
  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة  2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد                     
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  361 - 341: ص 

 

341 

  University of Tamanghasset- Algeria                              اجلزائر  -تامنغست ةجامع

، مقاربة من منظور الدراسات  ثقافيةسياسات التمثيل في أدب الرحلة  

representation policies in Travel literature 
a cultural studies approach 

  فيصل لحمر. د *

Faycal alahmar 

  )اجلزائر( جيجل –جامعة حممد الصديق بن حيي 

University of Jijel- Algeria 

Faycal_alahmar@yahoo.fr  
  

  30/03/2021: تاریخ النشر  24/05/2020 :تاریخ القبول  20/04/2020:تاریخ اإلرسال

  

  

خيضع أدب الرحلة �موعة من القوانني تشكلت من خالل تقاليد مارسها منذ أقدم األزمنة الرحالة      

هذه نريد طرح  يف دراستنا. على اختالف منابعهم ، تقاليد حتولت إىل ما يشبه النظرية لألدب الرحلي

جمموعة من األسئلة القادمة من أفق الدراسات الثقافية الذي نشتغل عليه، أسئلة حتاول أن تستنطق هذا 

النوع من زوايا مل يتم طرحها إال نادرا، وقد اخرتنا عمدا التطرق للرحالت اليت قام �ا صوب الشرق 

م خلقه من أنظمة التمثيل، ومن استثمار بعض الرحالة األوروبيني، �دف إلقاء نظرة فاحصة على ما يت

كما . إن صح التعبري–آخر " آخر"ينظر بالضرورة إىل " آخر"لوجهات النظر اليت خيلقها الرحالة كـ 

تعرصنا إىل منط خاص من الرحالت هي تلك اليت يقوم �ا الكتاب يف خياهلم ويف مقاربا�م النظرية يف 

ستكون هذه الرحالت رحالت )... اخليالية صوب املدن الفاضلةالرحالت (إطار ابتكار يوطوبيات معينة 

اخليايل البالغي اجلمايل الباحث (خاصة أل�ا رحالت ذات طابع يقف يف منتصف الطريق بني الشعري 

النظري التمثيلي االفرتاضي الباحث ( وبني الفلسفي ) عن األثر اجلمايل وعن سبل جمازية لفحص الذات

  ).سبل افرتاضية لفحص العامل ومكتسبات اإلنسان املتحرك داخل هذا العاملعن األثر العقلي وعن 

األنساق الثقافية، : أجل معاجلة هذه األمناط التواصلية استعنا ببعض مقوالت النقد الثقايفومن   

سياسات التمثيل، حتليل اخلطابات، صور اآلخر، ميكانيزمات اخلطاب االستعماري، الوصف الفلسفي 

  .صي للخطاب الرحلي وللخطاب اليوطويبختص-العرب
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حتليل  -اآلخر -اليوطوبيا -األنظمة التواصلية - سياسات التمثيل -دب الرحلةأ: الكلمات املفاتيح

 اخلطاب

Abstract 
Travel literature has got certain rules  formed through traditions and 
practices followed since ancient times by travelers from different origins, 
genre boundaries that turned into something similar to the theory of travel’s 
literature. In our study, we want to question certain works describing trips 
made towards the East by some European travelers. Our choice was to take a 
closer look at what is being created from the acting systems, and from an 
investment of the views that travelers create as an "Other", necessarily 
looking at another "Other". We also dealt with writers describing their 
imaginative travels to certain utopias (imaginary trips towards supposed-to-
be perfect cities), analyzing all the possible implications of representation. 
In order to realise all this I used tools that belong to cultural criticism: 
cultural patterns, representation policies, discourse analysis, imagology, 
postcolonial discourse, an interdisciplinary philosophical approach of 
discourse. 
Keywords: Travel literature - Representation policies – Systems of 
communication - Utopia - The other - Discourse analysis 

 
 

  مقدمة.1

لكل نوع أديب حمددات تفيده يف تشكيل عائلة أدبية واضحة اجلينات، وتفيد القارئ يف 

الشعور بالراحة وهو يسري عموما على اخلطى اليت يعرفها واليت غالبا ما يقرأ وهو يتوقعها، ولكنها 

خيالفها حمددات تتحول مع الوقت إىل تقاليد ثقيلة ومثقلة جيتهد النوع كثريا لكي يتحرك عنها و 

  .الذي هو فعل للخرق واملخالفة والتجاوز" اإلبداع"من منظور متطلبات فعل 

وأدب الرحلة كغريه من األنواع األدبية خيضع جلملة من الضوابط ترسبت من مئات أو آالف 

النصوص، شغلت قرونا مديدة من سرود الرحالة الذين ذرعوا األمكنة وشاهدوا حتوالت املزاج اليت 

لتحوالت الزمان واملكان، رحالة يبدو أ�م أخذوا درسا مل يتمكن منه غريهم يف معرفة تطرأ عقبا 

، فتخلق لنفسها "اللغوي"اليت �يمن دائما على أنظمة التمثيل " اهلوية"ويف ضبط مجوح " اآلخر"

سياسات يتحرك من خالهلا التمثيل الذي هو الصياغة اللغوية للعامل كما يرتضيها منشئ 

ليت هي تشكيالت خطابية علمنا ميشال فوكو ضرورة احلذر منها ألن هلا عمال حتتيا اخلطاب، وا
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لطيفا خفيفا صعب حتسسه، ولكنه اشتغال عميق األثر إىل درجة أنه ينتهي بأن يشكل طريقتنا 

  .يف الوعي بالعامل وطريقتنا يف الفهم ويف التصرف داخل العامل

حلة؟ ما هي األسئلة اليت نتوقع ان تكون مطروحة اليوم ما الثابت وما املتحرك يف نظرية أدب الر  

على هذا النمط بعدما وقف أمام مرآة التنظري مرارا وألزمنة مديدة؟ كيف تعامل الفضاء ما بعد 

الكولونيايل مع هذه النصوص اليت نشأت واشتد عودها يف كنف الزمن الكولونيايل؟ ما هي 

ليت تتحرك يف هذه السرود؛ وخصوصا منها ما كان من ا) ومنه أنظمة التواصل( سياسات التمثيل 

السرود املتعلقة بالرؤية األوروبية للشرق حتديدا أو ما كان يف التصورات املثالية للبالد الفاضلة 

  اليت حتركت عرب اجلزء التخييلي من هذه الرحالت؟) اليوطوبيا(

فق الدراسات الثقافية الذي نود يف هذه الدراسة أن نطرح جمموعة من األسئلة القادمة من أ 

نشتغل عليه، أسئلة حتاول أن تستنطق هذا النوع من زوايا مل يتم طرحها إال نادرا، وقد اخرتنا 

عمدا التطرق للرحالت اليت قام �ا صوب الشرق بعض الرحالة األوروبيني، علما أن الرحالة 

ط الكتايب شديد اخلصوصية، واختيارنا األوروبيني قد ذهبوا بعيدا يف املمارسة ويف التنظري هلذا النم

هذا كان هدفه إلقاء نظرة فاحصة على ما يتم خلقه من أنظمة التمثيل، ومن استثمار لوجهات 

كما تعرضنا . إن صح التعبري–آخر " آخر"ينظر بالضرورة إىل " آخر"النظر اليت خيلقها الرحالة كـ 

اب يف خياهلم ويف مقاربا�م النظرية يف إىل منط خاص من الرحالت هي تلك اليت يقوم �ا الكت

ستكون هذه الرحالت )... الرحالت اخليالية صوب املدن الفاضلة(إطار ابتكار يوطوبيات معينة 

اخليايل البالغي (رحالت خاصة أل�ا رحالت ذات طابع يقف يف منتصف الطريق بني الشعري 

النظري ( وبني الفلسفي ) لذاتاجلمايل الباحث عن األثر اجلمايل وعن سبل جمازية لفحص ا

التمثيلي االفرتاضي الباحث عن األثر العقلي وعن سبل افرتاضية لفحص العامل ومكتسبات 

ستكون رحالت يف الزمان ويف املكان يتم من خالهلا إنتاج ). اإلنسان املتحرك داخل هذا العامل

 ).وبالتايل التواصل والتوصيل(أمناط هامة جدا للتمثيل 

  حد األدب/ حلةحد الر  -2

غلب أينطلق أدب الرحلة دوما من مواضعة غري واضحة رغم أن اختيارات الكتابة تكون يف 

التقاليد اليت متيز هذا النوع بمواضعة مرتبطة حسبما نعتقده . األحيان واضحة ال تشو�ا شائبة

أهم ما حيدث له إنسان . نوع فيه سيطرة كبرية للجغرافيا ولنمط غري قار من اإلنسانفهو الكتايب، 
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؛ إنه أدب ذو موضوع يبدو راغبا يف االستحكام يف الفضاء. أثناء الرحلة هو فقدان الطابع القار

وقد يكون هذا بالضبط . يتحول إىل عالمة تتحدد من خالهلا كل العناصر األخرىفهذا األخري 

ألجل االنبهار يذهب الناس " :سطني حينما حتدث عن مفارقة الرحلة قائالغو أما قصده القديس 

بقمم اجلبال الشاهقة، مبوجات البحر اهلائلة، وباملسارات العظيمة لأل�ار، وكذا بسواحل احمليط، 

  .1"وحتوالت النجوم، ولكنهم يف احلقيقة إمنا يبحثون عن أنفسهم

فلسفة املسافر أو الرحالة هي فلسفة اجلربي أو القدري املستكني للزمان واملكان وما حيل فيهما، 

 طوارئجد من ما ، وهو يف ذلك مستعد لقبول كل يضرَ العَ و ركه الرئيس هو الصدفة وا�هول حم

ولكن هنالك اجلانب املعريف الذي حيرك هذه الرحالت؛ جانب يرتبط كثريا مبوضوعنا . احلياة

تم ييقوله؟ وكيف  أنماذا يريد أدب الرحلة : جانب جييب األسئلة اهلامة. التواصل أنظمة: احلايل

  ؟ةدب الرحلليق املعىن وتوصيله يف السياق اخلاص جدا ألخت

رايه حول الشرق الذي  الفيلسوف الفرنسي اهلام أندري كونت سبونفيل يشرح يف هذا السياق 

كان يستوعبه كخرزان تةاصلي مليء بالكليشيهات الفارغة، قبل أن يكتشف فيه نوعا مما ميكن 

املعىن وتوصيله عن طريق عالمات هي نفسها  إمكانيات خلق. أن نسميه بالطاقة التواصلية

مل أختط يف رحاليت موسكو . مل جيذبين الشرق أبداً : "يقولويف ذلك . معّلمات الرحلة وحمددا�ا

لكنين إن أجربت و ليس فقط من باب االمشئزاز من السفر، . من الشمال و البندقية من اجلنوب

 أضحيمن حيث املبدأ، سوف . ن الشرقم أكثريقينا على السفر فإن نيويورك سوف تغريين 

 أنينوما حيدث هو . بالشرق كله، من اهلند إىل احمليط اهلادئ، لقاء بعض شواطئ إقليم الربيتون

أحب مونتني : أنا رجل غريب بامتياز. أكره النزعة التغريبية اليت صنعت جمد الشرق يف الغرب

ئما مبعزل عن إغراءات الروائح عالوة على ذلك، فقد كنت دا.. .وبوسان وموزارت ورافيل

ما الذي ميكن أن يكون أكثر سخافة من هذا الشرق الرديء؟ الشرق عندي ظل دوما . الشرقية

فقد قادتين التجارب والتأمالت إىل أن هناك أيًضا نصوص، . موضة، واملوضة ليست كل شيء

    .ميكن للمرء أن يقرأها، وهنالك فكر، ميكن للمرء أن حياول فهمه

وقد قادين هذا، على مر السنني، إىل نوع من السحر، الذي أود .  قد تغريت شيئًا فشيئاً ولكنين

أرى أن معظم أصدقائي، وخاصة أن أكثرهم من الفالسفة،  .أن أشرحه، لوجهة التفكري هذه

لكن اخلطر،  ... شخص آخر يستسلم لالجتاه املألوفجمرد وهم يعتقدون أنين . يف أمري مرتددون
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ما صرت أحبه، يف هذا الشرق الذي أود أن أكتب كي أقوله، هو . ، ليس كبريًاكما يبدو يل

  2 ".هدمه الغرباول دائًما ما حي هو بالضبط ما ال ميكن أن تستوعبه املوضة، والذي

الرحالت جتارب عقلية فلسفية إذن، وهذا بعد تواصلي هام جدا سنعود إليه مرارا يف هذه 

وائل من استنهضوا هذا البعد التأويلي للرحالت، فهو الفيلسوف وقد يكون مونتني من أ. الدراسة

ملاما  فنحن نعلم. من خالل الرحالت) ومشاهدات غريه أيضا(املركز يف تأمالته على مشاهداته 

كما نتذكر شغفه ،  اهتمامه بالسفر املعاصر إىل الربازيل -ومن خالل اطالع سريع على مقاالته –

أنا ال : "سفة كمبحث خاص مستقل؛ أليس مونتني هو نفسه القائل باحلركة، اليت دخلت يف الفل

  3" هعبور  صور، بل أالوجود صورأ

رحلتيه إىل سويسرا وإيطاليا، وفيهما مقرتحات مبكرة لطريقة جديدة يف السفر  مونتني لقد دون

من أجزاء هامة  –كما هو معروف –ن و قد كتب سكرتريته، الذي دوّ . بعيًدا عن املسار املطروق

هذه الرحالت، يف وصف نزعة مونتني يف السفر حبثا عما مل جيده غريه من قبل من خالل سلوك 

أو " كراكوفيا"أعتقد أنه لو كان مبفرده مع عائلته، لكان قد ذهب إىل : "يف سفره طرق غري معبدة

قد حدث مرارا ف[...]. إىل إيطاليا؛  املعهودة ولةاجلعن طريق الرب، بدال من القيام ب" اليونان"إىل 

أن يشتكي املرافقون من أنه غالًبا ما كان يقود ا�موعة بطرق متنوعة وخمتلفة عما هو مألوف، 

، فكان جييب [...]ننا قد رجعنا إىل املكان الذي غادرناه من قبل أوغالًبا ما يعود أدراجه فنجد 

أن يفشل أو حيرف بأنه لن يذهب إىل أي مكان عدا املكان الذي كان فيه، وأنه ال يستطيع 

  4."طريقه ألنه يف الواقع ليست لديه أدىن خطة سوى السري يف أماكن جمهولة

البا ما يركب معلوم غهل مونتني حالة معزولة يف هذا االجتاه الذي يشبه االجتاه الشعري الذي 

يا تكون الرحلة مسارا إبداع أن؟ هل ميكن املألوفالتواصل اللغوي حبثا عن الغريب العجيب غري 

  هي يف حد ذا�ا ال أن تكون إبداعا�ا يف صياغات املشاهدات كما يقتضي النوع عادة؟

وأننا لن نكتشف هذا النزوع إال يف العصر احلديث؛ . سوف ندعي أن مونتني كان نادرة يف زمانه

وحتديدا بدءا من القرن الثامن عشر، وخاصة يف القرن  التاسع عشر، حيث سيظهر تقليد يسمى 

  "الرحلة األدبية احملضة"أو " املتعةرحلة "

  المجاز خرائطو  مجازات الخريطة -3
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من أدب الرحلة، أو ما من املفروض أن يكون أدبا جغرافيا؛ حسب  وصواجهنا نصكثريا ما ت 

مرآة هريودوت (اليت جتعل كل شيء يعرب املرآة هريودوت  وصاملصطلح السائد على أيامنا، كنص

مث ال نلبث ... 5.وتبتكر حقيقة شعرية هي اليت تبقى ويكتب هلا اخللودلتفقد حقيقتها ) الشهرية

وحنن نبحث عما تولع به األدبيات اجلغرافية فنجد إدالء هاما لفيلسوف مفكر رحالة ومنظر 

األمد فيها  طويل استثمار خالل من يتم ال أمة ما فهم إن" :"؛ يقولميشال أونفريللرجلة مثل 

 ومبهر سريع بديهي يف خلق التصورات، وغريزي منطقي غري نظام خالل ويف حتليلها، بل من

... 6"العشوائية امللطقة لالحكام واملواجدة يف املغمورة النقية نظام يعتمد على الذاتية ، أحيانًا

عن اإلمكانيات الواسعة للتطابق بني الشعري واجلغرايف، أو بني التعبري فنجد أنفسنا نتساءل جديا 

  .الرحلية الشعري والكتابة

والسؤال املركزي املوروث حول جوهر السرد الرحلي، هو ذلك السؤال حول طبيعة التجربة الرحلية؛ 

  ملاذا نسافر وما فائدة هذه السرود؟: أي السؤال 

لقد كان اجلغرافيون القدامى رحالة، وكان الرحالة القدامى جيوبون األرض لكي يطلعوا على احلياة، 

مر جغرافيا، ومنهم من يقف على حواف الرحلة يف مكان وسط بني ومنهم من ينتهي به األ

  .األديب والديبلوماسي وعامل االجتماع احلذق

فنجده شبيها مبوظف حكومي حيلل املعطيات يف مكتب مغلق ما،  تهحرفو  ننظر اليوم إىل اجلغرايف

لة هي أن واحلصي. عامل منسحب من العامل منقطع عن الناس ومهتم باملعطيات واإلحصاءاتك

  .املهام املنوطة باجلغرافيا قد حتولت اىل مهام استعمارية يف الغالب

ما الذي حدث لنزعة ارتياد اآلفاق وللولع مبعرفة ما يقف خلفها؟ هل : التايلهو السؤال املطروح 

  تشبع اإلنسان من معرفة العامل، أم أن معرفته مل تعد بريئة؟

اإلنسان قد انتقل بسرعة من استكشاف العامل أوال التقاء جابة السريعة تغرينا بالقول بأن اإل  

. وهو يبدو مسارا منطقيا. شروره، وثانيا انبهارا ومعرفة، إىل مرحلة الرغبة يف السيطرة على العامل

فبعد ذهاب دهشة االستكشافات اليت تظهر جيدا يف أدبيات عصر النهضة، وبعد نشأة النواة 

سكندر املقدوين مث النواة الثانية مع أوروبا املسيحية اليت انتقلت األوىل لالستكشاف العنيف مع اإل

بأعداد كبرية إىل اإللدورادو اهلندي يف أمريكا، أصبحت اللعبة ممكنة جدا، فقد ذهب سحر املعرفة 

 7. لتأيت مرارة املعرفة االسرتاتيجية ذات البعد املهيمن
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ما هي اإلمكانيات الواردة : ضوع سيكونالسؤال الذي يطرح نفسه يف اإلطار العام هلذا املو 

وكيف ميكننا تأويلها واحلصول على أبعاد جمازية حتافظ  للتواصل من خالل شفرات اجلغرافيا؟ 

على اجلدوى املستمرة يف الزمن لتلك السرود، يف ظل أن السرود االستعمارية اخلبيثة غالبا ما 

 يذهب سببها فتذبل ومتوت؟

مفهومه لرسم اخلرائط يف  ) قة شريكه الفلسفي فيليكس غواطاريرف( عندما قدم جيل دولوز 

، مل يستهدف مباشرة املمارسة اليت يشار إليها عادًة Rhizome"اجلذمور"الشهري  هماكتيب

بل إنه قد ركز، بدال من ذلك، على تطوير طريقة جديدة للنظر يف ممارساتنا . �ذا املصطلح

رائط جمرد تقنية علمية لتمثيل مساحة موجودة مسبًقا بشكل ال يعترب رسم اخلف. احلياتية والفكرية

نشاط حيوي،  -يف املقام األول-بل هو . ختطيطي عن طريق رموز، وإسقاطات ونسخ رمزي

هو طريقة لتصور نظام معرفة . يتضمن صالت بكل عملية طبيعية أو ثقافية أو فردية أو مجاعية

أيضا إفشاء ألسرار إنسانية كثرية وعميقة حول رسم اخلرائط يتضمن . ضمين يسري هذه العمليات

خمَرجات الوجود احليوي أو التشكيل النفساين أو طبائع اجلماعات، وكذا حول أي خلق فين أو 

  8.التزام سياسي

إ�ا خرائط  مت ختطيطها بقدر : سيقول دولوز تعليقا على املسافة الزمنية بني الطريقتني يف التعبري

يف . اإلنسان يرسم خرائطه الشخصية يف إطار الوعي اجلغرايف الداخلينشاط اإلنسان اخلاص؛ ف

أما النقاط واخلطوط واملسارات اليت . إطار ما تسمح به وظائفه من الوعي اجلغرايف بالتجارب

تتشكل منها اخلرائط فهي مسارات جتارب اإلنسان ونشاطاته وبراجمه وتعرجاته وحتوالته وعواقب 

دية، ومتثيالته اإلبداعية، إذ ال يفلت عمل الفكر والكتابة من هذا التحديد أفعاله وجمازفاته الوجو 

وقد   .تعيد قلب نظام الرؤى كليا أحياناالعام للممارسة اليت جتعل املشاهدة الربيئة للمسافر 

تعرب اخلريطة عن هوية املسلك وهوية " : "صارت مجلته الشهرية حول فلسفة اخلريطة معروفة

  9 ."ا تنصهر مع موضوعهاإ�. السالك أيضا

إن تأرخيا سريعا للخرائط جيعلنا نقف عند عسر متثيل سرعة احلياة مثال، فهل تصلح خرائط  

، علما أن األول 19كخطط املقريزي لتصوير العامل الذي رآه شارل  جوزف مينارد يف القرن 

يف إشارة واضحة إىل فعلي التأمل " واآلثار املواعظ واالعتبار يف ذكر اخلطط" مؤرخ يعنون كتابه 

والتعلم، يف حني أن مينارد هو  املهندس الذي كان يؤلف يف اجلغرافيا وعلم اخلرائط ألهداف 
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الواقع هو أنه حىت القرن التاسع عشر وظهور السكك احلديدية، واليت . صناعية وجتارية وهندسية

ذلك املسافات، مل يكن ممكنا ان نرى مثل هذه اخلرائط احلديثة  ستغري سرعات التنقل،فتغري ب

ففيها متثيل اخلسائر البشرية خالل . خرائط مينارد حتف حقيقية يف هذا ا�ال. تظهر إىل الوجود

جيلب هذا الرجل رسم اخلرائط . محالت  نابليون، ونرى فيها حركة اجليوش كتدفق متغري األحوال

إنه ميثل مشكلة متثيل التدفقات البشرية، واليت . ز جمرد استنساخ األسطحالغربية إىل نطاق يتجاو 

هناك . فاخلرائط أبنية ثابتة متثل وقائع حية متحركة...يصعب عادة  التعامل معها بطريقة جمدية

صعوبة بصرية يف رؤية األسطح بتفاصيلها، مث إن هناك العادة الغربية املخاتلة اليت جتعلنا نعترب أن 

عادة تنّبه هلا الرحالة أكثر من اجلغرافيني، ويف ...موضوعة على األسطح بشكل ثابت اخلطوط

إننا نسافر حول العامل لنعثر على اجلمال، لكننا إن : "ذلك يقول الفيلسوف رالف والدو إمرسون

  10".مل حنمله بداخلنا فإننا لن جنده 

اجلندي  يأخذهاكي ال حيرتمها بقدرما   لنرتك فيما يلي اخلرائط الواقعية اليت جيتهد الرحالة عموما

ولنعد فيما يلي إىل اجلانب التأويلي من اخلرائط؛ أي اخلرائط املتصورة للعامل . على حممل اجلد

  .خرائط اليوطوبيات: األمثل الذي ال يسكن عموما إال أذهاننا

  سياسات التمثيلاليوطوبيا و  -4

يوطوبيا طوماس مور هي . لة منذ ميالدها األولمن الغرب أن جند ترسيمة اليوطوبيا مرتبطة بالرح

وكذا يوطوبيا الفيلسوف النهضوي طوماسو  . جزيرة او أرض بعيدة يعثر عليها الفيلسوف مسافرا

اليت هي مدينة يكتشفها رحالة من مدينة جينوفا مث يروي حكايتها يف " مدينة الشمس"كامبانيال 

، "أطلنطس"ته قصة جزيرة غرقت يف البحر هي قالب حواري يذكر بافالطون الذي روى يف حمارا

واألمثلة تفوق إمكانيات احلصر، وخصوصا إذا دخلنا ميدان اخليال ...الدوس هكسلي" جزيرة"و

نوع من املسارات اليت . والظاهر أن الرحالت هي نوع من التطور الذايت. العلمي املولع بالرحالت

  11.جتاربه عرب ارض الزمن الذي نقطعه يف احلياةيقوم �ا اإلنسان على خريطة األيام وعلى أدمي 

ملاذا نسعى منذ أفالطون خلف اليوطوبيات؟ ونتصور دوما صورها املشوهة على املرايا يف ما 

  ؟"اليوطوبيات املضادة"أو " الديسطوبيات"يسمى 

ست ولي 12"ظاهرة ثقافية وعقلية متعددة األوجه"ان اليوطوبيات وفًقا لتعريف الربتو تيننيت هي  

يف الواقع، ال حترك . جمرد خياالت �دف كما هو معهود إىل املتعة والرتفيه بالدرجة األوىل



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة  2021 :السنة 1: عدد 10: مجلد                     
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  361 - 341: ص 

 

349 

  University of Tamanghasset- Algeria                              اجلزائر  -تامنغست ةجامع

يديولوجيات عموما، بل روح املالحظة وروح النقد اليت تعمل على درجة واسعة وبيات اإلطاليو 

ت يديولوجيات عاملية، تنتهي إىل ان تشكل خزانة من املوضوعاإتشبه ان تكون عقائد كونية، أو 

  13(...).املتكررة 

و اليوطوبيات املضادة عينا فصيحة للنظر صوب العامل الذي أمن هذا املوضوع تصبح اليوطوبيات 

إضافة إىل جعلها نفسها مؤشرا عقليا يقبع بني  الرؤيتني الفلسفية . حييط �ذه اليوطوبيا

ذات يوم  نفسه   والسياسية، دون أن تظهر براعة كبرية يف موضوع التنبؤ والتوقع الذي أعطى

أي "... إ�ا مسألة تأليف:"وكما يقول ريكور"...أدب التنبؤات: "كاسم هلذا النوع األديب اخلاص

يقول ريكور ... مزاوجة بني التفكري بعيدا عن اخليال، والتخييل لكشف خبايا التفكري

حلساسية اخلاصة وبيا هي مثرة التفكري واخليال واطو يليست تيارًا للفكر، فكل " وبياطاليو :"دائما

فتتنوع . اليت تؤخذ يف موقف اجتماعي معني وحلظة تارخيية خاصة، تتعامل �ا بطريقة خاصة

إ�ا تتعلق . "املواضيع اليت تتناوهلا املدينة الفاضلة، ولكن ميكن للمرء أن يستخلص مسات مشرتكة

ككل هو الذي ومع ذلك، فإن تنظيم ا�تمع  . (...) جبميع جماالت الفكر والنشاط البشري

  14".يتعرض للخطر يف املدينة الفاضلة

وهنا ميكن طرح السؤال حول وعي . الرحلة األفضل يف عامل اليوطوبيات هي رحالت يف الزمن

سواء ما صح منها  –وعي رمبا تكون أحاديث اإلسراء واملعراج . الرحالة القدمي بالتحرك يف الزمن

ونكاد نراه وعيا قابال للتحول إىل أحد . تراثنا قد صنعت له أرضية جيدة يف -وما هو دون ذلك

كذلك ستصبح رحلة خيالية علمية كاليت قام �ا ألدوس . األنظمة التواصلية اليت حنن بصددها

هي رحلة . رحلة يف الزمن حبثا عن يوطوبيا سيتضح زيفها سريعا" عامل جديد فاضل" هكسلي يف 

  .ف كما فعل طوماس مور ذات يومعلى منت عبَّارة اللغة، ال عرب مشرط الفيلسو 

تطرح اليوطوبيات مسألة هامة جدا هي طريقتنا يف وصفها على اعتبار اننا نصف شيئا ال قبل لنا 

ما هو النظام التواصلي الذي سيستعمله أي كاتب لكي يتواصل معنا يف إطار شيء يفرتض . به

 .كل اجلغرافيات املتاحةاف ويفيض فيما وراء  صأنه يشذ فيما وراء أي نوع من أنواع األو 

 "بتعاداال"وحنن حناول توضيح ما ميكن توقعه من املدينة الفاضلة يواجهنا املعىن األقرب الذي هو 

عن صعوبات اللحظة املشبعة بالشعور الرتاجيدي املصاحب ملسرية اإلنسان على األرض من 

بيا، الذي جيعل مبدأ السعادة و طهذا املفهوم القاعدي لليو . خالل استثارة متثيل أفضل يف املستقبل
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املختصرة يف صورة املتعة الطفولية يسود على مبدأ الواقع يف صورة تعمل دائما ضد اليوطوبيا؛ أل�ا 

  . يف الواقعية أمل أيتفرغ هذه األخرية من 

وهنا، ومن وجهة نظر أدب اخليال العلمي الذي يهتم كثريا بالرحلتني يف املكان والزمان، وجب 

الذين  ، و )وهم فئة هامة من الرحالة ال ننتبه هلا كثريا( ول صورة غزاة الفضاء القدامى السؤال ح

كان الغرباء عندهم هم غريبو األطوار من السكان األصليني لألراضي البعيدة اليت علمهم رائد 

أن ينتقلوا إليها ) كريستوف كولومبس؛ وليس نيل ارمسرتونغ وال يوري غاغارين( الفضاء األول 

هل "...السكان األصليون" -بشكل خال من الرباءة -د وصف أهلها بوصف بريء بع

جمرد وصف ذي طابع تارخيي، مبعىن أ�م وجدوا �ذه األرض قبل غريهم، مما ال " األصلي"

على اعتبار أن الفكرة الدينية اليت حركت غزو الفضاء القدمي تقتضي –يعطيهم أية أولوية دينية 

للسكان األصليني، ولنتذكر بأن أول واشهر من مّول رحلة كريستوف  بأن األرض هللا وليست 

  ؟"...الكاثوليكية"كولومبس هي إيزابيال 

من قبل الرجل األبيض " تصنيعا"خام ما حتتاج " مادة"أم أن األصليني هي تسمية تدل على 

رين الذي سيطرح مع مطلع القرن العش" محل الرجل األبيض"الذي محل نفسه مسؤولية معينة ؛

إشكالية جديدة حينما يدعي اجلرمان بأ�م أكثر بياضا من البيض اآلخرين الذين ال يتضح 

  15.بياضهم جليا

حرب "يف روايته  20و 19غزاة الفضاء الذين تصورهم هربرت جورج ويلز عند مفرتق القرنني 

تسي معاين كثرية لون مثري لالنتباه، فاألخضر يف الثقافة البشرية يك. هم رجال خضر اللون" العوامل

هي يد كثرية اخلري  أوروبااليد اخلضراء يف : يغلب عليها ان تكون متنافرة مناقض بعضها لبعض

والربكة وصاحبها ينبت ويتكاثر كل ما يزرعه، واليد اخلضراء يف الثقافة املغاربية هي يد الرجل 

زان احلق، ولكن الذي يعلم كل شيء ويقيم مي" اخلضر"الصادق، معىن قد ينسحب على النيب 

فالذهن األخضر ذهن الشباب الذي : األخضر يدل على الطبيعة والطبيعة كتاب متداخل املعاين

يعوزه العلم وتنقصه التجربة على عكس النيب اخلضر، واجلنة خضراء، والشباب أخضر، ولكن 

ليس يف األخضر دال على الوسخ يف الشرق األقصى، وهو لون يضعه دانيت أليغيريي يف املطهر و 

  ...اجلنة كما نتوقعه حنن
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يف رحلة  هلربرت جورج ويلز" حرب العوامل"احلاصل هو أن رجل الفضاء فيما نراه يأيت يف رواية 

 الكوكب األخضر ألجل إحالل لون آخر لن نكتشفه ألن رجال الفضاء يف ريدمطويلة �دف ت

نع البشر بأ�م ميتون الرواية، بعدما يسحقون البشر بشكل صاعق سريع مرعب، وبعدما يقت

بائدون ال حمالة، ينتهي �م األمر إىل أن ميوتوا تلقائيا حتت أثر اجلراثيم األرضية اليت مل يكونوا 

  .فاللون األخضر هو الذي يقتل اللون األخضر يف �ايه األمر. حمصنني ضدها

فهو اللون نفسه . قد جرهم ايضا هذا اللون 19الة يف القرن حللمالحظة فقط، فكثري من الر 

الذي استعمله مصممو البطاقات الربيدية ذات البعد الدعائي بدءا من منتصف القرن التاسع 

عشر لتقدمي صور للجزائر مغرية للشباب غري الراغب يف االنضمام اىل اجليش الفرنسي لغزو 

الواحات  بطاقات أهم ما فيها صور نساء عاريات مغريات يتجولن حبرية يف...الفضاء اجلزائري

اخلضراء، يوطوبيا جنسية نصفها الوصف اجلنساين للسكان األصليني على ا�م يوفرون للغزاة 

ممارسة جنسية متحررة يرفضها اخلطاب الرمسي فيربر االستعمار يف البداية لكي حيول هذه املمارسة 

حتدده  إىل عنصر جذاب للجنود املرتددين أو الذين يشتكون اجلفاف اجلنسي االورويب الذي

  16...املمارسة الكاثوليكية

ميكروميغاس رجل الفضاء األول الذي "إذا كان زائرنا املرخيي سيكتب تقريرا حول زيارته كما فعل 

، فإنه سيطيل )يف قصة فولتري الفلسفية احلاملة للعنوان نفسه(زار أرض الفلسفة واألدب معا 

يسكنه سكان أصليون رغم أنه مكان احلديث عن مفهوم اليوطوبيا، ذلك املكان الغريب الذي 

ولكنه )...حاصل يف األذهان كما عرب عنه أبو نصر الفارايب(غري أصلي ألنه نتاج العقل والتخييل 

تفسريا بديعا لطريقة بناء اليوطوبيا يف العرف البشري، فهو يتحدث يف " جيل دولوز"سيجد لدى 

، وهي  Erewhon" إرهون"موئيل بتلر عن  الرواية الطوباوية لص" االختالف والتكرار"كتابه 

الذي هو املعىن احلريف للفظة الالتينية "  ال مكان"مبعىن no-whereكلمة إجنليزية عكست 

utopiaخارج املكان"، مما يرتجم كأنه "ليس هناك"، أي "ال مكان: "، تعبري يقرأ بطريقتني "

-now : العنوان بالشكل التايلكتابة ) رفقة رفيقه غواطاري( ، ويعيد دولوز "يف أي مكان " أو

here بدال من no-where ... لتصبح اليوطوبيا احلقيقية هي تنويعات أبدية بآلة اخليال على

  17"هنا...و...اآلن"ما حيدث يف اللحظة البشرية بامتياز 

  التواصل الرحلي والتواصل الشعري -5
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من االحندار، واهللهلة، واالقرتاب نفسه الذي يث يالرحالت املعاصرة  تنتمي إىل هذا التقليد السرد

  . من التجربة احلميمية

يستوقفنا هنا املعىن اهلام الذي جيمع بني الكتابة واحلركة يف املكان؛ ففي الكالم كما يف الكتابة 

التوسع االفقي هو االستطراد، واملعىن اللغوي من الطرد أي اإلبعاد والتحريك يف املكان أو النفي 

ويف اللغات الغربية ذات األصل الالتيين أيضا جند . كلها معان مرتبطة بالتنقلأو السري بعيدا، و 

وهي كلمة يشري أصلها الالتيين نفسه إىل معىن املشي ... Digression املقابل هو كلمة 

  Digredi(18(والتنقل 

ورغم أنه مل . يف القرن الثامن عشر، سكنت الفيلسوف جون جاك روسو روح الرتحال هذه

لة، لكننا نعلم أنه قطع مئات الكيلومرتات عرب أوروبا، يف سويسرا، يف إيطاليا، يف يكتب رح

، وهو شرط ضروري 19"هوسه الغامض بالرتحال"ويتحدث أيًضا، يف االعرتافات، عن . فرنسا

حلياته العقلية، وقد الحظ أمهية ما حيدث يف السفر من التأمل يف األحياء، وكذا ما يف عرض 

  . ر، ومهي أو حقيقي من فائدةنفسه يف مكان آخ

. هو رحلة امشاج. وهو مفهوم على قرابة كبرية بالرحلة. روسو هو الذي اقرتح فكرة التجوال احلر

حتمل كل مواصفات الرتحال من ال استقرار جغرايف، وكل ما يستتبع . أو رحلة يف مرحلة جنينية

. 20"تقليد املتسكعني" قرتح تسميته ذلك من التأمل ومن طريقة التفكري الذي حيرتم ما ميكن ان ن

لذلك جيب . ميكننا بالطبع أن نوسع قائمة املسافرين والكاتب يف القرنني التاسع عشر والعشرين

أن نذكر شيخ الرحالة األوروبيني جريار دي نريفال، اليت تستند رحالته إىل أوروبا والشرق غالًبا 

ضلها عليها الطرق اجلانبية، شيء مما ميكن ان على رفض الطرق اليت مت حتديدها جيًدا، واليت يف

متاشًيا مع املسافرين . ، كما يقول صديقه غوتييه"طرق وطرائق النزوات والتعرجات"نسميه 

، أنه جيب، مع La Chambre rougeالسويسريني، بليز سيندرارز، الذي يدعي بوفييه، يف 

ؤالء املؤلفني املختلفني بالطبع ليس ما يوحد ه". أعمال كاملة تقريًبا"عدد قليل من اآلخرين، 

  21. فقط نوع من الرافعة مشبوهة قليالً دائًما

دعوة من مكان آخر بالنسبة هلم هو خيار وجودي، والذي يرتجم إىل ما يسميه كينيث وايت 

  22" أدب حدود"

 ....  
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يي، يف  يف هذا السياق التواصلي الشعري، يروي أحد أعالم أدب الرحلة املعاصر لنا نيكوال بوف

لكن  -، رحلة إىل الشرق L'Usage du monde" االشتغال على العامل"كتابه اهلام جدا 

الكثرية لرحالت لشرق املعهودة منذ ماركو بولو، إذ غالبا ما   صقصته ختتلف متاًما عن القص

كانت األهداف التجارية والدبلوماسية تنطوي على ضرورة اإلقامة يف عواصم مثل القسطنطينية و 

خيتلف األمر مع الرحلة املعاصرة اين يغلب تفضيل اهلوامش، ويف هذا حياد ايضا عن . فهانأص

منط من الرحالت ذات الطابع االستعماري اليت حيركها اهلاجس اجلنسي املتلذذ كما هي حال 

وكل هذا ال مينع ظهور العناصر املفاجئة اليت وصفناها . فلوبري مثال كأشهر أمنوذج على ذلك

ة؛ فهناك دوما أحداث غري متوقعة وحلظات من االنزعاج وحىت من الكوارث احلقيقية جترب بالشعري

فعندما علم "كما هي احلال يف رحلة المارتني إىل الشرق؛ . املسافر على تعديل مشروعاته

المارتني بتدهور صحة ابنته اليت بقيت يف بريوت، ختلى عن الذهاب إىل مصر وعاد مباشرة من 

وهكذا . 1832ابنته قد توفيت بالسل، يف ديسمرب " جوليا"قدسة إىل لبنان، لكن األراضي امل

يكمل المارتني رحلته، فبعد اليونان، وزيارات الساحل السوري وفلسطني، جند الشاعر 

الواقع انه يرفض مجيع . الدبلوماسي ألفونس دي المارتني  يزور دمشق، تدمر، والقسطنطينية

اليت تثري يف نفس الوقت رحلة حج ورحلة ثقافية، لصاحل املتوسط مراحل رحلة البحر األبيض 

)" 1835(رحلة خاصة به ال ختلو من طموح سياسي مت تأكيده عدة مرات يف رحلته يف الشرق 
23 .  

ليد التواصل يف أدب الرحلة وال حيسب على العنصر الذي اوالواقع هو أن كل هذا يبقى من تق

عالمة ال تنتمي ال إىل الوصف . سرودها إىل عالمة مستقلةنقرتحه هنا من حتول الرحلة و 

بل إن التواصل . اجلغرايف احملض وال على الوصف األديب لألمكنة باملفهوم الذي درجنا عليه

الرحلي يف احلاالت اليت تستوقفنا ونستنطقها يصبح عالمات خاصة جدا، عالمات حتقق منطا 

السبيل التأويلي والبعد : خللق املعىن مرتبطني بالشعرمن باب حبثه عن سبيلني " شعريا"تواصليا 

   .اجلمايل

دب الرحلي هي تشبع هذا األدب بروح لأل ةمدخل آخر هام جدا لتطور األنظمة التواصلي

يف سياق حديثها عن ) ساأاألوربية ر (دبية الغربية معاصرة جتدد اخللفيات املعهودة يف الكتابة األ

الرجل الفائق الذي . عهودة قلما تضحي مبوقع السيد الغريب املهيمنمة التمثيل املظإن أن. اآلخر
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كمة ا احملحبث يصبح نظام التوصيف كله نوعا من  رتبة وأقل مستوى،أدىن منه م أهلهيزور مكانا 

خالقية التارخيية احلضارية للبلدان اليت يتم وصفها؛ واليت غالبا ما يتم تقزميها إىل نظام خمتصر األ

نظام متثيلي ميثل حقيقة نصية ال . ل على نفسها فقطيها بطريقة حتبطسهل ر ييت من األوصاف ال

  . نصية-ىل حقيقة خارجإتعاين كي تتحول 

مررت مبقهى يف : " (ع خطواته يصف بعض مدارج رحلته بذا صديقنا بوفيي الذي فضلنا تت هاهو

 فيما هو اءساملشاهدت ذلك . كن مستعجال، نبيذ أبيض يقبع أماميأضواحي زغرب، مل 

كانوا حافيي القدمني، بأردية سود   –جنازة متر وشاهدت مصنًعا يفرغ من أهله، و تالشى، ي

قضمت نصف فلفل . تشاجر اثنان من طائر ابو زريق بني أوراق شجرة زيزفون. وصلبان حناسية

آخر  حار مليء بالغبار كان بيدي اليمىن، استمعت إىل أعماقي اليوم إىل اال�مار السعيد ليوم 

لة على اإ�ا وضعية رائعة، ميكن التعليق على كل كلمة قاهلا الرح). نه كان واقفا على جرفأك

، ولكن يف )عاصمة كرواتيا(نالحظ أوًال أن املسافر ليس يف وسط مدينة كبرية . حدة

يف نوع من احلامل الغريب، ال يصف . ، وهو يف وضٍع غريب األطوار يستمتع به متاًما"الضواحي"

ي فقط املشهد الذي حييط به، سواء يف املناطق احلضرية أو الريفية، فهو يقدم نفسه كعنصر بوفي

". غرور"بالنسبة لبوفيي، كل شيء ليس جمرد . مادي للواقع نفسه، كمادة هشة مقصودة لتختفي

أو بشكل أكثر دقة، فإن الطابع الزائل للوجود البشري مقبول، أفضل، فهو يوفر �دئة عميقة، يف 

، وعامل )استعارة املنحدر(ع من التعايش بني موضوع ما، منذ البداية، يقدم نفسه على ا�ار نو 

الشجار على (والصراع ) الفلفل احلار(، التفكك واهللهلة )الدفن(تتقاطع مع عالمات املوت 

هل نتعامل مع شكل من الرواقية اجلديدة؟ أكثر من جمرد قبول مصري، من الضروري )... الشجرة

من ذلك أن نتحدث، يف حالة بوفيي هذه، عن فلسفة اخلسارة، ليس مبعىن الدافع املرضي،  بدالً 

هل كان من الضروري قضاء سنوات يف . ولكن مبعىن البحث عن الذات يف انسجام مع العامل

تآكل ومتزق، واحتكاك فكري وجسدي  -الرحلة احلقيقية  -السفر؟ نعم، بال شك، ألن الرحلة 

 24".ضي على االتصال بواقع غريبعلى حد سواء يف

السياسي احمليط؛ /ياق التارخييسثر بالأالغالب يف تأويل هذا احلدث التواصلي هو أن الرحلة تت

سياقات . شباعإرطة و�مة بال نخيوية ومحالسياق العام أوال، مث السياقات اجلانبية اليت تظل 

لة أو ذلك الذي تنتجه الرحلة رحنتج الأ الواقعة الرحلية واخلطاب املالزم هلا؛ سواء اخلطاب الذي
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 يه. ومتوت ويتم تعويضها بسياقات أخرى ىتبل. بصفة بعدية، هي سياقات متحولة ومتكاثرة

ختضع  إ�ا: فكثري منها حيدث له ما حيدث لإلرساليات اللغوية. أيضا سياقات مسافرة رفقتنا

ان مسافر كوإذا  . الت تغري مسارا�احن الر أاخلطابات تغري مسارا�ا مثلما . للتحريف فالتحوير

إنه يتأثر بسفره . املس يسري حسب مسار حمدد سلفا فإن املسافر اليوم خيضع لرتتيبات خمتلفة متاما

 ةو معاينأو تربير أألنه مسافر صوب جتربته وال يسافر حممال بتجربة مسبقة يبحث هلا عن تطوير 

  .ليطمئن قلبه

مشهورتان ينطلق مسافر اليوم من إحدامها؛ واليت هي مقوله رالف  رمبا ختتزل هذه املسافة مقولتان

ن مل نكن منتلك مجاال إ احنن نسافر حبثا عن اجلمال الذي يف العامل، ولكنن"والدو  إمرسون 

لكي يصل ... داخلنا قبل البدء يف الرحلة أصال فإننا لن نعثر على اجلمال الذي يف العامل ابدا

ىل أي حد كنا إكسلي الشهري اليت مفادها إننا إمنا نسافر لكي نكتشف هذا املسافر إىل مقوله ه

  .على خطإ

ال يستغرق . الرحلة ال حتتاج مربرا وال هدفا: " "يعرب بوفيي عن هذا املعىن بشكل خاص، فيقول

حنن نعتقد أننا ذاهبون يف رحلة، ولكن سرعان ما . األمر وقًتا طويًال لتثبت لنا بأ�ا مكتفية ذاتًيا

  25"كون الرحلة هي اليت تذهب فينا، ورمبا تذهب بنا إىل غري رجعةت

املريح للرحالة؛ " املوقع"الظاهر هو أن الرحلة تنطلق من إمكانيات وجود مركزيات معينة تنشأ من 

وما ... موقع يعززه فعل إلقاء النظرة، علما أن الرؤية والرأي يصدران عن املنطقة الثقافية نفسها

األدبية هو أنه حيدث نوع من التخلي عن املركزية الغربية املعهودة لفائدة نوع من حيدث مع الرحلة 

فليس ذهاب الرحلة فينا مث ذها�ا بنا على غري رجعة جمرد تدويرة . باجلغرافيا" اإلنساين"الوعي 

  . بل هي جتربة يف الوعي عميقة. بالغية، أو لعبة كالمية

هي اسرتاحة ال . نعلم عواقبها الأو جماهيل ىن صوب جماهل الرحلة �ذا املعىن تصبح هجرة يف املع

  . املفارق" الشعري"اسرتاحة من اليومي حترك سيل االستثنائي . ختلو من أبعاد درامية

ويعتقدون أ�م قادرون على التحكم يف الزمان واملكان مث . يؤمن األوروبيون املعاصرون بقوة العقل 

  .العقل على كل شيءسالح م النهضوية املهيمنة بخضاع مجيع عناصر الطبيعة إلراد�إ
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ماذا حيدث حينما يصبح العقل نفسه مرحتال من مداراته؟  حينما يتغري احمليط العقلي حيث تسود 

. فلسفات أخرى عدا السبق احملموم، التنافس ا�نون على الريادة، مث تقديس الفردي على اجلماعة

  ؟أي عدا مبدأ تقدمي الشعري على الثقايف

حينها حتدث للعقل غربة تنقل السرد الذي هو استعادة أحداث إىل األداء الشعري الذي هو 

تفجري لطاقات الدهشة الكامنة يف التجارب ويف عمليات الوعي؛ مما ال مينع اهلدف التقليدي 

النظر صوب السفر باعتباره حتسًنا يف الذات وزيادة : للرحلة الذي تدور حوله رحى جل الرحالت

لقد عشت :" املعىن الذي ذكره صاحبنا الرحالة يف بعض سياقاته الرحلية قائال ووه. املعرفة يف

  .26"غزو العقل بالال معقول"

فنحن من . يعيدنا هذا التأمل الفلسفي إذن إىل فكرة ارتباط الرحلي باحلميمي اليت ذكرناها سابقا

جتارب ذاتية  يف تغري: شخصية مغامرة رخالل جتربة السفر نطل على ذواتنا، و الرحلة يف �اية األم

الرحلة . عودة على احلميمي من خالل منظار املختلف والغريب. حيركها مهماز األمكنة األجنبية

والزمان اليت قد تبدو منطلقة من حرية  واملكان العامل مع تصلح أن تكون إعادة رسم للعالقات

وكذا  معروفة؛ غري االتصال املريب مبدينة وضياع كما رأينا أعاله مع بوفيي، القلق الذي حيدثه

االستعداد الذي وصفناه بالشعري للفرح، شعور االبتهاج، التفاؤل الصميمي للرحالة، وذلك 

الفائق  الوعي الشعور اهلش السريع واجلدير بالتدوين بالسيطرة الال�ائية على املكان والزمان، حلظة

يعمل  مثينة اللحظات هذه أن يف السبب هو هذا. وحدود األشياء بتجديد صالت احلدود

  . الكتاب املدونون لرحال�م على نقلها حبرص كبري من جيل إىل جيل

وليس بعيدا عن هذا الدور للخيال الذايت املتعايل على احليثيات االيديولوجية واإلحداثيات 

أعاله، ما أورده شارل  الفلسفية واالعتبارات الثقافية والتارخيية وحىت اخلطابية اليت استغرقنا فيها

  :اليت نرتمجها فيما يلي" سفر"بودلري يف قصيدته 

 والصور، عاشق البطاقات ، للطفل بالنسبة

 .الشاسعة شهيته يساوي الكون

 !املصابيح حتت ضوء العامل أعظم ما! اه

 !صغريا دائما الذاكرة عامل تراه
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 ، ملتهيب الذهان سنخرج صباح ما، يف

 ، وباملرارة ياءباالست مثقلة والقلوب

 ، السهام الطائشة إيقاع نتبع وسوف

  :املدى احملدود البحار على مدانا الال�ائي هي حتاكي

 .السمعة سيئ وطن من بالفرار سعيد بعضنا

 يفرون من قرف املهد املتطاول، آخرون

 ، امرأة عيون وقلة منا؛ املصابني بفتنة الغرق يف

 .حتمل اهلاوية اليت العطور سعداء بالفرار من استبداد

(...) 

 يغادرون الذين الوحيدون هم احلقيقيني املسافرين لكن

 ، البالونات مثل ، خفيفة قلوب ، فتغادر

 ، ال يهربون ابدا خوفا من املوت ال املكاتيب

 !حي على الرحيل: ال يقولون إال السبب، معرفة ومن دون حىت

 

 ، كالغيوم رغبا�م الذين أولئك

   ال اجلندي الويفكح ، حيلمون والذين

 ، معروفة غري ، متغرية ، كبرية مدافع ملذات     

  27!ال وصف وال اسم يكفيهم أبدا والذين

  

  الخاتمة

يف ختام هذا العرض حناول مجع اخلالصات اليت تراكمت عرب السطور والفقرات، واليت أوردنا 

  .بعضها لتجلي ضرورة النطق به يف حينه، بدال من انتظار �اية البحث

إحدى اخلالصات اهلامة ستكون أن أدب الرحلة قد انتهى به املطاف عرب العصور إىل خلق 

فهوم شبكة من الرموز والعالمات ذات البعد العاملي، فكأن منطوق أدب الرحلة حيظى مبا يشبه امل

. وهي حالة كتابية خاصة. لنمط من الكتابات تغري أقاليمها دون أن تتالعب كثريا بالسنن عامليال
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وليس سبب األمر انطواء للنوع حول قوانينه فيما يشبه النزعة املاضوية والتكلس وفتح باب اهليمنة 

للتقاليد الكتابية، بل إن هنالك فلسفة متكاملة حتدد إىل درجة بعيدة مكونات النظام التواصلي 

االستعداد  احلركة يف املكان، الضياع الزمين، متثيل اآلخر وتعقيدا�ا،: يف هذا النوع حتديدا

لالنبهار، هيمنة االنطباعات األولية، وظهور ما ميكن ان نسميه بالعقل الوجداين، مث مسائل اهلوية 

) املسافر(من خالل لعبة املرايا ومرآة هريودوت رأسا؛ تلك اليت حترف الصور لكي متنح الرائي 

  إمكانية مراجعة مكتسباته

اليت هي روح " روح العصر"حلي قد ذاب يف على يد ثانية سوف نالحظ أن نظام التمثيل الر 

 نفسه ملفهوم، تسويق يبدو أنه قد طال حىت اعصر االتصال والتسويقمشبعة بقيم وباراديغمات 

دميقراطية الادثة احمل"نوع من أو ) هابرماسحسب مصطلح يورغن " (العقالنية التواصلية"ة رايحتت 

ارك شتن الفاعلني يف الدائرة الرحلية ينتهون إىل المبعىن أ...) روريتحسب تصور ريتشارد " (عامليةال

ورمبا جيوز لنا . العمومي الشامل الكلي ألجل التواصلتسعى  حركة، ويندرجون ضمن يف الفضاء

أن نعد هذا امللمح نوعا من التصحيح الذي قام به الرحالة الذين ازدهر عصرهم يف ظل األنظمة 

نوع من التشاركية التواصلية القابلة للمحادثة؛ أي إلدراج  الرأمسالية االستعمارية، لكي يتحول إىل

حسب  –" لوحات ميتة"صوت خمتلف،صوت املقهور الذي كان حظه من قبل ال يتجاوز تكوين 

والذي يؤهله أدب الرحلة اليوم إلدراج صوته يف املنظومة املنتجة للحوادث  -تعبري الرسامني

  .التمثيلية ألدب الرحلة اخلطابية اليت ستنتهي إىل تشكيل اخللفية

أثناء تركيزنا على اجلانب املادي لفعل الرتحال، واجلانب اإلجرائي ملرتادي اآلفاق املعول عليهم، 

أ�م ينتهون إىل خلق باراديغمات جغرافية، أو  أيوالذين ينتهون إىل رسم خرائط لغريهم؛ 

ط تعاين مما يعاين منه الشعر يف اخلرائهذا الرتكيز بأن  أثناءعالمات على أدمي األرض، الحظنا 

النهاية األمر، وميكن هلايديغري يف �اية املطاف ان يفسر اإلشكالية اليت رصدها ميشال أونفري 

، والذي ينتهي يف مراحل بعدية كثرية إىل "اجلغرايف"و" الشعري"اجلوار الغريب بني بفيما يتعلق 

الشعر يهب األمساء اليت ختلق الكينونة و  أنما مفاده  هايديغري ؛ إذ يقولالتماهي بني االثنني

كذلك السرديات اجلغرافية  تعمل على ... جوهر األشياء، وال تكتفي بتسميتها فحسبُ تشكل 

رصد وقائع عقلية من خالل رصدها للمواقع الفعلية، هنالك فكرة نقرتحها هنا قد تكون طريقا 

هذه النصوص على الرتبية الدميقراطية  جيدا للباحثني يف فلسفة السرد اجلغرايف، تلك هي عمل
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للعامل من خالل تسليط عني غري انتقائية وغري طبقية على األرض وأهلها، فنحن جنوب رحلة مثل 

رحلة ابن بطوطة أو ابن فضالن أو رحالت هكسلي او جان كلود كاريري، فنجد الواحد قد صّور 

ويف خمتلف املناطق اليت مّر �ا أو أقام فيها،  الرحلة والعادات والتقاليد واحلياة واألخالق يف عصره،

فلم يغفل شيئا ممّا يراه ضروريا، استقصاء بصري وثقايف يسّوي بني خمتلف أطياف الناس، من 

  .احلكام واألعيان وأبناء الشعب البسطاء

الرتبية اجلغرافية قد تكون عالجا ناجعا لكثري من أمراض احلضارة، من خالل رفض االنغالق 

ي، وجتاوز عقدة تصفية احلسابات التارخيية، وتوسيع اجلدل حول مسائل اهلوية �دف النفس

  .التقليل من حدة االختالفات

. من وجهة نظر رابعة سوف جند أن هنالك دورا تأويليا لفعلي النظر والتمثيل يف األدب اجلغرايف

سواء خرائط ( رسم اخلرائط فما ميكننا أن نستخلصه كدرس من دولوز وغواطاري هو أن 

اجلغرافيني احملرتفني أو اخلرائط الذهنية للمسافرين الذين يتبعون سبال مرسومة معدة سلفا، أو 

: يبتكرون على هامش الرحلة خرائط يصفون خطوطها عرب سرودهم اليت هي ذات أداء مزدوج

مسبًقا  ال يعترب جمرد تقنية علمية لتمثيل مساحة موجودةرسم اخلرائط إذن ... أيقوين وكتايب

نشاط  -يف املقام األول -بل هو . بشكل ختطيطي عن طريق رموز، وإسقاطات ونسخ رمزي

هو طريقة لتصور نظام . حيوي، يتضمن صالت بكل عملية طبيعية أو ثقافية أو فردية أو مجاعية

رسم اخلرائط يتضمن أيضا إفشاء ألسرار إنسانية كثرية وعميقة . معرفة ضمين يسري هذه العمليات

ول خمَرجات الوجود احليوي أو التشكيل النفساين أو طبائع اجلماعات، وكذا حول أي خلق فين ح

  .أو التزام سياسي

وإذا كنا يف عرضنا قد اخرتنا االنتهاء بقصيدة بودلري اليت ترسم برباعة مالمح املسافرين رمسا متعدد 

وخالصة . أدب الرحلة األبعاد، فإننا سنقف هنا أيضا عند حدود التواصل الشعري يف إطار

واخلرائط . اخلالصة هي أن الواقع مهما اتسعت رقعته وانتفخت به اخلطابات الواصفة يظل حمدودا

ال تقول كل شيء من مضمرات أمر هذا الواقع الذي يتحول يف أدب الرحلة إىل حركة أفقية تنتج 

ى امللجأ التأويلي هلذا يبق. نوعا من الوجدان اجلذموري كما يقول دولوز وشريكه غواطاري

فالبعد الشعري مينح املعاين اليت تتولد يف كنف . للمشاهدة نبعا ال ينضب ملدوين هذه الرحالت 

  .اجلغرافيا إمكانيات غري متناهية تبدأ بعد متام رسم اخلريطة، وتستمر حىت بعد �اية الرحلة
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