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أدب الرحالت عند الھاشمي
رحلتھ من دمشق إلى بغداد

دراسة وتحقیق
د. جاسم خلف صالح



ملخص البحث
رد  یعد ھذا البحث مساھمة في أدب الرحالت، الذي یعتمد على السَّ

 القصصي، والحدیث عن الشعوب، وعاداتھا وتقالیدھا،  ووصف كل
 ما وقعت علیھ أعین الرحالة من أمكنة وبقاع، وتسجیل مشاھداتھم
.بأمانة وصدق، ونتج عن ھذه الكتابات ما یسمى بأدب الرحالت

 وقد شارك األدیب العراقي محمد الھاشمي في ھذا الضرب من األدب
 من خالل تسجیل مشاھداتھ أثناء رحلتھ التي بدأت في 5فبرایر1921

 من دمشق، وحط عصا الترحال في 13 مارس من العام نفسھ في
.مدینة ھیت، ومنھا إلى بغداد



رحلة الھاشمي- دراسة وتحقیق

 
: نبذة تعریفیة بالھاشمي

) وقد جمعت أسرتھ من العلوم والفنون واآلداب شیئا كثیرا، وأثر أفرادھا بعضھم في بعض وأخذ بعضھم عن اآلخر، فمرة نجد الوالد أستاذا لھم وأخرى نجد األخ األكبر معلما، وأدى ذلك إلى التشابھ في علومھم وثقافاتھم بل وأعمالھم، إذ أن جلھم شعراء وكلھم متمسك بالدین وأغلبھم عمل في القضاء ، وقد خدموا الوطن في المیادین األدبیة والقضائیة والتربویة والصحفیة(3  (ھو محمد بن یحیى الھاشمي ولد سنة 1898م في محلة الشیخ صندل في كرخ بغداد (1) ینتسب إلى عائلة عربیة عریقة النسب، لھا تاریخھا المجید، وشرفھا العتید ھي العائلة الھاشمیة التي عرفت بتمسكھا الشدید بالمبادئ اإلسالمیة واعتزازھا بالعروبة ظھر ذلك في أدب أبنائھا(2

 
 القسم األول : الدراسة التي تضمنت نبذة تعریفیة بصاحب الرحلة،

: ومبحثین

 المبحث األول: الرحلة لغة، بواعث الرحلة في التراث        
.العربي اإلسالمي، وأدب الرحالت: مفھومھ، أھمیتھ، أبرز رواده

 المبحث الثاني: رحلة الھاشمي من دمشق إلى بغداد، وتضمن      
 ھذا المبحث: األمكنة والبقاع واألحوال الجویة، واآلثار، ومیاه

.البادیة، ومجتمعھا، وبعض  خصائص ھذه الرحلة



 القسم الثاني: تحقیق النص)من دمشق إلى بغداد(ھذه الرحلة التي انطلقت من دمشق
 في 5فبرایر 1921، وحطت في 13مارس من العام نفسھ في مدینة ھیت، ومنھا

.إلى بغداد

 وشرحنا في ھذا القسم األلفاظ والتراكیب الغامضة، وعّرفنا بالمواقع واألعالم التي
 .لھا ذكر في مصادر التراث

 .الخاتمة:تضمنت أبرز نتائج البحث
                       
 



رحلة الھاشمي

  دراسة وتحقیق



 

: نبذة تعریفیة بالھاشمي

 

 ھو محمد بن یحیى الھاشمي ولد سنة 1898م في محلة الشیخ
.صندل في كرخ بغداد

 ینتسب إلى عائلة عربیة عریقة النسب، لھا تاریخھا المجید، 
 .وشرفھا العتید ھي العائلة الھاشمیة



 

 درس الھاشمي كغیره من أبناء جیلھ في الجوامع والمساجد، التي
 ،كانت تمثل المدارس في تلك الحقبة من الزمن

 وقد تفوق على أقرانھ ألنھ لم یكتف بما درسھ من علوم فیھا وإنما
 قصد األزھر الشریف والجامعة المصریة، ودرس في مدرسة

.الحقوق البغدادیة



 
 وقد توزعت آثاره بین الشعر والنثر والترجمة والتحقیق والصحافة،

 فمن شعره: دیوان عبرات الغریب والنعت والمثاني والمسرحیة
 الشعریة : سمیرامیس بین الحقیقة واألسطورة، ودیوانھ الكبیر الذي

.حققھ وقدم لھ الدكتور عبدا  الجبوري

 ومن مؤلفاتھ في القضاء كتابھ :القضاء بین یدیك، وكتب كثیرا من
.المقاالت والبحوث في مجلة المقتطف



الھاشمي في المیزان

 قال عنھ األدیب روفائیل بطي: )ھو أنبغ فتیان العراق في المنظوم یتطلع لھ العارفون
 إلى مستقبل مجید في عالم الشعر، عشق الشعر ونبغ فیھ یافعا فسبق كثیرین من الشباب

 .)والكھول ممن یتعاطون ھذه الصناعة

 وجاء في تقریر المجمع العلمي العراقي الخاص بدیوان الھاشمي)المثاني( والذي كتبھ
 األستاذان: مصطفى جواد ومحمد بھجت األثري ما نصھ : ))وقد تناول الحیاة

 االجتماعیة والحیاة العقلیة والسیاسیة من أطرافھا، وتغلغل في الطبائع واألخالق
 والغرائز، فوصف ونقد وسخر وافتن في ذلك ما شاء وتھیأ لھ في ھذا الباب ما لم یتھیأ

.))لشاعر من قبل غیر أبي العالء المعري



●  وجاء فیھ أیضا: ))ھذا الدیوان في جملتھ من مفاخر الشعر العربي العراقي
 وصاحبھ خلیق بأن یقدر مجھوده ویعان على طبعھ طبعا راقیا لیطابق مظھره

))مخبره

●  وقال عبد الرحمن التكریتي ))الھاشمي على جانب كبیر من العلم في اللغة واألدب
 والتاریخ العربي مع شدة تمسكھ بالدین الحنیف، وكان مشھورا بنزاھتھ في إصدار

 األحكام التي ال یرقى إلیھا شك أو شبھة فلم ینقض لھ قرار…وھو مشھور
))باألخالق الفاضلة والمزایا الحمیدة

●  أما الدكتور محسن جمال الدین فقال : ))من معجزات العصر أن یظھر النابغة في 
 عصر مختلف فكریا وأدبیا واجتماعیا، فیسبق عصره وأبناء مجتمعھ باآلراء

))واألفكار الصائبة الھادفة إلى اإلصالح والحركة والحیاة



:وقال األستاذ عبد القادر البراك

 وھو وان توخى تقلید الشاعر الكبیر معروف(( 
 الرصافي- في شعره التراجیدي –إال أنھ فاقھ في
))رقة األسلوب وجمال العرض وسھولة األداء



المبحث األول
أدب الرحالت



:المطلب األول

 : الرحلة لغة 

ْحُل َمْرَكٌب للبعیر والناقة وجمعھ  جاء في لسان العرب البن منظور)مادة رحل(: الرَّ
…أَْرُحٌل ِورحال

ْحُل ْحَل والرحالة من مراكب الرجال دون النساء والرَّ  قال األزھري : فقد صح أّن الرَّ
.في غیر ھذا منزل الرجل ومسكنھ وبیتھ

لة علیھا َرحَّ ال عالم بذلك مجید لھ، وابل ُمََ  وقوم رحل أي یرتحلون كثیرا، وَرُجل َرحَّ
 رَحالُھا، وھي أیضا التي ُوِضعت عنھا رَحالُھا. اْرتَحَل القوم عن المكان ارتحاال،

ل انتقل  …َوَرُحَل عن المكان َیْرَحُلُ وھو راحل من قوم ُرحَّ

ْحلة، والرْحلة اسم لالرتحال للمسیر یقال ُل واالرتحال االنتقال وھو الرْحلة والرُّ  والتَّرحُّ
.َدَنْت رْحَلُتنا َورَحل فالن وارتحل وَتَرحل بمعنى



المطلب الثاني:

  بواعث الرحلة في التراث العربي
 واإلسالمي



 

 الرحلة بمعنى التحول أو االنتقال من مكان إلى آخر لسبب
 من األسباب موجودة ومستمرة منذ أمد بعید، عند األمم
 وألقوام المختلفة،  وفي التراث العربي واإلسالمي كان

 لھا حضور كبیر،  وان اختلفت أسبابھا وبواعثھا وأنواعھا
 .ونتائجھا



 والرحلة ُإلى الممدوح َوَوْصُف الناقة والصحراء ال 
 تقتصر على الشعر الجاھلي، بل نراھا في شعر العصور
 األخرى،  فنجدھا عند الشاعر العباسي الذي تغیرت بیئتھ
 من البیئة البدویة إلى البیئة المتحضرة التي تمثلھا حضارة

 ،العصر العباسي



 وقد نّوه ابن خلدون بأھمیة الرحالت فأورد ذكرھا
:في مقدمتھ الشھیرة، اذ قال

 والرحلة البد منھا في طلب العلم، والكتساب(( 
)الفوائد والكمال بلقاء المشایخ(()22



 وقد حث القرآن الكریم المسلمین في عدة آیات على الرحلة
 :ألسباب ذكرھا القرآن الكریم في ھذه اآلیات، منھا قولھ تعالى

 قل سیروا في األرض، ثم انظروا كیف كان عاقبة((
المكذبین((األنعام

:وقولھ تعالى

 ھو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشوا في مناكبھا، وكلوا من(( 
رزقھ والیھ النشور((الملك



 نفھم من اآلیات الكریمة، إن هللا عز وجل یدعو
  المسلمین صراحة للسیر في البر وركوب الفلك،

 وخوض البحار، الن الرسالة السماویة ال تبلّغ إلى
 الخلق كافة إال بالسفر وقطع المسافات والطواف

.باألمصار شرقا وغربا



 وقد عزا بعضھم دوافع الرحلة إلى دوافع دینیة 
 وعلمیة، وتذُكُر كتب الحدیث والسیر،  أن الفقھاء
 والعلماء من كان یقطع القفار ویعبر األنھار طلبا
 لحدیث نبوي سمع بھ، أو لمجرد التحقق من كلمة

 .فیھ



 وشجع الرسول) صلى هللا علیھ وسلم( المسلمین على
: طلب العلم، ألیس ھو القائل

 من سلك طریقا یلتمس فیھ علما سھل هللا لھ(( 
)) طریقا إلى الجنة

:ویروى عنھ )صلى هللا علیھ وسلم(أنھ قال

))أطلبوا العلم ولو كان في الصین(( 

.والعلم یتطلب الرحلة



 وھناك آداب وتقالید للسفر، والرحلة، ذكرھا أبو حامد الغزالي
 في إحیاء علوم الدین،  وھي آداب رائعة تصح لكل مسافر أو
 صاحب رحلة، في كل زمان ومكان، كرد المظالم ، وقضاء

 الدیون، واختیار رفیق الطریق،  وتودیع األھل والرفقاء، وصالة
 االستخارة، وصالة السفر، والتبكیر في الرحلة، وتفضیل یوم
 الخمیس في السفر، والسیر لیال، واالحتیاط فال یمشي منفردا

 خارج القافلة، وأن یرفق بالدابة إن كان راكبا، وفي آداب
 الرجوع من السفر أن یحمل المرء ألھل بیتھ وأقاربھ على قدر

.إمكانھ



 
المطلب الثالث :

 أدب الرحالت :
  مفھومھ ، أھمیتھ ، أبرز رواده



 مفھومھ : ھو أدب متشعب االتجاھات، لھ ممیزات وخصائص
 یتصف بھا، من أبرزھا: وصف األماكن والبلدان، والشعوب
 المختلفة، بتقالیدھا وأعرافھا وعاداتھا وثقافتھا، ویعتمد ھذا
 األدب على السرد القصصي، واإلبداع فیھ یعتمد على قدرة

 وثقافة ووعي وعمق فكر الرحالة،  وتمكنھ من لغتھ وامتالكھ
 ألسباب البیان، ودقتھ في الوصف، والتقصي في تسجیل

 مشاھداتھ بأمانة وصدق، والتمییز بین المشاھدة والروایة عند
.تسجیل المعلومات



 وأول من استخدم لفظ))رحلة(( في عنوان مؤلف ھو
 العالم الفقیھ أبو بكر العربي)ت543( ھجریة، حیث وضع

 كتابا سماه ))ترتیب الرحلة((ویعد بھذا أول من وضع
 .أساس أدب الرحالت بالصورة الفنیة



 

 وذروة أدب الرحلة العربي ))تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب
 األسفار(( ألبن بطوطة )ت776(ھجریة، فھو أشھر الرحالة على

 .االطالق

 وألدب الرحالت خصائص مشتركة، نجدھا عند أغلب الرحالة، وقد ینفرد
 بعضھم بخصائص ال نجدھا عند غیرھم، ))على أن أبرز ما یمیز أدب
 الرحالت ھو التنوع في األسلوب، فمن سرد قصصي إلى حوار جذاب
 بأسلوب مباشر وغیر مباشر، إلى جنوح إلى خیال یصل في كثیر من

.))األحیان إلى حد األسطورة أو الخرافة وان لم یخل من متعة ذھنیة كبرى



: فسنقف عند خصائص رحلتین مشھورتین،  ھما

 رحلة ابن جبیر )ت626(ھجریة، وابن جبیر– 1
 أدیب وشاعر وفقیھ، وھو أشھر رحالة القرن

 السادس الھجري بعد اإلدریسي



 

 رحلة ابن بطوطة )ت776( ھجریة، وابن بطوطة – 2
 أشھر الرحالة على اإلطالق، ولم یبلغ غیره ما بلغ من

 ذیوع الصیت في الشرق والغرب، بفضل شخصیتھ
 القویة، التي تفیض حیویة وبفضل ثقافتھ وعلمھ وذاكرتھ

 .النابضة، وإقبالھ على الحیاة



:المبحث الثاني
 رحلة الھاشمي من دمشق إلى 

بغداد



من موضوعات الرحلة



 خصائص
 الرحلة



الخاتمة



: من المفید في خاتمة البحث إبراز نتائجھ على النحو اآلتي

 الرحلة بمعنى التحول أو االنتقال من مكان إلى اخر، لسبب من األسباب، ظاھرة.1
.حاضرة في التراث العربي واألسالمي

 األدب العربي القدیم، حافل بوصف الرحلة، فالشاعر الجاھلي یصف الصحارى.2
 والجبال والوھاد، وحیوانات الصحراء، وكل ما یعترضھ في رحلتھ إلى ممدوحھ،

 بلوحات فنیة جمیلة  تتسم بالحركة والنمو، قبل أن ینتقل إلى غرضھ الرئیس الذي سافر
.وارتحل من أجلھ

 عرف العرب السفر، ومارسوا الترحال في شبھ الجزیرة العربیة، والبلدان المتاخمة.3
.لھا، وقاموا برحلتي الشتاء والصیف، المذكورتین بالقرآن الكریم



 حدد العلماء آداب وتقالید السفر والرحلة، التي ینبغي على الرحالة معرفتھا، والعمل .4
 بھا، وتنفیذھا بدقة، وقد أسھب األمام الغزالي في الحدیث عن ھذه اآلداب والتقالید في

.كتابھ المشھورإحیاء علوم الدین

 أدب الرحالت،  أدب متشعب االتجاھات، لھ ممیزات وخصائص، یتصف بھا، من .5
 أبرزھا: وصف األمكنة والبقاع والبلدان والشعوب التي یراھا ویلتقي بھا الرحالة،

.ویعتمد ھذا األدب على السرد القصصي، وعلى قدرة ووعي وثقافة صاحب الرحلة

 ساھم األدیب محمد الھاشمي في أدب الرحالت، من خالل رحلتھ)من دمشق الى .6
 بغداد( والتي امتدت من 15 فبرایر إلى 13 مارس من سنة 1921م، ونشرتھا مجلة

.المقتطف الشھیرة في أعدادھا الصادرة في ھذه السنة

 



 سطر الھاشمي كل ما رآه أثناء رحلتھ، ووصف ذلك وصفا دقیقا، یدل على مقدرة لغویة وأدبیة فائقة، .7
.وعلى أسلوب سردي جمیل

 تحدث الھاشمي في رحلتھ عن األمكنة والبقاع، واألحوال الجویة التي صادفتھ، واآلثار ومیاه البادیة .8
 التي مر بھا، ورسم صورا للمجتمعات البدویة، وبین أن بعض ھذه المجتمعات كانت تتصف بالغدر

.والسطو، وبعضھا تتسم بالكرم والضیافة

 رحلة الھاشمي على قلة أیامھا، وقصر مسافاتھا، إذا ما قیست برحالت الرحالة العرب والمسلمین في.9
 القرون الماضیة، لھا قیمة أدبیة واجتماعیة رفیعة، فعبارتھ سلسة، ومعانیھ واضحة، وأسلوبھ ینبض

.بالحیویة والجمال والروعة الفنیة

 اتسمت لغة الھاشمي في وصف ما رأى في رحلتھ من دمشق إلى بغداد بالوضوح والبعد عن التكلف10
 واألغراب والصنعة، ودلت على حسن اختیار األلفاظ، والتمكن من التراكیب والعبارات البالغیة البدیعة

.التي تذكرنا بأسالیب أدباء العرب في العصور األدبیة الزاھرة



المصادر والمراجع
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