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رحالة كثيرون زاروا تلك البالد البعيدة وأقاموا صداقات هناك

تجار العرب نقلوا أنوار اإلسالم إلى الصين
• ناقة

ويضرب مثل «هذا أمر ال تبرك
عليه االبل» لألمر العظيم الذي
ال يصبر عليه وذلك أن االبل اذا
أنكرت الشيء نفرت منه فذهبت
في األرض على وجهها.
ومثل «ال ناقة لي فيها وال جمل»
يضرب ملن يطلب منه االشتراك
في أمر ال يهمه أو عند التبرؤ من
الظلم واالساءة.
وعند أخذ األمر باحلزم والوثيقة
«اع ِق ْل َو َت َو َك ْل» ويروى أن
نقول ْ
رجالً قال للنبي صلى الله عليه
وسلم :أأ ْر ِ
س�� ُل ناقتي وأتوكل؟
«اع ِقلْهَا وتو َّك ْل».
َقالْ :
وهناك مثل يقول «أ َ ْ
ب ِم َن
ش��� َر ُ
الهِيمِ» وهي االبل ِ
الع َطاش قال
ُ
ب
ر
�
ش
«فشاربون
الله تعالى
ْ َ
الهِيمِ» وهو جمع أهْ َي َم وهَ ْي َماء
م��ن ال� ُه� َي��ام وه��و أش��د العطش
قال ابن عباس رضي الله تعالى
عنهما :هي التي بها ال ُهيَام وهو
داء فال َت ْر َوى قال الشاعر:
ويأكل أ ْك َل ال ِفي ِل من ب َْعد ش ْب ِع ِه
ب ُ
وي ْ
ب الهِي ِم من بعد أن
ش ْر َ
َش َر ُ
َي ْر َوى
وي��ض��رب مثل « َم��ا استتر من
قاد اجلمل» للرجل الظاهر غير
اخلفي ال��ذي يفعل األشياء في
العلن وال يستتر.
َق َ
ال القالخ راج ًزا:
أَنا القالخ بن جناب بن جال
أبو خناثير أ َ ُقود اجلمال
أي أنا ظاهر غير خفي واخلناثير
مبعنى ال َدّواهي.
وك��م��ا ن��ق��ول أه���ل م��ك��ة أدرى
بشعابها فهناك مثل ي��رادف��ه
ٍ
أناس في
في املعنى وهو «لكل
بعيرهم خبر» ويعني أَن كل
ق��وم أعلم بأمرهم م��ن غيرهم
وقاله عمر رضي الله عنه في
العلباء بن الهيثم السدوسي
وق��د وف��د عليه وه��و ف��ي هيئة
رثة وكان دميما ً أَعور فلما كلمه
وحسن
أعجب بجودة لسانه
ُ
بيانه وأراد بهذا املثل أن قومه لم
يسودوه اِال ملعرفتهم به .يضرب
في معرفة القوم بصاحبهم دون
األج��ان��ب وه��ذا املثل م��ن شعر
لعمرو بن شأس:
فأقسمت ال أشري زبيبا ً ب َِغ ْي ِر ِه
لكل أ َناس ِفي بعيرهم خبر
«ح ِّر ْك لها ُح َوا َرهَ ا تحَ ِ ُّن»
أما مثل َ
فمعناه ذ ّك���ره بعض أشجانه
يهج لها واحل��وار بضم احلاء
ول��د الناقة قبل أن يفطم وهذا
امل��ث��ل ق��ال��ه ع��م��رو ب��ن العاص
ملعاوية رحمهما الله حني أراد
أن يستنصر بأهل الشام.
وعندما نريد تشبيه الولد بأبيه
فاننا نقول «ه��ل تنتج الناقة
االّ ملن لقحت له» أي هل يشبه
الرجل غير أبيه.
وعندما نشير إلى أَن القليل اِذا
جمع إلى القليل كثر فاننا نقول
«الذود إلى الذود ابل» والذود ما
بني الثالث إلى العشر من اناث

االبل ويجمع أذواداً.
ويضرب مثل مّ
«انا يجزى الفتى
ليس اجلمل» لالنسان يجزى
ع ّما يعامل به من قبيح أو حسن
ليس اجلمل .وقائله لبيد في
شعره:
فاذا أقرضت قرضا ً فأجزه امنا
يجزى الفتى ليس اجلمل
وي��ض��رب مثل «ا ِ َّد َر َك أرب��اب
النعم» في مباشرة األمر من له
اعتناء به وأصله أن يرعى االبل
غير أربابها فيقل بها اهتمامهم
وي���س���وء أث���ره���م ث���م ي��درك��ه��ا
أصحابها فيعتنون بشأنها
ويتأنقون في رعيتها.
«ات��خ��ذ الليل جمالً ت���درك» أي
بالسهر واجل ّد تنل بغيتك
عليك
ّ
ومرادك.
وع��ن��د اس��ت��خ��راج ال��ش��يء من
ال��ب��خ��ي��ل أح��ي��ان��ا ً ن��ق��ول «ان
الضجور قد حتلب العلبة» أي
أن ال َّناقة التي تضجر من احللب
رمب��ا أُصيب من لبنها وي��روى
العصوب وهي التي ال تدر حتى
تعصب فخذاها.
س ِ
الع َو ُ
ض ِمنْ
وأصل مثل « ِب ْئ َ
َج َم ٍل َق ْي ُد ُه» أن راعيا ً أهلك جمالً
مل��واله ف��أ َت��اه بقيده فقال ذلك.
يضرب ملن اعتاض عَ ن الشيء
اخلطير مبا ال خطر له.
�ع��ن��وق بعد
وي��ض��رب مثل «ال� ُ
ال ُّنوقِ » ملن كانت له حال حسنة
ث��م س����اءت .أي ك��ن��ت صاحب
ن��وق ف��ص��رت ص��اح��ب عنوق.
والعناق :األنثى من أوالد املعز
وجمعه عنوق وهو جمع نادر
والنوق :جمع ناقة.
ويضرب مثل «اذا زحف البعي ُر
أع َي ْت ُه أُذناه» ملن يثقل عليه حمله
ْ
فيضيق به َذ ْرع��اً .يقال :زحف
�ج � َّر ِف ْر ِ
س َن ُه
البعير اذا أعيا َف� َ
عياء.
«اللقوح ال َّربِع َّي ُة
وه��ذا املثل
ُ
ال َ
َم ٌ
وطعَ ا ٌم» يضرب في سرعة
َ
قضاء احل��اج��ة .ق��ال أب��و عبيد
أص��� ُل ه��ذا ف��ي االب���ل وذل���ك َّ
أن
ا َّلل ُقوح هي ذات ال َّد ّر وال َّر ْب ِع َّية:
هي التي تنتج في أول النتاج
فأرادوا أنه تكون طعاما ً ألهلها
يعيشون بلبنها لسرعة نتاجها
وهي مع هذا مال.
وه��ذا َمثل مشهور عند العرب
يضرب في َق َ
ضاء احلاجة قبل
سؤلها « َك َفى ِب ُر ُغا ِئهَا ُم َنادياً»
َق��ال أب��و عبيد :ويضرب أيضا ً
للرجل حتتاج إل��ى نصرته أو
معونته ف�لا يحضرك ويعت ُّل
بأنه لم يعلم ويضرب ملن يقف
بباب الرجل في َقال :أرس��ل من
يستأذن لك ويقول :كفى بعلمه
بوقوفي ببابه مستأذنا ً لي أي قد
علِم مبكاني فلو أراد أ ِذن لي.
نكتفي بهذا القدر من أمثال العرب
َّ
خلط
ألنه لو تركنا العنان للقلم
املئات من األمثال لكن حسبنا من
القالدة ما يحيط العنق.

ات��س��ع األف����ق اجل��غ��راف��ي ع��ن��د ال��ع��رب
على اث��ر فتوحاتهم السريعة وانتشار
االس�لام .وليس بخاف أنه كان لهم على
أي��ام جاهليتهم معرفة علمية متواضعة
بجغرافية بعض أقاليم مواطنهم أو البالد
التي كانوا يتاجرون معها .ولكن سرعان
ما اضطر اخللفاء وقادة احلمالت االسالمية
إلى جمع احلقائق اجلغرافية التي تتصل
باملسالك واآلبار واملدن ..الخ كما يفعل قادة
اليوم والى جانب هذا أصبحت احلكومة
املركزية في حاجة إلى معرفة صفات البالد
وامكانياتها في نواحي الثروة االقتصادية.
وق��د ذك��ر املسعودي أن اخلليفة عمر بن
اخلطاب كتب إلى أحد العلماء يطلب منه أن
يصف بالد األرض والطقس على سكانها.
دخول االسالم إلى الصني
لقد دخل االسالم إلى الصني مع جتار العرب
الذين كانوا يترددون على الثغور الصينية
منذ صدر االسالم .وما برحت التجارة قبل
ذلك العهد وبعده سبيالً لنشر متدن البشر
وعاداتهم .وقد كتب عن الصني املسعودي
وأب��و ال��ف��دا واب��ن بطوطة أمير الرحالة
العرب.
امل��س��ع��ودي وه��و م��ن ك��ب��ار اجلغرافيني
املؤرخني يصفه األوروبيون بهيرودوتس
العرب ولقبه ابن خلدون في مقدمته بـ«امام
امل��ؤرخ�ين» .عاش املسعودي في النصف
األول من القرن العاشر امليالدي وقد أقبل
على السياحة لطلب العلم وجمع احلقائق
اجلغرافية والتاريخية فطاف في البلدان
وقام برحالت وقد حتدث املسعودي عما
لقيه من التجارب واملشاهدات خالل رحالته
في مؤلفات تاريخية ضخمة .وكان أعظم
ما وصل الينا منها كتاب «م��روج الذهب
ومعادن اجلوهر» وهذا الكتاب يجمع بني
التاريخ واجلغرافيا والسياسة والعمران.
ول��ل��م��س��ع��ودي ق��ص��ة ع���ن ال��ص�ين وال
ننقلها ألننا نعتقد بصحتها ب��ل لتكون
م��ث��االً لكتابات اجلغرافيني ال��ع��رب في
اجلغرافيا والتاريخ .ويقول املستشرق
كراتشكوفسكي في كتابه تاريخ األدب
اجلغرافي العربي الصادر سنة  1957ان
القصة أخذها املسعودي من أبوزيد احلسن
السيرافي الذي التقاه املسعودي عام 303
هـ  916 /وه��ي عن قصص سليمان بن
وهب .ويقول كراتشكوفسكي« :ان مسودة
أبي زيد السيرافي وصلتنا في مخطوطة
فريدة موجودة في باريس أض��اف اليها
النساخ مقدمة ال عالقة لها مبحتويات
الكتاب وزاد املشكلة تعقيدا ً أن املخطوطة

حتمل عنوانا ً غير مناسب وهو «سلسلة
ال��ت��واري��خ» وظهرت له ترجمة فرنسية
عام  1718أث��ارت الريبة والشك ويرجع
الفضل إلى كل من املستشرقني رينو وفيران
اللذين يدين لهما العلم بفضل أساس متني
للرحالت البحرية التي قام بها العرب في
بحر املشرق».
سردية رحلة

ق��ال املسعودي :من طرائف أخبار ملوك
الصني أن رجالً من قريش من ولد هبارين
األسود خرج إلى مدينة سيراف وكان من
أرب��اب البصيرة ثم رك��ب منها في بعض
مراكب بالد الهند ولم يزل من مركب إلى
مركب ومن بلد إلى بلد إلى أن انتهى إلى
بالد الصني إلى مدينة خانقو «كانتون».
وكان امللك يومئذ مبدينة حمدان فأقام بباب
امللك مدة طويلة يرفع الرفاع ويذكر أنه من
أهل بيت نبوة العرب .فكتب ملك الصني
إلى امللك املقيم بخانقو يأمره بالبحث عنه
وعما يدعيه الرجل من قرابة نبي العرب
صلى الله عليه وسلم فكتب صاحب خانقو
بصحة نسبه فأذن له بالوصول اليه فلما
وص��ل اليه ق��ال له امللك فما منزلة سائر
امللوك عنكم .فقال للترجمان قل له اننا
نعد امللوك خمسة فأوسعهم ملكا ً الذي
ميلك العراق ألنه في وسط الدنيا وامللوك
محدقة به وجند اسمه عندنا ملكا ً وبعده
ملكنا هذا وجنده عندنا ملك الناس ألنه ال
أحد من امللوك أسوس منا وال أضبط مللكه
من ضبطنا مللكنا وال رعية من الرعايا أطوع
مللكها من رعيتنا فنحن ملوك الناس ومن
بعده ملك السباع وه��و ملك الترك الذي
يلينا وهم سباع االن��س .ومن بعده ملك
الفيلة وهو ملك الهند وجن��ده عندنا ملك
احلكمة أيضا ً ألن أصلها منهم ومن بعدهم
ملك ال��روم وه��و عندنا ملك الرجال ألنه
ليس في األرض أمت خلقا ً من رجاله وال
أحسن وجوها ً منهم فهؤالء أعيان امللوك
والباقون دونهم ثم قال للترجمان قل له
أتعرف صاحبك ان رأيته يعني رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ قال القرشي وكيف
لي برؤيته وهو عند الله عز وجل؟ فقال :لم
أرد هذا وامنا أردت صورته .فقلت أجل .فأمر
بسفط فأخرج ووضع بني يديه فتناول منه
درج�ا ً فقال للترجمان أره صاحبه فرأيت
في ال��درج صورة األنبياء فحركت شفتي
بالصالة عليهم .فقال للترجمان سله عن
حتريكه لشفتيه فسألني فقلت أصلي على
األنبياء .فقال ومن أين عرفتهم؟ فقلت مبا

صور من أمورهم .هذا نوح عليه السالم
في السفينة مبن معه ملا أمر الله عز وجل
املاء فعم املاء األرض كلها مبن فيها ويلمه
وم��ن م��ع��ه .ف��ق��ال أم��ا ن��وح فصدقت في
تسميته وأما غرق األرض كلها فال نعرفه
وامنا أخذ الطوفان قطعة من األرض ولم
يصل إلى أرضنا ان كان خبركم صحيحا ً
فعن هذه القطعة ونحن معاشر أهل الصني
والهند والسند وغيرنا من الطوائف واألمم
ال نعرف ما ذكرمت وال نقل الينا أسالفنا ما
وصفتم وما ذكرت من ركوب املاء األرض
كلها فمن ال��ك��وائ��ن ال��ع��ظ��ام ال��ت��ي تفزع
النفوس إلى حفظه وتتداوله األمم ناقلة له.
فقال القرشي فهبت الرد عليه واقامة احلجة
لعلمي بدفعه ذلك .فقلت وهذا موسى عليه
السالم وبنو اسرائيل فقال :نعم على قلة
البلد الذي كان به وفساد قومه عليه .ثم
قلت وهذا عيسى بن مرمي عليه السالم على
حماره واحل��واري��ون معه .فقال لقد كان
قليل مدته امنا كان أمده يزيد على ثالثني
شهرا ً شيئا ً يسيراً .ثم رأيت صورة نبينا
صلى الله عليه وسلم على جمل وأصحابه
محدقون به في أرجلهم نعال عربية من
جلود االبل وفي أوساطهم احلبال قد علقوا
فيها املساويك فبكيت .فقال للترجمان سله
عن بكائه فقلت هذا نبينا سيدنا وابن عمنا
محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم.
قال صدقت .لقد ملك قومه أجل املمالك اال
أنه لم يعاين من امللك شيئا ً امنا عاينه من
بعده ومن تولى األمر على أمته من خلفائه.
ثم سألني عن اخللفاء وزيهم وكثير من
الشرائع فأجبته على قدر ما أعلم منها .فقال
كم عمر الدنيا عندكم؟ فقلت :قد نتوزع في
ذلك فبعض يقول ستة آالف وبعض يقول
دونها وبعض يقول أكثر منها فقال ذلك عن
نبيكم؟ فقلت نعم .فضحك ضحكا ً كثيرا ً
ووزيره وهو واقف على انكار ذلك .وقال
ما حسبت نبيكم ق��ال ه��ذا .فقلت بلى هو
قال ذلك .فرأيت االنكار في وجهه ثم قال
للترجمان :قل له ميز كالمك فان امللوك ال
تكلم اال عن حتصيل .ثم قال لي لم عدلت عن
ملكك وهو أقرب اليك دارا ً ومنسباً .قلت مبا
حدث على البصرة ووقوعي إلى سيراف
ونزعت بي همتي إلى ملكك أيها امللك .فسره
ذلك وأمر لي بجائزة سنية وحلة شريفة
وأمر بحملي على البريد إلى مدينة خانقو
وكتب إل��ى ملكها باكرامي وقدومي على
من في ناحيته من األمم واقامة املنزل إلى
وقت خروجي عنه .فكنت في أخصب عيش
وأنعمه إلى أن خرجت من بالد الصني.

