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  المقّدمة

 

حالت لقٌمة نظرا    من تشكله لما ؛ اإلسالمً العربً التراث روافد أحد بوصفها ، الرِّ

 وتقدٌم  العلمٌة  الحقائق عن والكشف ، المختلفة اإلنسانٌة الثقافات لوصف  مصدر

 الحوادث من للكثٌر تؤرخ ، تارٌخٌة وثٌقة  كونها عن فضال   ، الجغرافٌة المعلومات

راسات كثرت فقد ، السٌاسٌة والتقلبات والشَّخصٌات ،  أنِّها غٌر تناولتها التًَّ الدِّ

  حٌث من  الّرحلة دراسة  إلى  تنصرف  مضمونٌة دراسات مجملها فً كانت

 بنٌات ،أو علمٌة حقائق من علٌه اشتملت ،وما عالجتها التًَّ والموضوعات والتطور، النشأة،

ا بسٌطة أسلوبٌة ردٌة للبنٌة اهتماما   تول   فلم ، الفنٌة بجوانبها ٌتعلق فٌما  ،أمَّ  التًَّ السَّ

 . منها العصب موضع تشكل

راسة هذه جاءت لهذا رد) ب الموسومة الدِّ حالت أدب فً السَّ  الرابع القرن من الرِّ

امنا القرن نهاٌة حتَّى  بنٌته  لتلمس ؛ المنحى هذا على منصبة  ( الهجري لثَّ

 . ٌهاف وخصوصٌته

ا   إال األغلب األعم فً  جٌنت جٌرار منهج على اعتمدت وإن فهً ، منهجها عن أمَّ

 التفاعل فً السرد علم اتجاهات لتعدد نظرا أخرى، مناهج على بحثٌا انفتحت إنها

 وموضوع ٌتناسب بما ومفاهٌمها المناهج تلك معطٌات من واإلفادة األدبً النص مع

 .  الدراسة

  فً ذلك أكان سواء ، واالنتقاء ، االستقصاء على قائم فجمعها البحث مادة عن أما

 فً بها لالستشهاد وظفت التًَّ النَّصوص فً  ،أم البحث موضوع الّرحالت

 :  اآلتٌة المحاور تثبٌت إلى منصرفا   البحث هم  كان فقد وعلٌه.  مواضعها

حالت انتقاء:   األول المحور راسة،  موضوعا ستكون التًَّ الرِّ  لكثرتها وذلك للدِّ

مات تنوع عن ،فضال   أزمنتها وتشعب  وابن ، فالمسعودي ، لّرحالتها الفردٌة السِّ

 طرافأ تجاذبوا قد  غٌرهم وكثٌر ، والهروي ، دلف وأبو ، الحموي وٌاقوت منقذ،

 ٌثري ما كتاباتهم فً وكان صادفوه، وما ، مشاهداتهم عن وكتبوا واالرتحال الحل

 . القدٌم العربً الموروث

حالت انتقاء جاء ذال   راسة موضوع الرِّ  : اآلتٌة األمور  مراعٌا الدِّ

      مختلفة زمنٌة مشارب من تكون أن   على البحث حرص الزمنً،فقد التَّنوع ـ1
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امن الّرابع القرن بٌن مجملها فً انحصرت   أنَّ  إلى ذلك ومرد.  الهجري والثَّ

 إالَّ   منهجٌتها تنضج ولم ، المضمونٌة  سماتها فً تطورها تستكمل لم  الّرحالت

 .      الهجري الثالث القرن بعد

ابع فً التَّنوع مراعاة ـ2 حلة مضمون على الغالب العام الطَّ    بناء   فجاءت. الرِّ

م ما على    :  كاآلتً تقدَّ

 القرن فً تمت ،التًَّ جبٌر ابن برحلتً تمثلت ، دٌنً طابع ذات رحالت ـ أ

ادس امن القرن فً  بها قام التًِّ بطوطة، وابن ، الهجري السَّ  . الهجري الثَّ

  للقرن تنتمً التًَّ المقدسً برحلتً ،تمثلت جغرافً طابع ذات رحالت ـ ب

ابع    .  الهجري الخامس القرن فً  البغدادي اللطٌف وعبد ، الهجري الرَّ

ابع القرن مطلع فً فضالن ابن كرحلة ، اجتماعً طابع ذات رحالت ـ ج  الرَّ

 . الهجري

 الرابع القرن فً تمت التً البٌرونً برحلة تمثلت علمً، طابع ذات رحالت ـ د

 .  الهجري

 تنتمً التًَّ خلدون ابن برحلة تمثلت ، سٌاسً ، تأرٌخً طابع ذات رحالت ـ هـ

امن القرن إلى  .  الهجري الثَّ

 

انً المحور حلة ألدب اإلجناسٌة الهوٌة من التَّحقق:  الثَّ  على والوقوف جهة، من الرِّ

 .أخرى جهة من  أدبٌتها على تدل التًَّ القرائن

الث المحور ردٌة البنٌة عن الكَّشف: الثَّ حلة فً السَّ  لتلمس دراستها خالل من الرِّ

رد خصائص   ردٌة قادالنّ  تصنٌفات مع انسجامه ومدى فٌها السَّ  تحمله ل ما ، السَّ

ردي؛ المتخٌل عن مغاٌرة سمات من  الواقع إلى  تنتمً  حقٌقٌة مشاهدات لكونها السَّ

 . 

 عامة معرفٌه معلومات من الّرحالت حملته مما جانب عن الكَّشف:  الرابع المحور

حالة ظلَّ  مدى أي والى ، وطقوسهم ، وعاداتهم بالّشعوب  كالتعرٌف   متمسكا الرَّ

 .  النقل فً موضوعٌته ،و بدقته
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م ما على وبناء  فصول أربعة فً منتظمة البحث هٌكلٌة جاءت ، معطٌات من تقدَّ

 البحث إلٌه توصل ما على اشتملت بخاتمة وذٌلت ، وتمهٌد ، مةبمقدّ  ُسبقت أساسٌة،

 :  ٌأتً ما التَّمهٌد فً جاء وقد.  نتائج من

حلة التعرٌف ـ حلة االجناسٌة الهوٌة فً والبحث ، واالصطالح ، اللُّغة فً بالرِّ   للرِّ

رد والتعرٌف  حلة ربطها تم ، آراء من فٌه  للّنقاد جاء ما  وأهم ، وآلٌاته ، بالسَّ  بالرِّ

رد عالقة معرفة خالل من حلة السَّ  .  بالرِّ

اوي،  دراسة على منصبا   األول الفصل جاء حٌن فً ـ  النَّظر ووجهات وتعرٌفه الرَّ

 فً  الراوي دور  بٌن االختالفات وبٌان ، السردٌة البنٌة فً بمساحته  المتعلقة

ردي المتخٌل رد فً ودوره ، السَّ   الموضوعٌة بٌن أنماطه ودراسة ، الواقعً السَّ

اتٌة  ،فقد الثانً المبحث أّما. بها  اضطلع وظائف من معهما  ٌتناسب وما ، والذَّ

رد فً وجوده ومظاهر ، ومساحته ، وأنواعه ، وتعرٌفه ، له المروي تناول  . السَّ

حلة أدب فً األسلوب  الثانً الفصل وٌتناول  الموظفة اللغة  حٌث من ال ،  الرِّ

منً اإلٌقاع حٌث من لالنق بأسلوب ٌعنى ما ،بقدر السرد داخل  سرعة فً وأثره الزَّ

رد منٌة الحركات هذه وتتبع إبطائه، أو السَّ حلة نصوص امتداد على الزَّ  . الرِّ

ا   النَّص فً أهمٌته على والوقوف ، وتعرٌفه الوصف تناول ،فقد الثَّالث الفصل أمَّ

ردي حلة عام بشكل السَّ  العٌن بٌن العالقة بٌان عن فضال   ، خاص بشكل والرِّ

  البحث فً تّشظت والتًَّ ، مختلفة موصوفات من علٌها تقع وما ، الواصفة

  اإلنسان، بحٌاة عالقة ماله وصف ، أماكن وصف ، شخصٌات وصف: إلى

 ( .  الطبٌعة ، النبات ، الحٌوان)

حالت رصدتها ،التً العادات دراسة على منصبا الرابع الفصل جاء حٌن فً  الرِّ

  تفرد سمات تشكل التًَّ أم ، المشتركة العامة العادات فً أكانت سواء وأنماطها

  وردت التًَّ بالمبالغات وختاما بطقوسه مرورا.  المجتمعات من مجتمع بها ٌوسم

حالت ثناٌا فً   من تدرس   لم الشَّخصٌات أنَّ  ، إلٌه اإلشارة تجدر ومما. منها الرِّ

رد داخل  وظٌفٌا   دورها حٌث  داخل دورها عن فضال ، وتشعبها لكثرتها نظرا   ؛ الس 

ست لذا ، نامٌة غٌر شخصٌات أعمها فً هًف الحدث  ومٌزاتها صفاتها حٌث من ُدر 

 .  عٌوبا ،أم محاسن   المٌزات تلك أكانت سواء ، العامة
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 والعمران ، اآلثار به قصد وصف من انصرف ما إلى صنف فقد المكان وصف أّما 

 حٌث من الصنفٌن بٌن المغاٌرة عناصر مالحظة مع ، لساكنٌه انعكاسا   لٌكون وآخر

قة   أخرى موصوفات ٌضم فضاء بوصفه المكان عن فضال. الوصف فً الدَّ

بٌعة ، والنَّبات ، الحٌوان  وهً ، اإلنسان بحٌاة عالقة لها  .  والطَّ

 على بها هللا فتح ما فٌها جاء بخاتمة أُعق ب    فصول أربعة على البحث تم إذا حتى

ت  شتاتها جّمعتاست التًَّ الضغوط وكثرة والمكابدة، الجهد، طول بعد نتائج من  هأم 

 الموضوع وتشعب ، علٌها الحصول وصعوبة المصادرف ، قدرتً وهن فوق

دارة موضع ،أخذت ،والتنقل النقل صعوبة عن فضال ، فصٌالتهوت  . منها الصَّ

  ومشرفً أستاذي جهد وحامدة إٌاي، لتعلٌمهم أمة ملكونً من فضل شاكرة

ي ، مصطفى علً خالد الدكتور األستاذ   أصول تعلٌمً على حرٌصا كان الذَّ

 كبت ما متى علمٌتً عثرة جابرا   المثمر، واالستقراء ، المنظم العلمً البحث

  وقلة تخبطً، على صبور ، مناقش ، مرشد ، قارئ لكذ كلِّ  فً وهو بً، 

راسة هذه تخرج أن   على حرٌص ، حٌلتً  إسفاف فً ٌوقعها عّما بعٌدة الدِّ

ًَّ  أحسن لمن حق أي ابخس  أن دون من االبتسار تقصٌر أو ، التَّكرار   فتٌال إل

الة ، العالمٌن رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر الم  والصَّ  المرسلٌن أمام على والسَّ

 .   أجمعٌن وصحبه اله وعلى

                                                       

 

 


