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ت اللففُت في الشخلث الّشبُت الخذًشت  الجِز

 

 ِبذالىهاب ن.

ى باخض الض٦خىعاٍ، ٢ؿم ألاصب الٗغبي،  الهىض ُت ألاعصًت، خُضعآباص،ظامٗت مىالها آػاص الَى

 

هي هٕى مً الىثر ألاصبي التي ًهىع ٞحها ال٩اجب ما ظغي له مً ؤخضار وما ناصٞه مً ؤمىع  Travelogue الغخلت

ًٖ  جىاو٫ ٦خب الغخماث اهُباٖاث اإلاال٠ ومكاَضاجه ومكاٍٖغ وؤ٩ٞاٍع في ؤزىاء عخلت ٢ام بها بلى ؤخض البلضان،

ه٠ ٞحها ال٩اجب  عخماجه، سُت واإلاىاْغ الُبُُٗتٍو ومً ٖاصاث  الخمابت، ما عآٍ في بماص مسخلٟت مً اإلاٗالم الخاٍع

غ ألهه ًه٠  الىاؽ وج٣الُضَم، ٌٗخبر ؤصب الغخلت ٞىا مخمحزا خُض ًخُلب ٢ضعة ٖلى الخٗبحر وص٢ت في الخهٍى

ز الغخماث الٗغبُت ومً ؤبغػ ما ًمح ).0(اإلاىا٢٘ واإلاىا٠٢ وما ًمغ له مما ٌؿخد٤ للدسجُل بىيىح الٗباعة

، ول٨ً ؤبغػٍ ؤؾلىب ال٨خابت  حٍر الخضًشت َى جىٕى في ألاؾلىب مً الؿغص ال٣هصخي بلى الخىاع بلى الىن٠ ٚو

 ال٣هصخي، اإلاٗخمض ٖلى الؿغص اإلاكى١ بما ٣ًضمه مً مخٗت طَىُت ٦بري.

 اإلالمذ ألادبُت للشخلث 

ي ٧ىن ٦شحر مما ؤوعصٍ َاالء الغخالىن في مظ٦غاتهم، ٞةن ألاَمُت ألاصبُت جخجلى ف للغخلت ؤَمُت ٖلمُت وؤصبُت،

وبطا ؾغخىا الىٓغ بلى ما ٦خب في ؤصب الغخلت مً وكإجه بلى ًىمىا َظا، ٞىجض ُٞه ؤن ٦شحرا مً ال٨خب اإلاالٟت في 

َظا املجا٫ طاث َاب٘ ؤصبي، وهي حٗجي بغنض الىا٢٘ وه٣ل "الهىع واإلاكاَض ٖلى هدى ًد٤٣ الخإزحر الىظضاوي، ؤو 

ظا البٗض َى الظي ً ى٣ل ألاخاؾِـ والٗىا٠َ التي ًجضَا في هٟؿه مً ًجخلي جل٪ اإلاكاَض وآلازاع والهىع، َو

ً وظمىص" جٗل للغخلت ؾمت ؤصبُت بضال مً ؤن ج٠٣ ٖىض خض الدسجُل والخضٍو ). 3(ًمؤل الىٟـ مخٗت وجإزحرا، ٍو

اهىا مً ألاصباء، ٞؿاص الُاب٘ ألاصبي وؤوضر خؿحن دمحم ٞهُم ًٖ لٛت الغخلت ؤهه "الق٪ ؤن بٌٗ الغخالت ٧

  .)2(٦خاباتهم، وػزغث ماصة عخماتهم بالٗىانغ ألاصبُت ولهظا صعط الٗغب ٖلى اؾخسضام ٖباعة

ت اللففُت في الشخلث الّشبُت الخذًشت  الجِز

ت ال٣ههُت في ؤصب الغخلت ؤمغ َبُعي للغخلت، وما ًخسللها مً خىاصر ومىا٠٢ حؿخدض الغخ لت بن وظىص الجٖز

٤ في ٦شحر مً ألاخُان، والغخلت في  ٖلى الدسجُل، ونُاٚت َظٍ الخىاصر في ؤؾلىب ٢هصخي ٌٗخمض بزاعة الكٍى

خض طاتها ٢هت بن لم جخىاٞغ ٞحها زهاثو ال٣هت، ٞهي حكاع٦ها في بٌٗ زىانها. ٞةن ؤصب الغخلت ًٞ ٣ًترب 

ا  ؤو ؾمٗىا بها، و٧ان ؾغصَم لهظٍ مً ًٞ ال٣هت، بن بٌٗ الغخالحن ظىدىا بلى ؾغص "ال٣هو التي ٖاقَى

ت، ٢غبذ الغخلت مً ٖالم ال٣هت ت وخٍُى وهغي ؤن  ٦شحرا مً ؤصخاب ؤصب الغخماث  اَخمىا  ).1(ال٣هو بٍٟٗى

بالخضًض ًٖ ٖاصاث ألامم والكٗىب، و٢هىا ماٖىضَم مً ؤؾاَحر وزغاٞاث، واٖخمضوا ٖلى اإلاكاَضة 
                                                           

 ، دار ابن تيمية، القاىرة.٘رحلة احلج إىل بيت هللا احلرام للعالمة دمحم األمُت الشيقيطي اجلكٍت، ص       ٔ
 ، مكتبة غرقب للطباعة.القاىرةٚسيد حامد النساج، مشوار كتب الرحلة قدديا وحدقثا، ص       ٕ
 مٜٜٛٔا اجمللس للثقافة والفنون واآلداب، الكوقت ، قونيو أدب الرحالت للكتور حسُت دمحم فهيم ، سلسلة كتب شهرقة قصدرى      ٖ
 مٕٛٓٓ، ٔ، ط ، دار ادلامونٖٙٓتاسع اذلجري، ص الشوابكة، نوال عبد الرزتن، أدب الرحلة األندلسية وادلغربية حىت هناقة القرن ال      ٗ
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ٞمشما ٣ًى٫ الغخالت ٖلي  ٞىجض في ٢غاثتها لظة ومخٗت. اجي.والخ٩اًت ٞٛلب في عخماتهم الُاب٘ ال٣هصخي والغو 

وبضث جباقحر  الُىُاوي في عخلخه مً ٖمان بلى بٛضاص " ٞاع٢ىا ٖمان (ؤها وألاؾخاط الهىاٝ) ٖىضما ٞاع٢ها اللُل،

م مً بزىان الهىاٝ، )،٧0621اهىن الشاوي  33( ًىم الجمٗت ل وصزلىا الصخغاء، في ؾُاعة نٛحرة ألر ٦ٍغ ىا وؤٚو

ت الٓاَغة، وامخضث مً خىلىا بجمالها ونمتها وعَبتها. ٞحها، لِـ ٞحها مشل ؾ٣ٝى اإلاضن التي  الصخغاء اإلا٨كٞى

لظل٪ ٧ان ؤَل الصخغاء نغخاء  جٓهغ ٚحر ما جبًُ: جسٟي جدتها اإلاٗهُت وألازم وجٓهغ الىٓاٞت والُهغ،

ٞما ًبلٜ  البضوي ٖلى ظمله ألاًام الُىا٫،الصخغاء التي ٧ان ًغخل ٞحها  لِـ ٞحهم مغاء وال مىا٤ٞ. ظغءاء،

 ).0(ؤَل الصخغاء ؤَل نبر وصؤب وزباث لظل٪ ٧ان ٚاًخه،

وبلى ظاهب الؿغص هجض خًىع الىن٠ الض٤ُ٢ والبإع في مٗٓم الغخماث،٦ما هجض في عخلت ٖلي الُىُاوي 

مت، ًدُِ بها ؾىع ضخم، وبلى ظىب صَلي الجضًضة (هُى صلهي) صَلي ال٣ضً" خُض ًه٠ اإلاضًىت ال٣ضًمت بضَلي

له ؤبىاب، ال جؼا٫ با٢ُت ؤبىابه، ٖلحها ؤؾماء مً قاصَا مً ملى٥ اإلاؿلمحن. وبحن اإلاضًيخحن ًٞاء واؾ٘ ؤقبه 

خ٩ىم ٖلى ؤعيه الغظا٫ واليؿاء وألاؾغ ٧ل مؿاء. ٞةطا ظاوػث  باإلاغط ألازًغ في صمك٤، بل َى ؤوؾ٘ وؤ٦بر، ٍو

، عؤًذ ؤمام٪ الؿىع ال٣ضًم وؤبىابه البا٢ُت، ول٨ً اإلاضًىت زغظذ مىه ٦ما  َظا الًٟاء الظي حك٣ه الكىإع

زغظذ اإلاضن مً ٧ل ؾىع ٧ان ًُى٢ها، وامخضث ختى ناع الؿىع وؾِ الكىإع والٗماعاث، ٦ما هي الخا٫ في 

ه٠ اإلاسجض الجام٘ بضَلي "وؤما اإلاسجض ٞهى مً ؤٖٓم مؿاظض الهىض، بل َى مً ؤٖٓم مؿاظض  .)3(صمك٤ ٍو

ض ٖلى ؤعبٗحن صعظت. وله ؾىع ألاعى، ل ى ٢اثم ٖلى ٢اٖضة ًهٗض بلحها ٖلى صعط ٍٖغٌ ظضا، ًٍؼ م ؤع ؤعوٕ مىه، َو

ٖا٫ ُٞه زمازت ؤبىاب، ٖلى ٧ل باب بغط ٧إهه ٖماعة، ٞةطا نٗضث الضعط وصزلذ وظضث صخىا عخُبا، ؤوؾ٘ مً 

ى ٖلى  .)2(الُغاػ اإلاٛىلي" صخً الجام٘ ألامىي في الكام، ل٨ىه مغب٘، وفي نضٍع م٩ان الهماة، َو

ىا ًمخاػ ؤؾلىب عخلت الكُش ٖلي الُىُاوي بض٢ت الىن٠، و٦ثرة الخمشُل، وؤلاؾهاب، و٦ثرة الاؾخُغاص، ٦ما  َو

امخاػ بإؾلىبه ألاصبي الغق٤ُ، َظا الظي ٢غب ؤصب الغخلت بلى ؤؾلىب ال٣ام. ج٣ى٫ الباخشت هىاب: "الغخلت ٖاصة 

عثِؿُت، وبىاء، وخب٨ت، وبِئت ػماهُت وم٩اهُت، وشخهُاث، وبُل  جدٟل باإلا٣ىماث ألاؾـ لل٣هت مً ٨ٞغة

اث الغخلت هي بىاءَا وخب٨تها، والبِئت الؼماهُت  لل٣هت، ٖماوة ٖلى اللٛت وألاؾلىب. ٞال٨ٟغة مىظىصة، ومجٍغ

ن وم٩اهُت مدضصة، والصخهُاث ؤصث صوعَا وا٢ُٗا، وبُلها الغخالت هٟؿه، وهإحي بلُه اللٛت وألاؾلىب الظي ٧ا

اث التي ًُل٤ ٞحها  ًهل في بٌٗ ألاخُان بلى صعظت ؤلابضإ  اإلاؿدىض بلى الىا٢٘، و٦شحر مً الخُا٫ في اإلاىيٖى

ُٞم٨ىىا ؤن ه٣ى٫: بن ؤصب الغخلت َى نىعة ٢ضًمت لل٣هت بدُض جىظض ُٞه ٖىانغ  ).1(الغخالت الٗىان لخُاله"

ى ًجم٘ بحن ا ا َو حَر  إلاخٗت والٟاثضة.ؤؾاؾُت مشل الؿغص، والخىاع، والىن٠ ٚو
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