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  ت 

ر وصددم  األول قبددل اشاءدداإل واشح،دداإل ر واد ددر ب ددد  ءادداإل األءدد،اإل هلل  لحمددد  ا
وآلددا الط،بدد،ن الطددا ر،ن ر وصددحبا  رر تمددام عدددلة المر ددم،ن الابددا المصددط   عمدد  اهلل  

 . الد،ن ،وم   ق،امإل    بإح ان  تب اان ر وعم  من ب،الماتج الغرل 
 ...   وب د        

؛  رتباطهددا  عمم،ددة ممتدددة ءددا ال مددان ر و ددا   تتوقدد  اد ددر ءددا  ءددإن اكت
والثقاءددات المتبا،اددة ر وعاقتهددا بددالواق    ددباب الت اعددل اشا ددااا بدد،ن األمددم والءدد وبأب

لحاحدددا   كثدددر حادددورا  أأصدددبحت  ن  ددداه الم دددألةا ب،ددددوالح،ددداة واشا دددان ر  ءدددا ال قدددود  وا 
بها الرب  األ ،در مدن القدرن  مو ر  عدة و تتحن ءهد ال الم أما ب د األ ،رة ر و   ،ل 

 ال ءر،ن 
بدا،دة   اكتءا  اد در ءدا ال كدر ال ربدا الم اصدر مد  ل لقد بر ت الحاجة إ 

 ر عقددب ودد و اددابم،ون بواددابرت لمصددر ءددا حممتددا الم روءددة الاهاددة ال رب،ددة الحد،ثددة
 مددد  الحادددارل الغربدددا ر مقارادددة بواددد  الت ألامدددواج ا ر وبدددرو  تقددددم م 8971عددام 

ر التدراث ال رب،ة ءا الك الحد،ن ؛ األمدر الدال ،  لد المجتم اتالال كاات تراخ ء،ا 
رءاعددة   ءددا رحمددة  أر الددال ابتددد الم اصددرال صددب ألدب الددرحات ءددا ال كددر ال ربددا 

ءرا ددا ر التددا  إلدد حدداكم مصددر   وءددده محمددد عمدداأم ر حدد،ن  8181الطهطدداول عددام 
 من الرحالة ال رب .  ج،الأ  قواعده  ،خءا تر   ءارك تقم،دا    صبحتأ رعان ما 

اا كاادددت موادددوعة اد دددر قدددد مثمدددت حددداء ا     ءدددا   لتبمدددور  دددرد،ة الدددرحات  مرك ،دددا   وا 
حدددا الدددعامات األ ا دد،ة لاءددأة األصددول الرواة،ددة ال رب،ددة إالثقاءددة ال رب،ددة ر وءددكمت 

ها ءدا اءدأة  دهامإ ة لمروا،ة ال رب،ة الحد،ثة ر من ح،ث األول  ر بوص ها مقولة مؤ ل 
   .وتطور ا ءا الثقاءة ال رب،ة الحد،ثة ر ومن ح،ث با،تها ر الروا،ة

ر ا لددم تتطددور بم دد ل عددن مت ،ددل اد ددربدددور  رال راق،ددة الم اصددرةءددإن الروا،ددة 
مت اصدددوا مدددا اصدددطم  عم،دددا ا ،احدددات الهو،دددة ر وءدددا  ددداا ال ددد،ا  ءدددكل إوا دددتبطان 

 قادا،ا م د،رة الروا،دة ال راق،دة ر ومثمدت  ءدا بدار ا    مممحدا   (روا،ات المقاإل الحادارل)بد
الدددددرواة،،ن   مدددددن  كث،دددددرءدددددا تجدددددارب  وجمال،دددددا   م رء،دددددا   ااءدددددغا    ةدددددتا   دددددتا  وا ا

   دم،مان ء،ادا ة مثمتهدا روا،د التدا  – ال راق،،ن ر تدواتر حادوره مادا مرحمدة التأ د، 
ال مددان عجاةدب    )   آكددوب جبراة،دل المحدداما  ر وروا،دة( 8787،قاادد،ة شالروا،دة ا)
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  ث 

جددددال  الددددد   )محمددددود احمددددد ال دددد،د  ر وروا،ددددة (8781ءددددا صددددرح عددددرو  البمدددددان 
 لدد  تجدداو  الصدد، إمر تر عمدد  احددو طب ددا ال دد ا الم ددوحتدد  ،وماددا  دداا   – (8781

لتاددددته  دددداه ر والبحددددث الددددداةم عددددن تاو، ددددات صددددور،ة مغددددا،رة ر ات واد ددددرالمددددأثورة لمددددا
  ال دمات   الدرءو والقبدول ر ص،اوات جمال،دة بءدت مراحمهاالاصوا عم  م تم  

والتواصدددل والتقددداط  ر بالقددددر الدددال تتقددداط  ء،دددا اشحالدددة عمددد  م دددتو،ات متاوعدددة مدددن 
                                                                                                                                                                                                                                  ص،  الت اعل م  اد ر .                                                     

ر  ددا باتل   قددد عولجددت ال رب،ددة روا،ةدالدد ءددا ورة اد ددردصدد ن  إوواددا عددن القددول 
الددك ر  لدد إومددا  رواقتصدداد،ة ر ةواجتماع،دد ر  ،ا دد،ة  وعاقددات رءكددارأو  رمواددوعات

درا دة     م اقدة مد  اد در ر مدن مثدلل  برصدد التجم،دات  الرواة،دة ءقد عاا الباحثون
ءدددر   )جدددورج طراب،ءدددادرا دددة  و ر(8791المغدددامرة الم قددددة  )كامدددل ال ط،دددبمحمدددد 
صدورة األورب،د،ن ءددا  )    ء،اءددت روتدراود درا دة  ور  (8799 اوثدةأرجولدة و  وودرب

وعدددا الددداات وال دددالم  ) اب،دددل  دددم،مان ودرا دددة  ر ( 8711القصدددة ال دددرب،،ن الم دددرح و 
الرحمدددة الددد  الغدددرب ءدددا الروا،دددة ال رب،دددة الحد،ثدددة  ) عصدددام بهدددادرا دددة و   ر (8711
األاددددا واد ددددر ءددددا الروا،ددددة ال رب،ددددة الحد،ثددددة  ) اصددددور ق، ددددومةم درا ددددةو  ر ( 8778
  درا ددددة التقاطددددب ءددددا الدددداات والمهمددددا   ) محمددددد اج،ددددب الددددتاول درا ددددةر و  (8771

   (8771صرا  روا،ات المواجهة الحاار،ة 
  اتدرا ددددب  حدددد   ،لددددم  ر جد،دددددا    صددددبا   م،دددددااا  لددددم تدددد ل الروا،ددددة ال راق،ددددة  نل أ ا ل 

 رب،ددددة )  ددددور،ا ر واألردن ر لم ددددتقمة ر كمددددا  ددددو الحددددال مدددد  ءددددق،قاتها ءددددا األقطددددار ا
  رمدارات ال رب،دة المتحددة (شوالمغدرب ر وا والج اةر ر وءم ط،ن ر ومصرر وال  ود،ة ر

 مقاربددات ج ة،ددة و،ددر ءدداممة مددن مثددل  ) الروا،ددة ال رب،ددة والحاددارةب  ل در  الددم ت دد  اا
اب،ل  دددم،مان دوعدددا الددداات وال دددالم لددد)و ( ر8797د ءدددجا  م دددمم ال دددااا لدددد  ورب،دددة األ

جمال،ددات وءددواول  )و ( ر8771لمهمددا  لمحمددد اج،ددب الددتاول الدداات وا )رو (8711
احددن وا  ددر ءددا  )اجددم عبددد اهلل كددا م د. اتر ودرا دد  (8112اب،ل  ددم،مان درواة،ددة لدد

الروا،ددددة و  ر  - 8111داب دبحددددث ءددددا مجمددددة كم،ددددة ا  - الروا،ددددة ال رب،ددددة الم اصددددرة
            (  .   8119ال رب،ة الم اصرة واد ر 
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  ج 

  بصددورة م ددتقمة  ددن  لددم ت   ر م،تهددا أ دداه الدرا ددات عمدد   نل أ ومددن الاءددت لما ددر
، دددجل  صوصددد،تها ر و،ثبدددت مامددد  رؤا دددا بءدددكل  الروا،دددة ال راق،دددة ر عمددد  احدددو  ءدددا 

 ت ددا    عمدد  الددروم مددن تددواءر ال وامددل المواددوع،ة لماهددوو بدرا ددة ءدداممة رواادد  
ر مدددن مثدددل   وءدددرة الاتددداج الرواةدددا الدددال ،غطدددا  بددداد ر  التدددا ت اددد  الروا،دددة ال راق،دددة

تب ددا ر اد ددرر وتاددو  د  تددا ورصدد  عدددة لقادد،ة ال اقددة مدد  اد ددر ر وت دددد وجو ددا
كان  اا الحاور دا ل الوطن أمت حاور اد ر ر  واإل التا  جل  متبا،اةلممواق  ال

 نل أ مددد مدددن ادددمن الروا،دددة ال رب،دددة ر بوصددد ها امدددااج  ا تحادددار ا أتا،دددل ؛  ارجدددام أ
صدورة الداات  عم  ح اب صورة اد ر األجابا ر   ت عم  اه الدرا ات ركل   م  م
ااب  مدن تبا،هدا ل كدرة المرك ،دات   الك ول لل  ر ها ر وارتباطها بصورة اد ر م،تأعم  

لدد  إ تلت داعددم ا   ،درا  أو  ا تمدامهم عمدد  اد در ر صدبل االبداحثون الداات ل، ،تدركا إر 
الروا،دة ال راق،دة  بهدا  ص،صدة  تامدا    دمأ  االتا ،مكن عدل   ر صورة اد ر الدا ما

القاةمدة عمد  الت ددد    دا مدن با،دة المجتمد  ال راقداالتدا ت دتمد وجودءا  داا الجاادبر 
       . والتاو  

 بطب، ددة   تت مدد   ،ادداح م ددألةإوءرادد،تها ر   بددد مددن   طددار الدرا ددةإولب،ددان 
قددددراإلة صددددورة اد ددددر ءددددا  دددد،ا  الدرا ددددات المقاراددددة   ااتمدددداإل ددددا  و داءددددا رأالبحددددث و 
 الدال در  ال ر   Imagologyو الصدورلوج،ا أالصدور،ة  د، ر  ال،وم بد ل  ماإ الحد،ثة

ر ،هدددتم بالتصدددورات التدددا تقددددمها الكتابدددات األدب،دددة عدددن المجتم دددات والثقاءدددات المتبا،ادددة
 تحم،ل الصور واألحدداث وعامدات ال اداإلبت      صورة اد ر ر  ن قراإلةإوعم،ا ء

و أتبر،ددر مواقدد  القبددول  لدد إر   تاءددات التددا ت ادد  بال روقددات وا رال مددااا والمكددااا
مدا الهدد  األ دم ت م،د  ال إر عاهدا الداار و األءكدار التدا ، بلدألوجهدات الا در  الرءو

الاقددل ر الدال  اد در مدن ما دور ال كدر إلد الا درة  مدن ثدمل الوعا بالاا وبال الم ر و 
مددة لءددروط الكتابددة وال كددر ءددا عددالم تتدددا ل وتت اعددل ثقاءاتددا بددوت،رة   إلكثددر ماأ،بدددو 

  اب  لها. 
ر و ءددرقاأبصد تا وربدا  ( األجابدا ) ال دارجا  ءدا درا دتاا  دداه  و،مثدل اد در

غ،دددر ال ربدددا ب) المحمدددا (  ممدددثا الددددا ما و ر لمموقددد  الجغراءدددا الدددال ،وجدددد ء،دددا  تب دددا
و،دددر الم دددمم الدددال  وبحكدددم المرج ،دددات القوم،دددة التدددا تاطمددد  ماهدددا الروا،دددة ال راق،دددة ر 
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  ح 

ال دددمطة ال ،ا ددد،ة ر  ءادددا عدددن ر د،اا ءدددا با،دددة المجتمددد  ال راقدددا د،حددددده التبدددا،ن الددد
                                        . تا  م  عامة الء ب    ءكال التقاط  واأ أحدبوص ها 

)                  ات الصدددادرة بددد،ن عددداما د دددم الروا،دددأحث دوتءدددمل مدددادة البددد
 و، ددددود ال ددددبب ءددددا تحد،ددددد  دددداا ر اد ددددربقادددد،ة   ت ادددد ( ر التددددا   8117 -8791

،قتادد،ها   األول ا ددتجابة لدددوا  ماهج،ددة تاأ،دد ر،ن  دمددألدد  إلدرا ددتاا ر  طددار ال ماددااش
ء،مدا ب دد ال دروج باتداةه مراد،ة ر   ل،تاح ؛ب المواو  دحاطة بجوااشبغ،ة ا ؛البحث 

 ددم بهددا الاتدداج ءا،ددة اتل    دداه المرحمددة مددن  صوصدد،ة  ا،ددامددا تب الثددااا لتمثلددعمدد  حدد،ن 
والتم،د  ءدا الرؤ،دة والتءدك،ل ر ءادا عدن اا تداح الداا  ر المواوعاتالرواةا بتاو  

وأادا   ثرا و اةل الت ب،در الرواة،دةأالرواةا ال راقا عم  اد ر بءكل واا  ر مما 
امدا  بهدا ال طداب الرواةدا الدال ، اد  بداد رر  وقدد ات ب،ر،دة  جد،ددةر   ءدكا   أل،ها  إ

ر تركددت  دةدعدد م ددتو،ات  عمددتدد امن الددك مدد  جممددة مددن التحددو ت الكب،ددرة ءددا ال ددالم و 
بصددماتها عمدد  الروا،ددة ال راق،دددة  اصددة وال رب،ددة عامددة  ر وماترتدددب عم،همددا مددن آثدددار 

   من اد ر. ما الموق   عم،قة ءا ال كر ال ربا ر و   ،ل 
عطداإل األولو،دة لمداا الرواةدا ؛ لموقدو  عمد  إما ماهه البحث ر ء،قدوم عمد  أ

   ددددةمةأتث،ددددره مددددن  صددددورة اد ددددر ر بكددددل مددددا قددددراإلةبا،تددددا الدا م،ددددة وتحم،ددددل د  تددددا ر و 
ن أ ب،لددعدالم الداا الرواةدا .  إل الولوج   ،را  أو  و   أءكا ت ر ءكان الهد  ا  وقاا،ا و 

  ددرا رأ   هامادد  مددن م ط،ددات  ءددادةشعتمدداد عمدد  الدداا الرواةددا ر لددم ،مادد  مددن ا ا
 .  ر والماهه التار، ا جتماعا الماهه الا  ا ر والماهه ا  ماو   ،ل 

مقدمدددددة و اتمدددددة ر  وءصدددددول ر   وثاثدددددة  تمه،دددددد  الدرا دددددة عمددددد   وقدددددد قامدددددت
ءددا الحقددول الم رء،ددة والمجددا ت  صدد،ل الم رءددا لم هددوم اد ددرألمت  التمه،ددد صددا     
المجدددددال الا  دددددا ر و المجدددددال  المجدددددال المغدددددول ر و )  بداع،ددددة المتبا،ادددددة مدددددن مثدددددلاش

محاولدددددة الوقدددددو  عمددددد   و رالمجدددددال األدبدددددا ( ور  ا جتمددددداعاال م ددددد ا ر والمجدددددال 
 .  ال راق،ة  ءا الروا،ة المصادر التا ت تق  ماها صورة اد ر

ل األول مثلد  مبحث،ن ءا(  إ اإل اد ر ) صورة الاات تااولاا ءا ال صل األول 
الثددااا  ر وا ددتمل  القاددا،ا ال رب،ددة ءددا مواجهددة اد ددر تتبادد التدد   الدداات الكم،ددة ال رب،ددة

رجحدددة ر و الددداات أالددداات القو،دددة الصدددمبة ر و الددداات المت )   دبالددداات ال رد،دددة ممثمدددة بددد
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ددوا وتراب،ددة المغتربددة ) صددورة اد ددر ( ر وقددد تددو    ل الثددااا لدرا ددةداا ال صدد( و صصل
درا دة صدورة اد در ال دارجا ) األجابدا  اعم  ثاثة مباحدث ر كدان  دد  األول ماهد

( ر وا دددتم  ) المحمدددال  ( ر وكدددان  دددد  المبحدددث الثدددااا درا دددة صدددورة ا  دددر الددددا مال 
 المثددالا ر  تجدداه المبحددث الثالددث برصددد اتجا ددات رؤ،ددة اد ددر ر التددا تو عددت بدد،ن ا

 تجاه المواوعا .  وا
ماددا األول   ددتمل ا  مبحثدد،ن  ءدداودر دداا ءددا ال صددل الثالددث) المغددة الرواة،ددة ( ر  
المباءددرةر  المغددة ال ددرد،ة التءددك،ل المغددول عبددر)ممثمددة ب امدداط الت ب،ددر المغددولأبدرا ددة 

ال طدداب )      عبددر  الت اعددل الاصددا لغددةو ر ( ر،ةر و لغددة اد ددردوالمغددة ال ددرد،ة الءدد
ر   ال دارجا   الحدوار باوع،دا  لغدة بدرا دة ا دتم الثدااا و روال طاب األدبا(ر  الد،اا

 والدا ما. 

ر  ل،هددداإ  ددم الاتدداةه التدددا توصددل البحددثأء،هددا   ماااه،اددا الدرا ددة ب اتمددة  دددجل أو 
 اكم، ،ة .شممراج  والمصادر ر ءاا عن  اصة بالمغة ال وثبت  

واء،دددددا و واءدددددره ر  ا دددددا بالءدددددكر أنعتدددددرا  بالح دددددا  ر  ا و ومدددددن األماادددددة
و الدددكتور با ددم  الكب، ددا ا ددماع،ل المءددرء،ن عمدد  األطروحددة الدددكتور عادداد  ددتاالل أ

وت دا تدن ألد  إب ،طة ر  ءكارا  أن كاات أماا  ابرعا،تهم  ال،اما،ن تو لا ر  صال  حم،د
  ار ءج ا مد ار وواءدر وقتهمد اوحصد،مة تجربتهمد  اباتداج  برتهمد  ا امددل أو  عم   دوقها ر

 .    اح ن الج اإل ر وج ل  اا ال مل ءا م، ان ح ااتهمأ ما أوعن ال مم و  راهلل عاا
ق دم    اتاةألأل اتاة ال ااإل    ل ءكرل الج ،ل جل أن أو،م ماا واجب الءكر      

ر وأ ددا مدداهم بالدداكر األ ددتاا الدددكتور  ددم،ر ال م،ددل ،ددة ءددا كم،ددة ادداب المغددة ال رب
ما وجدتا من عدون وت ده،ل ورعا،دة ر تداكر ءتءدكر ر قدد كاادت لدا  ،در حداء  و ،در ل

 ع م الثواب .أ ،ر الج اإل و   م ،ن ر ءج ا م اهلل
ومح ددن  ر لمددرواة،،ن ال ددراق،،ن    ددم،رة المدداا   بددواءر الءددكر وال رءددان  تقدددمأو 

مدن مصدادر   لمدا قددموه  وعمدا بددر ر رو اجدم والدا  ر ا ام كدا جدا جداأو  ر لرمماا
 . ءادت الدرا ةأ وم واة ومءورة

  دال أمراحل  اه الدرا ة ر و  ءاالا،ن كااوا  ،ر  اد  رءكر األصدقاإل وال ماإلأو    
 .و محمد جبار   ر  م،رو باب   رو د ءاطمة بدر ر م،ماتدر الدد ح،   ماهم



 املقدمة ............................     

  د 

  المااقءدددة المحتدددرم،ن ر لت ادددمهم لجادددة عاددداإلألددد  إالءدددكر وال رءدددان توجدددا بأو 
 دددتا   البحدددث   بدددداإل ماح ددداتهم الق،مدددة التددداا  طروحتدددا ر و أبالمواءقدددة عمددد  مااقءدددة 

 والباحث . 
ءا تااول جوااب  داا الموادو  ر   –ب و التوء،   –كون  قد وءقت أن أآمل       

حقهددددا ر   راق،ددددة الم اصددددرة ر ب ددددو  صددددورة اد ددددر ءددددا الروا،ددددة ال أءددددا نأوا ددددتط ت 
ة ر وبددالت كددل مددا ا ددتط ت مددن جهددد لت طددا  دداه الدرا ددة  مصددت الا،لددأا الددأوح ددبا 

 . ة ماها الثمرات المرجول 
 

    ولا التوء، واهلل                          
                                                                                           

 الباحث                                                            


