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پارادایم سفرنامه ،رحله حج مغربی ،مقابله صلیبی با کارکرد طبیعی آن ها
دکتر محمد رضا شهیدی

پاک 1

 1استادیار دانشگاه ازاد اسالمی تهران مرکز

چکیده
هر سفر یکی از پدیده های اجتماعی با کارکرد ذهنی است و سفر با ذهنیت و ساختاربخشی به ذهن نسبت مستقیم دارد  .یکی از اسفار مذهبی و اجتماعی که هویت
تاریخی آن به صورت پارادایمی در تاریخ ملل اسالمی و مسیحی ثبت شده است  ،پارادایم سفر حج با انبوه مهاجران است  .تاریخنگاری این پدیده قرون وسطی منجر به
پیدایش سبک رحله نگاری بوسیله دانشمندان و علمای غرب اسالمی شد  .ساختارهای ذهنی سفرنامه و رحله حج علمی ،اموزشی  ،اخالقی ،رفتارشناسی انسان حرم
 ،شد رحال  ،حج  ،زیارت  ،درک مکان مقدس است و از منابع شناخت وعرفان موثر در دفع انحرافات فرقه ای ساختارشکن در جهان معاصر است  .کارکرد طبیعی
آن ها درک مکان مقدس بوسیله توسل و ندبه و نمادها ی مذهبی وشعایر و ذکر ومناسک است که فرهنگ مغرب در ابتدای رحالت حجازیه است  .زیارتگاه
ادریس درشمال و مقبره صحابی پیامبر ابو زمعه بلوی در جنوب مغرب بزرگ نماد الگو های ذهنی سفرنامه های مغربی است اما این ساختارها در شهرهای
هدف مکه و مدینه و در میانه مسیر در مصر وشامات بوسیله آنارشی فرق ساختار شکن محجور وهم سو با اقدامات صلیبی برای از بین بردن کارکرد طبیعی حج است
 .این سفرنامه ها اسناد فرهنگ زیارت با ساختار های ذهنی یادشده است .در حالی که فرهنگ زیارت موجب هم گرایی بیشتر ملل اسالمی است تضعیف آن هم سو با
اهداف بلند مدت صلیبی برای مکان مقدس و خدشه در مبانی نظری حج اسالمی بوسیله فرقه حاکم در حرمین است .مسئله تاریخی قطع حج از بیت المقدس
چندین قرن است که با جریانی ازاقدامات نظامی و فرهنگی دولت های صلیبی برای باز کردن آن وتضعیف ساختارهای ذهنی حج و زیارت در رحالت حجازی از مغرب
و اندلس همراه شده است  .فرضیه ضرورت تحقیق به روش میان رشته ای سفرنامه های حج مغربی درعلوم انسانی برای استحکام وبازیافت حافظه ملل اسالمی در
مورد درک حقیقت سیاسی اجماعی حج و زیارت است .انگیزه دینی جنگ های صلببی گه مانند جهاد اسالمی از متافیزیک یکسانی برخوردار بود  ،در جنگ اول صلیبی
( ) 1099-1905با تصرف اورشلیم محقق شد و تا حدودی مهاجرت دینی به قصد درک مکان مقدس از اروپا به سوی اورشلیم اغاز شد اما این سفرهای زائران مسیحی
منجر به بر قراری حج مسیحی نشد و در مقابل شد رحال علمای غرب اسالمی د ر کنار جهاد شدت گرفت و رحله و رکب حج مغربی عامل پیوند معنوی شرق و غرب
جهان اسالم شد و تهاجم صلیبی را که دراندلس در حال پیشروی بود در مغرب بزرگ عربی متوقف ساخت .هم سویی حج و جهاد در سواحل مدیترانه غربی نقش
استراتژکی دراستقرار و بقای فرهنگ اسالمی داشته است  ،شکست نهایی جنگ های صلیبی در سرزمین های مقد س مسیر حج مغاربه برای عبور از شامات هموار شد
وسراسر مدیترانه شرقی وغربی درحوزه قدرت راه دریایی حج قرار گرفت  .پژوهش بخشی از تحقیقات مولف در غرب اسالمی در مورد شیوه ای از تاریخنگاری مغربی
به صورت رحله نویسی از سال  1378است که در کتاب تاریخ تشیع در اسپانیا و مقاله پیدایش تاریخنگاری در غرب اسالمی و در کتاب مدخل تاریخ غرب اسالمی و در
کتاب پارادایم رحله غرب اسالمی منتشرشده است  .گزاره های تاریخی رحله در این پژوهش با تحلیل تاریخی و انتقادی بررسی و براساس الگوی ذهنی که سفرنامه در
فرهنگ مردم ایجاد می کند ،دسته بندی و معرفی شده است .در واقع سفرنامه ها ی مغربی گزارشی از کارکرد ذهنی اجتماعی پدیده ای سیاسی-اجتماعی در رفتار
مردم غرب اسالمی است که هم زمان با جهاددر این منطقه در تعیین سرنوشت ژئوپلیتیکی منطقه نقش اساسی داشته است و در جریان بوده است . .و این که قطع حج
مسیحی از اورشلیم زمینه استفاده از این پارادایم ژئو پلیتیکی حج را از دنیای مسیحیت در قلب سرزمین های شرقی سلب کرد و حتی جنگ های دویست ساله
صلیبی()1095-1291هم نتوانست این وضعیت پایدار کارکرد طبیعی سفر های فصلی حج را بزای جوامع غرب مسیحی بازسازی کند و مقابله با تضعیف کارکرد
طبیعی پارادایم رحله حج اسالمی پس از نبرد های صلیبی همچنان ادامه پیدا کرده است.

واژههای کلیدی :الگوی ذهنی ،حج ،زیارت ،رحالت حجازی ،شد رحال ،جنگ صلیبی ،اورشلیم ،بیت المقدس
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-1مقدمه  :پیدایش تاریخی انگیزه و الگوی ذهنی وپارادایم در رحله و سفرنامه های غرب اسالمی :
 -1سبک تاریخنگاری رحله در غرب اسالمی :

فعالیت مذهبی – اجتماعی حج وجه غالب فرهنگ حاکم در مغرب بزرگ است و سلسله ای قدیمی از تشکیالت برای تنظییم
آن وجود دارد .عظمت پدیده حج که در مغرب به رکب حج معروف است و هریک ازدول مغرب اسالمی در قیرون وسیطی بیا
تشکیالت و تشریفات خاص آن را اجرا می کرده اند .حجم انبوه این فعالیت ها در اطراف حج در سبک خاصی از تاریخنگیاری
واقعه حج در مغرب منعکس شده است .حج مغربی را سبکی از تاریخنگاری در غرب اسالمی در قرن هفتم هجری شکل گرفیت
که در ادبیات عرب معاصر از آن با عنوان الرحالت الحجازیه یاد شده است  .سفر حج در کنار جهیاد دو مسیئله اساسیی جامعیه
اندلسی و مغربی است که هردو دارای کارکرد سیاسی اجتماعی و نظامی بوده است  .انبوهی از نیوازل و فتیاوای فقهیی درمیورد
تقدم و اهمیت حج و جهاد در اثار فقهی قرن ششم تا نهم هجری مغرب به جامانده است  .سفرنامه های مغربیی بیه حجیاز بیه
اندازه جهاد نظامی ارزشمند است و موجب حفظ مرز های فرهنگی مغرب در نزدیکی با اروپا شده است  .این پدیده تاریخی بیه
شکل چندین متن سفرنامه با سبک تاریخنگاری رحله میراث مکتوب جوامع اسالمی برای مطالعه تاریخ فرهنگ مغرب اسیت و
ماده اصلی پژوهش حاضر برای استخراج و دسته بندی الگوها و ساختارهای ذهنی سفر حج و زییارت علمیای مغیرب در قیرون
وسطی است و به نوعی بازگشت به قرون ودسطی برای بازیافت رهنموود های تاریخی مفیید از ایین مییراث ارزشیمند اسیت .
مسئله پژوهش این است که همواره تعابیر و تاویالت انارشیستی از مناسک و ساختار شکنی فرهنگ زیارت موجیب اضیطراب و
فروپاشی درد نیای اسالم بوده است در دوره معاصر توسعه این رویکرد در نقطیه مقابیل سیاختارهای ذهنیی سیفر نامیه هیای
حجازی مغربی است  .این الگوها همچنان می تواند زایا و مفید باشد { کراتشکوفسکی .) 456 ، 1987 ،
-2الگوی ذهنی و پارادایم سفرنامه در غرب اسالمی ،سفر و زایش هویت انسان در غرب اسالمی :

انگیزه واقعی عبدری ،ابنجبیر و ابنبطوطه و ابن سعید و ابن رشید سبتی از سفر چیه بیوده اسیت آییا صیرف انگییزه
عرفانی و  ,صوفیانه انجام مناسک حج بوده است ،یا انگیزههای سیاسی در این رحلهها نهفته است ،پارادایمی1که بیه وجیود
آوردهاند چیست؟ مطالب متنوعی که در رحله آمده مستلزم تحقیقی تاریخی _ اجتماعی است که چارچوب ذهنی2موجیود
در رحلهها را نشان دهد ،این ساختار های ذهنی که از سفرنامه های مغربی بدست امده است اعتباری بیه ماابیه نمونیه و
سرمشق در مجموعه معارف بشری دارند ،تاکنون رحلهها به ماابه واقعیت واحد نگریسته نشده اسیت در نوشیته حاضیر بیه
عنوان یک پارادایم یا مجموعهای از چند پارادایم مورد بررسی قرار گرفته است .کیه نمونیه جیامعی از آن هیا در رحیالت
مزبور بویژه در سفرنامه ابنجبیر و ابنبطوطه وجود دارد  .نگاه این |ژوهش به سفرنامه های مغربی دیدگاهی مییان رشیته
ای است  .دست اوردها و تحلیل و تبیین های انسان شناسی  ،اموزشی  ،علمی  ،زیارتی و سیاحتی و اکتشافی و مناسیکی
سفرنامه های مغربی را هم زمان مورد بررسی دقیق و در ارتباط منطقی با هم قرار داده است ساختار ذهنی سفرنامه هیای
1. Paradigm
2. dissciplmary matrix
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مغربی مجموعه ای پیچیده و منسجم از معارف انسانی برای شیناخت و درک درسیت موقعییت مکیانی و زمیانی و ماهییت
انسان زائر در عصر سفرنامه ها ی مغربی است که دریچه هایی برای رویت زمان ومکان عصر خود برای ایندگان گشوده انید
.
-3جنگ های صلیبی و استفاده از مکان و زمان مقدس  :پیدایش فرق و فروپاشی و تضعیف حج:
یکی از عوامل توسعه طبیعی دین و مذهب استفاده هم زمان مومنین از زمان و مکان مقدس است  .از تحرکات پییامبر در
مرز های شمال جزیره العرب تا فتح شامات درعصرراشدین و تیا اسیتقرا ر میوثر شیاخه شیامی سیالجقه اییران در بییت
المقدس تیر خالص برهویت قدرت مذهبی – سیاسی جهان مسیحیت در قرون وسیطی در نزدییک مرزهیای اسیالمی در
قرون وسطی بود  .با جنگ اول بیت المقدس مرکز حج مسیحی تصرف شد و چند دولت سیاسی برای حراسیت از ان در
انطاکیه و رها تاسیس شد اما هیچ اقدامی تا کنون نتوانسته است حج سنتی مسیحی در بییت المقیدس را برقیرا ر سیازد .
پاپ برای رفع این خسارت جنگ های صلیبی را به را ه انداخت و ثمره کوتاه میدت ان تصیرف بییت المقیدس و اثیار بلنید
مدت ان سقوط نهایی اندلس و نزدیک شدن اروپا به پشت دیوار مرزهای اسالمی بود اما حج که هدف اصلی حنیگ هیای
صلیبی بود برقرار نشد که نشد و را ه حج بر ای زائران مسیحی گشوده نشد این مسیر نیروی تداوم دولت در قرون وسیطی
و حفظ جامعه دینی بوده است  .عقاید ومتافیزیک مشترکی در دو طرف جنگ های صلیبی حاکم است و در جنگ هیای
صلیبی در دو سوی اسالمی و مسیحی از همین ها نیرو می گرفتند  .توسل نذر ندبه تبرک شید رحیال و سیفر معنیوی و
شهادت و رویت مریم ومسیح و بوسه بر صلیب و ضریح و تسبیح و ذکر و مناجیات و رهبانییت و عزلیت و عرفیان و تصیوف
اسالمی و مسیحی مهمترین موارد هم سویی مقدس طرفین است  .نکته حایز اهمیت برای تامین مواد فرضیه این پیزوهش
پیدایش فرق غالی و قالی در این وضعیت صلیبی است  .تاریخ شامات با این فیرق اشینا اسیت برخیی فرقیه هیا در جنیا
اسالمی مبانی نظری و تفکر شیعه که موارد یاد شده بخشیی از سیسیتم الهییات ان اسیت را چنیان تضیعیف نمودنید کیه
فاطمیان یکی از جنا های اسالمی در گیر در نبرد صلیبی که در خط مقدم مبارزه بیود و قیدس را در اختییار داشیت از
دور قدرت خارج شد و زخم ناسوری در بیت المقدس ایجاد شد که هیچ را ه عالجی بیرای آن پییدا نشید و شیعاع زمیانی
تاثیرات مابت و زود صال الدین ایوبی که کار عظیمی در توقف هجوم صلیبی با بازپس گیری قدس و کنترل نیروهیا و
تحرکات در شامات انچام داد به کمتر از یک قرن محدود شد اما در مصر حرکیت اییده ئولوژییک فرقیه ای انجیام داد و
مصررا که پشتیبان شامات در دفع حمالت صلیبی بود را تضعیف نمود و تفرقه در شامات نهادینه شید و زمینیه بازگشیت
صلیبی را ایجاد کرد .به نقل مقریزی وقتی صدای نوحه شیعیان از کنار نییل شینید براشیفت و دسیتور قتیل عیام داد و
امروزه در موقعیت بازگشت صلیبی به بیت المقدس تضعیف معنویات اسالمی به وسیله فرقه حاکم برحرمین هم سویی بیا
قدرت صلیبی است و همین رفتار در ادوار مختلف جنگ های صلیبی موجبات فروپاشی حج در طرف صلیبی و تضیعیف
وحدت افزایی مراسم حج در جهان اسالم شد و مخرج مشترک جنگ صلیبی در شامات برای هیردو طیرف در زمینیه حیج
ظاهر شد .

-4گونه شناسی انواع الگوهای ذهنی در سفرنامه های مغربی – اندلسی
قسم اول  :پارادایم اکتشاف و عجایب نگاری :
اکتشاف ونیاز ضروری انسان به توسعه آگاهی و شناخت سرزمینهای اطراف خود و حتی معرفت به فضا جهت آماده
نمودن زمینه دستیابی به آن از جمله انگیزههای سفر است .بر این مبنا ابنبطوطه سرزمین غرب اسالمی را ترک کرد تا
سرزمینهای جدید را شناسایی کند و انگیزه کسب آگاهی و کشف فضاهای جدید بخش اصلی از ساختار ذهنی سفرنامه او
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است . .ابن بطوطه به قصد حج حرکت کرد اما در واقع او برای انجام ماموریتی در شرق جهان اسالم از سوی سلطان بنی
مرین که هزینه سفر او را تامین کرد به سفر اقدام نمود ( ابن بطوطه . )8 ، 2000 ،امروزه سفرنامه های ابن بطوطه و ابن
جبیر در راس تحقیقات جهانگردی در اکتشاف هند و چین و شرق قرار گرفته است  .او رحله خود را تحفه النظار فی

عجایب االسفار و غرائب االمصار نام نهاده است که مفید اهداف کشف ابن بطوطه است .تاکید ابن بطوطه بر عجایب و
شگفتیها ی موچود در شهر ها دلیل بر وجه پر رنگ اکتشاف در سفرنامه او است و ابن بطوطه مقدم برمارکوپولو در
کشف شرق دور هند چین و مالزی است  .حجم انبوهی از سفرنام های مغربی به عجایب نگاری و کشف دنیای
ناشناخته اختصاص دارد مانند سفرنامه ابو حامد غرناطی  1170که جغرافی دانان و جغرافی پژوهان ان را در راس
متون وهم نگاری قرار داده اند  ،اثار او اشاره ای پر رنگ به مغرب و اندلس دارد مانند المغرب عن بعض عجائب
المغرب،تحفة االلباب و نخبة االذهان فی عجائب البلدان،عجائب المخلوقات و تحفة الکبار فی اسفار البحار که در کتاب دوم برخورد فاتحان
اندلس در بدو ورود به مکان هایی شگفت را دارد .
قسم دوم  :پارادایم تجسم و درک و تاریخنگاری مکان مقدس:

3

رحله ابنبطوطه و ابنجبیر و قلصادی و بلوی و تیجانی و سایر رحلههای مسلمانان مغربی ،بیه معنیی یونیانی کلمیه
جغرافی نیست که فقط به دنبال تدوین وصفی سطح زمین بودهاند  .منابع شناخت جغرافیا اسالمی رحله مغربی را درشمار
منابع دست اول جغرافیایی جهان اسالم قلمداد کردهاند ( .کراتشکوفسکی  ) 456 ، 340، 1987 ،اما آ ن هیا عیالوه بیر
وجود جغرافیایی وجود فرهنگ سازی معنوی ومعارف اسالمی هم دارند .در این سیفرنامههای اسیالمی ،رحالیه وارد مکیان
جدیدی میشود و کار رحله تابیت شهر مدینه و مکه به عنوان مکان مقدس یا فضیایی آمیاده همیه احسیاسها و حیاالت
وجود و گشایش رو و خارج از محدوده زمان است ،مدینیه مکیانی مملیو از مناسیک و مواقیف و اصیوات اسیت .عبیدری،
ابنجبیر و ابنبطوطه به وصف مکان مقدس بیش از دیگران نزدیک شدهاند .رحلیههای اسیالمی بیویژه سیفرنامههای غیرب
اسالمی از منابع معتبر و دست اول نگارش تاریخ مکه ،مدینه بویژه در رحله ابنبطوطه و ابن جبییر و عبیدری اسیت کیه
وصفی از مکان های مقدس حرمین  ،شامات عراق  ،ایران ارایه کرده اند  .حکمت معنوی مکان مقیدس نیوعی سیاختار
طبیعی فرهنگی در اذهان مومنین در همه ادیان و میذاهب اسیت کیه کیارکرد آن د ر تغیییرات و تنظییم و تعیادل و
صحت انسان نفس است .این تاثیرات منوط به استمرار تاریخنگاری مکان مقدس است که سیفرنامه هیای مغربیی بیه
خوبی انجام دادهاند  (.شهیدی پاک . .) 6 ،1384 ،
قسم سوم  :پارادایم انسانشناسی در رحالت مغربی :

4

سفرنامه های مغرب وآ ندلس منبع سرشار داده ها برای مطالعات انسان ششناسی و جامعه شناسی و جمعیت شناسیی
حجاز و مغرب است  .جهانگرد به نوعی انسانشناسی است که در همه حال سعی کرده تا مشابهت و تفاوتهیای موجیود در رفتارهیا را
کشف کند و این کار وجه مسلط رحله ابنجبیر و ابنبطوطه و عبدری وسایر رحلههای اسالمی در قرون میانه است( شهیدی پاک 2018 ،

.) 11،بهطور طبیعی هر سیا و جهانگرد از زمانی که از مرزهای وطن خود خارج میشیود ،در حیال شیناخت میردم دیگیر
کشورها است و علت اساسی شوق آنها به انجام سفر در مرتبه نخست همین بوده اسیت .ذهین سییا بیا نیوعی کیلگرایی
دست یافته است و براساس ساختار ذهنی خاص خود در رابطیه بیا میردم شیهرها بیا آداب و رسیوم و عقایید و چهرههیای
متفاوت آنها را مورد بررسی قرار میدهد مقاله انسان شناسی در قرون وسطی به پدیده انسان شناسی به عنوان شاخه ای از معیارف
)3. (sacyed site
4. Anthropologic paradigm

142

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال سوم ،شماره  ،32دی 1399

اسالمی نگریسته است  ...«5 .مردمشناسان که اشخاص جهانگرد و سیا هستند از مشاهده مشابهتهای اساسیی و مسیلطی
که در همه افراد اقوام مورد بررسی آنان یافت میشیود بسییار متعجیب شیدهاند»  .درحقیقیت کیار سییا انسانشناسیی
فرهنگی و اجتماعی ملتها است ،سیاحان مغرب بهویژه ابنبطوطه پیشگام در مردمشناسی و انسانشناسی جوامع اسیالمی
هستند .در اصطال جامعهشناسان ،انسانشناسی فرهنگی و اجتمیاعی بیا میردم شناسیی6یکسیان اسیت (گیوریچ،1384 ،
.)74وجه اهمیت مردمشناسی رحلههای مغربی وصف معنوی جامعه انسانی است .جهانگردان مسلمان بیا ثبیت مشیاهدات
خود مجموعههای بزرگی از مردمنگاری قرون وسطا را خلق کردهاند.مردم شناسی ابن جبیر در مورد مردم سیسیل پیس از
سقوط منحصر به فرد است و مردم شناسی ابن بطوطه در مورد رسوم مردم عمان کیم نظییر اسیت و ایین دو امیاری غییز
رسمی از پراکندگی مسلمانان در بخشی از جهان دارند .رئوس انسان شناسی در قرون وسطی بوسییله ابین بطوطیه و ابین
جبیر بیان شده است و این دو بخشی از جهان اسالم را از جهت رفتار و منش و فرهنگ انسانی بررسی کیرده انید  .انسیان
شناسی فرهنگی ابن بطوطه نمونه بی نظیری از تحلیل فرهنگ انسانی در قرون وسطی است  .او در شناخت واداب و رسوم
هند و چین ومالزی پیشوا است  .در هند شناسی بخشی از مباحث انسان شناسی را بیرونیی جهیانگرد قیرن پینجم شیروع
کرده است  .ان چه در انسان شناسی در این دو سفرنامه امده است مانند الگویی امروزه هم قابل استفاده در انسان شناسیی
فرهنگی و مذهبی است .
قسم چهارم  :پارادایم حج و شدّ رحال :سفر معنوی – نقض مخالفان شد رحال

حج انگیزه اصلی رحله مغربی اندلسی و افریقیه است  .و این رحله ها و سفرنامه ها چنانکه مالحظیه میی شیود بوسییله شخصییت هیای
دانشمند غرب اسالمی به قصد فریضه حج که به اندازه جهاد در ان منطقه ارزش داشته است انجام گرفته است و نوعی پرچمداری در جهاد
بوده است مانند ابن بطوطه از دانشمندان علوم اسالمی و رجال و تجار دربار دولت پادشاهی مرینی است و اسراری با سلطان داشته است
 .و رحله قلصادی ریاضی دان و عالم حساب که نقش کالبدی در توسعه علم حساب در تمدن دارد صاحب معروفترین سفزنامه حج است و
رحله او با وصف عرفانی مکان مقدس و مناسک حج و سماع حدیث و علم همراه است و جزو رحله اموزشی غرب اسالمی است  .این رحلیه
که قصد شد رحال و اقامت صاحب اثر در مجاورت مکان و قبر مقدس است نقض عملی عقاید نافی شد رحال و شبیه آن است  .سیفر بیه
قصد مجاورت در شرق و غرب دنیای اسالم سابقه دارد و مخالفت با ان نوعی انارشیسم در تلقی فرهنگ زیارت و نفی اصل ان برای از بیین
بردن اثار سیاسی اجتماعی و مذهبی ان است .

الف  :تاریخ محلی حجاز در سفرنامه های مغربی حجازی :
حجاز بخشی از هویت جغرافیایی جهان اسالم با بار ایده ئولوژیک بسیار موثر است  .مغربی ها با سفر از این
پتانسیل شفا بخش بیشترین سود را برای حفظ هویت اسالمی غرب جهان اسالم برده اند و مدرک ان صدها سفرنامه حج
حجازی است که جغرافیای تاریخی حجاز بویژه در عصر پیامبر است  .رحله های مغربی مکان های زیارتی و عبادی مسیر
خود در حجاز را وصف کردهاند وز منابع شناخت معالم واثار حجاز به شمار می روند  .از جمله مسائل رحله مغربی
اندلسی وصف جزیی م سالک حج به مذهب مالک و اشاره به سایر مذاهب است و برخی افادات فقهی هم در این سفرنامه
ها در مورد مناسک حج هست و منبع شناخت حج و حاجی و مناسک عبادی او است و بر اساس همین اطالعات
.Anthropology in medieval
6. ethnology
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تاکنون چند رساله دکتری و تحقیقات مفصل در کشور های عربی و در ایرا ن و فرانسه پیش از انقالب با عنوا ن حاجی
شناسی انجام گرفته است  .اما انعکاس مکان های سرزمین حج در رحله های مغربی خود منبع جغرافیای تاریخی
شناخت حجاز است  .و شناخت تاریخی حجاز از بین ان ها میسر است  .نام صدها رحله به قصد حج از علمای مغرب ثبت
شده است که تعدادی از آنها به صورت مکتوب موجود است .سفرهای حج نوعی توریسم معنوی  7است  ،تنها سفر معنوی زنده
در جهان است که هر روز به ابعاد آن افزوده می شود .این رحلهها پدیدهای خاص در تاریخ غرب جهان اسالم است.رحلههای
مغربی مزبور نقاط مشترک بسیاری در خصوص حج و وصف جزیرةالعرب دارند که آنها را در شمار «الرحالت الحجازیه»
قرار داده است .رحلههای مغربی از مصادر اصلی تاریخ حجاز است ) البالدی  ،مقدمه  ) 56 ،از جمله رحلههای مغربی سنت «شَ ِّد
رحِال» را رونق بخشیدهاند.
ب :کارکرد سیاسی و تاریخی نقضی سفرنامه های حج مغربی  ،مقابله منطقی تاریخ با کالم وهابیت

حج قرن ها است که حربه ای برای غلبه عقیده سیاسی برخی فرق بوده است اما محتویات رحله های مغرب نیاقض
ایده فرق تندرو حاکم است  .سفرنامه های مغربی بویزه ابن جبیر دلیل نقضی اندیشه وهابیت در بسییاری از عقایید ان هیا
است  .مولف در  69- 1368در سفر حج کتاب رحله ابن جبیر را به عنوان تکلیف درسی ترجمه و مواردی از ادعاهیای
ابن جبیر در رحله را مورد مشاهده قرار دادو از وصف ابن جبیر در قرن هفتم از نمیاد هیای شییعه در بقییع در نقیض
عقاید وهابی در قرن پا نزدهم هجری استفاده کرد  .دانشجوی حنبلی مخاطب متن ابن جبییر قیرار گرفیت  .وصیف
ابن جبیر حنبلی از بقیع نقض آشکار یکی از اقدامات وهابیت حنبلی به نام تسویه است ( ابن جبییر. ) 23،56، 1981 ،
ابن جبیر گنبد و بارگاه قبور بقیع را با جزئیات ذکر کرده است  .و این بیان او نقض عقیده وهابیت در مورد تسیویه قبیور
است که به بهانه آن همه قبور ائمه شیعه در بقیع و حتی قبر پیامبر را تسویه کردند  .معارف و ساختار ذهنی رحله از
مهمترین آثار وجودی رحلههای مغربی بهویژه رحله ابنجبیر ،ابنبطوطه ،عبیدری در اثبیات بیاصیالتی و پیوچی جنیبش
وهابیت است .زیرا شد رحال در فتوای علمای وهابی تحریم شده است ،در صورتی که انجام آن به وسیله علمای اهل سینت
از حنبلی و غیره مانند ابنجبیر و ابنبطوطه و عبدری با این شکل از سفر نقیض شیده اسیت و ردییه ای از اثیارمکتو ب
سفرنامه حج مغربی بر فتاوای علمای وهابی است ،شدّ رحال علمای اهل سنت به صورت سفرهای طیوالنی از مغیرب و
اندلس برای انجام مجاورت در کنار حریم مکه و مدینه بهترین دلیل نقضی بر بیپایگی و علمیی نبیودن نقید وهیابی در
مورد اسفار زیارتی و حج است.

ج :توقف تاریخی مسیر حج یهودی و مسیحی به بیت المقدس و اغاز حج اسالمی و تقویتت ان بتا رحلته
مغربی :
تغییر قبله و فتوحات شام همترین حوادث سیاسی اجتماعی صدر اسالم با اثار طوالنی و مانگار اجتماعی و اقتصادی و
شکل گیری خاورمیانه بزرگ اسالمی است  .مال این که اعراب یاد شان رفته است که پیامبر برای همیشه چند ماه بعد از
هجرت قبله را از محل حج مسیحی و یهودی تغییر داد و حج جدیدی را برای مردم دنیا وضع کرد  .و برخی اعراب
دوست دار طرف بیت المقدس در مسیر همکاری با جنگ های صلیبی برای برقرار کردن دوباره مسیر حج مسیحی قرار

.virtual tourism.
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گرفتند ( شهیدی پاک،

 .) 23 ،1398رحلههای مغربی در طی چند قرن موفق شدهاند

مسیر مقدس حج اسالمی

مقصود راهی است که مسلمانان بهویژه مسلمانان غرب اسالمی در کنار راه حج مسیحی از مدیترانه غربی تا مدیترانه
شرقی ایجاد کردند را توسعه دهند ،همین راه حج بقای اسالم در حوزه مدیترانه غربی را تضمین کرد و موفق شد مسیر
حج مسیحیان را صدها کیلومتر از حوزه مرزهای غربی جهان اسالم دور کند در دوره قرون وسطا راه حج مسیحی از
کشورهای اروپایی و اسپانیا به بیت المقدس دایر بود تا ظهور سلجوقیان در آناطولی این خط باطل شد و موجبات جنگهای
دویستساله صلیبی و برقراری موقت مجدد راه حج مسیحی شد لکن با ظهور دولت ایوبی و ممالیک و سپس سالطین
عامانی این خط برای همیشه باطل شد و مسیحیان مسیر حج «سانتیاگودکامپوستال» را به جای آن برقرار نمودند .این شهر
مرکز استان خودمختار گالیس در منطقه کورون با  105527نفر جمعیت است طبق اعتقاد مسیحی جسد یعقوب پس از مرگ
در بیت المقدس با معجزه به این مکان انتقال داده شد و قبر او زیارتگاه شد .این شهر در متون جغرافیای اسالمی با نام (شنت
یاقب) وصف شده است و مکان آن در منتهی الیه شمال غربی اسپانیا در ساحل اقیانوس اطلس است .در هر سال تاکنون انبوهی
از مسیحیان از شهرهای مختلف اروپا پیاده به زیارت آن میروند 8. .در حرفهای وهابیان « ،شد رحال» از محرمات

و

هر گونه قصد سفر برای زیارت قبور نوعی شرک است لکن «شد رحال» در سنت اسالمی ریشههای ثابت دارد و از ارکان
اساسی سیره نبوی ،سیره ائمه مذاهب اهل سنت و علمای کبار سنی و شیعه بوده است .با این وصف وهابیان ،در راستای

«توطئه مسیحی _ یهودی» جهت نابودی « مسیر مقدس حج اسالمی» قرار گرفتهاند.

قسم پنجم :پارادایم تعلیم و کسب معارف اسالمی در سفرنامه های مغربی:

سفرنامه های مغربی خود عامل توسعه علوم انسانی است  .سبک تدریس برنامه درسی ومواد اموزشی و روابط دانشیجو
واستاد در نظام اموش اسالمی در رحله مغرب امده است و رحله مغربی منبع پژوهش و در نظام رحله از وسایل آمیوزش و
تعلیم و تربیت اسالمی بودهاند (شهیدی پاک ،1387 ،ص )40و نوعی تعلم خیارج از وطین محسیوب شیدهاند (تَعَلُّیم عبیر
الرحله)9،رحله ابنرشید و عبدری شاخصترین رحلههای تعلیمی و آموزشی و سجل علمی شهرهای مسیر اسیت ( عبیدری
 ) 134 ، 1999 ،یکی از وجوه مهم رحلههای مغربی آموزش ،سماع حیدیث و کسیب علیم از مشیرق اسیالمی بیوده
است.به دلیل بُعد قوی آموزشی ،رحلههای مغربی جزء نخستین آثار مکتوب مسلمانان است کیه بیشیترین توجیه از سیوی
شرقشناسان را به خیود جلیب کردهانید .رحلیههای اسیالمی نیوعی خیاص از " "modelو " ،"typologyسیفر اییدئولوژیکی
" "Ideological Journayایجاد کردهاند ،که همچنان در محافل مختلف قادر به نفوذ علمیی و فرهنیگ سیازی اسیت .تیرثیر
رحله ابنبطوطه که در قله رحلهنگاری مسلمانان قرار دارد ،محققی آمریکایی را در آغاز قرن بیستم وادار کیرد تیا رحلیهای
.int-jacque-de-compostellesa

9. rahla as Islamic scholarship
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ابنبطوطه را درست در مسیرهایی که او سفر کرد ،ایجاد کند .طوماس ج .ایبر کرومبی10به مناسیبت جشین جهیانی کشیف
آمریکا ،مسیر سفرنامه ابنبطوطه از طنجه به چین را پیمود . .بدین سان رحلههای مغربیی از دیرزمیان عامیل ارتبیاط بیین
فرهنگ اسالمی و فرهنگ غرب مسیحی بودهاند و وسیعترین حجم ترجمه متون اسالمی را به خود اختصاص داده اسیت و
بیشترین ترثیر فرهنگی ادبیات عرب و اسالمی بر ادبیات اروپایی از طرییق رحلیهها بیوده اسیت .رحلیه ابین بطوطیه دارای
شهرت جهانی است در  2009به چینی ترجمه شد و به اگلیسی و فرانسه هم ترجمه شده است  .در هفتصیدمین سیالگرد
ابن بطوطه کنفرانسی در محل تحقیقات راه ابریشم چین برگزار شد و براهمیت راه ابریشم دریایی راهی کیه ابین بطوطیه
پیمود تاکید کرده اند مولف مقاله خود باعنوان تبادل فرهنگی ملل مختلف در مسیرراه دریای ابریشم را ارایه داد (.شهیدی
پاک  .) 2009 ،ابن بطوطه در مقاله مولف در کنفرانس جهانگردی عمان و سالگرد ابن یطوطه چین ،جهانگرد همیه ملیل
معرفی شده است و عرب و رومی و چینی و هندی و بربر و ایرانی در سفرنامه او خاطرات از گذته سرزمین خود را پیدا میی
کنند .

قسم ششم  :پارادایم فهرسه و رجالشناسی در رحالت الحجازیه مغربی :

رحله مغربی ،سرشار از معرفی دانشمندان و محدثان و رجال شهرهای مسیر بویژه مغربی های نزیل و مهاجر ه حرمین
است  .در زمره آثاری با عنوان برنامج و فهرسه11دستهبندی میشوند .در مغرب بیه نیوعی کتیب رجیالی شیامل فهرسیت تفصییلی
وجزئی اساتید ،کتب و شیوخ فرد ،واژه برنامج و فهرسه اطالق شده است .صاحبان رحلهها در کتب رحله فهرستی از اسامی مشیایخ
خود ،کتب درسی ،مراکز آموزشی و رجال مؤلف و مصنف و فعال در مراکز آموزشی ارائه کردهانید .فهرسیه از منیابع اصیلی
تاریخنگاری غرب اسالمی است ( شهیدی پاک  . ) 1398 ،رحله اموزش ابن خلیدون در راس یکیی از اثیار بییان فهرسیه
اموزشی در رحله است ( ابن خلدون  ) 136، 120 ، 2000 ،فهرستی بزرگ از همه عوامل اجرای تشریفات حج از حملیه
امرا و حکام دول مغربی و امارت مکه و مدینه در دسترس است  .سفرنامه های مغربیی و اندلسیی داییره المعیارف بیزرگ
دانشمندان اسالمی مصر شام حجاز و عراق است .

0

1 . T. J. Abercormbie
.Educational index.
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نتیجه گیری :
تاویل نادرست از مکان مقدس و نمادهای حج در مورد رفتار و مناسک زائر و زیارت باعث اختالل در کارکرد مکیان مقیدس و
مخدوش شدن ساختارهای ذهنی پژوهش و در نتیجه تضعیف و نابودی اثار سیاسی اجتماعی مترتب بر زیارت و حج می شیود
که تقویت ان در برابر مسیر حج مسیحی در بررسی تاریخی نشان داده شده است  .این ساختار ذهنیی مشیترک تیاثیر حیج در
تاسیس و توسعه جامعه دینی و قدرت دین در جوامع است که حج یکی از علل اصلی تامین این نیرو اسیت بنیابراین مبیارزه و
مقابله صلیبی برای حذف و تضعیف آن هموا ره وجود دارد و به اشکال مختلف دارای عمل کرد اجتماعی است  .یکی از مبیانی
نظری آن تغییر ساختار های ذهنی طبیعی حج و از بین بردن تاثیر مفید و کارامد پارادایم است .
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The paradigm of Maghrib travelogues, the crusade against their natural function

abstract:
The paradigm and mental structures of the travelogue are scientific, educational, moral, ethics of the
sanctuary, pilgrimage , understanding of the holy place and is one of the effective sources of
knowledge and mysticism in repelling sectarian deviations in the contemporary world. Their natural
function is to understand the holy place through appeals, scars, religious symbols, poems,
remembrance, and rituals, which is the Maghreb culture at the beginning of the Hejaziyeh. The shrines
of Idris and Abu Zamah al-Balawi in the Greater Maghreb symbolize the mental model of the
travelogue, but these structures are located in the target cities of Mecca and Medina, and in the middle
of the route in Egypt and Shamat. These travelogues are documents of the culture of pilgrimage with
the mentioned patterns. While the culture of pilgrimage leads to greater convergence of Islamic
nations, its weakening is in line with the long-term goals of the Crusades to remove the theoretical
foundations of the Islamic Hajj by the ruling sect in the two shrines. The suspension of the Hajj from
Jerusalem has been accompanied by military and cultural measures, including the weakening of these
mental structures. The hypothesis is the necessity of interdisciplinary research of Maghribi Hajj
travelogues in the humanities to strengthen and recover the memory of Islamic nations in
understanding the consensus political truth of Hajj and Pilgrimage.
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