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الرحلة  أدب  نصوص  أمهية  من  الرغم  عىل 
التونيس، وما تتضمنهُ من معلومات وآراء هامة، فإهنا 
حسب رأينا مل تلقى العناية املُستحقة من قبل الباحثني، 
املغريب،  الرحلة  أدب  حول  املنجزة  باألعامل  فمقارنةً 
ا. وربام  ا جدً تواضعً يبدو اإلنتاج حول مثيله التونيس مُ
يف إطار حماولة جتاوز هذا النقص، نجد كتاب الباحثة 
أنس دباش: الرحالة التونسيون يف فرنسا خالل القرن 

يف  هو  والذي   ،(Les voyageurs tunisiens en France au XIXe siècle) عرش  التاسع 
األصل أطروحة لنيل درجة الدكتوراه ناقشتها الباحثة يف جامعة السوربون سنة 2012.

ددُ الفرتة املدروسة يف القرن التاسع عرش، فإن الباحثة  وإذا كان عنوان الكتاب حيُ
تعودُ يف إطار تقديمها للسفراء التونسيني إىل فرنسا إىل القرن الثامن عرش، حيثُ تقدمُ 
قائمة مفصلة عن هؤالء الرحالة، بدايةً باحلاج مصطفى آغا الذي زار فرنسا يف مارس 
من سنة 1704 بتكليف من الباي إبراهيم الرشيف (ال خليل الباي كام ورد يف الكتاب)، 
ثم يوسف آغا الذي كلفهُ الباي حسني بن عيل (1705-1735) برئاسة الوفد الذي أرسلهُ 
ا بكل من عيل آغا وحممد خوجة (1742)، إبراهيم  إىل امللک الفرنيس سنة 1728، مرورً
 ،(1797) خوجة  حممد   ،(1777) آغا  سليامن   ،(1772) شاوش  عيل   ،(1770) خوجة 

وصوالً إىل مُصطفى أرنأوط (1802).
بعد هذا التقديم املُجمل لطالئع التونسيني ممن وضعوا أقدامهم يف بالد األنوار ال 
كتجار أو ربام عبيد بل كسفراء، وصلوا إىل فرنسا يف مهامت رسمية، تعود املُؤلفة للحديث 
عن سفراء ورحالة القرن التاسع عرش، فقد حاولت يف العنرص األول من عملها تقديم 
ا   ملحة تارخيية عن هذه الرحالت، سواء من خالل الكتُب التي خلفها هؤالء، أو خصوصً
باالعتامد عىل اجلرائد والكتابات الفرنسية، حيث حتدثنا مثالً عن الصد الكبري لرحلة 
ؤكدةً  حممود كاهية حاكم حلق الوادي إىل فرنسا سنة 1825 يف بعض األعامل الفرنسية، مُ
اجلهات  قبل  من  والتبجيل  االستقبال  بحسن  دائامً  حيظون  كانوا  التونسيني  السفراء  أن 

الرسيمة الفرنسية واألوساط املُثقفة.
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الباحثة  تتناول  عرش،  التاسع  القرن  رحالت  بعض  تقديم  أي  اإلطار،  نفس  ويف 
أول  أهنا  اعتبار  عىل   ،1846 سنة  فرنسا  (1837-1855) إىل  باي  أمحد  رحلة  بالتفصيل 
أمهها  لعل  ورمزيات،  دالالت  من  لذلک  وما  أوروبا،  إىل  تونيس  حاكم  هبا  يقوم  رحلة 
بعد  فيام  لذلک  كان  وما  أوروبا،  يف  احلاصل  التطور  عىل  التونيس  الرسمي  االنفتاح  هو 
السيايس  العسكري،  الصعيد  عىل  تونس  يف  اإلصالحية  احلركة  تطور  عىل  نتائج  من 

واالقتصادي...
وإذا أمكن التأكيد هنا عىل أن رحلة أمحد باي إىل فرنسا هي أول رحلة رسمية حلاكم 
تونيس إىل أوروبا، فإن هروب موالي احلسن احلفيص (1526-1543) أو جلوءه إىل بالط 
سلطنة  عن  بربروسا  الدين  خري  قوات  قبل  من  تنحيته  بعد   1534 سنة  اخلامس  شارل 

تونس، يمكن اعتبارها أول رحلة حلاكم تونيس إىل أوروبا خالل الفرتة احلديثة.
نالحظ  أن  يمكن  فرنسا،  إىل  باي  أمحد  لرحلة  الكتاب  صاحبة  تناول  إىل  وبالعودة 
الزمان  أهل  إحتاف  كتابه:  يف  الضياف  أيب  بن  أمحد  دونهُ  ما  عىل  اعتامدها  عن  فضال  أنهُ 
الفرنسية  الكتابات  من  عدد  إىل  أيضا  استندت  فقد  األمان،  وعهد  تونس  ملوک  بأخبار 
النساء  مع  الباي  ”تلطف“  ومنها  الرحلة،  هذه  عن  اخلفية  اجلوانب  بعض  كشفت  التي 
“ عند مشاهدة فصول إحد األوبريات الكوميدية بدار األوبرا... الفرنسيات، ”دهشتهُ

جرائد  يف  فرنسا  إىل  التونسيني  رحالت  حلضور  الثاين  املحور  املُؤلفة  وخصصت 
جريدة  أول  باعتبارها  اجلليس،  أنيس  باريس  برجيس  جريدة:  ا  وخصوصً العرص، 
عربية تصدر يف فرنسا (1859) ويرشف عليها اللُبناين رشيد الدحداح والتونيس سليامن 
ؤكدةً عىل الدور املحوري الذي لعبتهُ هذه جلريدة يف نرش املعرفة يف أوساط  احلرايري، مُ
النخب املُثقفة والسياسية بالعامل اإلسالمي عن العامل األورويب وما حققهُ من تطور تقني 

وثقايف.
: ”رحالت التونسيني  وعىل الرغم من أمهية هذا املحور -كام سنبني فيام ييل- فإن عنوانهُ
يف صحافة العرص“ (Le voyage des Tunisiens dans la presse de l’époque)، قد ال 
عطيات، حيث تم ختصيص حوايل 37 صفحة للحديث عن  يتوافق مع ما تضمنهُ من مُ
صحيفة برجيس باريس  من بني جمموع 40 صفحة التي ضمها هذا العنرص. كام يطرح 
اعتبار  يمكن  هل  كالتايل:  سؤال  هيئة  يف  طرحه  يمكن  آخر  إشكاالً  أيضا  املحور  هذا 
سليامن احلرايري رحالةً وهو املُقيم بفرنسا منذ سنة 1856 وهبا تويف ودُفن سنة 1877؟
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ا  هذه املالحظات ال تنفي أمهية ما قدمتهُ املؤلفة من معلومات غزيرة وموثقة جيدً
عن جريدة برجيس باريس أنيس اجلليس النصف شهرية الصدور، وشخصيتي رشيد 
ا فيام يتعلق بالدور الذي لعبهُ هذا األخري، وهو  الدحداح وسليامن احلرايري، وخصوصً
العارف املتحكم يف ناصية اللغة الفرنسية واملحيط بتفاصيل التطور الذي حققتهُ فرنسا 
كنرشهِ  الغرب،  حققهُ  الذي  والتقني  العلمي  بالتقدم  التعريف  حاول  حيث  وحيثياثه، 
والضباب  والربد  واحلرّ  الرياح  أسباب  ،أي  اجلوّ حوادث  يف  ”رسالة  بعنوان:  رسالة 

والرعد والربق وقوس قزح ونحو ذلک.“
وفيام يتعلق باملحور الثالث، حاولت الباحثة رصد حضور أدب الرحلة يف اجلرائد 
التونسية، بداية بجريدة الرائد التونيس، اجلريدة الرسمية  للدولة، وأول جريدة تصدر 
يف تونس بتاريخ 22 يوليوز 1860، مشريةً إىل أن أول مقال يمكن تصنيفه يف إطار أدب 

الرحلة، قد صدر حتت عنوان: ”الصادق باي يف اجلزائر“ بتاريخ 5 أكتوبر 1860.
ا من أدب الرحلة فهي جريدة احلارضة التي  أما اجلريدة الثانية التي ضمت نصوصً
صدر أول أعدادها بتاريخ 2 غشت 1888 وتواصل صدورها إىل سنة 1910. ونجد بني 
ا أخبارا عن  رحلة عيل بن سامل الورداين إىل  صفحات هذه اجلريدة وعىل امتداد 28 عددً

إسبانيا (1890-1888).
وعىل الرغم من تأكيد الكاتبة عىل أن رحلة الورداين متثل أول رحلة عربية معارصة 
روحي  الفلسطيني  أن  إىل  اإلشارة  علينا  فإنهُ  العريب،  القارئ  عليها  يطلع  إسبانيا  إىل 
اخلالدي واملغريب أمحد الكردودي قد سبقا الورداين إىل زيارة إسبانيا، حيث دون األول 
رحلتهُ حتت عنوان:  رحلة األندلس، يف حني عنون الثاين متنها بـ:  التحفة السنية للحرضة 

احلسنية باململكة اإلصبنيولية.
وعالوة عىل نصوص رحلة الورداين إىل إسبانيا، نرشت جريدة احلارضة مقاالت 
والبشري   ،1900 سنة  بباريس  العاملي  املعرض  إىل  رحلته  حول  بلخوجة  حممد  من  لكل 

صفر عن رحلته إىل مرص.
ويف هناية هذا املحور قدمت املؤلفة جمموعة من االستنتاجات أكدت فيها عىل طبيعة 
ا هناية القرن التاسع عرش وبداية  التحوالت التي عرفها الفكر التونيس واإلسالمي عمومً
القرن العرشين فيام يتعلق بالقبول بفكرة سفر املُسلم إىل العامل املسيحي، فلئن وقع تربير 
رحالت القرن الثامن عرش وبداية القرن التاسع عرش باملهامت الدبلوماسية، فقد توسع 
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هذا التربير إىل األسباب العلمية أو ما يعرف بعبارة: ”األخذ بأسباب التقدم“ مهام كان 
مصدرها.

فرنسا،  ا  وحتديدً أوروبا  إىل  التونسيني  سفر  مناسبات  تكررت  اإلطار،  هذا  ويف 
اتسمت  وإن  صحفية،  مقاالت  هيئة  يف  مرة  أول  ظهرت  التي  آثارهم  حجم  تزايد  كام 
باالختصار بالنظر إىل طبيعة الكتابة الصحفية، فإهنا قدمت جانبًا مهامً عن نظرة التونيس 
ا االهتامم بالتقدم السيايس والعلمي  إىل أوروبا، حيث يظهر وكام تؤكده املؤلفة خصوصً
أدب  كتب  أوىل  يف  فصلة  مُ وبصفة  بقوة  االهتامم  هذا  معامل  وتظهر  فرنسا.  حققتهُ  الذي 

الرحلة التونيس، أي كتايب حممد السنويس وحممد بريم اخلامس.
الرحلة  أدب  يف  أساسية  اعتربهتا  مسألة  الكاتبة  عاجلت  الرابع،  املحور  ويف 
ا  التونيس اخلاص بفرنسا، أي قضية نظرة الرحالة التونسيني إىل املرأة الفرنسية خصوصً
ا، مربزةً اختالف مواقفهم بني من نظر بإعجاب إىل مظاهر تطور املرأة  واألوروبية عمومً
أمثال  وتعليمها  املسلمة  املرأة  ”حترير“  عىل  العمل  إىل  بالتايل  فدعا  وحتررها،  األوروبية 
دور  أن   ورأ األوروبية  املرأة  حترر  أنكر  من  وبني  بلخوجة،  وحممد  احلرايري  سليامن 
املرأة املسلمة يقترص عىل املنزل وتربية األبناء كام هو احلال مع أمحد السنويس وأمحد بن 

أيب الضياف.
تابعة نظرة الرحالة التونسيني جتاه املرأة األوروبية، تُقدم املؤلفة نموذجا  ويف إطار مُ
كتابهِ  ففي  األندلس،  جهة  يف  اإلسبانية  املرأة   بخصوص  بكر  أبو  سعيد  لنظرة  طريفا 
املعنون: دليل األندلس أو األندلس كأنک تراه، يتحدث الكاتب عن الشبه املوجود بني 
املرأة األندلسية ومثيلتها املسلمة عىل مستو احلشمة، فهي كام يقول تدير وجهها عندما 
يقوم أحد الفضوليني بالتقاط صورة هلا، كام أهنا تُفضل التجول يف صحن الكنيسة عىل 

ارتياد األماكن العامة.
النسخة  يف  املُقارنة  جانب  حمدودية  إىل  اإلشارة  يمكن  النقطة  هذه  من  وانطالقا 
التونسيني  رحالت  بني  املقارنة  نقصد  وهنا  دباش،  أنس  الباحثة  أطروحة  من  املنشورة 
ممن  العرب  ورحالت  التونسيني  حالت  بني  أو   ،أخر أوروبية  بلدان  وإىل  فرنسا  إىل 
زاروا فرنسا، حيث مل تقع املقارنة إال مع رحلة الطهطاوي وتم تغييب كثري من الرحالت 

املغربية مثل رحلة اجلعيدي (1876) أو اجلزائرية مثل رحلة سليامن بن صيام (1852).
جهة  يف  اإلسبانية  املرأة  من  بكر  أبو  سعيد  موقف  مقارنة  أن  القول  يمكن  وهنا 
وآراء  مواقف  مع  إسبانيا  إىل  رحلته  متن  خالل  من  ا  عمومً الورداين  وآراء   األندلس 
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الرحالة التونسيني إىل فرنسا، يكشف عن منطلقات وأحكام مسبقة أو عن أهداف كل 
فريق من الرحالة؛ فهدف رحلة الفريق األول هو البحث عن املجد األندليس ”الضائع“ 
ما  بني  الشبه  أوجه  عن  دائامً  يبحث  التونيس  فالرحالة  األندلسية،  احلضارة  بقايا  عن  أو 
ا من العريب حتى ولو كان يشبهُ  م منها، بام جيعل اإلسباين قريبًا جدً يالحظهُ والبيئة التي قدِ
يف عادته إىل حد كبري سكان جنوب فرنسا، وما جيعل اللغة اإلسبانية املنتمية إىل شجرة 

اللغات الالتينية مثلها مثل الفرنسية واإليطالية أقرب إىل اللغة العربية.
ا متاما من وطأة تاريخ ”املجد الضائع،“ وظل هدفهُ  تحررً أما الفريق الثاين، فكان مُ
من الرحلة بعيد عن الرغبة يف البحث عن اجلذور بل طمح إىل االكتشاف، دون االهتامم 
بالوقوف عىل وجه الشبه بل عىل وجوه االختالف، وبالتحديد أسباب التقدم احلضاري 

الذي أحرزتهُ فرنسا.
”املعرض  حضور  رصد  املؤلفة  حاولت  واألخري،  اخلامس  بالعنرص  يتعلق  وفيام 
كتيب  مثل  التونسيني،  الرحالة  مؤلفات  يف   (L’Exposition Universelle) الكوين،“ 
االستطالعات  السنويس:  حممد  كتاب  ثم  العام،  البديع  عرض  احلرايري:  سليامن 
الباريسية، وكتاب:  سلوک اإلبريز يف مسالک باريس ملحمد بلخوجة، ثم كتاب حممد 
األمصار  بمستودع  االعتبار  صفوة  كتابه:  يف  صفحة   14 خصص  الذي  اخلامس،  بريم 

واألقطار ملعرض سنة 1878.
وحاولت الباحثة أيضا تقديم ملحة عن املشاركة التونسية يف ”املعرض الكوين،“ فلئن 
 سمحت للتونسيني وغريهم من املسلمني من االطالع عىل مظاهر احلضارات األخر
األوروبية  الكليشيهات  أو  النظرة  أكدت  فقد  األورويب،  التقني  التفوق  ا  وخصوصً
”الرومنسية“ كام وقع ختيُّلها عن الرشق، باعتباره جماالً جغرافيًا تسيطر عليه الصحراء، 
والراقصات  العاريات  اجلواري  أجساد  من  املنبعثة  والعطور  التوابل  رائحة  منهُ  وتعبق 

عىل أنغام العود واملوشحات.
من  عليها  وقفت  كام  االستنتاجات  من  مجلة  املؤلفة  عرضت  الكتاب،  هناية  ويف 

متابعتها للرحالة التونسيني يف فرنسا خالل القرن التاسع عرش، حيث الحظت ما ييل:
بالتطور  اإلعجاب  أي  واإلنكار،  اإلعجاب  بني  هؤالء  مواقف  تراوحت  أوالً: 
املرأة  بتحرر  ا  خصوصً املتعلقة  األخالقية  اجلوانب  وإنكار  فرنسا،  حققتهُ  الذي  العلمي 

وربام كذلک النزعة االستعامرية الفرنسية. 
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الرحالة  خطاب  عىل  اهلزيمة  أو  بالضعف  اإلحساس  طغيان  عىل  التأكيد  ثانيًا: 
التونسيني. 

بأوروبا  واالقتداء  اإلصالحية  لدعواهتم  الرحالة  عظم  مُ تغليف  إىل  اإلشارة  ثالثًا: 
بغالف ديني أو مربرات دينية، من باب دعوة اإلسالم إىل االجتهاد وإىل األخذ بأسباب 

التطور مهام كان مصدرها. 
دينية  حجج  إجياد  يف  التونسيني  الرحالة  ”اجتهاد“  من  الرغم  وعىل  الدعوات  هذه 
أن  واعتربت  بقوة  عليها  ردت  التي  املُحافظة   القو عند  ا  قاطعً ا  رفضً لقيت  فقد  هلا، 
التطور والتقدم ال يكون باالقتداء بالغرب، بل بمحاكاة ”السلف الصالح،“ ولعل من 
هي  عليها  اإلحالة  يمكن  التي  الصدد،  هذا  يف  الداللة  ذات  املحافظة  الردود  أشهر  بني 
مد القروي بعنوان: حادثة جوية عىل االستطالعات الباريسية،  والذي انتقد فيه  كتاب حمُ
بشدة دعوات اإلصالح التي أطلقها حممد السنويس يف كتابه: االستطالعات الباريسية.

وفضال عن املقدمة، واملحاور اخلمس، ثم اخلامتة وقائمة باملصادر واملالحق،  ضم 
هامة  بيوغرافيا  املؤلفة  فيه  وضعت  للمالحق،  قسامً  تقديمهِ  بصدد  نحن  الذي  الكتاب 
وموجزة الثنتي عرشة رحالة تونيس، هم عىل التوايل: حممد بن عمر التونيس(1789 - 1857)، 
وحممد   ،(1889 - 1822) التونيس  الدين  وخري   ،(1874 - 1802) الضياف  أيب  بن  وأمحد 
بريم  وحممد   ،(1900 - 1851) السنويس  وحممد   ،(1912  - 1855) احلشاييش  عثامن  بن 
بلخوجة  وحممد   ،(1914 -  1861) الورداين  سامل  بن  وعيل   ،(1889 -  1840) اخلامس 
 ،(1958 - 1873) حسني  اخلرض  وحممد   ،(1917 - 1865) صفر  والبشري   ،(1943 - 1869)
.(1948  -  1899) بكر  أبو  سعيد  وأخريا   ،(1950  -  1875) الورتاين  املقداد  وحممد 
وإمجاالً يمكن التأكيد مرة أخر عىل أمهية كتاب: الرحالة التونسيون يف فرنسا خالل 
القرن التاسع عرش، ملؤلفته أنس دباش، باعتبارهِ وكام أرشنا يف بداية هذه املراجعة إسهام 
جيد يف سد النقص اهلام احلاصل يف حقل الدراسات املُتعلقة بأدب الرحلة التونيس، كام 
تضمن بني دفتيه كثريا من املعطيات األساسية التي تؤكد حسن إطالع الباحثة وإملامها 

الواضح بثنايا املصادر والوثائق األرشيفية التونسية والفرنسية عىل حد سواء.
حسام الدين شاشية

جامعة صفاقس، تونس


