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أدب الرحلة يف شبه القارة اهلندية
Mahmoud Mohammad Naassan

امللخص
حيتللأدب ادرحلة للشدهداللاردرحهلللية درانة للشدة يدللشدديح للشدحللةادرث يةد وتلليي ادرحنةل للشرد لنللقاادرث للشردليحلةلليحق د لليةقرد
ا لليةوارد ر للوقردبم للويةواد و لليةااد م للل ردرحق لليالدرحتية للشد ريةلرل للشرد رح يم ل شد ر ت يد للشرد،ت للة شدةد لليوةر اد ب
الليةد رث رلليملد رحقااللجيدرويف لشدةلليد دنللة دهدوتل درحتللية د،رحة ن لشد ر تاللي شد اقولليرد رحهلللية ددوللة جي ادنلةدةللشدرث
لديحعنيرلدرحويةم شدة ثد ةبتدرح تي لشد،رح ريرد ويدتد عضدروؤحويتدهدب ادرحلة شد تة دد يفيدرحطي لدرث يبرد تز
لللدتطة ل دد يفلليدرح تي للشددللشدرثةلليوشدروهلةمللشرد ة درحن ل د، الليدهدت للبدرحللاهن دح قالليدحةللشدرحة حللشد ضهليلتيفلليرد ع لليفيدر
د ب رةددلل لشدرجلللديحعل لشدةلليد علأدت للبدروؤحوليتدهدب ادرحلة للشدةتنقدلشدرحوياللة ردةتاي نلشدرحةللي ترد-دملسو هيلع هللا ىلصد-روالطو د
د د.خمت وشدرثغلرضدهدة ي شدرث ادرحعليبد لنردرحنةلي
.درحلةيحق دللد رفدرثةيوشدلدوت درحلةهنتدلدااردرحهلية درانة شد-دب ادرحلة شد:الكلمات املفتاحيةد
HİNDİSTAN ALT KITASINDA SEYAHAT EDEBİYATI
Öz
Seyahat edebiyatı Hindistan alt kıtasında edebiyatçılar arasında, onların yazılı
yayınlarında ve edebi ilimlerde yüksek bir yer işgal etmektedir. Seyahatçiler elde
ettikleri bilgileri ve gözlemlerini yazıya geçirerek yolculuklarını ve yaşadıkları
tecrübeleri tarihi, coğrafi, siyasi, sosyal, dini, iktisadi vb. olayları tek tek anlatmışlar.
Böylece okuyucu tarih ve siyer kitaplarında bulamadığı haberleri, özellikleri ve önemli
belgeleri bu şeklide bulma imkânı elde etmiştir. Seyahat edebiyatı ile ilgili kaleme
alınan bazı teliflerde edebi karakter baskındır ve Farsça unsurlarla doludur. Çünkü bu
ülkenin dili ve kültürü Farsça olduğu için yazım faaliyetleri de bu dilde başlamıştır.
Diğer bazı teliflerde, mukaddes mekânlar, Hz. Peygamber (s.a.v)’in ziyareti ve Hac
farizasının edası konusundaki yazımlarda ise Arapça baskın olmuştur. Öyle ki, seyahat
edebiyatı ile ilgili telif edilen eserler, Arap edebiyatı ve nesir sanatı alanlarında çeşitli
faydalara, farklı gayelere ve değişik amaçlara sahip olmuşlardır.
Anahtar Sözcükler: Seyahat, seyahatçı, olayların yazıya geçirilmesi, mekânların
özellikleri, seyahatnameler, Hint alt kıtası
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THE LITERATURE OF THE JOURNEY IN THE INDIAN SUBCONTINENT
Abstract
The literature of the journey in the Indian subcontinent occupies a high place among
the writers and literary prose, and their literary arts, the travelers wrote down their views
and stories, described their travels and experiences, and narrated the historical,
geographic, political, social, religious, economic and other facts. By this the reader can
find news, descriptions, and important documents which he cannot find in history and
biography books,and some of the literary works in literature of the journey overcome by
the literary character, and abounds with the Persian elements, where the writing began
in that country because it is the language of the state and culture, and others are
dominated by writing about the holy places, and the visit of the Prophet Mustafa - peace
be upon him – and the performance of Hajj in Arabic language which made the
literature in the literature of the trip with varied interest, different purposes, different
purposes in the fields of Arabic literature and art of prose.
Keywords: journey, travellers, facts recording, places descriptions, journeys books,
Indian subcontinent

املقدمة
لليادةةلليحقداللاردرحهلللية درانة للشد اددللة رد ب لليح اد ةللةجيادخمت وللشد ر،للأدةللة ويدريةلرل للشد ،ية يفلليرد لليةقرد،للهن د
ةةهن ل للاد ت ل للا أدةهنةال للي اد ةدل لليوةر ارد تقض ل للجيدةع قةل للي اد ب،ال لليةواددل للشدةقر ل لللدرول للة درح ل ل ارد ر اةدرحهلة ل للشرد
رحت ية سدريةلرل شرد رحالقرولدرحطا ع لشرد قللملدروقررلهنترد ليادرو ليليتدل ليد نيفليردو ليدبالادت لقردد ل درثةلقر د
رح يم شد ر تاي شد رحةهليل شرد رحة ن شرد ر ت يد شرد دقردهدةةهن ادر اةدرورتتاشدد دت بدرجلي تدو يفليرد ريضريوليد
هدرجملت عيتدرحادل شد قاهلي يدر ت يد ش .د
و ذردراتيفلدرحلةيحشدهدت بدرحلاهن دبل درحلة لشرد ددلجيدرثملويةرد روتدليملدرجمليفلق رد تقمل درحة لقضدق عليدهد
روت يادروز ةدةشدروعيةملدرية ة رد رمت تيدياديحونق درحع شد رث شرد ةايادحهنمتطهنعرد رحق قملدد دةهلياجيدرثةقةرد
ذحبد طل هلشدروديوة د رحتال شد ةهنة شدرجهلياجيد رحاقرولرد رحتعيةأدةلدب،ايةويديحعنيدرحايرل د روديوة درج شرد لذحبد
ظ تدةةهنتدرو نيد ةانوي ادل يفيد،هن دخمت فدرحعالقةدرسملهنة شدةالةةرادويةليادةلشدةالي ةدد لادريةلرل لشد رحتلية د
رح لرترألدرث يبد رحةهللليهرد تعللةدت للبدرحندلليقيتدرحع للشدرحللاد للي دالليدرحع لليةدرحلةلليحق دةللشدبوللادةلليدب زتللردرحلة للشدرانة للشد
رسمهنة شدد درحاع ةدرحو ليردد ةشدب ل دةليد ةةتلرد ادرج لية درسد ليد شد رحنيف لشدرحا لثددلشدةالي ةدروعلللشد ةلقرقشد
ريةلرل للشدرحادللل شرد اللةملدرغنلليةرث ادرحعللليبديوع قةلليتدريةلرل للشدرحقرللو شد رح ل يد شرد رحقااللجيدرحتية للشرد للي درو لليحبد
قلملدرحهلقرلأدرح شد رحا ل شد نيدةقردئدةة درسمهن د ُ حردةرترة شدرثقلرمل.
اذردرييفةدرواذ د رحنديطدرو قظدةشد اأدرحع يةد رث يةدرملتطيعدب ادرحللةهنتدب دحيتلأدة يدلشدديح لشد ةولي د
ق اشدةشدرحهللرةد رحايةةنيرد حيا ديحهلاق دهدرث ميطدرث لشد دمل يد درةت لبدرحلةيحلشدبمل قيادب ليادهدرح تي لشرد ذ لياد
ةل عيادهدرحعلض .د
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مفهوم أدب الرحلة وداللته
اأدرجة ثددشدةويفق دب ادرحلة شد حتردمبعني در رطهنةيددتعلضدحديةدةشدرحا لي د رحتقمل ددلشدةعلردرحلة لشد
رح ةللقيد ةويفقةيفلليردلنهلللق ُ
لش:دة اةل الأد لايفل اةل ُلأ ادةةلهناد ةةل هناد تُيفلةللي ا:دذول د ة ل رد هلللي :درة ل الأد
:درحل يفةالشُدهدرح ةللش:درمللادةل ا
ة
ُ
ُ
وقدرحل يفة دشُرد ةد لادذحبدهدرح هن دةىتد أ:درة اأدرحهلقُددشد
رحرتة ُأد ر ة ي ُ :در دتهلي رد
تلةأرد ُّ
رحاعري ادة يفةارُ:دميةرد َّ
ة
ُ
ُ
رحلرة لشُ:درحني لشد
:دة اة اأددشدرحا ةدةة هنارد َّ
رو ي درة ي ا:د ذردردتهل ق َّ
ةة يفترُرد اة َّة ردةشد ة :دب،ل لردةنيفليرد َّ
رردورتةُقررد هلي ا
رحل اة ُأدب يادةيد تا اردرو يللدةشدرث د شرد عمعرد ُة اةلي رد اة اة الأدرحاعلريدةةلهنا:د
رحلة ُأدةلو درحاعريرد َّ
رحايجشدح لوقارد ة
ردرحل اة اأدليفقدةلةق د ةة أ( .)1د
عأدد َّ

اذ درحة حشدرح ةق شد دلميفيدرحا ييندد تقم دأب دةي درحلة شدتو ةدر دتهلي دةشدة ي د ادة ي دآ،لرد تة ةدةلق د
حمقةد ٍ
رةةدوقدرجلوشد ر دتهلي رد ويدةدتهلشدةشدر ة لي -درحلذيدولقدر دتهللي -دحت هل لجيدولةملدةعلنيردملقرةدبولي دذحلبد
راةملدةي ادب دةعنق اردةايالرادب دغري  .د
بةلليدهدر رللطهن :دلهلللةدتعللة تدةللة دب ادرحلة للشدر رللطهنة شدحللةادرحالليةةنيد رويفت للنيرد ر،ت وللتد يفلليتد
دالوادل يفيرد وةلدرجة ثدهدرحتعل فداذردرحوشدمميد ة دد دب درحق قملددنةدةةد يةلد جيدحردبةلد ةد اع دليف ررد
ع لد ة ة ددنةدبرل يادرجلة د روالط يتدرحلادرليغيفيدرث يةد رحاليةةق دهدولذردرحالة رد حعلأدولذ درحنالل دوليد
رحللاد لعللتد اع لليفادودللع دة هللليد ادرحهلللق :دأب د ملللدتعل للفد للذحبدرللع ددا للراد دتالليةرتددة للة دتعللق د ادب اد
رحلة شرد و لدذحبد هلقح ر:د((د رييتدرعق شد ة ةد ر يغشدةويفق دح لة شدةشددة دردتايةرتدبميم شدةنيفي:دغ يادتعية فد
هلللشرد للق دداللقثدةة للشدوةللري دضل للشد ةتنقدللشرد ردوتللي درحللنردرحلة لليدد ل ددنيرلللدب،لللادةت لوللشد لللدب د تولليد
ادرحلة شدو يدرلقة دالع دة هلليد غلري د
ةة يتدةتوي تشد نيدرحناقث))()2د,د د درحلغادةشدرعق شدتعل فد يةلدث د
ةشدرحايةةنيدغريدبدرد دأبادب ددهلفدد د عضدرحتعية فد رمتعلرميفيد تقم يفيدح هلية دد دب دخن ردةلشد ةرايفليد اد
تعل فد هللادح هلية درحويفارد لدحردرثةل.
وي دةشدت لبدرحتعل وليتدروتعلة درحلقرة دهدروقملقعدةليدرلل د لرد لةيد والشد لياهند دب ادرحلة لشدولقد:د(( قدلشد
ر اةدرث للشدرحللادتتنللي دردطايدلليتدروؤحللفددللشدةةهنتللردهد للهن دخمت وللشرد للةد تعلللضدل يفلليدحقرللفدةلليد للر دةللشددللي رتد
م قكد ب،هنملرد حت ا أد جيدح نيظلدرحطا ع شدرحاد ديوةويردب د ل دةلرةأدةة تردةلة لشدةلة لشردب دن للد لنيدولأد
وذردهدآ ٍ د ٍ
رةة))د(.)3

1لد نالد:دح ي درحعلا/د شدةناقةرددمحمد شدة ل رد رةدري ةرد ري ت-دطد٣د-.د٤١٤١ولدد972/11دردةي د(دةةأد)د
2دلدةويفق دب ادرحلة شردةهليحشدبدةتد قرمطشدرحط رد ددلتدهدةق لدةة دشدرحو لدرجلديحدا شدرحعن اقت شدد تية د/٨٢دةي ق/د ٨١٤٣رد.
 . / File:/// c:users/ wn7Deshtop/د
 3لدرحلة شدهدرث ادرحعليبدةىتداي شدرحهلل درحلر لدراالي/دحنيرلدداةدرحل رملدروقرهرد رةدرحندلدح ايةعيتدروال شردة تاشدرحقليةدردرحهليول د-.د
ط1د.دلد1111ولدلد 1221ردثد .83د
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يددلملدب أد طلادب ادرحلةهنتد هلقحردوق:د((دةيد شدب د قرفدأب ادرحلة شدرحقر ع شرد ويدرحلة شدرحاد هلق د
و َّ
ايدةةيحشد اد ةدةشد ةر درحعيملرد لة د رلويدحلررد لاأدل لردةدليوةرتررد ردطايديتلرد ةة لشدةلشدرحة لشد رحالةملد عملي د
رثم قارد رحهلةة دد درحتعاري))(.)4
هدوذرد رحاة د ذو ددمحمدرجيمتيد ادتعل فدآ،لدلرير دايةهندد دةةدتعاري دلهلي :د((درحلة شد،طيادتندلهردذرتد
ةلوز شرددويدذرتدرحلة شرد يدل ردبةلةرألدملولدديالترد تالفدرثةليوشدرولز ة رد رثالييثدرحلذ شدحهل لتيفارد ةليد للاد
ةعيفادةشدةة ثرد غي تيفيدةشدوذردرج يد لي درحهلية رد ةتيدر))( .)5د
حنيرلدروقرهدة يمهشدب يدهدتعل فدب ادرحلة ش؛دة ثدب اد لةحق دهدروقملقعد لياهن:د((دذحلبدرحنةللدرحلذيد الفد
ةة شدب دةةهنتد ر ع شد ي دايدةةي دةت زردةقر جيد نيدرحذرتد روقمقعدةشد،هن دة ق د ا أدةلانيداةملدرحتقررلأد
ةلدرحهلية د رحتأضريدل ر))()6د.
عةدرمتعلرضد وذ درجة دث ادرحلة شد مل ويدهدة ي شدرحا ثرد تة جيدرحنالدهد قردايفليد حمرت ر ليدحلقةيدل يفليد
تعلة تدةولليو ادب ادرحللةهنتدرحللادملي يفيدرحالليةةق د رويفت لق د دللأايردد وةلللد للر دةللة ويدممليدنعللأدولذ درو للأحشد يا للشد
ا ددة د ق دتعل فد لجيد اليةأدالذردرحولشدرث يبد لؤقةلدةلة رد حيلة دةويو لرد,د لذحبد ت ل دب دب ادرحلة لشد
مبعني درث يبدوقددةلدليندب يبدتندهردذرتدةلوز شدل اقةدل ردرح يت دةيد لادحردةشدبةةرألرد ةيدري لردةشدبةقةدهدبضنيةد
ةة تردرحاد ي دايد ادبةةدرحا ةر ردب دروة درح ةلري رد ن عيفليدهدبةلةرألد ةدليوةد لل ويديحتلة شد رح تي لشدردل ل د
ذحبدهددلملدرث يةد لد:د((دب ادرحلة ش))د .د
نشأة أدب الرحلة يف شبه القارة اهلندية وتطوره
حهلةدايفةتد هن درانةد درح ُة يفنة()7د ردةنذد رق درسمهن د ح يف يدةةهنتددة ة دةشد اأدرحولي نيدرو ل نيرد رحع ليةد
رويفي ل شرد رث يةدرح ةق نيرد رحلةيحنيدريةلرل نيرد ويدتدرحعني شديحلة شددا شدهدميالدرحعاقةدل يد عةرد دروديةوشدهد
 4لدرحلةهنتدهدرث ادرسد زيردةهليحشدبدةويد أد طلاد ددلويدهد شدراهن ردرحعة د٧ردرح نشد٢٣ردي د ٤٧٧١ردايفلد قح قدردثد
 .19د
 5لدةويفق دب ادرحلة شردةهليحشدبدةتد قرمطشدرحط رد ددلتدهدةق لدةة دشدرحو لدرجلديحدا شدرحعن اقت شدد تية د/٨٢دةي ق/د ٨١٤٣رد.د
 . / c:users/ wn7Deshtop/File:///د
6دلدرحلة شدهدرث ادرحعليبدح قرهدثد11د.
7د لديح نيدرودة درو قة د رحنق درح يونشدرد ويد ادةشدب يح اديو تي در درد هدرويميدويدتدةهليقعشدةشدرانةدهد شدمبائدحيةويد
مشي اد ق تي د نايادرد ال ياد هن دةر قاتدردرد نقيادرث يدقادرانةيدرد غليادرث يدقادرانةد ق تي ددرد يدة د هن ويدولر يد.د
أد:د ايدممتة د ادبةضدبلةيد تي دةىتدالد((دو نةد))د.
وي درحعلادهدرحهلةميد ط هلق درمادرح نةدد دوأدةنطهلشد ر عشدهدغليبدالدرح نةدمبيدل ردرحانايادرينق شد ةهليقعشد ق تي درد
ط هلق دد درحاهن درحو شدرحعل هلشدرحقر عشدهدال يفيدرمادرانةدردو يدبايةد ح ردرحةوتقةددمحمد ةاي دهدوتي رد:دد ميفيةيتدد يةدااردرحهلية د
هدآ رادرح ري د رحتية د رحرتر اديحعل شد(د ةرمشددهلة شد شد)درد يةعشد نايادلد وقةدردرح شدرحدل شدرديو تي درد9002د درد(ةميحشد
وتقةر دردغريدةندقة د)دردثد .197د
مميد ذولدونيدب دوةريدرادةشدروؤة،نيد روةهلونيد ع ةة دةهليقعشدرح نةدةة،هنادحة،ق درسمهن د ادااردرحهلية درانة شد ردتدية دل ردث دةل د
لشدآدذركديماد(دة يفدلر د)د ةد
رد وذرد يحفدرجهلياجيدرحتية شدة ا يد ة دهدوتايفيدرد ذدتهلق دوت درحتية درحهلة شدأب دةنطهلشد ق تي دروعل
ا
483

أدب الرحلة في شبه القارة الهندية

ةدرحلة لليحق د ت للة شد،ل لقرقلوادد للشدبم للولواد ادرثة لليوشدروهلةم للشد غريو لليرد ضهلل لقرد
رح تي للشددنيف لليد يا للش؛دة للثد للي دو للؤ
َّ
ةدليوةوارد رلقة ردرح ةللريدةلشدرحعلي رتد رحتهليح للةدرح لياة دهدرجملت علليتدرانة لشد رحعل لشرد باللية رد ادر اةدرحهلة لشد روللة د
رحعت هلشرد رولروزدرحع شردو يد ةضقرددشدرحا ةر د ةقرمعيفيد رو يليتدرحوير شدل يد نيفليرد رحطللملد رو ليحبدرحلاد ل يفيد
رو يلل رد غريدذحبدمميدايوة دةشدرحق يالدبضنيةدةةهن اد دباادمطل ردوذ دروع قةيتد رحقااجيد روديوةرتدهدرحاةر لشد
يح ةشدرحويةم شدرحادويدتدحةشدرحةهليلشد رحو لرد رح ةشد رث اردمثد ق د ع يفاد ادوتي شدرحلة شديح ةشدرحعل شد,د روت قرداليد
ةغاقردل يفيدح قايدحةشدرحة شد رحةهليلشدرسمهنة شد د قةيفيدروتنقدش.
وي دب دةشد ي ديحلة لشد اد،ليةشدالاردرحهللية درانة لشد وتايفليديحويةمل شدرحدليدلدرحويةمليدجيرللد ،لل دهدوتي لر:د((د
مولدجيةر))د()8د ويدةة شدتهللدةقر ضيفيدةيد نيدمنشد/د-١٣٧د١١١دول/رد ت بدرحلة شدتلعميفيدرحةوتقةدحيىيدرخلدليادل ليد
عةرد ددلويدح ل درث ادهدرحهليول ددي /د٤٧١٣د ./
مثدر ولدوذردرحنقعدةشدرحنةلدرث يبدرو دأب ادرحلة شدد دب ةيدقياوشدةشدرحلةيحنيدهدالاردرحهللية درانة لشرد ظ لقرد
تاق ديحويةم شدرد وي دمملشدبمليفادهدولذردرييدل درحدل د لهن درحلة شدة لنيد لشدبالةدرج ل يندرحايليةيدر ليد(دتد
٧٢١د ول)دهدةة ترد عنقر :د((دة يللدجيةر))در وقدرحذيدمي دهدة لدرثةضدرو ق دو يد ي دداةدرجيدرج ين(.)9
هدرحهلللل درحعيالللدرااللليدوَّل دددلليطددلليملدحةللقيدآ،لللد حمللةألدواللريد,د وللقدرحد ل دداللةدرجللجيدرحعلليملدري للأردحمللةألد
رحلةو قيردلهللي د تي لشدةة لشداَّيوليد:د((د لذادرحهل لقاد اد ةدرعالقا))ددلشد ةتلردحسةليوشدروهلةملشدملنشد٧٧٧/دو ل دلد
/ ٤١٢٧رد ويدب دةة شدوتاتد ر،أدااردرحهلية درانة شد عةدة لقعدرليةايفيدةلشدبةضدرجالي دلدو ليد لي دةلرت ادرحلة لشد
رانة لشدرحللةوتقةدالريدداللةدرج للةد للرو ا(-)10ديحويةمل شدب ليا.د ولذرد ملد نتللردرحهلللل درجلي يدددلللدرااللليدةلىتدظيفلللددلليملد
آ،لدهدوذردرو ةر دوقدر شدةعاق د(دتد1019دولد)د وت دوتي ردرو :د(دم ق درحةل د بمق درح ا د)ديحعل شد.
هدرحهللدنيدرحةييندددلد رحةيحثدددلدراال نيدتطقةتدرحلةهنترد تقمعتدرحعني شدايرد وةلتدروالنويتدل يفليرد ُالةَّد
رحلةللي د ح يفلليدةللشد اللأدرحع لليةدرح ةللق نيرد رث يةدريةللرل نيردلهللليةقرد نهلللأدوللأدةلليددياللق رد ديرللل د ةاللق دةللشدبةللةرألد
متدلت يفيد اأدلت درح نةد زة ٍشدر وي دم طي درو نيد ةدمتهللدل يفيد اأدب د تادلت درح ةة يفلاُأد غريويدةشدةة درح ُة يفنةدرد وي د عنيدد يفيدرحق د
ةشد اأدرخل ويةدرثةق نيد د و دوذردد دوأد ية دح تية د ةط لدد دة ر تر.د د
ح ق قملدد درو أحشد نالد:د ميفيةيتدد يةدااردرحهلية دهدآ رادرح ري دث197رد بيبدروعييلدبقيفلدروايةواقةيدردرحعهلةدرحة نيدهد
لتق درانةد اة يفشد ة دل يفيدةشدرحا ي شد رحتي عنيدرد رةدرثدايةدر[درحهليول د]درد .دلد دطد .دلد1277د دردثد 11دد ةيد عةويدرد ةعنيدرحة شد
رحنة يدردةعاادرثة نشدرحادايدذولدهددزوشدرخلقرقلدردةطاعشدعمع شد رال دروعيةملدرحعة يد شدب ةةدآي درحةوشد[درانةد]دلد.د دطد.دلد1818د
ولدردثد 88د رد دمحمدديةملدد ادرةهليةيتد قة شدع ةدي لدروةةرميدرد هل جيد ةرمشدرد يةعشد دي ةدردو شدرح ةشدرحعل شد رحةةرميتد
رسمهنة شدلديو تي دد1190دولدلد1222د درد(دةميحشد وتقةر دردغريدةندقة )دةهلةةشدرعهلجيدردثد11درايةش1د.د د
 8لد نالد:دةهلةةشدمولدجيةر/دحنيرلد ،ل دد قيردتلعمشدرحةوتقةدحيىيدرخلدياردرا هشدروال شدرحعيةشدح تياد(درحهليول )د -.دطد .٨د–د
 ٤٧٧٣دردثد 3د رد ةهلةةشدرحلة شدرانة شد ادريز ل درحعل شدد/دحلل لدرحة شدرولر دآي يردتلعمش:داريدداةدرج ةد لرو اردرجمل سدرثد د
ح ةهليلشردرحهليول د.د-دط٤د-.د٨١١١ولدردث .1د
 9لد نالد:درحةهليلشدرسمهنة شدهدرانة/دةعيةملدرحعقرةملدهدبدقرعدرحع ق د روعيةمل/دح ةدداةدرجيدرج ينردةؤم شدونةر يدح تع اد رحةهليلشرد
ةالد-.د دطد ٨١٤٨دردثد .72د
10لد نالد:درحلة شدرانة شد ادريز ل درحعل شددث1رد ةهلةةشدرورت ا د
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ةدلليوةرد تللر اد مللريرد ة للية د ل لللرد ةللة د قا عللشدرد ةدللق دهد طللق دوتل درحلللةهنتدللليدت تدل لليد عللةد االلجيد د
ُ تةرددنيفيدهدرحرترألدرحو ليدرح ةقيد ةاي ةدةيف شدهدرث ادرحعليبد وتي تردرحنةل ش .د
هدرحهلل درحلر لدددلدرااليدوت درحلةيحق دةةهن ادرحع شديح ةيتدرحةهنألدرحعل شد رحويةم شد رثة شدهدةقمقديتد
دة للة درد أبملليح دخمت وللشدرت ل تد للعشدرثلللجيرد غ لزرة دروللي رد للطدرحو لللرد ة للشدرسةيقللشدمملليد ل فد ادرث اد
رحعليبد ةر ة درحو ليدضل دغن لشرد ةلي د ر،لل رد ادة تاتلردرحع لشد اتة لردرحةهلليهدةالي ةدويةلشرد االجيدة لشد نتوللداليد
رحايةةق ددرحةرةمق دهدرحعيملدرحعليبد رسمهنةيدديةشرد هدااردرحهلية درانة شد،يرش( .)11د
دوافع الرحلة يف شبه القارة اهلندية وأسباهبا
وي دح لة شدهدااردرحهلية درانة شد رللدةتعة رد بوةرملدةتنقدشدا تدرحلةيحنيد ادرحهل ي د لةهنتد ادبةيوشدوةري د
هدرحعلليملدرحعللليبد رسمللهنةيرددويدللتدت للبدرحلللةهنتد ت للفدل لليد نيفلليدي،للتهنملدرثاللييثد رث لقر د رحعيفللق د روهليرللةردد
لةويدرحلةليحق د دباليدهدرحةيحل د د للشددلشدب دت لق دةلشد
تتيذدبا ي دةتةي ل دب درحلغايتد رحط قةيتدرحلاد هلا
َّ
رثةقةدرحتيح شد:
-

رللد ن ش

د رللدد شد ضهليل شدب دتع شد رللدر تاي شد ةيح شدب دوية شد رللدم يم شوللذ دولليدبوللادرحللة رللد رثمللايادرحللادرق عنلليدد يفلليدةللشد،للهن درحةةرمللشدرحتية للشد تتالللدةاللي ةويدرحع للشدهدب اد
رحلةهنتد داردرحهلية درانة شرد ح بدتوير يفي-:
٤د-درحة رللدرحة ن ش:
للةدر للذدوللذردرحن للقعدبا ل ي دة للشدرث للي د-د ل للجيدق ل درحلة للشدب دد للشدرحلةيحللش-دو للتدآاةولليد متة للتدلل ديف لليدهد
رثغلرضدر ت ش:
ب دلدراالل :د وليدرخللل شدةلشد لةدةليد ادآ،للردليحلةيحلشدوليد دلعلديحعالزددلشدرحهل لي ديحدلعيالدرحة ن لشد نلةدرلعق شدهد
تطا جيدرحدل عشد تا غدرحلميحشرد ةةكدر متاةر ديحلبيرد قة ي درحا ارد غ يادرحعةرحلشرد ر ملتولر ديج لادل نهلذد تق لرد
ادة ثدةيدل ردرحع أديحدل عشدرسمهنة شردد م ي درج ادمبيدبدز دهللارد وذردةيدحقةيدحةاد علضدرحع ليةدرحلذ شدرة لقرد
ادةنيقجيدب،لاد داردرحهلية درمتن يةرادوقر فدرح هنقنيرد للرةراد ة نيفا.

 11لد ح ق قملدد دددأ درحلة شدهدااردرحهلية درانة شد نالد:درحةهليلشدرسمهنة شدهدرانةدثد 72درد رحلة شدرانة شد ادريز ل درحعل شدد
ث1ردةهلةةشدرورت ادرد مولدجيةردحنيرلد ،ل دثد3لد 2دةهلةةشدرح تيادردروة نشدرونقة دهدد ق دب يةدااردرحهلية درانة شردةهليحشدبدةويد
رحةوتقةداريدداةدرج ةد لرو اد,دثد1د ةيد عةويدرد ددلويدهدةق لدرحدا شدرحعن اقت ش.د/ vb /showthread. Php?=15196/د
 www.Ahbab-taiba.comد
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ا دلدرحتا غد:د لةدت لق درحلة لشد حتا لغدرحلةدق د ادهللاد ددللدةمليحترردد ةالي درخل لجيد ادرجلجيد دلهن دو لشدرحالةملرد
رحةدق د ادرحة شرد ر ةتةي دأبةلدرحلمق -دملسو هيلع هللا ىلص-د رحت بد ننررددو يدوي درجي ددنةدبر يادرحطلملدرحاقل شرد تزو شد
رحنوسرد تل شدرحل د رحةدي درحايجنيدرد رحع يةدرولاة شد ت بدرحاهن .
دشدلدب رةدلل شدرجل:د ويدرحهل ي دأب رةدلل شدرجلدب درحع ل دوشدرمتطيعد ح ردما هنارددب دحز ة درحايندرح لميد-ر
هللادد رد م ا-د رثةيوشدروهلةمشد رحت أدآباة درحط الشردد رحتدللملد لت تلردرودلللشرددليفلذردرحنلقعدةلشدرحلة لشدرحلاد الةويد
رحلةيحق د ة شدرحعاي د رحطيدشدهللد-ددزد أ-د ب رةدلل تردروهلةمشدوي د نلي دةلنيفادةالياد رلللرارد لطيادوالريرارددل لأدةلشد
تاو دوت دد يةدااردرحهلية دهدب ادرحلة شد آاةوادرث شدل اةدةعا يفيد نا دهدوذردر وي د ة ةدهدل ررد حعأد
دال د رةة د ادةانوي ادهدب ادرحلةهنتدوو شديحا ي رد غن شددشددرسميفيادرد ح أدد درو ةةد .
دلدرييفللي دب درحللليطدهدمللا أدهللا:د بة لليجيدويدللتدرحلة للشدتللتادح للةليعددللشداللعيالدهللاردد ةهلةملليتردري للشرد بة يةللرد
رع شرد ذحلبديح لولد ادضةلقةدريل شد قةيفليد بةليوشدرولر طلشدبةلي دولأدةلشد علي يدرحلة شدرسملهنةيردملقرةدبوليدقردةلشد
رحاقذ نيد رانة و نيدب درحةزر درحطيةعنيدرجملي ة ش.
-٨درحة رللدرحع شد رحةهليل شدب درحتع ش:
ايعدوذردرحنقعدهدت بدرحاهن د ةل دة لثدرة لأدرحع ليةد اد لةر دخمت ولشرد ردتهل لقردةلشدة لي د ادآ،للد هلالةدرحع لاد
درحا للثد روطيحعللشرد ر مللتطهنعدد ل دروز للةدةللشدرحع للق د رحونللق رد ر مت دلليملدح هلللياجيرد ر مللتوي دةللشدرحع لليةد
رواللةدنيردد رحللةدي دروا ل نيدرد رج لليةدروي اللنيدهدبة لليةدروع للقة دد ل درحاللع ةدرحللةر ،يد رخلللية ي؛د حللذحبدب لللتد
يفق وادهدتان فدوت د شردد بل يةدةراعشرد ة ياأد هلشدهدويلشدرحع ق درحعهل شد رحنهل شرد ةيتدةتعة درمتطيدتد
ذحبد ا درح اجيدهدوةريدةشدرحع ق د رحونق رد طتدايفل يدةة دااردرحهلية درانة ش.
-٣درحة رللدر تاي شد رويح شدب درحتاية ش:
ةد ق درحةرللدبة يجيدهدوذردروقمقعدوقدرحتاية د تالي درح ل لد رملتيفهنويفيدهدةنطهللشدب،للاردل لشدرحلةليحنيدةلشد
ميلل رد ا د هن دب،لادحوت دبمقرملد ة ة دونتايتدحم شدب دغريويداتة ردب دي دم لدتتقرللدهدبةيوشدجيا شداتة دب،للارد
دت اللشدحللذحبدولليدقرد لليحطق دبوللأدت للبدرحا للةر د حيت للق داللاد تع للق ددللي ر اد نهل للق دب،الليةوارد تعللللق دد ل د هللي اد
قهلقملليفاد ب،هن يفللارد هدبضنلليةددللق اد اد للةراادتللتادة ي للشدرحتال للشد رس يةللشدهدرثةلليوشدرول للأد ح يفلليرد دهلللأدب،ايةولليد
تهليح ةويد آاةويرد عةدةيدوتاق دل يد عةد ةيد ضهللق د دلق دةل عليدةيف ليدث لقرةيفاد ةةهلول يفادهدليفلادرحا لةر درحلاد رة وليرد
لؤة،نيد تلةليااد ةلة جي ادهدالاردرحهللية درانة لشدرملتطعنيدب ددع لادرح ةلريدةلشدروع قةليتدروو لة د
جبيفق دب
َّ
حهبدرحلةيحنيد رو ة
روديوةدرحلراعشرد ر اةدرحهلة شرد منشدرثةضدرحعا اشد ةلرل تيفيدرحقرمعش.
-١درحة رللدرح يم ش :د
وذردرحنقعد ةدب يادهدت لبدرونليقجيد ولي د يفلةملد ادم يملشدرج لاد تقق لةدمل طتردهدمليالدرحلاهن ؛د حلذحبد هللق د
رحلةيحشدهد ةيف شدةا لشد و لتد ح لردةلشدرح ل طي دب درحلق لدب درحلقريلدحةللضدم يمليدب دتوي مليدب دغلري د اعلثد ادة لي د
دب،لللادحتهلق للشدرحعهن لليتدل لليد للنيفارد للنيدرحاللل ملرد تاللي درح للبيد رخل ل درب درحةهليلللشد رويفنللشد غريولليدمملليد تع للجيد
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يثة للقةدرح يمل ل شدب درحع للشدب درحتاية للشدب درحون ل لشدب دغريو لليرد و للذردة لليدو للي د للية دهدا للاردرحهل للية درانة للشددل ل درحعا للقةد
رسمهنة شدرويت وشرد اتة ردرحطق أرد تتادرحلةهنتد نقد يفيدرحةر ،يد رخلية يد .د
وللذ دبوللادرحللة رللدرحللادتق ونلليدد يفلليدهد طللق درح تل درحع للشرد رواللي ةدروتللقلل دحللة نيرد للشد رللللدب،لللادويحال شد
رجل شدد رح يطدد درثةقر رد رال ادةشدرحعهلق شد اقويردلآضلجيدتلويفيد ة شدر تايةدهدرو أحش(.)12
موضوعات أدب الرحلة يف شبه القارة اهلندية
تنقدتدةقمقديتدوت درحلةهنتدهدااردرحهلية درانة شرد تعة تدة يا يفيد لجيدةغاشدروؤحفد ق قةردهدرحلة شدرحاد
تق للرد ح يفلليرد ننلليدت يل ردت للبدرو للياأدرح ةللري رد روقمللقديتدروتدللاعشدهدتنقدللتدةقمللقديتدوتل درحلللةهنتدهداللارد
رحهلية درانة شرد تعلة تدة ليا يفيد للجيدةغالشدروؤحلفد ق قةلردهدرحلة لشدرحلادتق لرد ح يفليرد ننليدت يل ردت لبدرو لياأدهد
رحنهليطدر ت شد:
-٤دتللة شدرحلةلليحنيدةدلليوةر ادرحع ن للشدهدبمللويةوادرحا دل للشد رح للشرد وتي للشد للياعيفادد ل دةةهن للادرويت وللشدهدوللأد
رثةيوشدرحاد رة ويرد رة قرد ح يفيرد ودوقردبملرةويرد وقردد دةعيويفيد آاةوي.
-٨درجلثدد دوتي شداتة درحلة شد ةة يدرحزةن شرد ماطيفيديث د رحديفقةد رثدقر دغيحايا.
-٣درحتعل فديحا ةر د روة د رث ليح اد رحهلللادرحلاد رةوليدرحلةليحق دةلشدالاردرحهللية رد رلوقويد رلويد هلليدوليداليوة د
ةشدرحاقةدرحدياهلشرد رونيظلدرحةل اشرد رث قرةدرحاة عشدحت بدرثةيوشد روة ردمقرةدبويدتدهد ر،أدااردرحهلية دب د،ية ر.
و يدبااد روقردرحطلملدرحعيةشد رخليرشد رث شدرح هلشدرحادويدتدويانشدهدت بدرحا ةر رد حم طشدايد روياد هلياد عأد
رحهلية دد د اري دمميد ُنهلأد حي دةشدرحق يالد رث،اية.
-١د ذولوادرحع يةد رث يةد رحايجنيد رحنهلي دبضنيةدةةهن ارد روةرةادرحع شرد ر اةدرحهلة لشرد ة هلليتدرحلةة ادهد
روللةرةارد لليحسدرحع للاد بدة للشدرث ارد بضلللدرحنيف لشدرحةهليل للشد ةولليدهدتقد للشدرجملت لللد تةهل للفدرحو لللردة ة لليدةُّلقرد ب ن ل دليد
ويدقر.
-١ددوتي شدرثةقر در ت يد شدرحادت نتدب ريليفادح ادلرد لهيتدرجملت للرد قاهللي ادر ت يد لشرد تقض لجيدب،اليةواد
دي ر ارد منشدة ي اد قهلقميفارد قلملدةعيايفادرح قةيدهدرحا هشدرحادوي د نت يد ح يفيدب حهبدرث قر د رو أ.
-٦د رفدرجيحشدر تاي شدهدت بدرجهلاشدةلشدرحزةلي دذرولل شدرثملقرملدرحهلة لشدرد رحع لهنتدرحنهلة لشدر تالي درح ل لد
رع شدر رحتعيةأديحا لد رحدلرةد رح لرةدةىتدرحانيدشد لنقايد تطقةويرد با ياي.
لذيد
-٧دذولدروهلي سد روقر شد رحنهلق درويو أرد رحلةردجيرد رحولمل رد رحلذةرعرد روةهللي رد رحلقلأرد رحلة نيةروةليبد ولقدرح د
وي دةراايد اياعيدهدروةلادرحعليبدرد هدةالدب درحويق نيدردو يد يةدهدمولجيةردجيرلد ،ل د غري د.

12لد ح ق قملدد د رللدرحلة شد ر متزر دةنيفيد د أددي د نالد:درحلة شد ب ايدهدرح ةشدرحعل شدد( ةرمشداتة ش)ثد9ل8درد رحلة شدهدرث اد
رحعليبدح قرهدثد92د ةيد عةويرد ب ادرحلة شدهدرحرترألدرحعليب/دحوؤر د نة أدردة تاشدرحةرةدرحعل شدح تيادردرحهليول د.دلدط9د.دلد1198ولدلد
 9009ردثد12د ةيد عةوي .د
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-٢د ت شد عضدوت درحلةهنتدةع قةيتد ةلرل شدةق ز ددشدرانةد غريويدةلشدرحلة درحلادتن لقيد لتدةا لشدالارد
رحهلللية دردوقرللفدرحلةلليحنيد روللؤحونيدة نلليةدة للر درد رح للشدرد ة نلليةدخملليدر تد ل تي قةرد ةر للقت ر اللي قةرد و ل كدرد
وقح نة رد اقويدرو يد يةدذحبدهدةة شدر شدةعاق د.
-٧د رحلت اددللشدرخل لل رتد رحوقروللردرانة لشدردةةللأد :للق درانلةدر روللي قرد رحتليداق د(رح للق )در ال درح ل لردو لليد
باللاد للةضقرددللشدرج لقرجيتدرانة للشد ق قةولليرداللق:درحااةلليةدرد رحطللي ارد رحو للأرد غللري رد وللذردباللية رد اد،الليار ةع نللشد
ح ا يةد داياارد ةوق رد رح وشرد ادة قرجيتردروتنقدشد رويت وشردويحعن د رثايكدرحةل اشدرحقر عشدهد يعدرحا لد داردرحهلية د
رانة شردوي دممشدتعلضد ادذحبدر شدةعاق دهدةة تردرحديفري د.
-٤١د ذولداتة دة قكدرانةدرحهلةرة د جيتدرانق د اعيةر ادرحة ن شدرحهلة شرد حاعضدملهنقنيدرحة حلشدروةقح لشردو ليد
لعأدر شدةعاق دهدةة تردرح ي هلشرد ردت ةدهدذحبدد دةلر لدخمت وشد ،يرشدوتيادرو عق يدو يدذول درية درحلة شد
لبد
رح للي جيرد وللي دةللشد للنيدروقمللقديتدرحتية للشدرايةللشدهدرواللةةدروللذوقةدتلعمللشدرحع لليةدرحعلللادرحللذ شدرحت هل لقرد للاهنطدة ل د
وقح نة رد غري دذحبدةشدرو ياأد روقمقديتدروتع هلشديحتية درانةي .د
-٤٤درحعني لشديييدل درث يبد ةلرديتلردهدمل يملدري لأد ت للق شدروولل رتردلل د ع ليادةللشدوتل درحلللةهنتدولي دمم للقةراد
يوقمقديتدرث شد رثميح درح ةق شدرح ط وشردةىتد شدب د انفدبميميادةللدرح تل درث لشد دةللدوتل دريةلرل لشدب د
هنا-ددو لليدب ة در للشدةعاللق -دال قادرحزةللي د و للفد يف للأد يرللادرحع لليةد
رحلللةهنترد وللي دةللشد للنيدت للبدروقمللقديتدةللة د
رث يةرد وذرد يةدرثقهن رد رحهلاشدرحادنةويدهدرحةل شرد لر درح ةريدةشدرث يتدرحدعل شد رح طليافدرحع لشددلشدرولي د
رح بد رحل د غري دردو يد ذولددشدرحهليفق د اشدةةري ردمثد عطيددة دتدا يفيتدح و أد غريدذحبدمميد ز ةدرحلة شدعمي رد
متطلر دل يفيدة دشد رد ايةي .د
د
بم قايدبجي شرد لرة يد ذيد اق يرد ر
-٤٨د غ اللشدرييدل درحللة يندد ل د للي دب،لللادهد عللضدوتل درحلللةهنتردوتو للريدر تدرحهللآد للشرد اللل درثةي للثد
رحناق للشد رحهل للي درحوهليف للشدروتع هلللشديحوللل عد رثة للي ردو لليد هنةلليدوللذردرحنللقعدهدةة للشداللي د يلدهللادرحللةو قيدرو ل ي د((د
ل للقضدرجلللةنيد))درد وللذحبدرسوةلليةدةللشدذولللدرثة للي درخليرللشديجلللد رحع للل درد ة درحلمللق درح لللمي دلدملسو هيلع هللا ىلص دلد رثةلليوشد
روهلةمللشرد ل للياأدة للشدرو لةللشد روة نللشدرونللقة د ة لليا يفيدو لليد للةدذحللبددنللةدرللة جيدرحهلنللق يدهدةة تللردرو ل ي :دةة للشد
رحاة جيد ادرحا تدرحعت جي .د
-٤٣در تايةد عضدرحلةهنتدد د رفدروة نشدرونقة د,د آاةويد ةة ويدرد رجة ثددشد قرد درج ي در ت يد شد
رحةهليل شد رحع شد رحتية شردرحادجيحتدةشدروت ي د عضدرث يةدهدااردرحهلية درانة شدرحذ شد رة ردت بدرحاهن دروهلةمشد د رد
رتدةؤضلٍرد ب ٍ
دشدةديدلوادري ياشد عاية ٍ
يتدة ٍ
راعشرد بميح ٍ د ق ٍشردلألل ردل يفيدوتايارد لقردل يفليدرلو يتدبالي ردل يفليد
ةيفاطدرحقةيدرحلييندرونز رد وي دوة نلشدرحلملق دلدرل دهللاد
أبمه شدت بدروة نشدرحادتع ةد ادبذويااددالدرسمهن درث رد
ة
()13
د رد م ا-د ةشدوذ دروانويتدرحنا درثو رد رجيدرث للدهدة ي شدرث ارد وتي شدرحلةهنتد .

13لد ح ز ةدةشدروقمقديتدهدوت درحلةهنتد ر قهنعدد يفيد نالد:دةة شدرحاة جيد ادرحا تدرحعت جي/ددحاة جيدة شد،ي درحهلنق يرد رة د
رث يملد رحدؤ درحة ن شردد طلد.د–دطد٤د-.د٤١٨٢ولد-د ٨١١٧دردثد3د ةيد عةويدرد م ق درحةل د بمق درح ا د=دةة شدر شدةعاق د
روةين/دح ةدد يدرةةدرحة ش د روةينردروعل ملدي شدةعاق ؛د هل جي:دايولدوي يدا لردرحةرةدرحعل شدح قمقديتدر ري ت.دد -دط-.٤د
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خصائص أدب الرحلة الفنية يف شبه القارة اهلندية وأسلوبه األديب
-١اخلصائص:
مميدرتافد ردب ادرحلة شدهدت بدرحاهن رد ر ولد ردوت درث يةدهدرحلةهنتدةيد ي :د
د ب دلدرحاللةملد رثةيدللشدهددهلللأدرث،الليةد رودلليوةدرحللاد ةاقولليدةللشدروللة د رحهللللارد روللةرةادرحة ن للشد ر اةدرحتية للشرد
رونلليظلد رحطا عللشرد ة ر تيفلليد تللة نيفيدو لليدولليدهدةهل هلتيفلليد قولولليد للأد ،للهنثد رللويةرد ةاللةر شد دزروللشد دجيل للشد
رث قر د ية شدرحعايةرتد .د
دا دلدروقمقد شد رج ي دح تي شدرحق يالدرحتية شرد تقض جيدروديوةدرحادديرل ويدب داعقويديحة شدرحتيةلشرد رجللثدد ل د
رحنهلأدرحتي دو يدوقد درحت زد رحت زردب درسللرطد رحتول طردب درسقلرةد رحتن جيدةيدنعأدب ادةةهن لاد هلليادهدرحتعالريرد
ري يادهدرحا ي ردريل يادهددهلأدرحق يال.
شدلدة درحا ثد رحت
تقض هليفادح ع قةيت.

ررد ق درحنهلةد رحت أد رويةدرح ل د رحتقم دهد ةرمي ادح لةهنتد دهل يفادحس،ايةرد

دلدمعشدرثلجيرد د جيدرحتو ريرد وةل دروقمقديترد ة شدرحعلضرد تنقعدروي دليحهلية دويد هلفدد دت بدرحللةهنتد
هللبويديحتأيند رحتأةأدنةدرد ايةيادهدرثل يةدغيحايارد تلر طيادهدري لأرد لقادهدرحا لي رد ولذردةليد وتهلللد ح لرد علضدوتل د
رحلةهنتدهدة ي شدرث ادرحعليبد ةرمتردرحون شد بد يحردرحع ش.
دولدلدرحة شدهد رفدرحلةهنترد ة شدرحتدي رردوقرويفادح ة نشدرونقة درد ر اةدرحهلة شرد روة درح اري رد دذولواد
قرد دةشدرج ي در ت يد شد ر تاي شد رحةهليل شد رج ية شد رح يم شد غريويدةشدروديوةدرحادةب ويد،هن دةةهن اد اد
ت بدرحة ةدروهلةمشد رس يةشدل يفيد.
 -٢األساليب:
بةيدبميح دوتيادب ادرحلةهنترد قلراهليفادهد دةر ويد,دلتتنقعدهد

يفيد ادرحنهليطدر ت شد :د

د ب دلد زرحشدرثحويظرد ق درحرترو رد ر،ت يةدروعييند روول رتدمميد ن اادةلدم يملدرحق يالدرحتية شد رودليوةدرو قظلشد
رحادردت ةدد يفيدرحلةيحق دهدةةهن اد ةة جي ادغيحايد دويدتدبميح د ع يفاد د قدةشدرحل شدهدرثحويظرد رح ليفقحشد
هدروعيينداتة در رحت فدهدرحتان فد أدرحنوسد دالويداتة دب،لا د

٤١٨٦ولدد-د ٨١١٦دردثد12د ةيد عةويدرد مولدجيةردحنيرلد ،ل دثد18د ةيد عةويدر درحلة شدرانة شد ادريز ل درحعل شددث11د ةيد
عةويدرد روة نشدرونقة دهدد ق دب يةدااردرحهلية درانة شدثد1د ةيد عةويدرد ر رادرحعل شدهدااردرحهلية درانة شدثد900لد908د.ددد د
د
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د ا دلد للر در تدرحهللآد لشرد رثةي لثدرحناق لشرد رحدلقروةدرحدلعل شرد ر تايمليفيرد ر دت لي دد يفليرد ر ملتة داليدهد
ليردليحلة لليحق د للل دهدذحل للبدريو للةرددح هنةيف للارد للةرةيدد ل ل دبم للويةوادر ةال للةر يد
ةقرم للعيفيد در ت للتدرجي للشد ح يف ل
َّ
وديوةر اد وتي تيفاد.
ش دلد ،للقدوت ل درحلللةهنتدةللشدرح لليتدرحةل اللشرد رثحولليظدرحنللي ة رد رحرترو ل درحدلليذ د د للةدل يفلليدبة لليجيد عللضد
روول رتدرحاعاشدرحاد د تة دد دةعيد يفيد ديوعي ادرحعل شد ر متعيدشدايدحوبدةةق ويرد ةعللشد حتيفي.
د دلد ق دو يتددا شد غل اشردوأايةدرولة د رثةليوشد رث ليح اد رج لقرجيتد رحزولقةد رحنالياتتد رثالايةد رحطا علشد
غريويدهدوت درحلةهنترد رمتع يايدهدم يملدري أدرد دهلأدرث،ايةرد ةديوة درجهلياجي.
د ولدلد ةلة دروقملقعدهدوتي لشدرحللةهنترد تللر طدب زرالردهدتقض لجيدروقملقديتدهدرحةيحل د د لةدةلشد لنيدرحلةليحني د,د
وأةةي در شدةعاق دروةيندرية دةة لشد((دمل ق درحةل ل د بملق درح ا ل ))درحلذيدملد لتطلدب د تل دةة تلردةتالل راددلشد
رحتن جيد رحت فرد ع ةراددشدر متطلر رتد رث ريملدلهند ي د اةبدهدةقمقعدةىتد رتورد د متي د ذولردب دعمأدتتَّ ةد
ب دلهللرتدترتر ط.
دلدريضلدوت درحلةهنتدر وؤحوشديحعل لشدهدالاردرحهللية درانة لشديحتعالريرتدرحويةمل شد رثة لشد بمليح ايفيدرح وا لشد روعنق لشرد
دغلر للشدهدذحللب؛د ذدويدللتدرح تي للشدهدت للبدرثةلليوشديح ةللشدرحويةمل شدرحللادويدللتدمتةللأدحةللشدرحع للاد رحع لليةرد ضهليلللشدرحة حللشد
رح هنقنيرد ح ي درحهل اد رحو لدل شدرحطا عيدب د ق د شدريضلد ع ليفيد لاعضرد لق دبل ليةد ة لة دهدرح ةلشدرحة ،لشرد
و يتدةقحة دهد قردةوي.
دلد للق دبم ل قادرج لقرةدهدوت ل درح لللةهنترد رودلليفةدرحهلاا لليرد وة للل درحقرللفرد رحا للقةدرحاهنغ للشدهدتقر ل فد
رثةةرألد رحق ليالد تقظ ويفليدهد حلشدري لأد رحرترو ل د مل يملدروولل رتد تلر طيفليدممليد ل فد ادوتل درحللةهنتدذ ليدهد
رث رةرد عمي دهدرحعلضرد ةهن دهدرحهللرة .
أبرز من كتب يف أدب الرحالت ومؤلفاهتم فيها
تلكدد يةدااردرحهلية درانة شدد درحعاقةدرويت وشدوتايدةراعشرد تلرادمي يدهدب ادرحلةهنتد ة ي نردرحقرمعشد ةيتد
ةتعة دويحعل شد رحويةم شد رثة شد غريويرد ب،لذتدت لبدروؤحوليتد لةويدهدةلرولزدرحا لثرد ةرمليتدرث ارد تعلة تد
ةي لليدحللةادب يةدرحنةلللرد ة ر درحنهلللةرد رمللتطيدقرد للذحبدب د هلللةةقرد،ةةللشد للشرد للي دويةللشدح تللية درث يبرد رحو لللد
رحةهليهرد ب د ع رددشدبةيم يفاد ةيدنق دخبقرقلواد بل يةوارد ةيدايوة دةشد يالداتة شد ةلرل شد ب شد غريويدةشد
روديوةدرحاد وقردد يفيد،هن دبمويةوارد ب دنع قويدهد قرح دلن شدت يملديمادب ادرحلةهنتد رد\رمتطيعددوذردرحوشد
ب د تهلط دبدايةدرث يةد رحايةةنيدهدرحعيملدرحعليبد رسمهنةيرد حيلكدةديدلوادالق ,د ولي دةلشدعم لشدةلشدوتالقردهدولذ د
رحنية شدرث شرد تلولقردل يفليدةالنويتدعم لشرد آاةراد ة علشدرجمل قدلشدرحتيح لشدمبؤحولي ارد ح لبد ياليدةوالهنديح ةليتدرحلةهنألد
رحعل شد رحويةم شد رثة شد:
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أوال -كتب الرحالت ابلعربية:
 -1الرحلة اهلندية اىل اجلزيرة العربية  ,لرفيع الدين املرادي ( ت1021هـ ) :
وللذ درحلة للشدرانة للشد ادرثةرملليدرجاي للشدوتايفلليدرلليةايفيدهدرثرللأديح ةللشدرحويةم ل شد عن لقر :د((دةدلليوةرتدةلللةنيد
اللل ونيردب دملقرد دةلللةنيداللل وني))رد ونلليكدد لليشدهدةة نللشد((دةر د للقة))ديانللةددنقرالليد((دآ رادرجلللةنيد))رد وللذحبد
ذولدرة جيدة شد،ي درحهلنق يدوذ درحلة شديما:د((دةي تدرجلةنيد)).
ةددهلأدوذ درحلة شد ادرثة شدةق جيدد ادباةدلل ةيدبةل ويردد عأددنقراي:د((دةديوةرتدةللةنيدالل وني))رد
ةبادرحللةوتقةداللريدداللةدرج للةد للرو ا()14دةللرت ادرحلة للشدرح للي هلشدأب د للق ددنقرالليديحعل للشد((درحلة للشدرانة للشد ادريز للل د
رحعل ش))د.
روؤحفد ةد ةبدةة تردةشدة هلطدةبمرد((دةللر آي ))دملنشد٤٨١٤/ولل/در دلي دةلشدةة تلردملنش/د٤٨١٣ولل/د علةدةة لشد
رمتةل ت-ددو يدذول-دمنتنيد ايفل شد بماقدنيرد رنويفيدهدب،ايةدةة ترد ادرجلةني( .)15د
ُمق درح ا ,د16دح ةدد يد،ي درحةمت يدرحدرير يردروعل ملدي شدةعاق د بة يجيديما:دم ةد
-٨د ام يفق درحةل د ب يف
د يد،ي ردرةةدرحة شد شدباةدداي د(دتد٤٤٤٧ول).
وذ درحلة شدرو ي د لد:د((دم ق درحةل د بمق درح ا ))()17د ةألدل يفيدةؤحويفيددشدةة تردةشدة شد ادوقح نة دهد
رانللةدةواللهنرد بدط ل د رللويد هللليدد لليدالليوة دةللشد لليالد ةدلليوةرتد مللطلويدهدضللهنألدةقمللقديتدت ل نتد للي د
ةلرل شرد اتة شد ب ش .د
روؤحفد ةد،لشدةشدة شدهدرح ي ادةشداعاي ددي د/د٤١٦٦ول/رد مت شدةشدتان فدةة ترد عةدضهنألدمنقرتدهد
رحةييند رحعدل شدةشدة لدرث دمنش/د٤١٦٧ول .)18(/د

14لد وقدرمتيذدرح ةيتدرحدل شد آ رايدجبيةعشدرسةي ددمحمد شدمعق درسمهنة شدهدرحل ضدلدرح عق شد .د
15لد نالد:درحلة شدرانة شد ادريز ل درحعل شددثد7ل1ردةهلةةشدرورت ادرد رحةهليلشدرسمهنة شدهدرانةدثد77دردروة نشدرونقة دهدد ق دب يةداارد
رحهلية درانة شر دةهليحش دبدةوي درحةوتقة داري دداة درج ة د لرو ار د ددلوي ده دةق ل درحدا ش درحعن اقت ش د vb /showthread.
/Php?=15196/د .www.Ahbab-taiba.comد
16و ذرد ة درايفيدهد:درحةهليلشدرسمهنة شدهدرانةدثد77درد هدر رادرحعل شدهدااردرحهلية درانة شدثد900درايفيد:دم ق درحةل د بمق د
رثة درد روتو درح ةدداةدرجيد شدليلدرحة شدرج يندهدوتي رددزوشدرخلقرقلد ااشدرو يةلد رحنقرظلددد=درسدهن دمبشدهداتة درانةدةشد
رثدهن /درد رةدر شدةز رد ري ت-.دط ٤د-.د٤١٨١ولدد-د ٤٧٧٧درد 721/2دييزةدرث دلهلي د:دحردةانويتددة ة دبايفلويد..د م ق د
رحةل دهدغلرا درحا يةد دايا دريزرال.دد
17لدو ذرد ة درايفيدهد:درحةهليلشدرسمهنة شدهدرانةدثد77درد هدر رادرحعل شدهدااردرحهلية درانة شدثد900درايفيد:دم ق درحةل د بمق د
رثة درد روتو درح ةدداةدرجيد شدليلدرحة شدرج يندهدوتي رددزوشدرخلقرقلد ااشدرو يةلد رحنقرظلددد=درسدهن دمبشدهداتة درانةدةشد
رثدهن /درد رةدر شدةز رد ري ت-.دط ٤د-.د٤١٨١ولدد-د ٤٧٧٧درد 721/2دييزةدرث دلهلي د:دحردةانويتددة ة دبايفلويد..د م ق د
رحةل دهدغلرا درحا يةد دايا دريزرال.دد د
18لد ح ز ةدشددرحلة شدرح ي هلشد حمتقرويد نالد:درواي ةدرح ي هلشد .د
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-٣د ةة شدرحاة جيد ادرحا تدرحعت جي,دحاة جيدة شد شدب

دة شدرحهلنق يد(تد٤٣٨٦ول)(.)19

ةدقاعتدمبطاعشدرحع ق شد يفنؤدهدرانةددي د٤٨٢٧ولد-د ٤٢٧٨د.دلد دطد.دلد٤٣٧٣/.,.ولد-د)20(/ ٤٧١١د د
-١د قر تدرجلةني,دخلقر رددمحمدةعاق رد ملد تايفيد نو ررد أدوتايفيد،قر لرددمحمددالةدهللارد رح تليادرولذوقةدرلنفد
ب يدهدب ادرحلةهنت(.)21
مثدتلعمرد ادرحويةم شدرحد ددمحمدايولد شدةق جيد ةةدرحة شدرح لونةيد عنقر :د((دة نيتدرحل
ةةني))درد عة دتل ادت بدرحلة شدم ةد ةرةدة نيداي درحنهلدانةيدر ايويد:د((دةعاقة شد))( .)22د
ةدد درث درح ي جيدهدةة تردرو ي داد((د يل شدرجالي ))ددلشدةدليدل درولي دبةضدرجللةنيد بةيونيف ليدروهلةملشد
ة ردرحل جيدرحذيدوي د نتياد اد اررد تقيلدد د رد ل ل ,د ةدقاعتدت بدرحلة شدهدب دةل دمنشد٤٣٧٣/ولد-د
)23(/ ٤٧١١د .د
-١د يل شدرجاي د,دويولدرحهلي ةي .د
دد ل يفيدد دريةايفيددشدةديدل در رةدبةضدرجلةنيد ةيدر،ت لدهدرةة دةلشدةدليدل,د رملتقادد ل د لرد ل لل دةلشد
،قرقلد,د ةدقاعتدت بدرحلة شدب دةل دمنشد1878/دولدلد 1211د/د .24د
-٦د ةشديو تي د اد ةدرجلةني,ددحن ادرجاي يدرد ةدوتل درث ل درحل راليدرولذوقةدةة تلردرح لي هلشدة ن ليد لة د
ادروة نشدرونقة دمنشد/د٤٣٧٢ولدد-د ٤٧١٧د/دد مطلدذول تردهد ل ة د((دوقو تي ))درحادوي د ة لويردمثدددلويد عةد
ذحبدهدوتي ردروذوقة( .)25د
-٧دة ي شدريذاد رحدقملد,ددباةدجيرل.
وي دمميد ةألدهدةة تردرح ي هلشددشدرحنيف شدرحتع شدهدروة نشدرونقة رد ةدرنويفيدهدمنش/د٤٣٧٧وللدد-د ٤٧٧٧دد
/د ددلويديحعنقر دروذوقة(.)26
-3دعمي درجلةني,ددجيليدحةو يين.
 19لد نالد:دةلوشدرحتأح فديح ةشدرحعل شدهدرس ادرحد ييلدرانةيدهدرحهللدنيدرحةيةشدددلد رحتيملدددل/دح ةوتقةدعم أدباةردةندقةرتد رة د
رحةهليلشد رسةاي درحهلقةيرد ةدجي .دلد دطد -.د ٤٧٧٧دردث930رد رحةهليلشدرسمهنة شدهدرانةدثد77رد بجبةدرحع ق /ددحاة جيد شدة شد
رحهلنق يرد دةر درحويفيةادداةدريايةدويةردةندقةرتد رة درحةهليلشد رسةاي درحهلقةيرد ةدجيد.دلد دطد-.د ٤٧٢٧رد/1كدردةهلةةشدرعهلجيد .د
20لد نالد:درواةةدرح ي جيدثد11د.
 21لد نالد:دروة نشدرونقة دهدد ق دب يةدااردرحهلية درانة شردةهليحشدبدةويدرحةوتقةداريدداةدرج ةد لرو اردث,1د ددلويدهدةق لد
رحدا شدرحعن اقت شد/ vb /showthread. Php?=15196/د.www.Ahbab-taiba.com
22لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
23لد نالد:درواةةدرح ي جيدثد11د .د
24لد نالد:درواةةدرح ي جيد.
25لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
26لد نالد:درواةةدرح ي جيدثد .13د

492

Mahmoud Mohammad Naassan

ةدذولدهدةة تردروذوقة درييةعشدرسمهنة شديوة نشدرونقة د ةميحتيفيد ةويدهدددلدرسمهن د ب رةدةمليحترد ادرحعليمل؛د
ة ثد رةويدمنشد٤١٤١/ول-د/ ٤٧٢٧رد عةدتان ويفيد ي د ندلويدهدرحعي ددو ر(.)27
-٧درحطل جيد ادروة نش,دثيبدرج شدرحنة ي.
ةدقالدهدقاعتردرخلية شد يفنؤدهدرانةدمنش/د٤١١٧ول.)28(/
-٤١د مولدجيةرد,ددحنيرللد ،لل دد لقيردتلعملردرحلةوتقةدحيلىيدرخلدليارددقاعتلردرا هلشدرحعيةلشدح تليادهدةاللدملنش/د
/ ٤٧٧٣د-.دطد٨د-.د.
اثنيا -كتب الرحالت ابلفارسية:
-٤د ة يللدجيةرد,ددح د د هن درحة شدة نيد شدبالةدرج ل يندرحايليةيدر ليد(دتد٧٢١ولل)درد ولقدرحلذيدملي د
رحل لدرو ق ردو يد ي دداةدرجيدرج ين(.)29
-٨دة ريدقيح د,دثيبدقيح د شددمحمدرح نقي.
ةدرنوردمنش/د٤٨٤٧ول/دهدةة ترد اد هن دروةلا(.)30
-٣د ة درث،ايةدهدمقرد درثموية/دحع يدةل رد شدبيبدقيح درحةو قيردرنوردمنشد٤٨١٧/ول)31(/دد.
١د–دتلغ ل ل درح ل لليحبد ادبة ل للشدرو ل لليحبد,دح ن ل لقرادةال للطو د،ل للي درحل للةو قيرد ل للةدبحول للردهدب،ال لليةدةة تل للرد اد
رجلةني(.)32
-١د لويتدرحةرة شدجايشدرجلةنيد,ددح د دبيبدرح ويتد شدل أد ةي درحايفيةي(.)33
-٦د لويتدرثدسدحزرالدرحهلةاد,دح ؤحفدرح ي جي(.)34
-٧ددوتيادرحلة شد=درحلة شدرانة شد ادريز لل درحعل لشد,ددح دل دةل للدرحلة شدروللر دآي يرددرلنوردملنش/د٤٨١٤ولل/دهد
ب،ايةدةة ترد ادرجلةنيرد ةدماجيدرجة ثددنيفي(.)35
-٢ددوتيادرحلة ش,ددح نقرادمي ة نبد اجيدد يد،ي درج ةةدآي يرد ةدبحوردهدب،ايةدةة ترد ادب ةي(.)36

27لد نالد:درواةةدرح ي جيدثد12د .د
28لد نالد:درواةةدرح ي جيدثد98د .د
29لد نالد:درحةهليلشدرسمهنة شدهدرانةدثد .72د
30لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
31لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
32لد نالد:درحةهليلشدرسمهنة شدهدرانةدثد72د .د
33لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
34لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
35لد نالد:دوت درحلةهنتديحعل شدرد رحةهليلشدرسمهنة شدهدرانةدثد77د .د
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بةةةي دونة متي د,ددح ةدحطفدد يدروق يدرنوردهدمنشد٤٣٤١/ول.)37(/
-٧د ُ
-٤١دة جيةرد,ددح قحقيدداةدرحهلي ةد شددمحمدبول درحلةاقةي(.)38

ُ
دتةوشدد,ددح نديةد ي ةد،ي درحا ةةيردرنوردمنش/د٤٨١٧ولد/د(.)39
-٤٤دمريدرانةد و
-٤٨دة جي رد,ددح د ددمحمدداةدرحقوياد شددمحمدغقألدرحديلعيدروةةرمي(.)40
-٤٣د رمتي د يفي د,ددح قحقيددمحمد ةي درحديوايفيداقةي(.)41
-٤١دل قضدرجلةنيد,ددحدي د يلدهللادرحةو قيد(دتد1172دولد) .د
ةدرنفدوتي ردوذرددشدةة ترد ادرجلدمنشد/د٤٤١١ول)42(/د.
-٤١د لذادرحهل للقاد اد ةدرعاللقاد,ددح دل دداللةدرجللجيدرعللةألدرحلةو قيرد للةدوتل دةة تلرددللشد ةتللردحسةلليوشد
روهلةمشددي د/د٧٧٧ولد/ديحعنقر درح ي جي(.)43
-٤٦د تلغ ل درح لليحبد ادبة للشدرو يحللبدد,ددحنلقراددمحمدةاللطو د،للي دال وتردالليدلدرثة للشد رحويةمل ش,د للةدتللل اد
رح تيادرح ي جيد ادرثة شدل يد عة(.)44
-٤٧دةة شدةلةنيدال ونيد,دح ةدويظا.
ةدوت دهدةة تردرح ي هلشدةديوةرتردح ة نشد بةيونيفيدروهلةمش(.)45
-٤٢درلرطدرج ةد,دسحاياد الين.

لهلةدمطلدهدةة تردرح ي هلشدةيدايوة دةشدر اةدرسمهنة شدهدروة نشدرونقة (.)46

-٤٧د ملولدجيةللردةاللي د ةالللد,ددحنلقرادةللي يدباللةدة للنيد،للي ردبةللريدةنطهلللشدة للشد للقةدةللر دآي رد هدمللنشدد/د
٤٣٨٤ول/د رةدريز ل درحعل شد ةال(.)47

36لد نالد:درحةهليلشدرسمهنة شدهدرانةدثد77د .د
37لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
38لد نالد:درواةةدرح ي جي .د
39لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
40لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
41لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
42لد نالد:دروة نشدرونقة دهدد ق دب يةدااردرحهلية درانة شدثد .1د
43لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
44لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
45لد نالد:درواةةدرح ي جيدث .9د
46لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
47لد نالد:درواةةدرح ي جيدثد8د .د
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-٨١دمولدجيةردةا ي ,دح هليميددمحمدم ي دروناقةيد قةيدوي دةشدوايةدد ليةدرانلةرد لةدرلنفدةة تلرديحعنلقر د
رح ي جيد ددلويددي /د٤٣١٨ول.)48(/
-٨٤دمولدةاي د,دحعاةدروي ةدرحةة دآي ي.
وقدب

د ر ويرد ةدميللدمنش/د٤٣١٧ول/دث رةدلل شدرجلدل طلدذول تردهدةة تردرح ي هلشدمثدددلوي(.)49

-٨٨دمولدجيةردبةضدرحهللآ د,دثيبدرثد دروق يد(دتد.) 1272
ةدب ي دهدروة نشدرونقة درحاد رةويدمنشد/د/ ٤٧١٧دبماقديادتهلل ايادةش-٤٣/د/٤٧رد يةتدذول تدمول دح عق شد
هدوتي ردرح ي جي(.)50
-٨٣دمولدجيةردةلدد,دح يشدد ادرحة ش(.)51
-٨١دةة شدجيرلد ،ل ,دحنيرلد ،ل رد ويدب دةة شديحويةم شد ُوتاتد،يةشدالاردرحهللية درانة لشدملنش/د١٣٧ولل/درد
ةدتلعميفيدرحةوتقةدحيىيدرخلدياد ادرح ةشدرحعل ش(.)52
اثلثا -كتب الرحالت ابألردية:
-٤د ة ريدةيةةي,ددح نقرادةيةةدد يد،ي درحلرةاقةي,د ةدرنوردهدب،ايةدةة ترد ادب ةي(.)53
-٨دمل للولدجية ل للر,ددح د ل ل دا ل للا يد ل للشدةا ل ل دهللادرثدا ل للادو ل للةوي,د ل للةدوتال للردهدب،ا ل لليةدةة ت ل للرد ادةا ل لللد رحد ل للي د
رحهل طنط ن ش(.)54
-٣د مولدجيةر,ددح يقر شدة شددايةيدرحةو قي,دبحوردهدب،ايةدةة ترد ادةالد رحدي (.)55
-١د مولدجيةر,دول رددللي دد يد بد,درنوردهدب،ايةدةة ترد اد هن درجاي (.)56
-١دمولدجيةرد,دح يليدداةدرحلاشدرثةلت لي,دوتاردهدب،ايةدةة ترد ادرحاهن درسمهنة ش(.)57
-٦د ةهلي د،هنلشدوتيا,ددح د دداةدرحهلي ةدرحهنوقةي,د ةدبحوردهدب،ايةدةة ترد اد طنط نش(.)58
48لد نالد:درواةةدرح ي جيدثد .1د
49لد نالد:درواةةدرح ي جيدثد .2د
50لد نالد:درواةةدرح ي جيدثد .17د
51لد نالد:درواةةدرح ي جي .د
52لد نالد:رحلة شدرانة شد ادريز ل درحعل شددثد1ردةهلةةشدرورت ا .د
53لد نالد:درحةهليلشدرسمهنة شدهدرانةدثد77د .د
54لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
55لد نالد:درواةةدرح ي جي.
56لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
57لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
58لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
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دب يدد:دداياايتدللدب()59د.

-٧دمولدجيةر,ددح د د قمفد،ي د او َّ أد ُقش,د
-٢دمولدجيةر,ددح قحقيدحميدرحة شدروُيفةةرمي,دبحوردهدب،ايةدةة ترد ادرجاي

(.)60

-٧د م للولدجية للر,ددح يقر للشدغ للهن درحةهل للنيدرحا للييند للاد.بحو للردهدب،ا لليةدةة ت للرد اد للهن درحعا للارد و للقد هل لللدهدضهنض للشد
ةرت(.)61
-٤١دمللريدمل طييند,ددحدللي ديددلُلقد ل ا.درللنوردهدب،الليةدةة للشدرحنلقرادمل طي د يفللي د ل ادة للشداللقي د اد للهن د
روةلا(.)62
-٤٤د مريد قةا,ددحعط شدل يد ا,د ةدرنوردريةاردهدب،ايةدةة تيفيد اد هن دروةلا(.)63
-٤٨د ُ
مريدة يفةةرا,ددح ةدتلرادد يد شداايدتدد يدرج ةةدآي ي(.)64
-٤٣د ةدةايش,ددح د ددمحمدآغيدرج ةةدآي ي(.)65
ُ
قحقيددز زدةل ر.
د
دتدلالالديفبد,دح
-٤١دد ُو
،االردهدب،اليةدب ةيردمثددهل لردروؤحلفددز لزدةلل رد اد
وقدهدرثرأدبحوردةؤحورديسد ز شرد اي :دوتيادرحلة شد,د َّ
بة دل ي دي مادرح ي جي(.)66
-٤١ددوتيادرحلة شد ادرجلةنيد رحدي د ةالدرحهليول ,ددح قحقيدداةدرحلة اد،ي داي ة(.)67
-٤٦دمولدجيةر,ددح يقر شدة شددايةي,درنوردهدب،ايةدم يةترديانة(.)68
-٤٧د ر درحةل ,ددح نقرادد لدد يد،ي درية ديمقة د وقدوتيادهدرحلة شد اد هن درجاي (.)69
-٤٢د ةة نشدرحن د نيدرثةسد رح ق ,ددخليحةددايادرثمةيرد وقدوتيادعم أدو يد رفردرةةدهد وقةد ايو تي د
ب ر،لددي د٤٣٤٣/ول/در ةر شددي /د ٤٧٧٣د/در ت شدرح تيادذول تدروؤحفدهدروة نشدرونقة (.)70

59لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
60لد نالد:درواةةدرح ي جي .د
61لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
62لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
63لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
64لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
65لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
66لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
67لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
68لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
69لد نالد:درواةةدرح ي جيد .د
70لد نالد:دروة نشدرونقة دهدد ق دب يةدااردرحهلية درانة شدثد .91د
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-٤٧دةة شد ادرجل,ددع ةدد لد،ي .
لهلةد ة د ادرجلدمنش/د٤٨٧٧ور/د,د ويدة تق شديثة شدد ة دد يفيدرمتيةر درحتعاريرتدرحويةم ش()71د.
-٨١دةة ش ة عق درحنة ي,ددو عق دديملدرحنة ي .د
ةبدرحعهنةش دة عق دةة تردهدمنشد/د٤٣٦٢ول/دعمي ادر ،ل دد اددرجلرد رمتةل تدماعشدبايفلد دافد ملد ت د
يلدحةلشدرح تي لشد,د بظلشدبدلر رلنويفيديح ةلشدرثة لش()72ردث درلية دروهليحلشدر ت لشدب ة وليدهد يا لشدرح تل درثة لشدممليد لة د
د درح تي شدايد .د
اخلامتة
تلوتدةة شدرحع ليةدرحلةليحنيدرد روو لل شدرث يةدهدالاردرحهللية درانة لشد ،ية يفليددتليالدد لشرد آاةردةراعلشدهدرث اد
رحع للليبد لن للردرحنة للليرد رم للتطيدتدب دت تد للفدح اد للل شد رث يةدروةهلو للنيدهدرحع لليونيدرحع للليبد رسم للهنةيدرح ن للق درويو للشرد
رجهلياجيدرحةية شددشدرحتية درحادليد ريةلرهد رحةهليهد رح ةقيدرحادقيويدويدتد ع ة ددشدرحتاقةدرسد ليينرد يفقحلشددلشد
رحو لدرح ةقيدرحعليبرد اذ درو يمهشدهدب ادرحلةهنترد رح تي شدهدة يا رد ةقمقديتررد رحهل ي ديحا ثدهدةي ترد قول د
تقض جيدبةةرضرد ةديوةرتردد درحعاقةدرويت وشد ت بدرحلاهن در وللدولذردرحولشدرحنةلليرد د للد لية دهدة لةر درث ارد وةللد
رس اي دد ردةشدبوأدرحنهلةد رحا ثرد تقمعتدةة دةىتدرةتةد ادرحة درجملي ة د,د،يرشدب دد يةدرث يح اد روة دويدقرد
بوأدةة شد بمويةدوةري د ادبةضدرجاي رد رحا ةر درحعل شدث رةدةنيمبدرجلد رحع ل د يةشدرحدعيالدرحة ن شداتة رد حةلضد
رحتاية دد رحتع اد د أدرس ي رتدرحع شدهدرحع ق درحعهل شد رحنهل شداتة دب،لا.
دت اشداذردرحنديطدرحع يرد ر وت ي درحايحغديحلةهنتد روانويتدل يفيرد ر يذويدلنليادب ليارد ة ل يادةراعليارد ةالةةراد
ويةلليدهد قلليةدرحةةرمللشدرث للشدب دظيفلللددللة دواللريدةللشدرحلةلليحنيدرث يةدهداللاردرحهلللية درانة للشدوأةةللي در للشدةعاللق دروللةينرد
رولر دآي يرد رة جيدرحهلنق يرد جيرلد ،ل رد رحدي دةاشدهللادرحةو قيرد رحدل ددالةدرجلجيدرعلةألدرحلةو قيرد رحدل د
بيبدرح ويتد شدل أد ةي درحايفيةيرد غريوادوةري ردليفؤ ةدرحلةيحق دوتاقردةانويتددة ة دهدرحلةهنتديح ةيتدرويت وشد
ةل شدرحعل للشد رحويةمل شد رثة للشرد ملا قردل يفلليدةهنةاللي ارد دلقردةع قةللي اددلشدرثةلقر درح يمل شد ر ت يد للشد رحتية للشد
رحة ن شد رج ية شرد ةةقردهدت بدرحلةهنتدةقر دضل رد بل يةرد رمعشدمميدايوة د ديرل دة لت ة شدذحلبدةلشدروهنةالشد
روايال د روعي نشدرحديا شدحت بدرحال ملدهدرحا ةر د رحهللادرحاد رة وي.
قائمة املصادر واملراجع
أوال -الكتب:
-٤د بجبللةدرحع للق ,ددرللة جيد للشدة للشدرحهلنللق يرد د للةر درحويفلليةاددا للةدريا لليةدويةرةندللقةرتد رة درحةهليل للشد رسةا للي د
رحهلقةيرد ةدجيدد.د–د دطد-.د . ٤٧73د

71لد نالد:درواةةدرح ي جيدثد .1د
72لد نالد:دروة نشدرونقة دهدد ق دب يةدااردرحهلية درانة شدثد .2د
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 9للدب ادرحلة للشدهدرحلرترألدرحعللليب,ددللؤر د نللة أدردة تاللشدرحللةرةدرحعل للشدح تلليادردرحهللليول د .دلدط9د .دلد1198و ل دلد
 . 9009د
-8د رحةهليلللشدرسمللهنة شدهدرانللةد=دةعلليةملدرحع لقرةملدهدبد لقرعدرحع للق د روعلليةمل/دح ل ةدداللةدرجلليدرج للينردةؤم للشد
ونةر يدح تع اد رحةهليلشردةالد-.د دطد.دلد ٨١٤٨د .د
د-1دةلوللشدرحتللأح فديح ةللشدرحعل للشدهدرس ل ادرحد ل ييلدرانللةيدهدرحهل للدنيدرحةلليةشدددلللد رحتيملللدددللل,ددعم للأدباللةرد
ةندقةرتد رة درحةهليلشد رسةاي درحهلقةيرد ةدجي.د–د دطد-.د. ٤٧٧٧
-1د ةة شدرحاة جيد ادرحا تدرحعت جيد,درلة جيدة لشد،لي درحهلنلق يرد رة درث ليملد رحدلؤ درحة ن لشردد طللد.دلدطد٤د
-.دد٤١٨٢ولد-د . ٨١١٧د
د-2درحلة للشدرانة للشد ادريز للل درحعل للشد,دةل لللدرحللة شدرو للر دآي يردتلعمللش:درحللةوتقةداللريدداللةدرج للةد للرو اردرجمل للسد
رثد دح ةهليلشردرحهليول د.د-دط٤د-.د٨١١١ول.
-7د رحلة شدهدرث ادرحعليبدةىتداي شدرحهلل درحلر لدرااليد,دجيرلدداةدرحل رملدروقرهرد رةدرحندلدح ايةعيتدروال شرد
ة تاشدرحقليةدردرحهليول د-.دط1د.دلد1111ولدلد. 1221
-3ددم ل ق درحةل ل د بمللق درح ا ل د=دةة للشدر للشدةعاللق دروللةيند,دد لليدرللةةدرحللة شدروللةينردروعللل ملدي للشدةعاللق ؛د
هل جي:دايولدوي يدا لردرحةرةدرحعل شدح قمقديتدرد ري ت.دد-دط-.٤د٤١٨٦ولدد-د. ٨١١٦
-2دمولدجيةرد,دجيرلد ،ل دد لقيردتلعملشد:دحيلىيدرخلدلياردرا هلشدروالل شدرحعيةلشدح تلياد[درحهلليول ]د-.دطد.٨د–د
 ٤٧٧٣د.
-10د ح ي درحعلا/د شدةناقةرددمحمد شدة ل رد رةدري ةرد ري ت.د-دطد٣د-.د٤١٤١ولد .د
-11د دزوللشدرخللقرقلد االلشدرو لليةلد رحنلقرظلد=درسدللهن دمبللشدهداتة ل درانللةدةللشدرثدللهن ,ددح ل ةدداللةدرجلليد للشدليلللد
رحة شدرج ينرد رةدر شدةز رد ري ت-.دط٤د-.د٤١٨١ولدد-د . ٤٧٧٧د
اثنياً  -اجملالت والدورايت ومواقع الشبكة العنكبوتية:
-٤درحلللةهنتدهدرث ادرسد للزيردةهليحللشدبدللةويد للأد طلللاد ددلللويدهد للشدراللهن ردرحعللة د٧ردرح للنشد٢٣ردللي د
 ٤٧٧١ردايفلد قح ق .د
-9درحلة للشدهدرح لرترألدرحعللليبدرس مللهنةيد ةولليدهدةلللةدروعللللشدريةلرل للشردةهليحللشدبدللةوي:د . .دب ولللدة للنيدة لليرد
ددلويدهد شدملدةشدةباردرجمل ةد٦ردرحعة د٤٧ردرح نشدرح ي مشردد ي د ٨١٤١د.
-8د ةويفللق دب ادرحلة للشردةهليحللشدددلللتد قرمللطشدرحط ل رد ددلللتدهدةق لللدةة دللشدرحو لللدرجلللدهدرحدللا شدرحعن اقت للشد
تية د/٨٢دةي ق/د ٨١٤٣درد File:/// c:users/ wn7Desktop/.د /د
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-1د رحلة شد ب ايدهدرح ةشدرحعل شدد(د ةرمشداتة ش)دردةهليحشدبدةويدرثمتيذددمحمدةميدرحلاشدرحهليايرد ددلويدهد شد
رحللةرديدرحدلليفل شرد ولليدتاللةةددللشد رةدرحع للق د ة ق نللةدهدرانللةردرحعللة د٧-٦دردرح للنشد٣٧ردمللنشدعمللي ادرحةيد للش-دة ل د
٤١٣١ولد-دب ل أ-د قد ق ٨١٤٣د( ةرميتد مهنة ش) .د
-1د روة نشدرونقة دهدد ق دب يةدااردرحهلية درانة شردةهليحلشدبدلةويدرحلةوتقةدالريددالةدرج لةد للرو ارد ددللويدهدةق للد
رحدا شدرحعن اقت شد/ vb /showthread. Php?=15196/دwww.Ahbab-taiba.com
اثلثا  -الرسايل اجلامعية :
-1د ميفيةيتدد يةدالاردرحهللية دهدآ رادرح لريد رحتلية د رحلرتر اديحعل لشد,ددمحمد ةالي درد وليدةمليحشدد لشدجي داليد
ريةايفيدةميحشدرحةوتقةر دهدرح ةشدرحعل شد آ رايرد ةةتد اد يةعشد نايارد وقة-ديو تي ددي د ٨١١٦د(د ويدغلريد
ةندقة ) .د

د
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