل تاستضرا رح في اإلهار ال كلي

للتق د سل حعددبرح عددن تعددي أ ددداف المناس د ل ت خدرا مقاصددد الًددول تاسددتلراي

ارثار التربورير او امر للم اعر الم رفر.
إشكالية العنوان

تبدرز براعدر آل أحمددل تم بتده البيا يدرل فدي درتده الفائقدر علد ابتكدار عندا ين

فر ريدددب لكتبددهل بًيد تضدددت ددذا العنددا ينل بعددد ويددو الكتددو التددي تًملرددال فددي
مرحلدر الحقددرل تك ردا الفتددات فكر ريدرل تأريدي ل جيددرل ت د مددا الح ده بجددالء فددي

كتابدده غددر زديددي = « عددر التضر ريددو» فع دده مددابرج ددذا العن د ا أ تًددول خو د

مصتل تاسع التدا لل في األدبيات المدت ر بالفارسيرل بعد صد ر كتا جال ل .

تكعادته ا تخدو عن ا دا أثيدرا لي مياتده التدي دت ردا فدي رحلتده خود الًدول ف سدمرا

بد ني در ميقات .ت«

»كمدا فدي معداجح اللضدر الفارسدير تعندي ( :تدن ل أتعلد
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جدددافل أت شد د كرل أت تفدددر تافردددر مدددن الخ دددول أت ح دددائش جافدددر مضدددمحلرل

تتنتخدي معازا بمعن حقيرل تةيع) .ريقابلرا باال جلي رير. small chip of wood
أما الياء في « ني» فري للتنكيرل تنكير االسح ت خ راجه من ك ه معرفر خو

معن شائع في جن

ل كما في «رجل».

بعد متالعر الكتا تجد ا آل أحمد ري ير بكلمر « ني» في عن ا كتابه
خو حالر اةمحال لل تتالشي«األ ا» تو با رال حال أداء المناس ل كما ّ
صر ج بدذل

في م اةع متعددب من مذكراته .ف ع ا تيار ا عل كلمر « در» العربيدرل ت دي

كلمدر تتضدمن المعند المد الب لكلمددر« ندي» الفارسديرل مضدافا خود أ ردا تتضدمن

المداليل التي تفص عنرا ي ميات جال ل .
ّ
حي دا ددل ي افقنددا عل د
تال علددح ل د كددا المؤل د

ددذا العن د ا بالعربيددرل لكننددا

ًنو أ « ر في الميقات» عن ا غير مندترل ل أل ده ريندتخدي للمدرب األتود فدي

تنمير كتا في أد الرحلر خو الًول ةبمدا فدي عندا ين الكتدو العربيدرل تلعدل
ول ريرةي آل أحمدل ت األدريو المعرتف بالنفور من العنا ين المكر رب المبتذلر .

موقع رحلة آل أمحد يف أدب الرحلة إىل احلج املدون بالفارسية
خ رحلدر جددال ل خود الًددو ت دل فددي وةتب ار ثددار المدت در باللضددر الفارسدير فددي ددذا

الًقلل ت ي تت افر عل الكثير مماريتنح بده د

الددكتورب سديم

دا دورل مدن أ ده د

«م دب

عنيد ل صددرري ل حمدديحل تن يردديل مايددرل مكث د
تصد

الدددكتور علددي شددرريعتيل ب دده د

آل أحمددل حندو تصد

لتجتده

ل د يد ل ثا دول دا حل متتدرفل

بصددورب بر يددات» .تمقددار لددذل

«حددادل مد ج ل سددا رل صددرري ل خ نددا يل

عفوبل جربءل عمي ل فاة ل مت ل ج ميل أحادبل تقرريرب» (.)11
ت ي صائ

ةبما تبدت متنافربل لكدن جدد مع مردا فدي كتدا « در فدي
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● عبدالجبار الرفاعي

الميقدات» .تلدذل فدع عباراتده التدي صداغرا علد شدكل بر يداتل تجمال تده المد ج ب
ّ
مفككدرل عندد قلردا خود اللضدر العربيدرل لكدن حرصدت الترجمدر
المكثفرل د تبدت

عل خشباعرا ب دتات الربط ل لي رر الن

مننعما متماسكا .

تمن ارثار او امدر فدي أد الرحلدر خود الًدو باللضدر الفارسدير كتدا «م عدد مدع

خبرا يح» للدكتور علي شدرريعتيل ت د كتدا ريقدع فدي سدتمائر صدفحرل ريضدح مدا
كتبه شرريعتي في سفرته األتو خو الًو ل سنر 1261ل تسفرته الاا ير تاأل يربل سنر

 .1261القنددح األ ل ريتضددمن محاةددراته فددي الرحلددر األتو د ل ت د عبددارب عددن أةبددع
محاةرات مت الير ألقا ا في حنينير اإلرشاد في هررا بعد ع دته من الًو تًدت

عن ا «م عد مع خبرا يح».

مددن خحددّ ع درب محاةدرب ألقا ددا شدرريعتي فددي

أمدا الرحلدر الاا يددر فردي تتد ل

المدرينر المنوربل تمكر المكرمرل تالم اعر الم رفرل ت ي تتمحور حول« :المدرينر المنورب
كمحتددر للرعددربل تالًضددارب كنتيعددر منتقيددر للرعددربل ةؤ ريددر تًليليددر لفلنددفر

مناس الًول تدراسر في النيرب النبورير من ال الدب خو البعار…تغير ول ».

كددذل ألق د المرندددس مردددب بالريددا محاةددربل فددي عيددد األةددح ل سددنر
ّ
1292ل بعن ا «بيت الناس» .تكلح فيردا عدن ار ثدار االجتماعيدر للحدول تد ر المناسد
في ت هيد أتاصدر ال حددب بد

المندلم ل بنداء أسد

األمدن تالندالي .ت دي أفكدار

استلرمرا من ارريات القرآ يدر الكرريمدرل فدي ةد ء رحلتده خود الًدو بدل دذا التداةريخ
باما ي سن اتل أب في عاي .1291

ذا أ ح الكتابات الًدريار المدت ر بالفارسير في أد الرحلر خو الًول تت دل

رحلر آل أحمد متمي بل أل را ال حيدب التي تتكدو مدن ي ميداتل سدعل فيردا مؤلفردا

م ددا داتهل تا تباعاتددهل ت اجنددهل تتتلعاتددهل تآمالددهل تا فعاال تددهل ت د ريتنقددل بد

البقا المقدسرل ريتعاه مع رفداو الندفرل تمدع مختلد

الم اهن خو الًو.

النداس القدادم

مدن شدت

_______________________________
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