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 مفهوم الرحلة واستمرارها:

الرحلة مشتقة من االرحتال وهي تعين االنتقال من مكان آلخر؛ لتحقيق  
 هدف معني، ماديا كان ذلك اهلدف أو معنويا.

اإلنسان منذ أقدم العصور. فأول رحلة قام هبا والرحلة متصلة بتاريخ  
اإلنسان هي رحلة من بساتني اجلنة إيل سطح األرض. و إليه أشار قوله تعايل: قلنا 

 اهبطوا منها مجيعا.
 ومنذ ذلك التاريخ السحيق مل تتوقف رحالت البشر. 
 وتدل على استمرار الرحلة أدلة نقلية وتارخيية: 

 األدلة النقلية:
نوح عليه السالم وأتباعه املؤمنني يف السفينة ثابتة بالكتاب  رحلة – 1 
 والسنة.



رحلة موسى عليه السالم من مصر إىل شعيب عليه السالم يف مدين  - 2 
مرة، ومرة أخرى مع اليهود ثابتة بالكتاب. ورحلته العلمية إىل اخلضر مسطورة يف 

 الكتاب.
له مسجلة يف الكتاب ورحلة إبراهيم عليه السالم مع زوجته وطف - 3 
 والسنة.

 
 األدلة التاريخية:

 ثبتت بالكتب التارخيية واآلثار القدمية: 
 أن ملوك مصر ارحتلوا إىل آسيا.  - 1 
 أن امللكة حتشبسوت ارحتلت إىل بالد الصومال. – 2 
أن الفينيقيني كانت هلم رحالت حبرية كبرية، خاضوا فيها عباب احمليط  – 3 

رحاهلم يف اجلزائر الربيطانية، وأقاموا مستعمرات هلم على طول األندلسي، وحطوا 
 حبر الروم يف اجلنوب ويف إسبانيا.

أن سفن أبناء روماوصلت إىل جزائر كناريا يف احمليط األندلسي، كما  – 4 
 وصلت إىل اهلند والشرق األقصى.

خللق  والتبديل –وباإلضافة إىل ذلك فإن فطرة اإلنسان اليت فطر اهلل عليها  
تشري بوضوح إىل أن اإلنسان ُخلق راحال، وحمبا للتنقل والرحلة. وإن أعجزته  –اهلل 

الرحلة، ختيل رحالت غري حمسوسة يف عامل اخليال، وحنن جند ذلك مبثوثا يف 
 األساطري األوىل.

كما يتضح استمرار الرحلة من وجود التواصل يف العصر القدمي بني قرى  
 من املعمورة. مبعثرة فوق رقعة هائلة

 أغراض الرحلة



تتعدد الدوافع اليت حتمس اإلنسان للرحالت، وختتلف من شخص إىل آخر،  
 ومن قوم لقوم، ومن عهد لعهد، إال أهنا يف األغلب ال خترج عن أن تكون:

 دوافع دينية: -1
 وهذا القسم يتعدد بتعدد أنواعه: 
ملا هني عن العمل اهلجرة: اخلروج من داراحلرب إىل داراإلسالم،  -أ 

 بالشريعة، وعن القيام بالشعائر.
أداء فريضة احلج: وهي فرض بالنسبة حلجة العمر ملن استطاع إليه  –ب  
 سبيال.
 الرحلة للجهاد أو الرباط يف سبيل اهلل. -ج 
الرحلة بقصد العربة واالتعاظ. )قل سريوا يف األرض فانظروا، كيف كان  -د 

 عاقبة املكذبني(
 غ الدعوة إىل أقطارالعامل.تبلي -هـ 

 دوافع علمية أو تعليمية: -2
بغرض االستزادةمن العلم يف منطقة أخرى من العامل، ذاع صيت أبنائها يف  

 جماالت العلوم كاحلديث والفقه والطب واهلندسة وغريها.
 ومن قبيل ذلك أيضا رحالت البحوث العلمية والكشوف اجلغرافية. 

 دوافع سياسية: -3
د والسفارات اليت يبعث هبا احلكام إىل حكام الدول األخرى؛ لتوطيد كالوفو  

 العالقات، ولتبادل الرأي.
 دوافع حربية: -4

وكانت ال هتدف غالبا إالَّ إىل التوسُّع يف األرض على حساب األمم  
 الضعيفة؛ بغرض استغالل مواردها، وفْرض سيادهتا والسيطرة عليها.

 دوافع سياحية و ثقافية: -5



تصدر عن رغبة يف الطواف نفسه والسفر لذاته، وحب التنقل وتغيري  
األجواء، ومعرفة اجلديد من خلق الطبيعة والبشر، وقد تكون ملعرفة املعامل الشهرية  

 كاآلثار واملنارات وغريها.
 دوافع اقتصادية: -6

للتجارة وتبادل السلع،أو لفتح أسواق جديدة ملنتجات حملية، أو جللب سلع  
 فر يف بالد أخرى، وتندر يف بلد املسافر.تتوا

 وقد يكون هربا من الغالء، وسعيا وراء الرخص. 
 وقد يكون للعمل. 

 دوافع صحية: -7
كالسفر للعالج أواالستشفاء،أو إراحة النفس من ألوان العناء وختليصها من  

 الكدر كاالرحتال إىل املناطق الريفية وحنوها.
 والطاعون والتلوث.وقد يكون هربا من الوباء  

 أغراض أخرى: -8
 كالسخط على األحوال، أو اهلروب من العقوبة. 

 مفهوم أدب الرحالت:
إن هذا الفن من فنون األدب العريب مل يظهر حتت مسمى أدب الرحالت،  

كتب التاريخ أو اجلغرافيا أو السرية الذاتية أو  »وإمنا كان يظهر أحيانا حتت خانة 
« أدب الرحالت»وهكذا فإن هذه التسمية .. «االعرتاف كتب االعرتاف أو أدب

تسمية وليدة هذا العصر وما شهده من دراسات ومصطلحات وتقسيمات لفنون 
 وألوان املعرفة األدبية.

وعلى رغم هذا فإن املشكلة فيما يطلق عليه أدب الرحالت التزال قائمة  
 من حيث عدم وجود تعريف دقيق هلذا الفن يؤطر حدوده.

 سب التعاريف ما يلي:أن 



هو نوع من األدب الذي يصور فيه الكاتب ما جرى له من أحداث، وما  
 صادفه من أمور يف أثناء رحلٍة قام هبا إىل أحد البلدان.

أوميلي أو حيدث مشاهداته ومشاعره جتاه ما مسع وما رأى، ويسطر ذلك  
 شخص آخر.

 موضوع أدب الرحلة:
عايشه ويقرأه عن مالمح بلد أجنىب بعادات، كل ما يراه املغرتب الرحال وي 

وتقاليد سكانه، وخلفيته السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية، وأحداث 
يعايشها األديب ومواقف تأثر هبا، ومهوم عاىن منها يف ذلك البلد األجنيب، طالت 

سابقة، و  أم قصرت مدة إقامته فيها، ومشاعر ختتلج ىف نفس املغرتب جتاه األمور ال
 كذلك جغرافيا ذلك البلد.
 أسباب نشأة أدب الرحلة:

سبق أن أناسا يف كل عصر ومصر يف رحالت دائبة،ومل تتوقف الرحلة منذ  
 وبعضهم كان يدوِّن رحلته، ويسجلها قصة باقية عرب العصور. أقدم العصور:

 فمن أسباب نشأة أدب الرحلة وتدوين الرحالت: 
 رحالة تدوين الرحلة.أن يطلب احلاكم من ال -1 
 أو يطلب األصدقاء ذلك. -2 
وقد تكون رغبة الرحالة أنفسهم يف إفادة القراء وتثقيفهم باجلديد،  -3 

وتعريفهم بتاريخ البلدان وحضارهتا وشعوهبا، وأبرز معاملها وعجائبها وعاداهتا 
 وتقاليدها.

نة فتكون ومن األسباب أيضًا أن يهتدي املسافرون هبذه الرحلة املدو  -4 
 دلياًل هلم.

وكذلك إلبراز مناسك احلج والعمرة، وإعانة املسلمني على معرفة الديار  -5 
 املقدسة وكيفية الوصول إليها والتجول فيها.



 نشأة أدب الرحلة وتطوره:
العصور اليت مر هبا أدب الرحالت ثالثة على النحو اآليت: العصر القدمي  

 والوسيط واحلديث.
)منذ أقدم العصور إلى القرن الثالث الهجري، الموافق للقرن  العصرالقديم

 التاسع الميالدي(
سبق أن الرحالت متصلة بتاريخ اإلنسان، ومن األمور الفطرية إخبار الرحالة  

مبا رآه ومسعه وشعر به يف رحلته، وحُب االستطالع يف اآلخرين من أقاربه 
 وأصحابه.

ما زال يساير الرحالت  –العقل  كما يقتضي –إذن أدب الرحلة الشفوي  
 املستمرة منذ أقدم العصور كما تشري إليه األساطري األوىل.

أما أدب الرحلة املكتوب املدون،  فمن املستحيل أن يقال بالتأكيد أن ذلك  
 الكتاب أو هذا أول تصنيف يف حقل أدب الرحلة على اإلطالق.

ليه الباحثون هو كتاب نعم! أول كتاب يف حقل أدب الرحلة اطلع وتعرف ع 
( )قبل ميالد املسيح عليه السالم بقرون(، Hero Dotusمصنف إغريقي هريودوت )

الذي زار مصر وقربص وفينيقيا وآشور وإيران، وتوغل يف الشمال إىل البوسفور، 
 وأودع مشاهداته يف هذه الرحالت تارخيه الكبري.

ة اإلغريقي ميگس للرحال «سفرنامه هند» INDICAوأقدم الكتب الثاين  
قبل ميالد املسيح عليه السالم، وكتابه هذا يُعد من  330هتنيز، قام هبذه الرحلة يف 

 الكتب الوثائقية املعتمدة لتاريخ وثقافة اهلند يف عصره.
ونلتقي يف القرن الثاين للميالد ببطليموس اإلسكندري، وهو إغريقي األصل،  

نراه يدون وصفا مفصال للبلدان واألماكن يف وقد ترك كتابني يف اجلغرافية والفلك، و 
 عصره ذاكرا أطواهلا وعروضها، ومبينا بالرسم مواقعها.



ونلتقي يف القرن السابع امليالدي بالرحالة الصيين هيون سانگ ، الذي  
م  يف اهلند، وارحتل إىل أرجاء 645م إىل 630قضى من عمره الفرتة املمتدة من 

 كتابه.اهلند، مث دون مشاهداته يف  
 نشأة أدب الرحلة في التراث العربي:

وأما نشأة أدب الرحلـة يف الرتاث العريب فالباحث جيده  مبثوثا غري مدون يف  
أشعار العرب اجلاهليـة، يبني الرحالــة فيــه بعض املعلومات الثقافية، ويُظهر مشاعر 

 ختتلج يف قلبه مبشاهداته يف أثناء الرحلة.
وأجدر أن يعد يف أدب الرحلة ما روي يف كتب األحاديث عن هجرة النيب  

إىل املدينة املنورة، وهجرة أصحابه عليه الصالة والسالم إىل  صلى اهلل عليه وسلم
إىل امللوك والسالطني. ألن املرويات عن هذه  صلى اهلل عليه وسلماحلبشة، وبعثاته 

 والدينية وغريها. تكشف لنا املعلومات الثقافية واجلغرافية
ومن أدب الرحلة يف فجراإلسالم ما روي عن متيم الداري رضي اهلل عنه وهو  

يف أرض بالقرب من اخلليل أحد أقاليم  صلى اهلل عليه وسلموايل رسول اهلل 
فلسطني، ويتحدث متيم عن رحلة له ببحر الشام، حيث قذفت به عاصفة هو 

 العني املسيح الدجال. وصحبه إىل جزيرة مهجورة، رأو فيها رأي
 وحتوم الشكوك حول هذه القصة، ولسنا اآلن بصدد حبثها. 
الباحث جيد مزيدا يف الرتاث العريب يف ذلك العصر مثل هذه النماذج ألدب  

الرحلة مما روي يف رحلة عثمان بن العاص الثقفي إىل هتانه مومبائي، ويف رحلة 
 العالء احلضرمي إىل اصطخر .

إلى بداية  «القرن التاسع الميالدي»العصر الوسيط )من القرن الثالث الهجري 
 النهضة العربية(



هذا هو عصر النضج واالزدهار يف أدب الرحلة بشكل عام وال سيما يف  
أدب الرحالت العريب، وإسهامات املسلمني يف هذا العصر يف حقل أدب الرحالت 

 أكثر من غريهم على اإلطالق.
 الكتب يف أدب الرحالت العريب يف هذا العصر: ومن أشهر 

 القرن الثالث الهجري )التاسع الميالدي (
كتاب األقاليم، والبلدان الكبري، والبلدان الصغري، وأنساب البلدان: للغوي املؤرخ 

 هـ(.206هشام الكليب)ت حوايل 
ط سلسلة التواريخ لسليمان التاجر، قام برحالت عرب احمليط اهلندي و احملي 

 اهلادي إيل بالد الصني رجاء أن ينقل عروض اهلند و الصني إيل البالد العربية.
 القرن الرابع الهجري )العاشر الميالدي (

 مروج الذهب ومعادن اجلوهر: للمسعودي 
رحلة ابن فضالن: ألمحد بن فضالن، إن ملك البلغار طلب من اخلليفة  

م بعثة، جعل رياستها 921هـ/309نة املقتدربعثة . فرتتب عليه أن أرسل اخلليفة س
 البن فضالن. فقام مبهمته بشكل جّيد.

-849هـ/322 - 235أبو زيد البلخي) صور األقاليم ألمحد بن سهل، 
 م(934

 كتاب البلدان: لقدامة بن جعفر 
 م(977هـ/ 367صورة األرض: حملمد أبو القاسم بن حوقل)ت  
 عجائب البلدان: ملسعر بن مهلهل أيب دلف 

 قرن الخامس الهجري )الحادي عشر الميالدي(ال
 هـ(440حتقيق ما للهند من مقولة، مقبولة يف العقل أو مرذولة للبريوين )ت  
يف منتصف القرن اخلامس اهلجري شهد أدب الرحلة افتتاح صفحة جديدة  

من صفحات ذلك الكتاب الفريد، حيث احتل هذه الصفحة بعض رحالة 



مي، إذ شرعوا يف الدخول إىل هـــذا العالـم، منهم أمحــد بن وجغـرافيي املغـرب اإلسال
، وأكـرب «نظام املرجان يف املسالك واملمالك»عمـرالعذري، خلف لنا كتابا، مساه 

هـ( وله كتابان: 487رحالــة االنــدلس يف هذا القــرن أبو عبيـد عبد اهلل البكري )
 األماكن والبقاع.املسالك واملمالك، و معجم ما استعجم من أمساء 
 القرن السادس الهجري )الثاني عشر الميالدي(

يكاد هذا القرن ينافس القرن الرابع يف حجم اإلجناز الكبري على صعيد  
اجلغرافيا وأدب الرحلة، وإذا كان القرن الرابع قد متيز  بعدد الرحالة الكبري، فقد متيز 

ليت خلفوها، واملناهج اليت اتبعوها يف القرن السادس بقوة هؤالء الرحالة وأمهية اآلثار ا
 مجع املادة وتدوين املشاهدات.

 ومن أهم آثار هذا القرن: 
 حتفة األلباب وخنبة األعجاب أليب حامد الغرناطي 
 املغرب عن بعض عجائب املغرب أليب حامد الغرناطي 
هـ( هو الذي 560نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق للشريف اإلدريسي ) 

ائط جلمهع أحناء العامل املعمور آنذاك، وصمم كرة من الفضة صورة كافة وضع اخلر 
 تضاريس العامل.

هـ( الذي كان أول من استخدم 543ترتيب الرحالت أليب بكر العريب )ت  
يف عنوان مؤلف، ويعترب هبذا أول من وضع أساس أدب الرحالت  «رحلة»لفظ 

 بالصورة الفنية املأمولة.
هـ(  614احلسن حممد بن أمحد بن جبري الكناين )ت  رحلة ابن جبري  أليب 

هو الذي اكتملت على يديه مالمح أساسية ألدب الرحلة العريب، حيث حرص 
على تدوين مذكراته ومشاهداته يوما بيوم، وجتنب ذكر الغرائب والعجائب اليت مييل 

 غريه إليها.



اهلل عمرا فوق هـ( رزقه 584االعتبار لألمري اجملاهد أسامة بن املنقذ )ت  
 التسعني، وقضى كل عمره يف السفر واحلرب، وكان صديقا للقائد العظيم األيويب.

 القرن السابع الهجري )الثالث عشر الميالدي(
 من أهم إجنازات رحالة هذا القرن: 

هـ( هذا الكتاب 626جملدات ضخمة( لياقوت احلموي )ت  7معجم البلدان )
 املعاجم اجلغرافية، اليت يركن إليها.منقطع النظري، وال يزال من أهم 

تاريخ املستبصر  ليوسف بن يعقوب الدمشقي الشهري بابن اجملاور )ت  
 هـ(569

الرحلة املغربية حملمد العبدري ،هذا الكتاب اشتمل على أدق وصف لبالد  
 الشمال اإلفريقي.

 القرن الثامن الهجري )الرابع عشر الميالدي(
 ة يف هذا القرن:من أهم كتابات أدب الرحل 
 هـ(732خمتصر تاريخ البشر  أليب الفداء )ت  
هـ(، قد حظي الكتابان بإهتمام خاص 732تقومي البلدان أليب الفداء )ت  

 لدى مؤرخي العلم يف أوروبا.
حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار  )ذروة أدب الرحلة  

ف بابن بطوطه، يعد كتابه أكثر كتب العريب( أليب عبداهلل اللوايت الطنجي املعرو 
الرحلة إمتاعا وجاذبية، فضال عن احتوائه على كم هائل من املادة األدبية واجلغرافية 

 واإلثنوجرافية.
التعريف بإبن خلدون ورحلته شرقا وغربا لعبد الرمحن بن خلدون )ت  
ل م( كان تركيزه األكربعلى استعراض سرية حياته، بينما شغلت رحلته احمل808

الثاين يف األمهية، مع ذلك فالكتاب يتضمن نصا جيدا يف أدب الرحلة العربية، 
 إذوتنوعت وكثرت خماطرها.



القرون إلى بداية النهضة العربية )من القرن التاسع للهجرة إلي بداية النهضة 
 العربية(:
ميكن أن تسمي هذه احلقب من الزمان بعصر املفــازة يف جمال أدب الرحلـة  
وجه اإلطالق بالنسبـة إيل القرون املارة عليها منذ النشأة إيل هناية القرن الثامن علي 

 للهجرة.
و مرجعه إيل أن أوضاع العرب السياسية و اإلقتصادية و االجتماعية كلها   

كانت علي وشك التدمري و الضياع. بل تردت كلها من أوج اجملد إيل حضيض 
 الذل بشكل عام.

غري أهنا مل يركد معينها؛ بل جري جريانا كمثل   بيعياهلذا قّلت الرحالت ط 
 دؤوب حلزون. و ظلت هذه احلالة مستمرة إيل عصر النهضة العربية.

أما من قام برحالت إيل األمصار و البلدان يف هذه احلالة املريضة فمن  
م( من فقهاء دمشق احلنفية.  1731هـ/1143عبد الغين النابلسي )ت  أشهرهم

كان له يد بيضاء يف النظم و النثر فضال عن علوم الدين. له مؤلفات عديدة. أما  
باإلضافة إيل ذلك هناك عدد قليل من  .«الرحلة احلجازية»كتابه يف الرحلة فهو 

 الرحالة الذين تعاطوا أدب الرحلة حينئذ.
ث من بداية النهضة العربية إلى اآلن )من مطلع القرن الثالث والعصرالحدي
 حتى اآلن( «التاسع عشر الميالدي»عشرللهجرة 

الرحالت العربية عادت إىل البزوغ واالزدهار من جديد يف ثوب خمتلف مع  
 مطلع القرن الثالث عشر للهجرة )التاسع عشر امليالدي(

و أخذ يتزايد مبلغ بعثات  جديدفاتصل العامل الغريب بالعامل العريب من  
 علمية من قبل العرب إيل العامل الغريب كثريا.

توجهت رحالت العرب آنذاك إيل أوربة بشكل خاص و عنيت كتبهم  
بوصف مناظر بلدان أوربة الطبيعية و ما شاكل ذلك. مث أعار العرب اإلهتمام 



خر ألقي بعض برحالت حنو الوالية املتحدة األمريكية بشطريها. على جانب آ
الرحالة العرب باهلم إىل التجوال يف وسط أفريقيا و جنوبيها. هذا و قد اعتدوا 

 بتطويف يف اهلندوالصني حىت مل يرتكوا أي منطقة إال وقد رحلوا إليها ووصفوها.
فأول من قام من العرب برحلة باملعين احلقيقي للكلمة يف هذا العصر  
تشحيذ »م و ألف كتابا يف رحلته عنوانه 1903سنة  حممد عمر التونسي احلديث
 .«األذهان
 و أيضا اشتهرحينئذ فيما خيص الرحلة الطهطاوي. و كتابه يف هذا اجملال هو 

 .«ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز»
 فمن أشهرالرحالة يف العصر احلديث 
الذي سافرإيل اجلزائر و تونس و فرنسا، كتابه يف هذا اجملال هو  حممد فريد 

 .«مصر إىل مصر من»
الذي رحل إيل العامل اإلسالمي كله طوال ثالثني عاما.  عبد العزيز الثعاليب و 

 .«مذكراته»وذكر مشاهداته ومشاعره يف 
 أهم الكتب اليت ألفت بصدد أدب الرحلة يف العصر احلديث : 
( 2لرفاعة بك الطهطاوي. )« ختليص اإلبريز يف تلخيص باريز»( 1) 

ألمحد فارس « الواسطة يف أخبار مالطة»( 3ألمحد زكي باشا. )« املؤمترالسفر إيل »
رحلة حممد شريف إيل »( 5حلسن توفيق. ) «الرحلة إيل أملانيا»( 4الشدياق. )

حملمد  «رحالت»( 7حملمد بريم. ) «صفوة االعتبار»( 6حملمد شريف. ) «أوربة
 «لي هناية العامل اجلنويبإطالة ع»( 10ألمني الرحياين. )« ملوك العرب»( 9لبيل. )

من »( 12حملمد اجملذوب )« ذكريات ال تنسي»( 11حملمد بن ناصر العبودي. )
أليب احلسن « مذكرات سائح يف الشرق العريب»( 13و ) «هنر كابل إىل هنر الريموك

( 15للشيخ حممد ياسني. ) «الرحلة إيل املدينة املنرة»( 14علي الندوي. )
 حملمد ناصر العبودي. «العنصرينمشاهدايت يف بالد »



 أدب رحالت الحج:
لقد حظيت رحلة احلج بعناية خاصة من لدن العلماء والرحالة واملؤرخني عرب  

مراحل التاريخ اإلسالمي، ولقد جتلى ذلك يف كثرة ما دار حوهلا من املؤلفات منذ 
عيون موضوع رحلة احلج يف كتابات و  وقت مبكر إىل وقتنا هذا وال مراء يف أن

الرحالة واملؤرخني شاسع وواسع ومتعدد اجلوانب حيث متثل رحلة احلج حجر 
 الزاوية.
من كتب رحالت احلج بعضها كتاب خاصٌّ عن رحلة احلج فقط، وبعضها   

 كتاب رحلة عامَّة ضمَّنها مؤلفها حديثاً عن رحلته إىل احلج واحلجاز.
)كتاب رحلة عامَّة  تذكرة باألخبار عن اتفاقات األسفار  البن جبري -1 

ضمَّنها مؤلفها حديثًا عن رحلته إىل احلج واحلجاز.( قد قام برحلته إىل احلجاز  
 هـ.579

هي رحلة جليلة، فيها ملسات أدبية مجيلة، وليس يف رحلته إال مؤاخذات  
 خفيفة، كعده أنه ال إسالم صحيحا إال يف املغرب.

بن ُرشيد الفهري )كتاب رحلة ملء العيبة مبا مجع بطول الغيبة للشيخ ا -2 
عامَّة ضمَّنها مؤلفها حديثًا عن رحلته إىل احلج واحلجاز(. قد قام برحلته إىل 

 هـ..684احلجاز  
رحلته مجيلة جليلة، فيها عدد من املسائل الفقهية، وفيها وصف للحرمني  

 .مجيل لطيف،وفيها اعتناء مبسائل األدب، وفيها تراجم جلمع غفري من أهل العلم
مستفاد الرحلة واالغرتاب للشيخ قاسم بن يوسف الُتجييب )كتاب  -3 

رحلة عامَّة ضمَّنها مؤلفها حديثًا عن رحلته إىل احلج واحلجاز(. قد قام برحلته إىل 
 هـ..696احلجاز  



وهي جليلة أيضا، من أهم ما جاء يف هذه الرحلة إظهارها بوضوح مدى  
البحر يف ذلك العصر. فيها الكثري من الصعاب اجلسيمة اليت يتجشمها راكب 

 القصص، وشيء يسري من التصوف.
ختفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار البن بطوطة )كتاب  -4 

رحلة عامَّة ضمَّنها مؤلفها حديثًا عن رحلته إىل احلج واحلجاز( قد قام برحلته إىل 
 هـ.726احلجاز  
معروف، فهو يكثر من سوق  رحلته أشهر الرحالت مطلقا، وأسلوبه 

 احلكايات ويتوسع يف ذكر الرتاجم.
ماء املوائد للعياشي )كتاب خاصٌّ عن رحلة احلج فقط.( قد قام برحلته  -5 

 هـ..1072إىل احلجاز  
هي رحلة مفيدة شاملة لكثري من تفاصيل احلياة االجتماعية والدينية  

ىف الرحالت وأكثرها فائدة على واالقتصادية يف احلجاز، ويعدها بعض املعاصرين أو 
 اإلطالق.

الرحلة احلجازية للشيخ عثمان بن إبراهيم السنوسي، قد قام برحلته إىل  -6 
 هـ..1299احلجاز  
هي جزء من رحلة طويلة، زار أثناءها املصنف بعض دول أوربا، فيها  

 تفصيالت عن وضع احلجاز العلمي والديين والسياسي، وللمصنف إملام حسن بعلم
 التاريخ، وهو متمكن من ناحييت الفقه واألدب.

مرآة احلرمني للواء إبراهيم رفعت باشا: )كتاب خاصٌّ عن رحلة احلج  -7 
 فقط(.
هـ. أصال، مث 1318قد حج املصنف أربع مرات، فجعل رحلته األوىل سنة   

 أضاف إليها معلومات مهمة، استقاها من رحالته الثالث اليت قام هبا بعد ذلك.



ي رحلة ضخمة من أهم الرحالت، ولقد زاد يف قيمتها احتوائها مئات ه 
الصور الشمسية جلدة ومكة واملدينة واملشاعر، ويف الكتاب تفصيل واف كاف عن  
كل ما يتعلق باملناسك تارخيا وواقعا، وفيه وصف كامل ملكة واملدينة، وفيه مسائل 

 فقهية وتارخيية كثرية، وكل ذلك يف ثوب أديب ممتع.
الرحلة احلجازية لألستاذ حممد لبيب البتنوين )كتاب خاصٌّ عن رحلة  -8 

 هـ..1327احلج فقط(. قد قام برحلته إىل احلجاز  
يف الرحلة حديث مطول عن احلرمني تارخيا وفقها وسياسة واقتصادا، وفيها  

 حديث عن تاريخ احلج يف اإلسالم وعند غريه من الديانات والشعب.
مسعت خلريالدين الزركلي )كتاب خاصٌّ عن رحلة احلج ما رأيت وما -9 

 هـ..1339فقط(. قد قام برحلته إىل احلجاز  
هذه الرحلة على قمة البالغةوالقوةاألدبية، وزاراملصنف الطائف. فوصفها  

 وبواديها وبساتينها وأهلها وصفا مفصال شامال.
ري االرتسامات اللطاف يف خاطر احلاج إىل أقدس مطاف لالم -10 

شكيب أرسالن )كتاب خاصٌّ عن رحلة احلج فقط(. قد قام برحلته إىل احلجاز  
 هـ.1348
ذكر يف هذا الكتاب جوانب تاريخ مهمة عن اجلزيرة العربية، وذكر طرقها  

 ومعادهنا وهوائها، وزار الطائف، فوصفها وصفا مفصال شامال.
بكلمات غريبة  وكتب هذه الرحلة بأسلوب بليغ جزل رصني، أتى فيه أحيانا 

 جريا على عادته.
يف منزل الوحي للدكتور حممد حسني هيكل )كتاب خاصٌّ عن رحلة  -11 

 هـ..1355احلج فقط(. قد قام برحلته إىل احلجاز  



هي من أطول الرحالت وأكثرها فائدة، فقد مجعت تقريبا كل الفوائد اليت  
ة الدكتور الذي كان بعيدا ذكرت يف الرحالت السابقة، وهذا احلج يعد حتوال يف حيا

 عن الفكر اإلسالمي.
 غيض من فيض يف أدب رحالت احلج. -واهلل   –هذا ما عددته  

 أنواع أدب الرحلة
يتنوع أدب الرحالت بتنوع أغراض الرحلة وباختالف وجهة أنظار الرحالة  

 وغريه من األسباب، وأنواعه ما يلي:
 أدب الرحلة القصصي 
 أدب الرحلة اجلغرايف 
 أدب الرحلة الثقايف 
 أدب الرحلة املشاعري 
 أدب الرحلة الديين 

 فوائد أدب الرحالت
 عن –وهو مسرتيح يف غرفته  –* يعرف قارئ األدب الرحلة  
 وثقافتها.  * بالد أجنبية. 
 وجغرافيتها. * وهيئتها اإلجتماعية.  
 * ومناظرها اجلميلة. 
كأنه يرى هذه األشياء رأي العني، * بل إن كان الرحال كاتبا قديرا، فالقارئ   

 وحيسب نفسه مرافقا للرحالة. وباإلضافة إىل ذلك يتمتع بأدبه وأسلوبه..
*  *  * 

 أهم المصادر والمراجع
 الرحلة يف األدب العريب ، للدكتور شعيب حليفي (1)
 الرحلة يف الرتاث العريب ، لألستاذ فؤاد قنديل (2)
 الرحالت للدكتور شوقي ضيف (3)



 أشهر رحالت احلج ، للعالمة الشيخ محد اجلاسر (4)
 املختار من الرحالت احلجازية للدكتور حممد بن حسن الشريف (5)
 مكة يف مائة رحلة مغربية ورحلة ، للدكتور عبداهلادي التازي . –رحلة الرحالت  (6)

 
 


