


 

 في رحلته المدينة وصورةبيرتون 
 1853ّ / ٖـ1269عاّ

 د/حممد بو عبد اهلادٓ الشّبانْ

    ـــ قسم التارِخـــ  اجلامعٕ اإلسالمّٕ

 

إٕ تٛافس عسز نبري َٔ ايطساي١ ايػطبٝـري إزي اؾعٜط٠ 

ٚنٌ سػب اهلسف ايعطب١ٝ َٔ كتًف اغيؿاضب ٚاالتـذاٖات 

نبري ع٢ً إعطا٤ قس غاعس بؿهٌ ، ايصٟ دا٤ َٔ أدً٘ 

َعًَٛات ١َُٗ عٔ أٚضاع اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٚاالقتكاز١ٜ 

ٚاالدتُاع١ٝ ٚاؾػطاف١ٝ ٚاؿٝا٠ ايب١ٝ٦ٝ ٚغري شيو َٔ ايفٛا٥س 

 . ايهبري٠ اغي١ُٗ يتًو ايفرت٠ َٔ تاضٜذ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ

َٚع شيو فإٕ َا أٚضزٙ ايطساي١ َٔ َعًَٛات عسٜس٠ عٔ أٚضاع اؾعٜط٠ 

١ يٝػت سكا٥ل ال تكبٌ اغيٓاقؿ١ أٚ اجملازي١ فايطساي١ ايػطبٕٝٛ َٔ َؿاضب ايعطبٝ

، إضاف١ إزي زٚافعِٗ ايس١ٜٝٓ  َتػاٜط٠ ٚبعضِٗ تٓكك٘ ايسق١ ٚاألَا١ْ ايع١ًُٝ

 . اغيػٝشـ١ٝ سُٝٓا ٜهتبٕٛ عٔ اغيػًُري

( شيجٌ ؼسّٜا نبريا  ، اغيس١ٜٓ اغيٓٛض٠ َه١ اغيهط١َ يكس ناْت اؿذاظ )

، يصا  سٝح إْ٘ ال جيٛظ إال يًُػًُري اضتٝاز ٖاتري اغيسٜٓـتري اغيكسغتري يألٚضبٝـري

 . اا ْٚكٌ  َؿاٖساتِٗ عُٓٗا غيٛاطِٓٝٗ ؼي أٚضٚبُيٛقٍٛ إيٝٗساٚيٛا داٖسٜٔ ا

َٚٔ ٖٓا ْٚـيطا أل١ُٖٝ تًو ايطسالت فكس ٚقع اختٝاضٟ ع٢ً ضس١ً بـريتٕٛ إزي 

 دع٤ًا، سٝح خّكل هلا  ض٠، ٚبايتشسٜس َؿاٖسات٘ عٔ اغيس١ٜٓ اغيٓٛ اؿذاظ

،  ، ٚعازات أًٖٗا ، ٚأما٥ٗا ، ؼّسخ فٝ٘ بايتفكٌٝ عٔ اغيس١ٜٓ ناَال

، ٚغري شيو َٔ األَٛض  ، ٚأسعاِْٗ ، ٚؼي أعٝازِٖ ٚتكايٝسِٖ ؼي اغيٓاغبات

 . ، ٚاغيعٝؿ١ٝ ؼي اغيس١ٜٓ االدتُاع١ٝ

 تمهيد



  01 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
نٗاضت عاّ ٚيعٌ األ١ُٖٝ اييت ؼًُٗا ضس١ً بٝـطتٕٛ أْٗا دا٤ت بعس ضس١ً بٛض

، بػبب  ساٍٚ بريتٕٛ إٔ ٜػس ايجػطات اييت مل ٜتٓاٚهلا بٛضنٗاضتسٝح .  1815ّ

 . (1)، ٚق١ً َهٛث٘ ؼي اغيس١ٜٓ َطض٘

،  بري ايعامل ايػطبٞ اغيتكسّ آ٦ْص ٚتـيٗط ٖصٙ ايطس١ً ايفاضم ايجكاؼي ٚايعًُٞ

ٛز ٚبري فتُعات اغيػًُري ، اييت ٜػٝطط عًٝٗا ايفكط ٚاؾٌٗ ٚايتدًف ٚاؾُ

 . ايفهطٟ ٚايعًُٞ

، اغتعساز ايعامل  َٚٔ ايكطا٠٤ األٚي١ٝ هلصٙ ايطس١ً ٜتضح بؿهٌ دًٞ

،  ، ٚايتبع١ٝ يًػري اإلغالَٞ يًٛقٛع ؼت االغتعُاض ايػطبٞ ، ٚقابًٝت٘ يًػٝطط٠

ٚايفػاز ٚاإلفػاز ؼي نجري َٔ  بػبب ايرتانُات ايهبري٠ َٔ ثكاف١ اـٛف ،

 .َٓاسٞ اؿٝا٠ 

ع٢ً أتباع ايسٜا١ْ  ْتكاضًا غاسكًاااغيػًُٕٛ  سكل

  اهلذطٟ األٍٚ ايكطٕ ، فبٝعْط١ فكست ؼي ايكطٕ اغيػٝش١ٝ

                                                           

تاحـٕ : عبـد العرِـر اهلالبـْ ، عبـد الـاخو الشـّخ           392 - 392بُركًارت ، رحـالت ز بـبٌ يرِـأ العـا       (0)

 يـ   1/1212الاسالٕ ، بريَت ، شمؤسسٕ 

 الدددددددوافب ا وربيددددددة
 للتعددددددددددر   لدددددددددد  
 المسلميدددددددددددددددددددددددددد ن 

 : انهموبلددددددددددددددددددددددددددد
 

 



 00 في رحلته المدينة وصورة بيرتون
َػتعُطاتٗا ؼي آغٝا ٚمشاٍ أفطٜكا باغتجٓا٤ آغٝا ايكػط٣  اغيٝالزٟ ايػابع

، ثِ اضططت إزي ايتدًٞ عٔ آغٝا ايكػط٣ يًػالدك١  ع٢ً أٜسٟ اغيػًُري

ت فٝٗا بعس َعاضى ناْ اغيٝالزٟ غعايتا ايجايح اهلذطٟ اغيػًُٝـٔ ؼي ايكطٕ

 / ٖـ289، ٚبػكٛؾي قك١ًٝ ؼي ٜس اغيػًُٝـٔ عاّ (1)اؿطب غذاال بري اؾاْبري

، ٚؼي ايػطب فتح اغيػًُٕٛ َعـيِ  ّ فكس ايبـٝعْطٕٝٛ ايػٝاز٠ ع٢ً ايبشط902

بكٝت قك١ًٝ ؼت اؿهِ ،  ، ٚمل ٜـبل َٓٗا غ٣ٛ مشاهلا ايػطبـٞ إغباْٝا

،  ( Cont Roger ) ايٓٛضَإ بكٝاز٠ ايهْٛت ضٚدط اإلغالَـٞ ست٢ غعاٖا

ّ ٚؾٗست قك١ًٝ ؼت سهِ ضٚدط األٍٚ 1091 /        ٖ 484ٚاغتٛزي عًٝٗا عاّ 

; إش نإ ضٚدط ع٢ً  اَتـعادا فطٜسا بري ايجكافـتري اإلغالَـ١ٝ ٚاغيػٝش١ٝ

َُعذبا إزي زضد١ عـي١ُٝ بجكاف١ اغيػًُري  عسز نبري تطدِٚؼي قك١ًٝ ،  َػٝشّٝت٘ 

، ٖٚهصا تسّفل  َٔ اغيؤيفات ايعطب١ٝ ٚاإلغطٜك١ٝ ؼي كتًف ايعًّٛ إزي ايالت١ٝٓٝ

ٚبعس ْٗا١ٜ اؿطٚب ايكًٝب١ٝ  (2)با تطاخ عًُٞ ٖا٥ٌ عٔ ططٜل قك١ًٝع٢ً أٚضٚ

أزضى ضداٍ ايسٜٔ ؼي ايػطب إٔ االْتكاض ع٢ً اغيػًُري ؼي سًبات ايكتاٍ أَط بعٝس 

إال باؿه١ُ  إلغالّ ٚتعايِٝ ايطغٍٛ ، ٚأْ٘ ال غبٌٝ إزي قاضب١ ا اغيٓاٍ

 (3)( زٜط نًْٛـٞ ) ض٥ٝؼ ، ٚيصا لس ايكػٝؼ بططؽ َٚعطف١ يػ١ اغيػًُري ٚزٜاْتِٗ

،  ّ قس ٚضع خط١ عٌُ يرتطي١ ايكطإٓ ايهطِٜ إزي ايالت1157١ٝٓٝاغيتٛف٢ غ١ٓ 
                                                           

ــا الع ــــُر الُســــ ٖ     انضــــا  (0) ــار عابــــُر : سَربــ ــُ اذ ــــإِ ،   ( 224-1/222ســــعّد عبــــد الوتــ ، مكتبــــٕ ا دمملــ

 م  8/1981ش

ــدار         ا (2) ــارِخ امطــارٔ / تاحــٕ حممــد  ت ــْ ع مــاى / ال نضــا بتُســا كتــا  : ســتانَُد كــن : اذســملمُى ز ت

   م  1983/        ي3/1243ٔ / شالسعُدِٕ لملهشا َالتُزِا / يد

ِقا دِـا كملـُنْ بـالقا  مـو امـدَد الوانسـّٕ ا ذانّـٕ عملـٖ بعـد عـدٔ سمّـام مـو مدِهـٕ ماسـُى   َقـد بـدست                  (3)

ٓ  بـا ااماكٕ الكملُنّٕ ضـّقٕ ز بداِـٕ ا مـا، أـم ستـست تتسـا تـدرأّا صب سى ساـب ن ز القـاى الع           اذـّالد

  َكـاى سسـان نضـام كملـُنْ يـُ السـتقالم التـام عـو الســمل ات          َالت ـُر تغـّري  مـ ال تتـسٗ بـٌ مـو سم ملـٕ ال     

الدِهّــٕ َالدنُِّــٕ ، َالت ــام اذبابــا بالباَِــٕ ، َالقطــا٘ عملــٖ اســتقالم ا دِــأ عــو بعطــًا ، َستــريا اذهــادأ     

ُم بإاــالر الكهّســٕ َالبابُِــٕ مــو  اذواســد َالشــاَر الــ  تغملغملــن  ًّمــا   كمــا اعتهــٖ ريبــاى كملــُنْ بــالعمل     

َالرراعـٕ َا عمــام ا دبّــٕ   َمـو يهــا كــاى هلــسٍ اماكـٕ ةأاريــا البالغــٕ ا يمّـٕ ،   اــب ن حاكــٕ دَلّــٕ      

 St . Odoبعـد سى امتـدت حـدَديا تـارن  انسـا ، َمـو سبـًا ردسـا٘ ا دِـأ الكملُنّـٕ القـدامٖ القـدِ  اَدَ             

كـبري ز تشـعّا امـا  ال ـملّبّٕ      م(   َهلمـا دَر St . Odilo  992 – 1429م( َالقـدِ  سَدِملـُ   923 – 939 

ن   ن كُلتــُى ،  ضــد اذســملما ز ا نــدل  ، َز تشــعّا اممــالت ال ــملّبٕ ضــد اذســملما ز بــالد الشــام        

، تاحـــٕ :يُزِـــ  نســـّم ، دار الهًطـــٕ العابّـــٕ ، بـــريَت      173عـــال الع ـــُر الُســـ ٖ ز الـــهضم َامطـــارٔ     

 م (  2/1981ش



  02 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
 نُا تطدِ بعض ايهتب ؼي ايتاضٜذ اإلغالَـٞ  ٚعًِ ايهالّ َٔ ايعطب١ٝ إزي

 .(1)١ٝايالتٝٓ

إٕ فهط٠ ايتٓكري ايتـٞ أزت إزي تططي١ ايكطإٓ ٚاالٖتُاّ بايعطب١ٝ ٚعًَٛٗا 

 (2)ؾٗست تٛغعا َٔ خالٍ تٓكاّلت ايّٛعاؿي ايس١ٜٝٓ يطا٥فيت ايسَٚٝٓٝهإ

ططٜل  عٔ - اإلغالّ ؼي ْـيطِٖ -، فايٓضاٍ ضس اإلؿاز (3)ٚايفطْػٝػهإ

، ٚايٛقٛف ع٢ً  اـكِ تطًّب االٖتُاّ بتعايِٝايٛعفي ٚاإلضؾاز ٚاؿٛاضات ٜ

ٚشيو  ، سطقت ايكٝازات ايطٚس١ٝ ؼي أثٝٓا ع٢ً تجكٝف اغيطٜسٜٔيصا ،  سذذ٘

، ٚأغطاض ايسٜا١ْ  ، تّتعطف ع٢ً ايًػ١ ايعطب١ٝ بػطض خًل نٛنب١ َتع١ًُّ

(  Raymondresّ أفًشت َػاعٞ ) ضاضيٛ ْسضؽ 1311ٚؼي غ١ٓ .، (4)اإلغالَـ١ٝ

اض اجملُع ايهٓػٞ ايعاّ ؼي فٝٓا قاْْٛا ٜٓل ، بإقط أسس نباض اغيٓكطٜٔ اإلغبإ

 : ) ع٢ً تعٝـري َسضغري ناثٛيٝهٝـري ؼي نٌ داَع١ َٔ اؾاَعات اـُؼ

،  ( ٚداَع١ اإلزاض٠ اغيطنع١ٜ ايباب١ٜٛ -غاالَٓها  - بٛيْٛٝا -أنػفٛضز  -باضٜؼ 

ُٜسضغٕٛ ايًػات ايْٝٛا١ْٝ ٚايعطب١ٝ ٚايعرب١ٜ ٚايهًسا١ْٝ ، ٚبصيو ٜهٕٛ َطًب٘ 

 .(5)يصٟ ْاز٣ ب٘ اغيتعًل بايجكاف١ ايًػ١ٜٛ يًُٓكطٜٔ قس مت االعرتاف ب٘ دصضٜاا

                                                           

م ; عبـــد 1/1999، تعاِـــن : عمـــا ل وـــْ ، دار قتّبـــٕ ، دمشـــ  ، ش 14لستشـــاا  ُِيـــاى  ـــُر : تـــارِخ حاكـــٕ ا (0)

غُسـتا  لُبـُى ،     م ;3/1989، دار العملـم لملمالِـا ، بـريَت ، ش    99-98الاخو بـدَٓ : مُسـُعٕ اذستشـاقا    

 م  1/1999، تاحٕ : عادم زعّرت ، م بعٕ البابْ اممليب ، القايأ ، ش 497حطارٔ العا  

ــدَمّه (2) ــدِ  دَمّهّـــ     الـ ــًا القـ ــٕ سسسـ ــُى : ريبانّـ ــُٔ الُاعضـ ــُز    Dominicّكاى سَ ا تـ م ، 1349ز تُلـ

ز القــاَى  ْلــدحا البــدا   اهلا(قــٕ ( داتــة الكهّســٕ َتاريًــا   كــانُا سربــا  التعملــّم الوملســوْ َالاليــُت    

ــارٔ   الُســـ ٖ    ــُر الُســـ ٖ ز الـــهضم َامطـ ــالم ; اذهعـــد ز ا 172  ن   ن كُلتـــُى ، عـــال الع ـ ــٕ َا عـ لملغـ

3/344   ) 

م ، َيعــة الوقــا سساســا هلــا   يــم   حــاان   1314الوانسّســكاى : ريبانّــٕ سسســًا القــدِ   انســّ  ا ســّرٓ    (3)

م ، 1339ا راضــْ اذقدســٕ ز الشــا      نشــ ن ارســالّاتًم التعملّمّــٕ َالتبشــريِٕ ز الشــا  ، مهًــا : القــدن    

  م  1923م ، الهااـأ َاــّدا  1483م ، (ـاابمل  لبهـاى  1471م ، حملـن  1224م ، بـريَت 1234م ، القـايأ  1329دمّـاش  

 (   3/213; اذهعد ز الملغٕ َا عالم  92  ن   ن كُلتُى ، عال الع ُر الُس ٖ ز الهضم َامطارٔ 

   24ُِياى  ُر : اذ در الساب  انضا  (4)

َمــا  139امعــات ز الع ــُر الُســ ٖ   انضــا بتُســا عــو نشــ ٔ اجلامعــات ز سَربــا : يُزِــ  نســّم ، نشــ ٔ اجل        (5)

 م  3/1981، دار الهًطٕ العابّٕ ، بريَت ، ش 372 – 327بعديا; 



 03 في رحلته المدينة وصورة بيرتون
إٕ قطاض َؤشيط فٝٝٓا بتٓكٝب أغتاشٜٔ ؼي نٌ داَع١ َٔ اؾاَعات األٚضب١ٝ 

، يتسضٜؼ ايًػات ايْٝٛا١ْٝ ٚايعطب١ٝ ٚايعرب١ٜ ٚايهًسا١ْٝ مل ٜؤز إزي ايكًل  اـُؼ

، ٚال إزي أٟ اٖتُاّ يػٟٛ تاضخيٞ  ريٙسٍٛ األقٌ ايعتٝل يًهتاب اغيكسؽ ٚتفاغ

، بٌ تأّنس يًُٓكطٜٔ أ١ُٖٝ اإلغياّ بايًػات  بايًػات ٚآزاب ايؿطم فشػب

، ٖٚصا َا نؿف عٓ٘ نتاب اغرتزاز األضض  يًػٝطط٠ ع٢ً ؾعٛب ايؿطم

( غيؤيف٘ ايٓاؾط ايفطْػٞ بٝريا  Drrecuper Ationterra Sancte اغيكسغ١ )

ايهتاب ٜٛضح بطْاَر اغتعُاض ايؿطم َٔ قبٌ  ٖٚصا،  1306ّزٚبٛا ؼي غ١ٓ 

، ٚاغيطايب١ بتأغٝؼ َساضؽ  ، ؼت إَط٠ اغيًُه١ ايفطْػ١ٝ ؾعٛب أٚضبا اغيػٝش١ٝ

يػ١ٜٛ ال تع٢ٓ بتـجكٝف اغيٛؿيفري ٚايضباؾي ٚاغيرتطيري ٚاغيفاٚضري ٚاغيّٓكطٜٔ 

 ، بٌ فـتٝات ، ايصٜٔ تـتطًبِٗ َجٌ ٖصٙ ايػٝاغ١ االغتعُاض١ٜ فشػب ٚاألطبا٤

، َٓٗٔ ع٢ً غبٌٝ اغيجاٍ ايالتٞ ٜتعٚدٔ فُٝا بعس َٔ قٝازٜـري  أٚضبٝات أٜضًا

ْٚـيطا أل١ُٖٝ ايًػ١ ايعطب١ٝ َٚس٣ ،  (1)ـري جيطٟ إعسازٖٔ غيػتكبٌ سٝاتِٗؾطقٝ

اْتؿاضٖا ٚسٜٝٛتٗا ؼي تًو ايػٓـري لس إٔ فًًِٗ بٛغتٌ اغيػتؿطم ايفطْػٞ ايصٟ 

ع٢ً أٚضبا ؼي دًب اغيدطٛطات  إيٝ٘ ٜعٛز ايفضٌ ايصٟ، ٚ 1510ّٚيس غ١ٓ

ال أسس ٜػتطٝع االغتػٓا٤ عٔ  )) ، ٜكٍٛ ؼي نتاب٘ قٛاعس ايًػ١ ايعطب١ٝ : ايؿطق١ٝ

ّٕ َا قاي٘ ابٔ غٝٓا ؼي قفش١ أٚ  ، ٚعالد٘ ٚأزٜٚت٘ ططم ايطب ايعطب١ٝ ، ٚأ

  (2)(( قفشتري ٜـعٜس ع٢ً َا شنطٙ دايٝٓٛؽ ؼي عيػ١ أٚ غت١ فًسات ضد١ُ

                                                           
     24ُِياى  ُر ، م در الساب  / صانضا  (0)
  87، عبد الاخو بدَٓ / مُسُعٕ اذستشاقا/ ص 29اذ در الساب  / ص (2)

ٌّ مهس ببابٌ   تار عـدٔ مؤلوـات ز يـسا اذّـداى     م ( بال ن َباا  1427 – 984يـ/238 – 274ابتغة ابو سّها  
، َمــو بّهًــا   القــانُى   َيــُ مُســُعٕ مــو دســٕ كتــن ضــماهًا كــة مــا ِتعملــ  بال ــن ، َل ِــرتر بابــا ال       
(اقٌ َس اض  ٌّ   َاب يانن   القانُى  كتـن عـدٔ رسـاٙة ز ال ـن م ـة رسـالٕ ز ا دَِـٕ القملبّـٕ ، َستـاٗ          

لقــُله، ، َغــري .لــ    َلــٌ سِطــا سرايّــر (بّــٕ ، مهًــا   ا ريــُزٔ ز ال ــن   الــ  تبملــ   ز الهــبا ، َأال ــٕ ز ا
سل  بّن اتت ا  ًّـا التعـالّم ال بّـٕ   َلعـة سبـًا ت لّوـٌ عملـٖ اإل(ـال  يـُ   القـانُى   الـسٓ ِشـتمة عملـٖ              

عـات الغـا      كة ما تتان الٌّ ا (با٘ ،  كاى بسل  سيم مايـا ز الع ـا الُسـّس ، َساـبر ِـدرن ز يام     
ــٌ عــدٔ            ــٕ اب الملغــٕ الالتّهّــٕ   كــسل  تاحــن ل َقــد قــام يــريار الكاجــُنْ برتحــٕ   القــانُى   ز (ملّ مل
رســاٙة   ا دَِــٕ القملبّــٕ   ز القــاى ال الــأل عشــا َ  ا ريــُزٔ ز ال ــن     َِكوــْ سى يامعــات سَرَبــا ا ــست      

ُلُنّــا يـْ سَم مــو اعــرت  بـٌ رعّــا كمايــا ز   القـانُى   مايعــا سساسـّا لتعملــّم ال ــن   َكانـن يامعــٕ ب   
م كملّـٕ لملعملـُم ، َمهـس .لـ      1394تدرِ  ال ـن ز القـاى ال الـأل عشـا ، حّـأل سنشـٚن ز تملـ  اجلامعـٕ عـام          

امــا بــدس   القــانُى الســّهُٓ   ِغــرَ يامعــات سَرَبــا َمدارســًا حتــٖ ساــبر ج ــة ن ــ  اذقــارات ال بّــٕ ز   
اتا القـاى ااـام  عشـا   َصملمـن مُسـُعٕ   القـانُى    يـسٍ ترتبـا عملـٖ عـا            ساٙا اجلامعات ا َرَبّٕ ز سَ

  ابـو   انضـا  اجلامعات حتٖ سَاٙة القاى السابا عشا عهد مُلـد ال ـن القـاٙم عملـٖ اذهـاي، العملمّـٕ امدِ ـٕ         
ــا٘     ــات ا (بـ ــا٘ ز (بقـ ــُى ا نبـ ــّبعٕ ، عّـ ــْ ساـ ــُر    249 – 227سبـ ــات ز الع ـ ــ ٔ اجلامعـ ــّم ، نشـ ــ  نسـ  ، يُزِـ

، دار العملـــم لملمالِـــا ،  382، عمـــا  ـــاَر ، تـــارِخ العملـــُم عهـــد العـــا    242 – 242،  82 – 82، 22 – 21الُســـ ٖ 
ْ  2/1984ش ، بريَت ، م ـابا يامعـٕ اذُاـة ، العـاا  ،      299م ; تملّة السامااْٙ ، دراسات ز ت رِخ الوكـا العابـ
 م (  1/1982ش



  04 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
; فإْٗا تفٝس  بٛقفٗا يػ١ عاغي١ٝ . . . )):  ٔ تعًِ ايعطب١ٝ فٝكٍٛثِ ٜٛدع اؾس٣ٚ َ

،  ، ٚاغيػٍٛ ، ٚايرتى ، ٚايفطؽ ، ٚايػٛضٜـري ، ٚاغيكطٜـري ؼي ايتعاٌَ َع اغيػاضب١

، ٚزسض  ، ٚطيٝع أعسا٤ ايعكٝس٠ اغيػٝش١ٝ بػٝف ايه١ًُ اغيكسؽ ٚاهلٓسٚى

 .(1)(( فكؽي         ٚاسس٠ ، ٚايطٛاف سٍٛ ايعامل بًػ١ سذذِٗ سيعتكساتِٗ ْفػٗا

، ٜككس  بٗسف الٖٛتٞ ٚاضح ؼي أٚضبا تعًِّ ايًػ١ ايعطب١ٝ بسأٖٚهصا فكس 

 . َٔ ٚضا٥٘ تٓكري ايؿعٛب اإلغالَـ١ٝ ٚايػٝطط٠ عًٝٗا

بسأ األتطاى ؼي سهِ اغيٝالزٟ ايكطٕ اـاَؼ عؿط  ايٓكف ايجاْٞ َٔٚؼي 

، ٚأّغؼ األتطاى  1453ّؼي أٜسِٜٗ عاّ  ١، ٚغكطت ايكػطٓطٝٓٝ آغٝا ايكػط٣

 . (2)أخصت تٗسز أٚضبا بهٌ ق٠ٛ زٚي١ فت١ٝ طُٛس١،

ٚؼي ايٛقت ايصٟ بسأ فٝ٘ ايعجُإْٝٛ ٜتٛدٕٗٛ دٓٛبا مٛ زٚي١ اغيُايٝو اييت 

،  ، ٚمٛ ايكفٜٛٔ ؼي إٜطإ ناْت ؼهِ َكط ٚاؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ٚبالز ايؿاّ

، سٝح  الَـ١ٝ ايػطب١ٝؼي أقك٢ اؿسٚز اإلغأٚضبًٝا َكاباًل ي٘ لس اْسفاعا 

، ٚاغتٛيٛا ع٢ً  اغتطاع األغبإ إٔ ٜكضٛا ع٢ً ايٛدٛز اإلغالَٞ ؼي األْسيؼ

 . بعض اغيسٕ ايػاس١ًٝ ؼي اغيػطب

ٚانتؿفٛا ضأؽ ايطدا٤  ، ٚبسأ ايربتػايٕٝٛ ؼي اخـرتام اجملاٍ ايبشطٟ 

عطٚف ّ ، َٚٔ اغي1498اغيٛقٌ إزي اهلٓس ٚدعض ايتٛابٌ ٚايبٗاضات عاّ  (3)ايكاحل

، ٚإصيا  إٔ ايسافع األغاؽ ؿطن١ ايهؿٛف اؾػطاف١ٝ مل ٜهٔ اقتكازٜا عتا

ؼطِٝ غٝطط٠ اغيػًُري ع٢ً ططم ايتذاض٠ ، ٜٗسفٕٛ َٔ ٚضا٥٘  نإ زافعا زٜٓٝا

ٚبعسَا ،  (4)ػب أضاض َٚٝازٜٔ دسٜس٠ يًُػٝشٝـ١، ٚايعٌُ ع٢ً ن َع ايؿطم

ت فطْػا إيٝٗا أٍٚ غفري فٛم أقبشت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ ق٠ٛ َطٖٛب١ اؾاْب بعج

 . 1535ّعاّ  ايكاْْٛـٞ غًُٝإ َع ايػًطإ األدٓب١ٝ االَتٝاظات َعاٖس٠ فأبطّ ، ٠زايعا

                                                           

   87ُعٕ اذستشاقا / ص; عبد الاخو بدَٓ ، مُس 29ُِياى  ُر : ص (0)

   يـ  1/1287، دار الوكا ، بريَت ش 224 – 224نُر الدِو حا(ُم ، تارِخ ع ا الهًطٕ ا َربّٕ ،  (2)

 اجلهُبّٕ   اتقا ز سق ٖ س اِقّ (3)

; الشـهآَ ، سَربـا ز م ملـا     472-1/474انضا بتُسا : سعّد عبد الوتـار عابـُر : سَربـا ز الع ـُر الُسـ ٖ       (4)

م نــُر الــدِو حــا(ُم : تــارِخ ع ــا  3/1977( / مكتبــٕ ا دمملــُ اذ ــإِ / ش  142-14/114ُر امدِ ــٕ  الع ــ

  147-122الهًطٕ ا َربّٕ /



 05 في رحلته المدينة وصورة بيرتون
، فتعّسزت غفاضاتٗا إزي غريٖا َٔ بًسإ  ثِ أخصت زٍٚ أٚضبا بتكًٝس فطْػا

، ٚأغطاض  ، ٚأخصت قشف فطْػا تصٜع أخباض غفطا٥ٗا يس٣ ايباب ايعايٞ ايؿطم

 .  (1)فأغطت بطسالت دسٜس٠ إزي ايؿطم ، اَطات سػاْ٘قكٛضٙ َٚػ

، ُٚبعجٛا  أَا ايػفطا٤ ًَٚشكِٖٛ ايصٟ ؽّطدٛا َٔ َساضؽ ايًػات ايؿطق١ٝ

، ٚإْؿا٤ اغيطابع  ، فكس قاَٛا ظٗس ؼي طيع اغيدطٛطات إزي ايؿطم ٚأقاَٛا فٝ٘

ِ ، َِٚٓٗ أْسضٙ زٟ ضٜرب قٓكٌ فطْػا ؼي َكط ايصٟ تطد يٓؿط َؤيفات ايؿطم

 . (2)1782ّ، ثِ تًتٗا تططي١ غافاضٟ  1647ّايكطإٓ ايهطِٜ عاّ 

، فاغتكبًت باضٜؼ  ٚتبازيت أٚضبا غفطا٤ٖا ؼي ايؿطم بػفطا٤ ؼي عٛاقُٗا

، ثِ غفري اهلٓس  ( 1715ّ ( ٚفاضؽ ) 1684ّ ( ٚغٝاّ ) 1669ّ ) غفطا٤ تطنٝا

 ايرتف يكس نإ بعض غفطا٤ ايؿطم فدٛضا بٓفػ٘ َبايػا ؼي،  (3)بعس غٓٛات

َْٝكسّ إزي عٛاقِ أٚضبا باألظٜا٤ ايٓاضط٠ ٚاؿًٞ ٚضطٚب  غاعٝا إزي اؾاٙ ، َف

،  ، ٚحيبٕٛ فايػت٘ َٚفانٗت٘ ايٓاؽ ؼي ايؿٛاضع ٜٓـيطٕٚ إيٝ٘ فٝعزسِ ، ايطٝب

، ٚشاعت أخباض غفطا٤ ايؿطم إزي بالؾي فطْػا  غيا ٖٛ عًٝ٘ َٔ شيو اغيٓـيط اغيٗٝب

،  زبا٤ إزي تػذًٝٗا ٚايٓػر سٛهلا ٚايٓـيِ فٝٗا، فعُس األ ٚأغطاضِٖ َٚػاَطاتِٗ

، فذعًٖٛا غصا٤ّ يًُػطح  ٚأقبٌ األزبا٤ ع٢ً ايؿطم بأزٜاْ٘ ٚأبطاي٘ ٚقكك٘

 (4)ٚطباعتٗا إضاف١ إزي تططي١ نجري َٔ ايهتب ايعطب١ٝ ، ناَال ايفطْػٞ قطْا

هلا األثط األنرب  ٚنإ ( 1801ّ- 1798 .ثِ ناْت ظي١ً ْابًٕٝٛ ع٢ً َكط )

، قٛاَٗا  بعج١ ع١ًُٝب، ٚناْت ٖصٙ اؿ١ًُ فٗع٠  تعّطف ايػطب ع٢ً ايؿطمؼي 

رتطيٕٛ ، َٚ ، َٚػتؿطقٕٛ ، َٚؤضخٕٛ ، ٚأطبا٤ ، َٚٗٓسغٕٛ عًُا٤ أثطٜٕٛ

 . (5)يبٓإْٝٛ َٚكطٜٕٛ ٚغٛضٜٕٛ

                                                           

   م2/1984( ، دار اذعار  ، القايأ ، ش 129، 1/139دمّن العقّقْ : اذستشاقُى    (0)

، مكتبـٕ  128; نـسِا خـداى / ص   31بو بـدَم :  ، رَ 92; ُِياى  ُر / ص 139/ 1دمّن العقّقْ : اذستشاقُى   (2)

   يـ  1/1248ال  ُٔ ، ال اٙ  ، ش 

    (  1/124اذستشاقُى    (3)

 (  1/124اذ در الساب     (4)

، تاحـٕ : قـدرٓ قملععـْ ، مهشــُرات    328( ، يـاكملا بريِـو : اكتشـا  يرِــأ العـا      1/129اذ ـدر السـاب       (5)

    يـ  1/1282بريَت ، الاِاض ، ش الواتإِ َدار الكتا  العابْ ،



  06 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
 يكس نإ ٚاضشا إٔ اٖتُاّ أٚضٚبا بايؿطم اإلغالَـٞ 

 الز إ دع٤ا َٔ اهلسف ايتٓكٝـطٟ ٚاالغتعُاضٟ يبن

 .اغيػًُري

َٚٔ خالٍ تكّفح َبس٥ٞ يطسالت ايػطبٝري ؼي اؾعٜط٠ 

، لس إٔ أٚي٦و ايطساي١ قاَٛا سيا قاَٛا ب٘ ٚفل ْٛاٜا ٚأٖساف قسز٠  ايعطب١ٝ

سيا ؽفٝ٘ َٔ دٛاْب  - ، فهاْت األٖساف ايتٓكٝـط١ٜ ٚاالغتعُاض١ٜ غًفا

،  يتًو ايطساالتٖٞ احملطى  - تكاز١ٜ ٚثكاف١ٝ ٚادتُاع١ٝ ٚع١ًُٝغٝاغ١ٝ ٚاق

ايصٜٔ غبكٛا غريِٖ  -يكس شيّٝع ايكطٕ ايػابع عؿط بايكطاع بري ايربتػايٝـري 

، ٚأخصت نٌ َٔ  ٚؾطنتـٞ اهلٓس اهلٛيٓس١ٜ ٚايربٜطا١ْٝ -بايٛقٍٛ إزي ايؿطم 

،  ايؿطنتري تػع٢ إلقا١َ عالقات ػاض١ٜ َع سهاّ ايُٝٔ ٚاؾٓٛب ايعطبـٞ

يك٠ٛٗ َؿطٚبا ؾٗريا ؼي أٚضبا ؼي شيو خاق١ ٚإٔ ايدي قس ُعطف، ٚأقبشت ا

 ، ٚأقبشت دعٜط٠ ايعطب ؼي ْـيط األٚضبٝـري بًس ايدي قبٌ أٟ ؾ٤ٞ اؿري

، ْٚـيطا أل١ُٖٝ ايُٝٔ ايتذاض١ٜ فكس أقاّ بعض ايتذاض األٚضبٝـري َطانع (1)آخط 

 ، ْٚـيطا الظزٜاز ٖصا  ػاض١ٜ كـتًف١ ع٢ً ايػٛاسٌ اي١ُٝٓٝ ٚاـًٝذ١ٝ

 ، فكس ساٍٚ اهلٛيٓسٜٕٛ االغتعُاضٟ اغيتالسل بايُٝٔايٓؿاؾي األٚضبـٞ 

عٔ ططٜل بعجتِٗ اييت ٜطأغٗا دٕٛ دٛضزٜإ إقٓاع ايباؾا ايرتنـٞ ؼي قٓعا٤  

غيا ضآٙ ؼي ضسًت٘ إزي بالز  نتب ٚقفًا نُا،  بتدفٝض ايضطا٥ب اؾُطن١ٝ

 Peter Van Deبٝرتفإ زٟ بطٚى  ثِ ٚقٌ ايكبطإ اهلٛيٓسٟ )، .(2)ايُٝٔ 

Broecke  إزي عسٕ بعس غٓٝذي أٚ ثالخ َٔ ٚقٍٛ دٛضزٜإ، ٚنإ ٖصا )

يعاّ ايكبطإ اهلٛيٓسٟ ضدال ْؿٝطا ؾسٜس اغيالسـي١، ٚقس أضغً٘ اؿانِ ا

 .(3)هتب َؿاٖسات٘ ؼي بالز ايُٝٔاهلٛيٓسٟ ؼي اهلٓس إزي عسٕ ف

                                                           

، صاـدار  318 – 144انضا حب ا رتعا عو القًُٔ َبعأ الـ  ز رحملـٕ : دٓ لرَر،رحملـٕ اب العابّـٕ السـعّدٔ        (0)

 يـ  1/1234اجملما ال قاز / سبُ صيب ،  ش 

      71-74بالد العا  القاإّ   (2)

      71اذ در الساب  / ص  (3)

دوافععععرحالة  لعععع ح
الغععععععةلىى ح لعععععع ح
حالجزىةةحالعةلى :

ح
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،  ، ٚأْؿأ َطنعا ػاضٜا ؼي كا ّ ضدع زٟ بطٚى إزي اي1616ُٔٝٚؼي عاّ 

ّٕٚ تًو اغيؿاٖسات اييت ضآٖا ؼي  قات سػ١ٓ َع ايػًطإ ٖٓاىٚأقاّ عال ، ٚقس ز

 .(1)بالز ايُٝٔ

 Alexandreٚأضغًت ايؿطن١ ايربٜطا١ْٝ ايهابذي أيهػٓسض ؾاضب )

Charpe  ّثِ أضغًت َٔ بعسٙ ٖٓطٟ  ّ إزي عسٕ ٚايبشط األظيط1609( عا ،

، ثِ  ألغط، ٚٚقع ؼي ا ( فـعاض عسٕ ٚكا Henrry Middelton َٝسيتٕٛ )

 . (2)، ٚنتب َؿاٖسات٘ عٔ بالز ايُٝٔ أفطز عٓ٘

 ، ٚمل تكف فطْػا سيععٍ عٔ ػاض٠ ايدي بعسَا ؾاع اغتعُاٍ ايك٠ٛٗ فٝٗا

غات َايٛ (  ، فأغؼ ػاض ) فتػ٢ٓ ؾعطاؤٖا بصيو اغيؿطٚب ايٛافس َٔ ايؿطم

ٕ ، فأضغًٛا هلصا ايػطض بعجـتري ؼي َطًع ايكط ؾطن١ الغرتاز ايدي َٔ ايُٝٔ

، ٚنإ أُٖٗا ايطس١ً ايجا١ْٝ اييت نإ ع٢ً  1712ّ- 1711ايجاْـٞ عؿط 

 اقسَ ًصٜٔيا(  زٟ ال ضٚى زٜـري) ، ٚايضابؽي  ( Barbier ضأغٗا اؾطاِح باضبٝـٝ٘ )

    ٚقس غذٌ قك١ ايطسًتري الضٕٚ ، تكطٜطُٖا إزي يٜٛؼ ايطابع عؿط ًَو فطْػا

( Larone ْٚؿطت ؼي نتاب  )(3). 

يجأَ عؿط ظاز ضخا٤ أٚضبا غيا تسّفكت عًٝٗا خريات اغيٓاطل اييت ٚؼي ايكطٕ ا

ّٛدت  سطن١ االغتؿطام ؼي نجري َٔ ايسٍٚ األٚضٚب١ٝ ، ْٚؿطت اغتعُطٖٚا ، ٚت

 ّ 1761 -1764 ( Carsten Niebur ، ببعـج١ ْٝـبٛض ) ايعٓا١ٜ بايعطب ٚتطاثِٗ

زٜفٝس َٝدا٥ًٝؼ  ٜٖٛإ ايصٟ اقرتسٗا ٖٛ، ٚنإ  ٚضفاق٘ ازي اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ

  ، ٚفك٘ ايًػ١ ايعرب١ٜ ظاَع١ دٛتٓذٔ أغتاش ايسضاغات اغيتعًك١ بايهتاب اغيكسؽ

 (COTTINGEN ايبعج١ ًَو ايسصيطى فطٜسضٜو اـاَؼ ٍّٛ ، ٚنإ  ( ٚقس َ

( خاق١  ايتٛضا٠ َٔ ضُٔ أٖساف تًو ايبالز ايتعطف ع٢ً ايبًسإ اييت ٚضزت ؼي  )

                                                           

ــٕ / حبــأل مهشــُر         72-71/ صاذ ــدر نوســٌ    (0) ، حممــد حممــُد ال ــّاد ، الاحالــٕ ا يانــن ز اجلرِــأ العابّ

 (  3/221ضمو كتا  م ادر تارِخ اجلرِأ  

   (  3/221حممد حممُد ال ّاد ، م در ساب     (2)

ٕ حتـن عهـُاى :   (   َقد نشا اجملما ال قاز ز سبُ صيب يسٍ الاحملـ 2/329( ، اذسرتقُى  3/221اذ در الساب     (3)

 يـ  1/1234رحملٕ صب العابّٕ السعّدٔ ، تاحٕ : ااحل حممد عملْ ش 
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طف١ خطٚز بين إغطا٥ٌٝ َٔ  َكط ٖٚطٚبِٗ إزي ، إضاف١ إزي َع ظعٜط٠ ايعطب

ّٚزت اي فًػطري  . (1)بعج١ بعس٠ أغ١ً٦ تـتعًل بايتٛضا٠، ٚظ

يكس أز٣ ضعف ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ إزي ؼطى ايسٍٚ االغتعُاض١ٜ األٚضٚب١ٝ  

، بٌ إٕ ايسٚي١ االغتعُاض١ٜ ايهرب٣  يًشكٍٛ ع٢ً االَتٝاظات َٔ ايطدٌ اغيطٜض

عًُت ع٢ً ظيا١ٜ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ َٔ  -َجال  -ٝا( ؼي شيو اؿـري )بطٜطاْ

ٚاؿًٝٛي١ زٕٚ أطُاع ايسٍٚ األٚضب١ٝ ، ٚشيو َٔ أدٌ زض٤ َس٠ َٔ ايعَٔ ايػكٛؾي 

 .(2)ؼي اغيٓطك١َٓافػتٗا 

، سٝح قاَت ايسع٠ٛ  ْٚـيطا يتػٝـط األٚضاع ؼي تطن١ ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ

-1798 ) ػ١ٝ ع٢ً َكطٚاؿ١ًُ ايفطْ ، ( 1744ّٖـ/1157 ايػًف١ٝ ؼي لس )

الٖتُاّ ْٝا ٚغريٖا َٔ ايسٚي١ األٚضٚب١ٝ إزي انٌ شيو زفع بطٜطا ، ( 1801ّ

، ٚيصا تٛافس عسز َٔ ايطساي١ األٚضٚبٝـري إزي اؾعٜط٠  سيٓطكيت اؿذاظ ٚلس

،  ، ٚايس١ٜٝٓ ، ٚاالدتُاع١ٝ طقس أٚضاع اؾعٜط٠ ايػٝاغ١ٝي،  ايعطب١ٝ

 Domingo  Badiay  زَٚٓذٛ بازٜا البًـذ )نإ اإلغباْـٞ ٚ ،  ٚاالقتكاز١ٜ

Leblich ّأٍٚ ضساي١ غطبـٞ ٜـعٚض األضاضـٞ اغيكسغ١ ؼي اؿذاظ عا ٖٛ )   

 ، َٚؿاٖسات٘ يًػعٛزٜـري ) تكطٜطا َفكال عٔ أسٛاٍ اؿذاظ هتب، ٜٚ 1807ّ

،  ( ايصٜٔ ناْٛا ٜػٝططٕٚ ع٢ً َه١ ؼي شيو اؿري ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ األٚزي

، َٚٔ  اغيطّدح أْ٘ نإ  س تـّٓهط ؼت اغِ عًـٞ بو ايعباغٞٚنإ زَٚٓذٛ ق

، ٚنإ ٜعاٌَ َعا١ًَ ال٥ك١ قرت١َ  ٜعٌُ يكاحل ْابًٕٝٛ ايصٟ قابً٘ عس٠ َطات

 .(3)غايب    ، ٚؾطٜف َه١ ايؿطٜف  َٔ قبٌ قُس عًٞ باؾا سانِ َكط

                                                           
1774-8) T and, raveels Through  Reisebeschreibung nach Arabien (Copennhagen (0) 

Arabia, M.Niebuhr,2vols (London 1792). 
م  1972        ي1392( / دار الوكـا/ بـريَت /   1/31  لُتاَ  ستُدارد: حاضا العال اإلسالمْ تعملّقات بكّن سرسالى  (2)

، تاحـٕ : يـالم تـْ اذكتبـٕ      122بّري رنُ اى ، تـارِخ العالقـات الدَلبـٕ ز القـاى التاسـا عشـا ، القسـم ا َم        
،  ، م ــابا اذاتــار  392م ، حممــد الب ــاآَ ، حاكــٕ الاــالر الع مــانْ   1/1984الع ــإِ ، الســكهدرِٕ ، ش  

، م بُعــات ماكــر حبــُا الدراســات    212يـــ ، عــاِا تــرام ، حــاَ  حممــد عملــْ ز الشــام     1/1298م ــا ، ش
 يـ  1/1212السالمّٕ / يامعٕ سم القاٗ ش 

   2/222، العوّوْ :  149-98، بالد العا  القاإّ : 22-23رَبو بدَم :   (3)
م ، َتـُز مسـمُما   1849س رحملتٌ عـام  م ، َدرن العابّٕ ز مدِهٕ بملهسّٕ ، بد1799  َلد دمهعُ ز بابملُنٕ عام 

م ، َيــُ تــاَم القّــام باحملتــٌ ال انّــٕ ، َقــد اتًــم الوانســُّى اذاــاباات     1818ز دمشــ  عــام  –كمــا ِقــام  –
م 9/1988، دار اجلّـة ، بـريَت ش    78; الاتانْ : تـارِخ دمـد َممل قاتـٌ :     22الربِ انّٕ بقتملٌ (     رَبو بدَم 

-3/9، حبأل مهشُر ضمو كتا  م ادر تـارِخ اجلرِـأ    لسّاسّٕ لاحالت ا َربّـاالدَا ا ا ; حام زكاِا :
11       
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، سٝح أضغٌ ايكٝكط  ست٢ ضٚغٝا نإ هلا اطُاعٗا أٜضا ؼي اغيٓطك١

ايصٟ قاّ   Hlrich Jasper Ceetzen  أٚيطٜذ داغرب غٝتعٕ ايطساي١ ايطٚغٞ

،  ; يٝشكٌ ع٢ً يكب ساز بطسًت٘ إزي اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ٚاغتطاع إٔ ٜسخٌ َه١

 . (1)1811ّ ، ٚقتٌ ٖٓاى ؼي أٚاخط عاّ ٚبعسٖا شٖب إزي ايُٝٔ

دٖٛإ يٛزفر بٛضنٗاضت  ّ قاّ ايطساي١ ايػٜٛػطٟ )1814ٚؼي عاّ 

Johann Lodvig Burkhardt  ٘بسعِ َٔ اؾُع١ٝ األفطٜك١ٝ ؼي يٓسٕ بطسًت )

،  ّ َتٓكال بري اغيس١ٜٓ َٚه١ ٚدس٠ ٚايطا٥ف ٜٚٓبع1814إزي اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ عاّ 

، سٝح ناْت دٝٛؾ٘ ؼاضب ايسٚي١  ٚقابٌ قُس عًٞ باؾا ؼي ايطا٥ف

 . (2)ايػعٛز١ٜ األٚزي

( ّٕٚ زع٠ٛ ايؿٝذ قُس بٔ ( بؿهٌ زقٝل ًَشٛؿيات٘ عٔ  بٛضنٗاضت ٚقس ز

 . (3)، نُا أعط٢ ٚقفا زقٝكا غيؿاٖسات٘ ؼي اؿذاظ  عبس ايٖٛاب ٚأتباع٘

 George Augustثِ ناْت ضس١ً ايفًٓٓسٟ دٛضز أٚغػت ٚايري )

Wallin ٚقس نًفت٘ داَع١ ًٖػٓهٞ بايػفط إزي اغيٓطك١ اؾٓٛب١ٝ َٔ لس )  ،

 . أٖسافِٗ ٖٓاى، ٚ بٗسف اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات عٔ طبٝع١ ايٖٛابٝـري

                                                           
  197، ُِياى  ُر ، م در ساب  147،بالد العا  القاإّ 148رَبو بدَم   (0)

م ز رَسّا ، َيُ لغُٓ بارا ، َلٌ حط َا ا مو العملُم ، ُدن لٌ السـم ز بـالد الـّمو بعـد     1797َلد سّترى عام   
ــات          سى  بــكمُا ز سمــاٍ ، َصهــُا سنــٌ تمــة مــال ز تراٙهــٌ ، َل ِع ــاَا بعــد  ــتر حقاٙبــٌ صل عملــٖ بعــا الهبات

  اجملووٕ ، َسكّاسا حتـُٓ بعـا البـسَر َامشـاات اةوُصـٕ ، َبعـا ا دَات الوملكّـٕ َال ـُر َااـااٙس (            
 (   197، ُِياى  ُر  147، بالد العا  القاإّ  148  رَبو بدَم 

انضــا بالتو ــّة   بُركًــارت ، رحــالت ز بــبٌ يرِــأ العــا    تاحــٕ : عبــدالعرِر اهلالبــْ ، عبــدالاخو            (2)
 يـ  1/1212الشّخ   مؤسسٕ الاسالٕ ، بريَت ، ش

م ، أــم درن ز سذانّــا ز يامعــٕ يــُ و   َذــا ر ــا اادمــٕ       1782َلــد بُركًــارت ز لــُزاى بسُِســاا عــام       (3)
م ، أـم عـاض تدماتـٌ عملـٖ اجلمعّـٕ اجلغاا ّـٕ       1849بملُّى  قد سـا ا صب ادمملـرتا عـام    العسكإِ حتن رإِ نا

الربِ انّٕ ،  ُا قن عملٖ سى ِعمة مسابًا مقابة سيا ُِمْ قدرٍ يهٌّ َاحد   َلكْ ِعـد نوسـٌ هلـسٍ اذًمـٕ     
أـم اب م ـا َبـالد     م ،1849د الشام عـام   قد درن الملغٕ العابّٕ ز يامعٕ كّمربدن ، أم بدس ز رحملتٌ صب بال

الهُبــٕ أــم تــُن رحالتــٌ تملــ  بالُاــُم صب امعــاز ، أــم ريــا صب م ــا ، َساــّن بال ــاعُى ََا ــاٍ سيملــٌ ز        
 م  1817القايأ عام 

مالحضـات   –رحالت ز بالد الهُبـٕ   –يْ : رحالت ز بالد الشام  جمملدات سربا ز بُركًارت رحالت نتاٙ، يا٘ت
  حققن يسٍ ا عمـام لبُركًـارت بـًأ َاسـعٕ بسـبن       -ت ز ببٌ يرِأ العا  رحال –عو البدَ َالُيابّا 

 دقتٌ َحّادِتٌ ، َغرارٔ اذعملُمات ال  ُِرديا َتهُعًا ز الن اَبُلُيّا َاآلأار َاجلغاا ّا َالقت اد  
حّــام  صأابّــٕ َنضــاا إلن ــا ٌ  قــد كــاى اــاد  الُاــ  لملمســملما ، كمــا كــاى تمــة مشــاعا َعُا(ــ       

، 149قــدات اذســملما ، َذــا سحــ  بــدنُ سيملــٌ سَاــٖ سى ِــد و ز مقــابا اذســملما     بــالد العــا  القااــّٕ       معت
ــبٌ  2/1289، ش 9/229، الرركملـــْ ، ا عـــالم  3/43اذستشـــاقُى  يــــ ، مقدمـــٕ كتـــا  بُركًـــارت ، رحـــالت ز بـ

 يرِأ العا  (  
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ّ  ؼي ضسًت٘ َٔ 1845اْطًل ٚايري  ايصٟ تػ٢ُ بايؿٝذ عبس ايٛيٞ عاّ 

،  ، َٚٓٗا عرب إزي اغيٓطك١ ست٢ ٚقٌ إزي اؾٛف ايكاٖط٠ إزي ايعكب١ ثِ إزي عُإ

، ٚيهٔ ايـيطٚف اغياي١ٝ  ثِ تٛد٘ إزي سا٥ٌ ٚساٍٚ ايٛقٍٛ إزي ايككِٝ ٚايطٜاض

 اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ فـعاض غًِٜٛ ع٢ً ايبشط ، ثِ عاز إزي سايت زٕٚ إشياّ َُٗت٘

بػبب  ، ٚمل ٜكٌ إزي ايككِٝ ٚايطٜاض ، ٚتُٝا٤ ثِ سا٥ٌ ، ٚتبٛى األظيط

 .   (1)اْتؿاض ايؿا٥عات أْ٘ َػٝشٞ

ٕ قــاّ اي 1852ٚؼي غــ١ٓ    Burton sir) ضــابؽي اإللًٝــعٟ ضٜؿــاضز بـــريتٛ

Richard      ــا ـــتشسخ عٓٗـ ــٛف ْـ ــاظ ٚغـ ــالز اؿذـ ــ١ إزي بـ ــصا( بطسًـ ــح  ؼي ٖـ ايبشـ

،خسَــ١ ألٖــساف  (2)ثــِ دــا٤ت ضسًــ١ ؾــاضٍ زٜسٜٝــ٘ ازي أضض اؿذــاظ بايتفكــٌٝ ، 

 اغتدباض١ٜ فطْػ١ٝ  .

ٚؼت ؾعاض ايسع٠ٛ إزي اغيػٝش١ٝ ٚاألٖساف ايػٝاغ١ٝ االغتعُاض١ٜ لس ضس١ً 

ايصٟ ٚيـس ألب ٜٗـٛزٟ    ( William Gifford Palgrave)  ٚيٝاّ دٝفٛز بًػطٜف

ٚنـإ   -  اْـت٘ ايٝٗٛز١ٜ إزي اغيػٝش١ٝ ايربٚتػـتاْت١ٝ ٚنإ ٚايسٙ قس ؽ٢ً عٔ زٜ -

 ايتٓكــــري١ٜ ايــــيت تٓطًــــل َــــٔ يبٓــــإ إزي أمــــا٤  ايبعجــــات األٍٚ عــــٔ اغيػــــ٦ٍٛ ٖــــٛ

 . بالز ايؿاّ

  ٚاغـــتطاع إٔ ٜكٓــــع ْـــابًٕٝٛ بفهــــط٠ ؼٜٛــــٌ غـــهإ مشــــاٍ اؾعٜــــط٠ إزي   

٘   اغيػٝش١ٝ زي ، ٚٚقـٌ إ  ، ٚسكٌ ع٢ً َع١ْٛ تبًؼ غت١ آالف فطْو يتشكٝـل غطضـ

، فــعاض   ، َٚٔ َعـإ بـسأ عبـٛض اؾعٜـط٠ ايعطبٝـ١      1862ّايكاٖط٠ ثِ إزي َعإ عاّ 

ــٛفٚ،  ايطٜــاضٚ،  بطٜــس٠ٚ،  اؾــٛف ،  ايهٜٛــتٚ،  قطــطٚ،  ايبشــطٜٔٚ،  اهلف

ٚاغتُط ؼي ضسًت٘ َا ٜكاضب ايعاّ َتدفٝا ؼت اغِ غًِٝ أبـٛ قُـس إيٝـاؽ ٚبعـس     

ُٔ خطــ١ يتٛسٝــس َكــط ٚغــٛضٜا  ، ٚايــصٟ تضــ شيــو قــّسّ تـــكطٜطٙ يٓــابًٕٝٛ ايجايــح 

                                                           

، عــُض البــادٓ ، الاحالــٕ ا َربّــُى ز  ــام      324 – 2/322، اذستشــاقُى   124 – 121بــالد العــا  القااــّٕ     (0)

 يـ  1/1218، دار بالد العا  ، الاِاض ، ش 19 – 17اجلرِأ العابّٕ 

، َستـس العابّـٕ ز   م ز يراٙا ةلند غابْ  هملهدٔ ،َتعملم ز يامعتًا ، أم رحـة صب رَسـّا   1811  َلد َالا عام 

ّاو بعـد رحالتـٌ سسـتا.ال لملغـٕ العابّـٕ ز يامعـٕ       عملٖ ِد الشّخ : حممد عّاد ال  معًد الستشاا  ه آَ ، َع

يملســهكْ    هملهــدٔ ( ، َسيــم مؤلواتــٌ ُِمّــات ز الشــا  (بعــن بعــد َ اتــٌ ز دســٕ جمملــدات ، َكتــا  : سيــم   

   324 – 2/322، اذستشاقُى 3/122الواَ  با هلعات العا  اذت تاِو َاذتقدما (   الرركملْ ، ا عالم 

 يـ  1/1233م ، تاحٕ : حممد تري البقاعْ ، دار الوّ ة ، الاِاض ش 1842صب امعاز رحملٕ   (2)



 20 في رحلته المدينة وصورة بيرتون
ٚػيا ٜؤنس يٓا االٖتُـاّ ايفطْػـٞ بؿـؤٕٚ    ،  (1)ٚٚضعُٗا ؼت اؿُا١ٜ ايفطْػ١ٝ

ٍّٛ ضسًــ١        ) نــاضٍ دٛضَاْــــٞ   اؾعٜــط٠ ايعطبٝــ١ إٔ اإلَرباطــٛض ْــابًٕٝٛ ايجايــح َــ

Carlo Guarmani  ّ( ابـٔ ضؾـٝس   ّ إزي أَري مشـط ) 1863( ايصٟ قاّ بٗا ؼي عا 

٘   ـياٖطٟ ؾطا٤ اـٝـٍٛ ايعطبٝـ١ األقـ١ًٝ   ، ٚنإ ٖسف ايطس١ً اي ،  ، ٚقـاّ بطسًتـ

مشاٍ لس ضسًـ١ َـٔ    ))، ْٚؿط دٛاضَاْـٞ ضسًت٘ ؼي نتاب بعٓٛإ  ٚمّت ي٘ َا أضاز

(( ايكسؽ إزي عٓٝع٠ ؼي ايككِٝ
 

، ٚنتابـ٘ حيـٟٛ َعًَٛـات     1866ّْٚؿطٖا عاّ  

 اؾطٜفيكس أثاضت ضسـالت بـ  .،  (2)ري٠ عٔ دبٌ مشط ٚأغطاض آٍ ايطؾٝس١َُٗ ٚنج

،  ناْٛا ٜعًُٕٛ ؿػاب اإلَبـطاطٛض ْابًٕٝٛ ايجايح ايصٜٔ ٚغريِٖ ، ، ٚدٛاضَاْٞ

، يـصا أخـصت    ضٚح ايتٓافؼ بري إلًـرتا ٚفطْػـا عًـ٢ انتػـاب ايٓفـٛش ؼي ايؿـطم      

 . بطٜطاْٝا تٗتِ سيكاؿٗا ٚؼاٍٚ نػب ْفٛش دسٜس

     ٌ ٝـ  ( Lewis Pelly ) يـٜٛؼ بــٌٝ    فهاْـت ضسًـ١ ايهٛيْٛٝـ ح إزي لـس س

ــٔ تطنــٞ عــاّ     ــٌ اإلَــاّ فٝكــٌ ب ــ١    1865قاب ّ َــٔ أدــٌ عكــس قــساق١ بــري ايسٚي

ّٕٚ بـًٝٞ ضسًت٘ تًو ايػعٛز١ٜ ايجا١ْٝ ٚبطٜطاْٝا أضفل َعٗا خطا٥ؽي شات ، ٚ ، ٚقس ز

 . (3)فا٥س٠ نبري٠

                                                           
، يـاكملا  48 – 49، عـُض البـادٓ    3/91، اذستشـاقُى   79 – 98، رَبـو بـدَم    178 – 194بالد العـا  القااـّٕ     (0)

َ      233 – 398بريِو ، اكتشا  يربأ العـا    ْ  ، تاحـٕ قـدرٓ قملععـْ ، مهشـُرات الواتاِـٕ  ،  دار الكتـا  العابـ
م ، َقــار سى ِكــُى رايبــا ،  انطــم اب حاعــٕ ِســُا ،  1839  َلــد بملغاِــ  عــام يـــ  1/1282بــريَت ، الاِــاض ، ش 

م حتــٖ ساــبر اذســُٚم ا َم عــو البع ــات     1847انتقــة اب لبهــاى َبــدس بالته ــري بــا العــا  ، َل تهتــٌ ســهٕ        
غـادر لبهـاى   ، أـم  عـو اذـدارن الـ  سسسـتًا حاعتـٌ ز لبهـاى       الته ريِٕ ال  ته مل  مو لبهاى َمسـؤَل سِطـا   

ّاو قه ـال لبــاِ انّا بـا  ا ناضـُم         1894بعد اندلا اما  ا يملّٕ الملبهانّٕ عـام   م ، َبعـد اتـام رحالتـٌ ، ُعـ
ــٕ ، أــم اب الوملــبا لّشــغة نوــ          1872حتــٖ عــام  1899مــو عــام   ــد الغابّ م ، أــم نقــة بعــد .لــ  اب يــرر اهله
م 1888م ، أم ستريا نقة اب  مُنتوّدُِ  كُزِا باِ انْ  ًّـا ، حّـأل تـُز يهـار عـام      1878حتٖ عام اذه ن 

م مـو  1894، َنقة ي مانٌ اب لهدى   َِعـد  كتابـٌ   رحملـٕ اب َسـس َبـا  اجلرِـأ العابّـٕ   الـسٓ نشـا عـام           
 Journeythroigh Central Andسمًـات سد  الــاحالت   سنضـا : مقدمــٕ كتـا  َلــّم يّوـُرد بملغاِــ      

eastern Macmillan Anbco . Lonndon Ayear,s )   ) 
  A Journey From Jerusalem To Anaiza. Trad. Northern Nejd. Carlo Guarmani. (2) 

Lady Capel – Cure. (Londoon. 1938) .See also "Itineraire de Jerusalm au Nejd" . 
Bulletin de Geographie (1865). Pp. 241 – 291 

صّوــٕ ر ــة  بُم ، غــادر َالــدٍ صب بــريَت ، َعمــة كــارلُ   1838َلــد يُارمــانْ   غُارمــانْ ( ز اِ الّــا عــام   ( 
لملربِد الوانسْ ز القدن ، َبدس تاكّر كالُ عملٖ بّا ااّـُم العابّـٕ َبـااًٙا ، َعـاد غُارمـانْ بعاٙملتـٌ ،       

م ، َقـد قـام غُارمـانْ باحملتـٌ     1882دِهـٕ ، َتـُز عـام    َاستقا ز يهُ  اِ الّا حّأل سابر سحد سكرب  ار اذ
   183 – 181، بالد العا  القاإّ  92حتن اسم : تملّة سغا ، َتضايا باإلسالم ( البادٓ ، م در ساب  

نضا : لُِ  بّملْ ، رحملٕ صب الاِاض ، تاحٕ : عبدالاخو الشـّخ ، عُِطـٕ اجلًـ  ، نشـا : يامعـٕ اذملـ        ا  (3)
ــْ عــام     1/1211ســعُد ، ش ــٕ َكــاى ر ــة باِ ــانْ ز      1834يـــ   َلــد  لــُِ  بّمل ، َالت ــ  بــالقُات الربِ انّ

م ، َكـاى يـد  الرِـارٔ ام ـُم     1894ااملّ، ، َقام باحملتٌ اب الاِاض ذقابملٕ المام  ّ ـة بـو تاكـْ عـام     
 ّ ـة ، َنتّعـٕ   عملٖ اداقٕ المام  ّ ة ، َقد َا  سحُام بملدٔ الاِاض ، كما قـدام َاـوا مو اـال لالمـام     

المام  ّ ة َمعاَنٌّ ، َنتّعٕ لملشكُر حُم يسٍ اذًمٕ  قد قام بّملْ ةغادرٔ الاِاض عملـٖ َيـٌ    تدِو لقُٔ
الســاعٕ ، َبعــد .لــ  ح ــة عملــٖ لقــن ســري أــم ساــبر عطــُا ز جمملــ  العمــُم الربِ ــانْ ، َساــبر مقّمــا     

كُى حاكما ادارِا ذستعمأ الكُنغـُ   رَبـو   م ، َدعاٍ ممل  بملعّكا ل1872ّ – 1893ز ااملّ، مو عام  سّاسّا
، حــام زكاِــا قاســم : الــدَا ا السّاســّٕ   182 – 183، بــالد العــا  القااــّٕ  122 – 123بــدَم ، م ــدر ســاب   

 (  31-1/19الغابّـا صب دمد َامعاز / حبأل مهشُر ضمو كتا  م ادر تارِخ اجلرِأ العابّٕ   لاحالت



  22 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
          َٚـــٔ ايطسايـــ١ ايـــصٜٔ ٚفـــسٚا إزي مشـــاٍ اؾعٜـــط٠ ايعطبٝـــ١ ٚٚغـــطٗا ايطسايـــ١ 

ّ إزي ٚغــؽي 1876ٚقــاّ بطسًتــ٘ عــاّ (  Charles Doughty تؿــاضيع زٚتــٞ  )

، ٚػاٚظٖا إزي خٝرب ٚسا٥ٌ  اؾعٜط٠ ست٢ ٚقٌ إزي اؿذط َٚسا٥ٔ قاحل ٚتُٝا٤

ضسالت إزي ايكشطا٤  ، ٜٚعس نتاب٘ ) 1876ّ، ثِ عاز إزي إلًرتا عاّ  ٚايككِٝ

َــٔ أفضــٌ نتــب أزب ايــطسالت  ( Travels in Arabia Desertaايعطبٝــ١ 

، ٚنإ  ٚنإ زٚتٞ َـيٗطا يسٜاْت٘ ايٓكطا١ْٝ،  ٛاز ع١ًُٝ ١َُٗالستٛا٥٘ ع٢ً َ

 ٞ ، ٚنـإ   ٖسف٘ األٍٚ ٖٛ ايبشح عٔ دصٚض اغيػٝش١ٝ ؼي اغيؿطم ايعطبٞ اإلغـالَ

، ٚنتابــ٘  ، ٚإزي ايهتــاب اغيكــسؽ ٜطدــع نــٌ َــا ؾــاٖسٙ إزي أقــٍٛ ْكــطا١ْٝ  

 .(1)غئ قابًِٗ َٔ ايعطب أثٓا٤ ضسًتٜ٘طفح بايهطٙ ٚايبػض ٚاالظزضا٤ 

ــا    ــا ٚبطٜطاْٝـ ــري فطْػـ ــافؼ بـ ــِ ايتٓـ ــِٝ   ٚؼي خضـ ــت ٚظاض٠ ايتعًـ ــس نًفـ ، فكـ

; فكـاّ بطسًتـ٘    ( بانتؿـاف لـس   Tcharles Hober ايفطْػ١ٝ تؿـاضيع ٖـٛبط )  

ٚاغـــتطاع خالهلـــا انتؿـــاف سذـــط ، ٚاغـــتُط أضبعـــ١ أعـــٛاّ  1878ّاألٚزي عـــاّ 

اؾػطافٝـ١  ّ غافط ؼي ضسًت٘ ايجاْٝـ١ ؼـت ضعاٜـ١ اؾُعٝـ١     1882، ٚؼي عاّ (2)تُٝا٤

                                                           

(0)     ٌ  .Travels in Arabia Deserta The Medici Society,London,Boston: انضـا مقدمـٕ كتابـ

Charles M. Doughty Volume 1,1921   َلــد تشــارلر دَتــْ ز مقا(عــٕ ســوُل  بــادمملرتا عــام  ،

ــٌ ز سســبانّا ، َاِ الّــا ، أــم صب الُّنــاى ،         1822 م ، الت ــ  مامعــٕ كمــربدن َدرن اجلُّلُيّــا ، بــدس رحالت

م ، أــم عــرب اــ اا٘ ســّها٘ حتــٖ َاــة اب مدِهــٕ الــبرتا٘،  1874ٔ ز بداِــٕ عــام َم ــا حّــأل َاــة صب القــايا

   َيهــار عــا عــو مــداٙو اــاحل ، َانضــم صب قا ملــٕ امــ، الشــامْ اذتعًــٕ صب مكــٕ ، َقــد تهكمــا ز زٓ ريــة            

ر ، م َاة صب مداٙو ااحل ، َبدس ز تـدَِو الهقـُ  يهـا   1979سُرٓ ، َتسمٖ ز رحملتٌ باسم تملّة ، َز عام 

ُام مـا البــدَ ََاــة صب تّمـا٘، أــم الت ــ  بقبّملـٕ بملــْ  ربعــٕ سبـًا ، أــم .يــن صب حاٙـة ، َقــد تعــاض         أـم  ــ

لاليانــٕ بســبن صصًــارٍ لدِانتــٌ اذســّ ّٕ ، أــم .يــن صب تّــرب َكــاد سى جــُت ز ال اِــ  ، َز تّــرب تعــاض   

ز اإلســالم َلكهــٌ ر ــا بشــدأ ،  لملطــا  عملــٖ ِــد امــاكم ، أــم سئريــا صب حاٙــة ، َ(ملــن مهــٌ يهــار الــدتُم     

َكــاد سحــد اذتع ــبا سى أــآ لــٌ عمملّــٕ تتــاى بــالقُٔ ، أــم َاــة صب باِــدٔ َعهّــرٔ َكــاد سى ِقتــة بســبن      

م ، َتُيـٌ صب امعـاز ََاـة صب بـاِ  مكـٕ ز ال ـاٙ  ، أـم َاـة         1878لدِانتٌ ، أم غادر عهّرٔ عـام   صصًارٍ

م ، ل ِ ـاد  سحـد مـو الاحالـٕ سى تعـااض لملـسم       1878  مـو عـام   صب القه ملّٕ الربِ انّٕ ز يدٔ ز سغسـ  

لقـد عشـن ز   : ( َاهلُاى َقسأَ امّأ كما حدا لدَتْ ، لقد اتت ات عبارتٌ التالّٕ كة معاناتـٌ َةلمـٌ   

،  89 – 77اجلرِأ العابّٕ ُِما سعّدا َاحدا ، سما بقّٕ ا ِام  كانن كملًا سّٕٚ بسبن تع ن الهـان ( بـدَم   

   71، اذستشاقُى  349، ُِياى  ُر  192-182العا  القاإّ  بالد

نقشا مو سعضم الهقُ  ال  كئش  عهًـا حتـٖ    -َيُ حموُص اآلى ز الملُ ا ببارِ   - تُٓ حعا تّما٘  (2)

حتٖ اآلى ، ِسبن قّمتٌ ا أإِ ، َِايا تارخيٌ صب القاى ااام  قبة اذّالد ، َيُ مكتُ  بالملغـٕ اآلرامّـٕ ،   

ّاو         َ ٌّ سى سحد الكًهٕ استقدم صلـًا يدِدا صب تّما٘ ِدعٖ املم يعـم ،   نشـ  هلّكـة اإللـٌ اذعبـُد َقوـا ، َعـ

ّاد يــسا    لــٌ كًانــٕ َراأّــٕ ، َلقــد م اــة اإللــٌ ز زٓ ا بُرِـــا ، َصًــا ز سســوة الاســم     رســم الكــايو الــسٓ بــ

                   يـ (1/1241، الاِاض ، ش  ، دار الّمامٕ 244  خد اجلاسا، ز  ام اجلرِأ العابّٕ اله ن 
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، ٚسكـٌ عًـ٢ سذـط تُٝـا٤ ٚعـاز إزي       ، ٚتُٝـا٤  ، ٚسا٥ٌ ايفطْػ١ٝ ، فعاض اؾٛف

ٜٛيٝـٛ  29، ٚيهٓـ٘ قتتـٌ ؼي ططٜكـ٘ ٜـّٛ      ، ثِ غازض ٖٛبط دس٠ عا٥سا إزي سا٥ٌ دس٠

 . (1)ٜس أزال٥٘ ايصٜٔ اختاضِٖ يكٝازتّ٘ ع٢ً 1884

سٜين يـس٣  َٚٔ أٚي٦و ايصٜٔ داؤٚا إزي بـالز اؿذـاظ بٗـسف زضاغـ١ ايتٛدـ٘ ايـ      

، ايطّساي١ اهلٛيٓسٟ غٓٛى  ، ٚايتذػؼ ع٢ً ْؿاطات اغيػًُري ؼي َه١ اغيػًُري

ــ٘ )  ــاض اغيػتؿــطقري   Hurgronje ٖــٛض دٛضْٝ أقــاّ ، فكــس  ( ٚايــصٟ ٜعــس َــٔ نب

، ٚشيـو يسضاغـ١ أٚضـاع     1885ّؼي َه١ أنجـط َـٔ غـت١ أؾـٗط َـٔ عـاّ        غٓٛى 

ـــري  ــ١ اؾاٜٚـ ــ١ ٚخاقـ ــا  اغيػـــًُري ؼي َهـ ــأثري إقـ ــس٣ تـ ــ٢ ، َٚـ ــ١ عًـ َتِٗ ؼي َهـ

 . ا، ٚنإ شيو ؼي فـرت٠ اغتعُاض ٖٛيٓسا ألْس ْٚػٝ غًٛنِٗ ايعاّ

ؼي ؼي اغيعٗـس ايـصٟ ٜعـس اغيـٛؿيفري يًعُـٌ       ّ 1882ٚنإ غٓٛى ٜعٌُ َٔ عـاّ  

 . (2)اـس١َ االغتعُاض١ٜ اهلٛيٓس١ٜ

ــاضٙ ٚآضاؤٙ ؼي     ــ٘ ٚأفهـ ــٛض دطْٚٝـ ــٓٛى ٖـ ــاخ غـ ــطف إٔ أعـ ــِ إٔ ْعـ ــٔ اغيٗـ َٚـ

 .(3)ظعافا ضس اإلغالّ ٚاغيػًُري ، تكطط مّسا قاضطات٘ اغيٓؿٛض٠

                                                           

م ز مقا(عــٕ ا لــران 1827   َلــد يـُبا عــام   122 – 122( ، عــُض البــادٓ ، م ـدر ســاب   1/388اذستشـاقُى     (0)

م   اســت اا كتابــٕ رحملتــٌ ا َب حتــن عهــُاى   رحملــٕ ز  1872الوانســّٕ ، َتعملمــم ز ســُرِٕ الملغــٕ العابّــٕ عــام  

م ،سمـا رحملتـٌ ال انّـٕ  ًـْ عبـارٔ عـو       1882ابّٕ ، خاد، ما ، الق ّم ، امعاز   َنشـاٍ عـام   َسس اجلرِأ الع

 (  122 – 122مسكاات دَى تو ّة   البادٓ ، م در ساب  

  َلــد يــُر ياَنّــٕ ز يُلهــدا  117 – 119، رَبــو بــدَم  229، اذستشــاقُى  344 – 329، 349 – 348ُِيــاى  ــُر   (2)

م كاان نوسٌ لدراسٕ الملغـات  1878م ، َبد عام 1872   مامعٕ لّدى لدراسٕ الاليُت عام م ، أم الت1847عام 

م   امــ، عهــد اذســملما َسيمّتــٌ ز    1884َاآلدا  الســامّٕ ، َلقــد كــاى مُضــُا رســالتٌ لملــدكتُراٍ ز عــام      

ّاو حماضــاا ز الدراســات اإلســالمّٕ ز كملّــٕ تــدرِن    1883الــدِو اإلســالمْ ( ، َز عــام   ــ اذــُصوا جلــرر  م ُع

م ح ـة عملـٖ صيـازٔ دراسـّٕ لملسـوا صب اجلرِـأ العابّـٕ ،        1882اهلهد الشاقّٕ التابعٕ جلامعـٕ لّـدى ، َز عـام    

لّتعاا  مو تالهلا عملٖ حّأ اذسملما ، َحقّقٕ الـدِو اإلسـالمْ ، َبالوعـة  قـد اسـت اا سى ِ ـة اب مكـٕ ،        

  ٌ   اــو ات مــو تــارِخ مكــٕ اذكامــٕ   الــسٓ نشــاٍ عــام   حتــن اســم مســتعار   عبــدالغوار ( ، َبعــد اــدَر كتابــ  

ّاو ز عـام    1889 – 1888 م مستشـارا لملشـؤَى الشـاقّٕ َاإلسـالمّٕ ز يراٙـا اهلهـد       1889م ، .اعن بًاتٌ ، أـم ُعـ

ّاو  1949الشاقّٕ ، َانتقة صب يأَ َبقْ  ًّا سبا عشأ سـهٕ ، َبعـد صحالـٕ دٓ غُِـٕ اب التقاعـد ز عـام        م ُعـ

م َكـاى  1937ملدراسات العابّٕ ز يامعٕ لّدى ،  َقد بقْ ز يسا اذه ن حتٖ سحّة صب التقاعـد عـام   سستا.ا ل

     م (  ُِيــاى  ــُر 1929متطــملعا ز معا ــٕ الوقــٌ اإلســالمْ ، َ.لــ  تبعــا لســتا.ٍ يُلــد تســًّا ، َتــُز عــام        

مكــٕ   تاحــٕ عملــْ عــُدٔ     َمقدمــٕ   كتــا  اــو ات مــو تــارِخ     22، نــسِا خــداى : مستشــاقُى   349 - 348

 يـ  1219الشّخ ، تعملّ  حممد الساِانْ ، َ معاان مازا   دارٔ اذمل  عبد العرِر/ 

 (  222-1/228تعملّقات بكّن سرسالى عملٖ حاضا العال اإلسالمْ لستُارد    (3)



  24 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
إزي إضغــاٍ  -بعــس إضغــاهلا ايطسايــ١ غــٝتعٕ  -ٚستــ٢ ضٚغــٝا عــازت َــٔ دسٜــس  

ايبـاضٕٚ   فكـاّ ايكٝكـط ايطٚغـٞ بإضغـاٍ اؾاغـٛؽ )     ايطساي١ إزي اؾعٜط٠ ايعطبٝـ١  

(، ٚنـإ ٖـصا ايضـابؽي قـس قـاّ بطسًـ١        Baron Eduatd Noldeإزٚاضز ْٛيسٙ 

،  1893ّ/       ٖ 1310، فشا٥ـٌ عـاّ    فـاؾٛف     ، ايػطسإ ضا بٛازٟ، َطٚ إزي لس

 . (1)َٔ ضسًت٘  خس١َ اغيكاحل ايطٚغ١ٝ ٚنإ اهلسف

َٚع بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ناْت أٚضـاع ايكـاض٠ األٚضبٝـ١ َضـططب١ اضـططابا      

  ، ٚخاقـــ١ بعـــس َـــا أخـــصت أغياْٝـــا تـــربظ نكـــ٠ٛ َتٓفـــّص٠ تطٜـــس ايػـــٝطط٠    ؾـــسٜسا

َط ايـصٟ سـسا بربٜطاْٝـا إٔ تأخـص عًـ٢ عاتكٗـا ايكضـا٤ عًـ٢ ايسٚيـ١          ، األ ٚايتٛغع

،  ، بعــسَا السـيــت ايعالقــات اغيتٓاَٝـــ١ بــري أغياْٝــا ٚايسٚيــ١ ايعــــجُا١ْٝ       ايعجُاْٝــ١ 

     َ  عطفــ١ أغــطاض ٚتٛدٗــات ؾــٝٛر    فأضغــًت عــسزا َــٔ ضــباطٗا يسضاغــ١ اغيٓطكــ١ ٚ

ُ   ، فهاْـت ٖٓـاى بعجـ١ ايضـابؽي اإللًٝـعٟ )      ايكبا٥ٌ  Gerardإ دريايـس يٝتؿـ

Leachman    ّ ــا ــ١ عـ ــط٠ ايعطبٝـ ــاٍ اؾعٜـ ـــع٠ ؼي مشـ ـــ١ًٝ عٓـ ٍّٛ َـــع قبـ ــ    ( ايـــصٟ ػـ

، ثـِ قـاّ    ، َٚهح ٖٓاى بضع١ أؾٗط ، ثِ شٖب إزي ابٔ ضؾٝس ؼي سا٥ٌ 1909ّ

 . بطس١ً ثا١ْٝ َٔ زَؿل إزي ايطٜاض عرب ايكشطا٤

 ٚقس اغتطاع دريايس ٚسسٙ بٛغا٥ٌ كتًف١ إقٓاع ايكبا٥ـٌ بعـسّ ؾـٔ اهلذُـات    

 . (2)ت ايربٜطا١ْٝ اغيتكس١َ ؼي ايعطامع٢ً اؾٓاح ايػطبـٞ يًكٛا

                                                           
ــٕ القــاى ا      344 – 329البــادٓ ، م ــدر ســاب      (0) لتاســا عشــا  ، َحبــأل عــو ا َضــاا السّاســّٕ ز دمــد حتــٖ نًاِ

       ، العــــددٓ ، عُِطــــٕ اجلًــــ  ، جمملــــٕ الدرعّــــٕ اذـــّالدٓ ز مــــسكاات : ادَارد نُلــــدٍ ، تاحــــٕ عــــُض البــــاد 
 يـ  1219ال انْ /

م ز بّن سذانْ ز حًُرِٕ لتوّا ، ال  كانن حتن امكـم الاَسـْ ، انطـم اب    1829  َلد البارَى نُلدٍ عام 
م ، ابـرتر ز امـا  بـا تشـّملْ     1879زم ، َقاد سإِ الواسـاى حتـٖ نًاِـٕ    اجلّش الاَسْ ََاة اب رتبٕ مال
م انت ــا ز لهــدى (   البــادٓ ، الاحالــٕ ا َربّــُى ز  ــام اجلرِــأ    1894َبــريَ ز سماِكــا اجلهُبّــٕ ، َز عــام  

    329العابّٕ 
تشـــارا ز حكُمـــٕ العـــاا  ،     ُعـــا لّتشـــماى مس 122- 123، رَبـــو بـــدَم  339 – 332بـــالد العـــا  القااـــّٕ   (2)

ــًعاتًم ،        ــٕ بملـ ــٌ التامـ ــا ٕ صب معا تـ ــٕ ، صضـ ــٕ العابّـ ــا لملغـ ــاى متقهـ ــدَ  قـــد كـ ــٕ لملبـ ــتٌ ال ُِملـ ــاا ذعاِشـ َنضـ
م ملـًم ، َِقطـْ َِو ـة     ا َٕسحُاهلم صب امد السٓ يعملـٌ ِملـب  لباسـًم ، َِاكـن مـاكبًم ، َِوـتر مطـ       

 ز العـاا  كـاى لّتشـماى حاكمـا سّاسـّا ز لـُا٘       بشاعًم َقطاًٙم ، َذا ابـتعملن ال ـُرٔ عملـٖ الربِ ـانّا    
الدِملم ، َقد دعا صلٌّ مأ الشّخ ضارٓ بّخ قباٙة الرَبا الطاربٕ ز نُاحْ الوملُيٕ َالامـادٓ َلـُا٘ الـدلّم    
َاحتد امدِأل بّهًما ، َيدد لّتشمو الشّخ ضارٓ تًدِدا بدِدا مـو سيـة ال ـُرٔ ، َخـٖ الهقـا  بّهًمـا ،       

عملــٖ مسدسـٌ ،  بـادرٍ ابـو الشــّخ ضـارٓ بااااـٕ اترتقـن دماغــٌ  اـاا اـاِعا   َكــاى          ََضـا لّتشـمو ِـدٍ   
ــاب   1934/ ة / 13.لـــ  ز    ــانْ ، م ـــدر سـ ــّٕ   349 – 344م (   الاتـ ، َبـــو  339 – 332، بـــالد العـــا  القااـ

   122 – 123بدَم ، م در ساب  
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ــ١ ايهــابذي ) ؾهػــبري     ــِ لــس ضسً ــسٚب ايػٝاغــٞ  Shakespear) ث اغيٓ

، فكــس ظاض ؾهػــبري ايطٜــاض بٛقــفٗا دــع٤ا َــٔ ضسًتــ٘  ايربٜطاْـــٞ ؼي ايهٜٛــت

ّ     اييت قطع فٝٗا اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ َٔ ايػاسٌ إزي ايػاسٌ  ، سٝـح قـاّ بطسًتـ٘ عـا

ٍّٛ ؼي غايبٝــــ١ اغيٓطكــــ١ ايٛغــــط٢ 1914ّ ، ٚٚازٟ  ، ٚسا٥ــــٌ ، ٚاؿذــــاظ ، ٚػــــ

 . (1)ايػطسإ 

ٚنإ اهلسف َٔ ضس١ً ؾهػبري ؼكٝل أَطٜٔ أٚهلُا إهلـا٤ ايػعٛزٜــري عـٔ    

، ٚاألَـط ايجاْــٞ إضـعاف     َتابع١ تٛغعِٗ ؼي اـًـٝر بتـٛدِٝٗٗ حملاضبـ١ ابـٔ ضؾـٝس     

 . (2)ٝسايطؾ ق٠ٛ األتطاى عٔ ططٜل قاضب١ سًفا٥ِٗ آٍ

ايـصٟ قـاّ بـأٍٚ    (  Philbyدـٕٛ فًٝبــٞ    ٚؼي ٖصا ايػـٝام أٜضـا تأتــٞ ضسًـ١ )    

، بطًب َٔ غًطات بالزٙ بطٜطاْٝا، ٚقابٌ اغيًو عبس ايععٜـع   ضس١ً ي٘ إزي ايطٜاض

ّٝٔ عــاّ  1917ّعــاّ  ٕ 1921، ثــِ ُعــ ،  ّ َٓــسٚبا غٝاغــٝا يربٜطاْٝــا ؼي ؾــطم األضز

ِ  1924ّايصٟ بكـٞ فٝـ٘ ستـ٢ عـاّ      ٞ    ، ثـ ، ٚايتشـل غسَـ١    تـطى ايعُـٌ اؿهـَٛ

، ٚغّٝـط اغيًـو عبـس ايععٜـع امسـ٘       1930ّ، ٚأعًـٔ إغـالَ٘ عـاّ     اغيًو عبـس ايععٜـع  

ت َُٗـ١ ؼي أمـا٤   ، ٚعٌُ فًٝيب َػتؿاضا غري ضمسٞ ٚقاّ بطسال ٚمساٙ عبس اهلل

 .(3)اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ

ـــجُاْ      ــ١ ايع ــ٢ تطنــ١ ايسٚي ــ١ يًػــٝطط٠ عً ــٛز ايربٜطاْٝ ــس ٚؼي غــٝام اؾٗ ١ٝ بع

(  تَٛاؽ إزٚاضز يـٛضْؼ  إعالٕ اؿطب عًٝٗا ناْت دٗٛز اؾاغٛؽ ايربٜطاْـٞ )

( يسٚضٙ ؼي قٝاز٠ ايجٛض٠ ايعطب١ٝ ضـس ايٛدـٛز    يٛضْؼ ايعطب )اغِ ايصٟ أتطًل عًٝ٘ 

                                                           

(0)  Winstone Captain Shakespear.p.224 ّٕـؤاد خـرٔ ، قملـن يرِـأ      329 – 324 ، بالد العا  القاا  ،

يــــ ، حبــأل : سخـــد العهـــانْ ، رحملــٕ الكـــاب  َلـــّم   3/1288، مكتبـــٕ اله ـــا امدِ ــٕ ، الاِـــاض ، ش  284العــا   

م ز معاكــٕ 1914   قتــة بكســبري عــام    294 – 3/282بكســبري اذهشــُر ضــمو كتــا  م ــادر تــارِخ اجلرِــأ     

َعمـاٍ سـن َأالأـُى سـهٕ (   الرركملـْ ، الـُيّر ز سـرئ اذملـ          ياا  ما اذملـ  عبـدالعرِر ضـد ابـو ربـّد ،      

 م  2/1977عبد العرِر ، دار العملم ، بريَت ، ش 

    (  3/33حام زكاِا ، م در ساب     (2)

; البـادٓ ،   143يــ ; رَبـو بـدَم    1/1218 مليب ، بع ٕ اب دمد ، تاحٕ :عبداهلل الع ـّما ، مكتبـٕ العبّكـاى ، ش      (3)

ــاب  ــدر ســ ــاقُى  214 – 249  م ــ ــّمليب     2/224 – 3/119; اذستشــ ــداهلل  ــ ــان عبــ ــام   امــ ــا ، مقــ ــد اجلاســ   ; خــ

/ مكتبـــٕ  22نـــسِا خـــداى : مستشـــاقُى / ص    13248،  13247،  13249ياِـــدٔ امّـــأ ، ا عـــداد  َمؤلواتـــٌ  

ز يرِـأ سـّالى ، َتـُز ز    م 1884; َاتت ارا نقُم : اى  ّمليب مـو مُالّـد            ي1248/ 1ال  ُٔ / ال اٙ  / ش

 م  1994بريَت عام 



  26 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
ـــٞ ــات، َػــتػال ؼي شيــو   ايعجُاْ ــٔ عًــٞ ســانِ َهــ١     تطًع  ايؿــطٜف سػــري ب

 . (1)ًِٗ، ٚغصاد١ ايعطب ٚدٗ يتهٜٛٔ اَرباطٛض١ٜ عطب١ٝ

، بـٌ ناْـت ٖٓـاى أطُـاع يـبعض       ٚمل ٜكتكط األَط عًـ٢ ايربٜطاْٝــري فكـؽي   

ٌ   ; ٚيـصا لـس )   ايـسٍٚ األٚضبٝـ١   ايطسايـ١ ايُٓػـاٟٚ    ( Alois Musil يـٜٛؼ َٛغـ

،  ايصٟ قاّ بطسالت٘ َـع قبًٝـ١ ايطٚيـ١ ؼي ايكـشطا٤ ايؿـُاي١ٝ َـٔ اؾعٜـط٠ ايعطبٝـ١        

 ِ ، ثــِ قــاّ  1910ّو عــاّ ، ٚنــإ شيــ ٚعــاف َعٗــِ أنجــط َــٔ غــ١ٓ ٜطســٌ َعٗــ

بطسًت٘ ايجا١ْٝ قطع فٝٗا قشطا٤ ايٓفٛش ست٢ ٚقٌ إزي سا٥ٌ ثِ أضغـٌ َـط٠ أخـط٣    

 . ّ إزي اغيٓطك١ يطعا١ٜ اغيكاحل ايُٓػا١ٜٚ فٝٗا1917عاّ 

ــِ ؼي      ــع ٚخططٗـ ــس اإللًٝـ ــ١ ضـ ــسف إزي ايسعاٜـ ــٌ تٗـ ــالت َٛغـ ــت ضسـ ٚناْـ

 .اغيٓطك١

، ْٚـيـــطا ـسَاتـــ٘  ٚزيٚنـــإ ٜعُـــٌ يكـــاحل أغياْٝـــا ؼي اؿـــطب ايعاغيٝـــ١ األ 

 . (2)عضٛا ؼي فًؼ ايؿٛض٣ اإلَرباطٛضٟ، ثِ  اغيتُٝع٠ فكس أعطٞ يكب دٓطاٍ

 Juliusدٛيٝـٛؽ أٚتــٓؼ   ضسًـ١ األغياْــٞ )   ْضـٝف ،  ٚيػاٜـات غٝاغـ١ٝ ٚعًُٝـ١   

Euting  ــ١ عــاّ  ( ايــصٟ قــاّ بطسًتــ ــط٠ ايعطبٝ       ، ٚايبًذٝهــٞ(1)1882ّ٘ إزي اؾعٜ

 .(2)(  ؼي ضسًت٘ ازي ايطٜاض  Barclay Raunkaierباضنًٞ ضْٚهٝـري )
                                                           

م ; بــالد العــا  القااــّٕ  1/1998انضــا كتابــٌ : سعمــدٔ امكمــٕ الســبعٕ ، ا يملّــٕ لملهشــا َالتُزِــا ، عمــاى ش     (0)

ــُرن  عــام    342 – 341 ــم ز سكســوُرد عــام    1888    َلــد ل ــٕ    1947م ، تملقــٖ العمل ــ  رتب م ، َرحــة صب  انســا ، َبمل

، َانطم صب ال ُرٔ العابّٕ ، َبعد نًإِ اما  العاذّٕ ا َب عمة ز سـالر ال ـرياى اذملكـْ ،     مقدام ز اجلّش

م  ةأـارٍ : سعمـدٔ امكمـٕ السـبعٕ ، َأـُرٔ ز ال ـ اا٘ العابّـٕ (          1924َقد قئتة ز حادا سري درايٕ نارِٕ عـام  

   م1983ذعار  ، بريَت سنتُنْ تاتهغُلُِة أُمان ، لُرن  لغر اجلرِأ العابّٕ ، مكتبٕ ا

، َانضـا مقدمـٕ    248 – 249، البـادٓ  384 – 381، ُِيـاى  ـُر   124، رَبو بدَم  329 – 328بالد العا  القاإّ   (2)

 .Arabia Deserta 1972 Czech Academy of Scinces And Arts, Pragueكتا  مُسة 

حـة صب الشـا  َتعملـم ز معًـد اآلدا  الشـاقّٕ      م ز بملعّكا ، َ ان ز يامعـٕ بـاا، ، َر  1898  َلد مُسة عام 

بـبريَت ، َقـام بـاحالت متكــارٔ ز اجلـر٘ الشـمالْ مــو اجلرِـأ العابّـٕ ، َابــتًا ةعا تـٌ الُاسـعٕ بــا رض ،          

َدقتـٌ ز رســم ااــااٙس ، َكــاى اــدِقا  مــري قبّملــٕ الاَلــٕ : نــُرٓ الشــعالى ، َنضــاا ل ــُم صقامتــٌ مــا يــسٍ   

كتابا سعـاٍ   ستـال  الاَلـٕ َعـاداتًم   َقـد قـام برتحـٕ اجلـر٘ ا َم مهـٌ : حممـد            القبّملٕ  قد اها  عهًا

يــ ، َسيـم كتبـٌ :  ـام امعـاز ، نقملـٌ صب العابّــٕ :       3/1217السـدِ  ، َنشـاتٌ مكتبـٕ التُبـٕ ، الاِـاض ، ش      

ما َ ـالْ دمـد ،   م ، ال ـ اا٘ العابّـٕ ، تـد   1998عبداةسو امسّ  ، نشا مؤسسـٕ ال قا ـٕ ، السـكهدرِٕ ،    

 سباز الاحالٕ الغابّا (   مو ُِعدَم ، 1928َتُز عام 



 27 في رحلته المدينة وصورة بيرتون
 Richard Francisفطاْػٝؼ بريتٕٛ ) زٚيس ضٜتؿاض

Burton  َكّسّ  ؼي  ألب عػهطٟ )، (3)1821ّ( ؼي َاضؽ  غ١ٓ

َّ٘ َتسَّعٞ أْٗا َٓشسض٠ َٔ غالي١  اؾٝـ ايربٜطاْـٞ ( ٚناْت أت

، ٚنجريا  ، يًًُو يٜٛؼ ايطابع عؿط غري ايؿطعٝري زأسس األٚال

 . (4)ا نإ ٜكاٍ إٕ أقً٘ غذطَٟ

، ٚأخص بايرتساٍ  زتطى األب اؾٝـ بعس فرت٠ قكري٠ َٔ ٚالز٠ ابٓ٘ ضٜتؿاض

، فأضغً٘ إزي  نإ ٜطغب ؼي إٔ ًٜتشل ٚيسٙ بايهٓٝػ١،  إزي فطْػا ٚإٜطايٝا

،  افـتعٌ اغيؿانٌ يٝططز َٔ اؾاَع١ ز، ٚيهٔ ضٜتؿاض داَع١ أنػفٛضز

 . ٝػ١ٖٚهصا ؽًل َٔ ايعٌُ ؼي ايهٓ

ناْت بطٜطاْٝا ؼي شيو اؿري ٖٞ ايسٚي١ اغيػتعُط٠ ايهرب٣ ع٢ً اإلطالم 

، فايتشل ضٜؿازض  ، ٚناْت ػيايهٗا ال تػٝب عٓٗا ايؿُؼ َٔ بري زٍٚ ايعامل

ؼي  ّ نُالظّ ثا1842ٕٓس ؼي  أنتٛبط ، فٛقٌ إزي اهل باؾٝـ ايربٜطاْـٞ

تعًِ ايًػات األخط٣  ؼي، ٖٚٓاى بطع  ايكٛات اغيػًش١ يؿطن١ اهلٓس ايؿطق١ٝ

، ففٞ نٌ بضع١ أؾٗط نإ ٜتعًِ يػ١ ست٢ إْ٘ ؼي أٚاخط سٝات٘ نإ  ٚإتكاْٗا

 ، ، َٚا ال ٜكٌ عٔ اثٓيت عؿط٠ هلذ١ باغتطاعت٘ إٔ ٜتهًِ تػعا ٚعؿطٜٔ يػ١

                                                                                                                                        

سَته  ، رحملٕ داتة اجلرِأ العابّٕ ، تاحـٕ : سـعّد  ـاِر السـعّد ، نشـا : دارٔ اذملـ  عبـد العرِـر ، الاِـاض ،            (0)

     199يـ ; البادٓ 1/1219ش 

ّــا ز يامعــات سذانّـا َلهــدى َبــارِ  ، َ  ــ  ز عملــم  م ، َتملقـٖ دراســتٌ العمل 1829  َلـد سَتهــ  ز سذانّــا عــام  

   3/282م (   اذستشاقُى1912اآلأار، َكاى ما يُبا ز رحملتٌ ، َكانن َ اتٌ عام 

، تاحـٕ : مه ـُر اااأـْ ، مكتبـٕ العبّكـاى ،       179، 179انضا كتابٌ عرب اجلرِأ العابّـٕ عملـٖ صًـا حـة       (2)

     121يـ ; رَبو بدَم 1/1219الاِاض ، ش

ــا     ــو العمـ ــ  مـ ــري ِبملـ ــاى رَنكـ ــاى     32  كـ ــٕ ، كـ ــأ العابّـ ــرئ اب اجلرِـ ــٌ ا َب َا تـ ــام باحملتـ ــا قـ ــهٕ حّهمـ سـ

متا  ــا ز عملــم الهبــات ، َلــسا دمــدٍ مًتمــا باع ــا٘ معملُمــات عــو امّــأ الو اِــٕ َال بُغاا ّــٕ ، كمــا      

م ( عــال الهبــات ،  1928 – 1889 كــاى ســملّة سســأ سّاســّٕ عملمّــٕ ،  ُالــدٍ البُ ســُر : كاِســتّاى رَنكــّري      

يهـــُ   يـــُ الـــسٓ حـــارم ( ، َيـــدٍ 1934 – 1892ََالدتـــٌ الكاتبـــٌ َالباح ـــٕ َالاَاّٙـــٕ َالشـــاعأ : َادمبـــُرن    

، لقــد كــاى يــد  رَنكــّري الــاّٙ  يــُ سى   1892ب الــداثار بعــد سى اغت ــبًا ا ذــاى عــام   صيــا عادسَ يرتالنــد

 الابــا ااـالْ ، َبعـد عُدتــٌ ساـّن باذالرِـا ، أــم بالسـة َمـات عــام       ًِـْ٘ قاعـدٔ لبع ــٕ رّٙسـّٕ داثاكّـٕ اب    

م ، َيُ ل ِتعاَز ااامسٕ َالعشاِو مو عماٍ (   لملتُسا ز تاحتـٌ : انضـا مقدمـٕ كتـا  : بـاركملْ      1914

 رَنكّري  

ــاز     (3) ــٕ ز سرض امعــ ــُى ، رحملــ ــّخ ،    1/1بريتــ ــاخو الشــ ــد الــ ــٕ : عبــ ــٕ ل  ، تاحــ ــإِ العامــ ــٕ اذ ــ ــا   اهلّٚــ ملكتــ

 م  1/1994ش

   Edward Rice: Captain Richard Francis Burton P: 9 (4) 

حوالدة
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  28 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
ّٟ دٓؼ ّٟ ؾدك١ٝ َٔ أ ُّل أ ،  ، ٜٚتشّسخ يػتٗا ٚنإ ٜػتطٝع إٔ ُٜكًّس ٜٚتك

 .(1)ٜٚبسٚ نأْ٘ ٚاسس َِٓٗ

ّ ٖصٙ اغيٛاٖب مل جيس ض٥ٝػ٘ اؾٓطاٍ إاّل ٚإٔ نًّف٘ بإعساز تكطٜط عٔ ٚأَا

،  ، فأعّسٖا ع٢ً أنٌُ ٚد٘ ، فٛدس بريتٕٛ َتع١ ؼي ٖصٙ اغي١ُٗ أَانٔ ايطش١ًٜ

"زى ايؿطٜط"  ـًتكِّب بفّٛٙ مسعت٘ ، ٚؾ إال إٔ ٖصا ايتكطٜط سؽّي َٔ َٓـعيت٘
 

، إضاف١ 

، نٌ شيو  َٔ تكطفات غطٜب١ ، َٚا بسض َٓ٘ إزي قاٚيت٘ اختطاف ضاٖب١

ُُٓع َٔ االؾرتاى ؼي سطب ايػٝذ ايجا١ْٝ عاّ ، ف نطٙ اغيػ٦ٛيري عٓ٘ أنػب٘

 . ّ َع أْ٘ نإ ايضابؽي ايٛسٝس ايصٟ ٜتهًِ يػ١ ايػٝذ1844

، قطض إٔ ٜأخص  ٚبعس إٔ ٚدس نٌ ايططم ُغّست ؼي ٚدٗ٘ ؼي بالز اهلٓس 

    ع غٓٛات ؼي ايبشح قض٢ أضببا ٚطدع إزي أٚض، ف إداظ٠ َطض١ٝ ط١ًٜٛ

.(2)ٚايهتاب١
 

ّ تعًِ ايًػ١ 1845يتًو اغيعاٜا اييت بطظ فٝٗا بـريتٕٛ فكس اغتطاع عاّ  ْٚـيطًا

، ٚأّيف نتابا ؼي قٛاعس ايًػ١  ايػاْػهطٜت١ٝ بٗسف تعًِ يػ١ ضٖبإ اهلٓازن١

 ايتشل بفطق١ ايربا١ُٖ ٚبسأ بتعًِ نتبِٗ َجٌ نتاب ٚازض ٚ،  (3)اهلٓسٚغتا١ْٝ

ٚغريٖا َٔ نتب اغيطادع (  تٛتا نػٗاْـٞ ، ٚزضؽ قك١ اؿُا١َ ) َٚٛض

، ٚٚقٌ إزي اؿس ايصٟ ال  ٚتـفّٓٔ ؼي َعطف١ َصٖب اهلٓازن١اهلٓسٚن١ٝ ، 

، ست٢ أْ٘ أتدٝع إزي اغيطتب١ األخري٠  ضيهٔ إٔ ٜكٌ إيٝ٘ أسس غري اهلٓسٟ األقًٞ

، عايِٝ اهلٓسٚن١ٝ، ٖٚٞ أفضٌ َطتب١ ؼي ايت اييت تٛقً٘ إزي َطتب١ أفضٌ ايطداٍ

 . (4)ٚأتعطٞ خٝؽي ايربا١ُٖٝ

 .بايػٝذ ، ٚنإ ي٘ عالق١ ٚثٝك١  ثِ تعًِّ ايًػ١ ايػٝد١ٝ

                                                           

ــاز     (0) ــٕ اب امعـ ــٌ ، رحملـ ــارم دِدِّـ ــاض ،      29بـ ــٕ ، الاِـ ــة ال قا ّـ ــاعْ ، دار الوّ ـ ــري البقـ ــد تـ ــٕ : حممـ ، تاحـ

    يـ  1249ن ّ  ، الاِاض / ، تاحٕ : عبد اهلل 44-42يـ ; رَبو بـدَم : الاحالٕ الغابُّى 1/1233ش
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 يـ    1/1211، تاحٕ : تالد سسعد ، دار قتّبٕ ، دمش  ، ش 129بّرت باِهأل ، بالد العا  القاإّ  

   44بارم دِدٌِّ   (3)

   44رَبو   (4)



 29 في رحلته المدينة وصورة بيرتون
، ٚزخٌ َع ايكٛف١ٝ َٚاضؽ  غيُٗت٘ اؾاغٛغ١ٝ فكس تـياٖط باإلغالّ ْٚـيطًا

، ٚنإ ٜطقل َعِٗ ست٢ ٜكٌ إزي اؿس ايصٟ  َعِٗ اـطافات ٚاـععبالت

بكٝت ٖصٙ  ٚقس;  دػسٙ بايػٝف ٚاألؾٝا٤ اؿاز٠ ( فٝذطح ساي١ تػُٝ٘ ايكٛف١ٝ )

ثِ تطّق٢ ؼي زضدات ايكٛف١ٝ ست٢ ٚقٌ ،  ايطعٓات ؿياٖط٠ ؼي دػسٙ ست٢ َات

َُطٜسًا 1853ّ( ؼي غ١ٓ  بػِ اهلل ؾاٙ إزي زضد١ )  يعس٠  (1)، نإ قبٌ شيو 

 ٚإٔ أسس قاز٠ ٖصٙ ، (2)إزي ايططٜك١ ايكازض١ٜ اْضِ: بأْ٘  اعرتف بـريتٕٛ ، غٓٛات

ايططٜك١ ايكازض١ٜ ٖٚٞ ضّقاٙ إزي زضد١ ضفٝع١ ؼي  -بعس َا اخترب بـريتٕٛ  -ايفطق١ 

ٖصٙ ايططٜك١  بعكا٥س - بسضد١ ناف١ٝ  -  ; ٚبصاى أقبح عاضفا (3)زضد١ اغيطف

 . (4)ايؿطق١ٝ ٚػياضغاتٗا

نإ خيطب ؼي اغيػادس ؼي بالز  ٜٚععِ بعض ايصٜٔ نتبٛا عٔ بريتٕٛ أْ٘

 .(5)ػتإ، ٚؼي بًس بًٛؾ ايػٓس

                                                           
تُيًّات بّاٌ مًما كانن َِضًا مـو سقـُام    حّأل ِستملم  ًّا الشا مااتن الت ُ  ،  اذاِد : يْ سَب  (0)

    سنضــا  قــُام سَلٚــ  :    صلّــٌ مــو م ــادرٔ العقــة َالــتوكري       اذــدٗ الــسٓ َاــملُا    بعــا ال ــُ ّا اذغــالا   
م ; الشــعاانْ ، ال بقــات 1/1999،  دار الكتــا  العابــْ ، بــريَت ، ش  214، 249،  242الســًاَدٓ ، عــُار  اذعــار  
 ابّر ،القايأ (  الكربٗ ، مكتبٕ : حممد 

اجلّالنـْ اذتـُ ٖ عـام :     رالقادرِٕ : احدٗ (ا  الت ُ  ، َيْ (اِقٕ بغدادِٕ تهسن صب الشـّخ : عبـد القـاد     (2)
م ، َهلـسٍ ال اِقـٕ  ـاَا كـ رئ ،  وـْ الـّمو َال ـُمام : الّا عّـٕ ، َاذشـارعّٕ ، َالعاابّـٕ ; َز           1199يـ/491

ــأَ ، َالكازمــا ; َز    ــد : البه ا ناضــُم : ا بــا ّٕ ، َاهلهدِــٕ ، َااملُاــّٕ ، َالهابملســّٕ ، َالاَمّــٕ ، َز     اهله
ــا : الوارضـــّٕ ، َالقاعّـــٕ ; َز اذغـــا  : العمارِـــٕ ، َالعاَســـّٕ ، َالبُعملّـــٕ ، َاجلاللـــٕ ; َز الســـُداى          م ـ

ر اذعا ــٕ ، بــريَت ، ش ، تاحـٕ :سخــد الشــهآَ َةتــاَى ، دا 184الغابـْ : البكاّٙــٕ     داٙــأ اذعــا  اإلســالمّٕ ، 
٘     رم (   َلال(الا عملٖ تاحٕ الشّخ : عبد القاد1/1922 ، حتقّـ  :   34/229، سنضـا : الـسييب ، سـري سعـالم الهـبال

 يـ  1/1244بعّن ا رنؤَش ، مؤسسٕ الاسالٕ ، بريَت ، ش
ُا  ، َيـْ تعـ  الشـّخ الـسٓ ِـدم اذاِـدِو ، قـا           (3) م القشـريٓ :   أـن   يسٍ ماتبٕ متقدامٕ يدا ز سـمل  الت ـ

ّ              - اذاِد -عملٌّ  اٌ  قـد تانـٌ ز   حوط سـااٍ حتـٖ عـو زراٍ صل عـو بـّاٌ َلـُ كـتم نوسـا مـو سنواسـٌ عـو بـ
ا لــٌ خمالوــٕ  ّمــا سبــار عملّــٌ بــّاٌ  ّعــن سى ِقــا بــسل  بــا ِدِــٌ ز الُقــن ، أــم        حــ  اــ بتٌ ، َلــُ َقــ  

ــٌ عملــٖ يهاِتــٌ َخمالوتــ         ــٕ ل ــٌ بــّاٌ عقُب ــٌ ب ــا تكــم عملّ ــااٍ        ِستســملم ذ             ٌ صمــا بســوا ِكملموــٌ ، سَ سمــا مــا ِ
، مكتبـٕ ابـو    212; عبد الاخو عبـد ااـال  ، الوكـا ال ـُز ز ضـُ٘ الكتـا  َالسـهٕ         183  الاسالٕ القشريِٕ 
يـ(   َبُاُم يسا الاية اله اانْ اماقـد صب يـسٍ اذاتبـٕ عهـد ال ـُ ّٕ أعملهـا       2/1249تّمّٕ ، الكُِن ، ش

لّملـًا كهًاريـا     َقُلـٌ :   عملـّكم بسـه        ٘الهيب املٖ اهلل عملّـٌ َسـملم :   تـاكتم عملـٖ البّطـا      نتسكا قُم
  َســهٕ الاابــدِو اذًــدِا مــو بعــدٓ عطاــُا عملًّــا بالهُايــس     َقُلــٌ :   كــة بدعــٕ ضــاللٕ َكــة ضــاللٕ ز    

ُا  ، حت       قّـ  :عبـد الـاخو الُكّـة ،     الهار     َذرِد مو ال(الا سنضـا : بايـاى الـدِو البقـاعْ ، م ـاا الت ـ
 يـ (  1244مكتبٕ الباز ، 
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  31 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
مل ٜهتف بريتٕٛ بايتعطف ع٢ً ايكٛف١ٝ فكؽي ، بٌ ايتشل بايؿٝع١ 

، ٚنإ  ( بانػتإ سايٝا ٚعٌُ َع يٛا٤ ؾايعْابٝٝاض ؼي ايػٓس ) (1)اإلمساع١ًٝٝ

، فهإ ضيؿٞ ؼي  ٜتذػؼ يًٛا٤ ؼي َعطف١ ايكبا٥ٌ اييت ناْت تعاْس االغتعُاض

إٕ أسس ظَال٥٘ ايضباؾي قاّ ، ست٢  ايططقات بًباؽ ايفكري ايصٟ ال ٜعطف٘ أسس

، ٚمل ٜعًِ  ، سُٝٓا ٚدسٙ ؼي أسس ايططقات بضطب٘ ضطبا َربسا ؼي إسس٣ اغيطات

 . (2)أْ٘ بـريتٕٛ

، ٚؿيٌ ٖٓاى ست٢ غ١ٓ  ّ أخص إداظ٠ ٚايتشل ببالز فاضؽ1844ٚؼي غ١ٓ 

ُّل ؾدك١ٝ ضدٌ فاضغٞٚ،  1846ّ ( ٖٚٞ ايعباض٠  عذُٞ ، ٚمّس٢ ْفػ٘ ) تك

 . طؽاييت تطًل ع٢ً ايف

، سٝح نإ أسس  ٚقس قّسّ خالٍ ٖصٙ ايفرت٠ خسَات د١ًًٝ يبالزٙ

ُٓا مت ططز اغيًو ايؿاٙ ، سٝ اغيؿاضنري ؼي االْكالب ايصٟ سكٌ ؼي بالز فاضؽ

. (3)ؼي ظَاْ٘
  

يكس أقابت أٚضٚبا ظّي٢ االنتؿافات اؾػطاف١ٝ َٔ َطايع ايكطٕ ايػازؽ 

اغيدتًف١ ْتٝذ١ َٓطك١ٝ يتًو  ٕسا، ٚنإ االغتعُاض األٚضبٞ يًبً عؿط اغيٝالزٟ

، ٚناْت اؾُع١ٝ اؾػطاف١ٝ ؼي يٓسٕ َطتبط١ اضتباطا ٚثٝكا  االنتؿافات

، ٚقس قاَت بتٌُٜٛ ايعسٜس َٔ ايطسالت  بأٖساف اؿه١َٛ ايربٜطا١ْٝ ْٚٛاٜاٖا

 . اييت ؽسّ ايػٝاغ١ ايربٜطا١ْٝ االغتعُاض١ٜ

اؾػطاف١ٝ ؼي يٓسٕ  ّ عطض بـريتٕٛ خسَات٘ ع٢ً اؾُع1825١ٝٚؼي خطٜف 

   يػطض إدطا٤ بعض االنتؿافات ؼي اغيٓطكتري ايٛغط٢ ٚايؿطق١ٝ يًذعٜط٠ 

، ؼي قاٚي١ َٓ٘ يًتعطف ع٢ً  ّ بطس١ً إزي ٚغؽي إفطٜكٝا1855، ثِ قاّ عاّ  ايعطب١ٝ

،  1855َّس١ٜٓ ٖطض ؼي أثٝٛبٝا عاّ إزي ، فهإ أٍٚ أٚضٚبـٞ ٜكٌ  َٓابع ايٌٓٝ

                                                           

التشـّا آلم البّـن ،    ستارحتن اإلعاعّملّٕ :  اقٕ با(هّٕ ، انتسبن صب اإلمام صعاعّة ابو يعوا ال اد  ،   (0)

ــاى َاذــساين اذعااــأ ، صاــدار الهــدَٔ العاذّــٕ لملشــبا  اإلســالمْ ، الاِــاض ،        انضــا  اذُســُعٕ اذّســأ ز ا دِ

 يـ (  3/1249ش

 . P:4-20 . EDWARD RICE 0/067رحملٕ بـريتُى  (2)

ان ، سنضـا : رحملـٕ   بـالو  ، َعـو معا ـٕ بــريتُى    ROWENA @ PINC.COMانضا ما كتبـٌ عهـٌ مُقـا :     (3)

 (  3/128( ، َ 1/97بـريتُى  



 30 في رحلته المدينة وصورة بيرتون
َُدُّٝ٘ هلذّٛ َٔ ، أَا ٖٛ فكس  ، فكتًٛا ٚاسسا َٔ ضفاق٘ ايكَٛايٝري ٚتعّطض 

     . ، تطنت عًٝ٘ عال١َ طٛاٍ فـرت٠ سٝات٘ أقٝب بضطب١ ضَح ؼي ٚدٗ٘

    (2)عري٠ تٓذاْٝكا Speke,J.(1)ّ انتؿف بريتٕٛ ٚ غـبٝو1858ٚؼي عاّ 

 .(3)سُٝٓا ناْا حياٚالٕ انتؿاف َٓابع ْٗط ايٌٓٝ

ح سٝح تـتُطنع طياع١ ١ٜٓ عري٠ اغيًٚبعسٖا غافط إزي أَطٜها ٚظاض َس

.(5)هلا ايٓاس١ٝ ايتك١ٝٓ يفط٠ٚ ايطأؽ، ٚزضؽ خال(4)اغيٛضَٝٓٝـٔ
 

ّ تعٚز بريتٕٛ َٔ غٝس٠ َتس١ٜٓ تٓشسض َٔ عا١ً٥ ْب١ًٝ 1861ٚؼي ٜٓاٜط َٔ عاّ 

( ٚسيػاعس٠ َٔ ظٚدت٘ سكٌ ع٢ً  Isabel Arandel امسٗا إظابٌٝ أضْٚسٍ )

ؼي زَؿل  ثِ ُعّٝٔ قٓكاًل ، 1864ّ ايرباظٌٜ غ١ٓ ٚؿيٝف١ قٓكٌ ؼي غطب أفطٜكا ؼي

 . (6)، ثِ عري قٓكال ؼي تطٜػٝتا 1871ّ، ٚفتكٌ غ١ٓ 1869غ١ٓ 

، ٚضافكت٘ ؼي  ٚخالٍ ٖصٙ ايفرت٠ تٛيت ظٚدت٘ سعّ األَتع١ ٚزفع ايٓفكات

، َٚا نتبت٘ عٔ غري٠ سٝات٘  ، ٚناْت َٔ أخًل ايعٚدات دٛالت٘ سٍٛ ايعامل

 . (7)ُٜعرب عٔ ٖٝاَٗا ب٘

،  ضذط بٝـطتٕٛ َٔ اؿٝا٠ اغي١ًُّ ؼي تطٜػٝتا فتاقت ْفػ٘ يًطس١ً ٚايتذٛاٍ

، بأْ٘ ٚدس قدط٠ َٔ  ٚتصّنط قٍٛ أسس أقسقا٥٘ ايصٜٔ قابًِٗ ؼي ايكاٖط٠

       ايصٖب ؼي أقك٢ اغيٓاطل ايؿُاي١ٝ َٔ اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ ؼي أضض َسٜٔ

                                                           

ُا  ز سَاســس س اِقّــا َاكتشــ  ز مهــابا الهّــة     1892 – 1837ســبّ  ، يــُى      (0) م ( : مكتشــ  ادمملّــرٓ ، (ــ

 (  3/49م    اذستشاقُى 1849العملّا حبرئ  كتُرِا ز ِهاِاعام 

ا الشاقّٕ با زاٙري َتهرانّا َبُرَنـدٓ ، مسـاحتًا   : ُب رئ كبرئ كبرئ ز س اِقّ Tanganyikaتهعانّقا   (2)

م ، تقــا ز ا تـدَد ال اِقـْ ، َتعتــرب سعمـ  الــب ريات    772م ، َارتواعًـا  224 1، َسق ـٖ عمقًــا   3كـم 944 21

امملُٔ ز العـال بعـد باِكـام ز سـّبريِا ، تشـا  عملًّـا مه ـدرات بـدِدٔ  ـآ  ًّـا سـُّم يار ـٕ ، َت ـن              

      حاكــٕ اذالحــٕ  ًّــا نابــ ٕ ، َمــو اذــااز٘ اذًمــٕ عاًِــا : بُحبــُرا عااــمٕ بُرَنــدٓ     ًّــا حبــرئ كّوــُ ،

 م (  14/1987، دار اذشا  ، بريَت ، ش  3/181  اذهعد ز الملغٕ َا عالم 

   (  3/49; اذستشاقُى   29بارم دِدٌِّ ، م در ساب    (3)

 (  3/442م   اذهعد ز الملغٕ َا عالم 1824ام (اٙوٕ دِهّٕ سماِكّٕ سنش يا يُزِ  عّأل ع  (4)

  92بدَم   (5)

   94 – 3/49; اذستشاقُى  92اذ در الساب    (6)

       1893اــو ٕ / لهــدى /  1244صِرابّــة بريتــُى : ســرئ الااٙــد الســّد رِشــارد بريتــُى ، ز جمملــدِو مــو حــُالْ         (7)

    (   3/94  اذستشاقُى



  32 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
، ٚأقبشت  تطّغدت ؼي اهلٓس، ٚناْت اٖتُاَات بـريتٕٛ بايصٖب قس (1) ايكسضي١

 . يسٜ٘ خرب٠ باغيٓادِ

ٚؼي تًو ايفرت٠ ناْت خعا١ْ سانِ َكط اـسٜٟٛ إمساعٌٝ باؾا قس 

، فًُا عطض عًٝ٘ بـريتٕٛ ايصٖاب إزي أضض  ، ٚأقبح ؼي ساد١ إزي اغياٍ أفًػت

اييت أعطت  ؼي شيٌٜٛ ضسًتّٕ٘ ايصٖب َٛدٛز ٖٓاى مل ٜرتزز اـسٜٟٛ أل،  َسٜٔ

، ٚفُٛع١ َٔ اؾٓٛز ؼي ْٗا١ٜ  َٗٓسؽ َٓادِ فطْػٞ ٜطافكٗا،  ؼَٔ ايػٜٛ

، ضدعت  ٚبعس ثالث١ أغابٝع َٔ ايبشح ؼي اغيٓطك١،  1877ّؾٗط َاضؽ َٔ عاّ 

 . ايبعج١ سيذُٛع١ َٔ ايعّٝٓات اؿذط١ٜ ٚايطٌَ ٚاؿك٢

ُّؼ اـسٜٟٛ إلضغاٍ  ٚاغتطاع بريتٕٛ إٔ ُٜكٓع اـسٜٟٛ بٓذاح ايبعج١ ، فتش

ّٗع بعج١ نبري٠ تأّيفت َٔ أضبع١ أٚضٚبٝري ١ٝبعج١ ثاْ ، ٚغت١ َٔ ايضباؾي  ، فذ

، ٚثالثري  ، ٚاثٓري ٚثالثري دٓسٜا َكطٜا َعـيُِٗ َٔ ايعْٛز اغيعتٛقري اغيكطٜـري

 19، َع خازّ ٚعاض، ٚسّطت ايبعج١ ضِِِِِِِساهلا ؼي َسٜٔ ؼي ًاْٜٛاْـٝ ًاعاَال، ٚطباخ

 .(2)1877ّزٜػُرب َٔ عاّ 

، ٚاغتطاعت إٔ ُتػطٞ أيفري ٚعيػُا١٥ ٌَٝ ؼي  ط١ يًػا١ٜناْت ايبعج١ ْؿ

، ٚضدعت غُػ١ ٚعؿطٜٔ طٓا َٔ ايعّٝٓات يٝؼ فٝٗا قطع١  غكٕٛ أضبع١ أؾٗط

، ٚيهٓٗا أعطت أنرب َػا١ُٖ ؼي ظٜاز٠ اغيعطف١ عٔ اؾعٜط٠  ٚاسس٠ َٔ ايصٖب

 أضض ٚبعس فؿً٘ ؼي ضسًت٘ إزي،  (3)ُٚتعس أِٖ بهجري َٔ ضسًت٘ األٚزي ايعطب١ٝ ،

، تّٛد٘ إزي غطب أفطٜكٝا َٔ أدٌ ايعجٛض ع٢ً  ايصٖب انتؿافَسٜٔ ايكسضي١ ؼي 

 ٜٓشػط بػبب تكسَ٘ ؼي ايػٔ ٘، ثِ أخص ْؿاط َٓادِ يًصٖب ؼي دباٍ ايهْٛػٛ

فأقبٌ  قكل أيف ي١ًٝ ٚي١ًٝ ايساعط٠ ، نتاب١ سهاٜات َٔ ، فكض٢ ٚقت٘ ؼي

كًٝت٘ َٔ ْؿط تًو ، ٚناْت س عًٝٗا غٛاز ايٓاؽ ؼي أٚضبا بؿػف بايؼ

 .    (4)أيف دٓٝ٘ اغرتيٝٓـ16ٞاؿهاٜات 

                                                           

   192 بالد العا  القاإّ  (0)

   192 ، بالد العا  القاإّ 92بدَم   (2)

      94بدَم   (3)

سسعد الوارن :   حبأل ( الاحالٕ الغابُّى ز ببٌ اجلرِأ العابّٕ  اذهشُر ضـمو كتـا  : الـاحالت اب بـٌّ       (4)

 يـ  1232، دارٔ اذمل  عبد العرِر ، الاِاض ،  491-1/494بٌّ اجلرِأ العابّٕ 



 33 في رحلته المدينة وصورة بيرتون
، ٚؼي غ١ٓ  (( فاضؽ ))ٚتكسٜطا ـسَات٘ يإلَرباطٛض١ٜ ايربٜطا١ْٝ َٓح يكب 

، ٚإسٝا٤ يصنطاٙ فكس قاَت ظٚدت٘ ببٓا٤ ضطٜح َتُٝع عٓس  تٛؼي بريتّٕٛ 1890

طقت ، نُا أْٗا أس ، ٚشيو ؼي َكرب٠ َٛضتالى ، ؼي ؾهٌ خ١ُٝ ايبسٚ قربٙ

٠ ألْٗا اعتربتٗا َٔ نتب ٗا ؼي غٓٛات٘ األخرينتبنٌ اغيدطٛطات اييت 

 .(1)ايطش١ًٜ

يكس تطى بريتٕٛ َؤيفات عسٜس٠ ػاٚظت اـُػري نتابا،فكس 

نتب ؼي ايطعٔ بايػالح األبٝض، ٚايطعٔ باـٓذط ، ٖٚٓسغ١ 

غ١، ٚتػًل اؾباٍ، اغيٓادِ، ٚعًِ اآلثاض، ٚايجعابري، ٚايطب،  ٚاهلٓس

 ،  َٚٔ أبطظ َؤيفات٘:(2)ٜٔ ٚاؾٓؼٚايس

 . ثالث١ نتب عٔ اهلٓس -1

2-      ٔ    اؿر إزي َه١ ٚاغيس١ٜٓ ٖٚٛ َٔ أٚثـل اغيطادـع يـسٟ ايػـطبٝري ؼي دـعأٜ

 . ( 1913، 1892،  1852يٓسٕ )

 16، ٖٚٞ تططيـ١ فطٜـس٠ ؼي َطابكتٗـا يألقـٌ ؼي      تططي١ أيف ي١ًٝ ٚي١ًٝ-3

 . ( 1888- 1885يٓسٕ  فًسا )

 . ايؿطق١ٝ اؼي أفطٜكٝخطٛات  -4

 . ايطٛاف ؼي أفطٜكٝا ايػطب١ٝ -5

 . غٛضٜا غري اغيهتؿف١ -6

 . ظلباض -7

ع ؼي َٓـــاطل ايـــبشريات ؼي أٚاغـــؽي أفطٜكٝـــا ، ٖٚـــٛ َـــٔ خـــري اغيطادـــ        -8

 . (3)ايسضاغات األفطٜك١ٝ

 . (4)ايكٝس بايككٛض ؼي غٛض١ٜ -9

                                                           

   99بدَم   (0)

   42بـدَم   (2)

   3/94اذستشاقُى    (3)

   28بارم دِدٌِّ    (4)

مؤلفعععععععع  ح
 ةتو ـلى



  34 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
ــ١       ــ١ اغيًهٝ ــ١ اؾػطافٝ ــ٢ اؾُعٝ ــ٘ عً ـــريتٕٛ خسَات عــطض ب

نتؿاف َـا مل ٜـتِ انتؿـاف٘ َـٔ اؾعٜـط٠      الّ 1852ٕ عاّ بًٓس

، ٚباألخل ؼي اغيٓطكتري ايؿطق١ٝ ٚايٛغط٢ َٔ اؾعٜط٠  ايعطب١ٝ

 . ايعطب١ٝ

ٔ ططٜل َػكؽي ٚناْت خط١ بريتٕٛ تٗسف إزي ايٛقٍٛ إزي َه١ ٚاغيس١ٜٓ ع

  ٞ ــايطبع اـــاي ــطٚضا ب ــو اـطــ١     (1)َ ــ١ تً ــ١ اؾػطافٝ ــست اؾُعٝ ــس أّٜ ، إال إٔ  ، ٚق

ِّٛيـ١ يًُؿـطٚع ضأت إٔ اـطـ١ قفٛفـ١ باغيدـاطط      ؾطن١ ،  اهلٓس ايؿطق١ٝ ٖٚٞ اغيُ

ايًػـ١   ٚيهٓٗا ٚافكت بسال َٔ شيو ع٢ً إعطا٥٘ إداظ٠ غيس٠ غ١ٓ ٚاسس٠ فكؽي يـتعًِ

فكـّطض ايبـس٤    ، ٚاضطط بـريتٕٛ أَاّ ٖصا ايعطض إٔ ُٜػّٝط خطتـ٘ األٚزي ،  (2)ايعطب١ٝ

طنـب إزي اهلٓـس قبـٌ    ، َٚـٔ َػـكؽي ٜ   ، َاضا بايطبع اـايٞ َٔ َه١ إزي َػكؽي

ٚنإ بـريتٕٛ ٜأٌَ َٔ خالٍ ٖصٙ ايطس١ً إٔ حيكٌ ع٢ً بعـض  ،  (3)اْتٗا٤ إداظت٘

،  ، ٚطيع َعًَٛات سٍٛ ايطبع اـايٞ اـٍٝٛ ايعطب١ٝ يًذٝـ ايربٜطاْـٞ ؼي اهلٓس

َــٔ ، ٚايتجّبــت  ( عًـِ َكــازض اغيٝــاٙ ٚٚقـفٗا   ٚايبشـح ؼي ٖٝسضٚدطافٝــ١ اؿذــاظ ) 

 . (4)ايفػٝٛيٛد١ٝ بري ايعطبايفطٚم 

ّ َتٓهطا ؼي ظٟ غٝس 1852غازض بريتٕٛ َٝٓا٤ غاٚثٗاَتٕٛ ؼي أبطٌٜ َٔ عاّ 

ِ  إٜطاْـــٞ ، ٚبــسأ ٜــتعًِ  ، ٚؼي أثٓــا٤ ايطسًــ١ األٚزي ســاٍٚ إٔ ٜــتكٔ تّٓهــطٙ نُػــً

ٌ  ٚأثٓا٤ اؾًٛؽ نٝف ٜتكطف اغيػًُٕٛ بعس ؾطب اغيا٤ ، ، ٚغـري   ، ٚبعس األنـ

ٔ  ، ٚبعس ؾٗط َٔ(5)شيو :  ٚقٛي٘ إزي اإلغهٓسض١ٜ قاّ بتػٝري ؾدكٝت٘ ٚامس٘ َـ

، ٚاْضـِ إزي إسـس٣ ايطـطم     أسس ايسضاٜٚـ اغيتذـٛيري  (6)َريظا إزي ايؿٝذ عبس اهلل

 . (7)، ثِ ضّقاٙ ؾٝذ ايططٜك١ إزي زضد١ َطؾس  ايكٛف١ٝ ٖٚٞ ايططٜك١ ايكازض١ٜ

                                                           

   1/14رحملٕ بريتُى صب م ا َامعاز   (0)

   14اذ در الساب    (2)

   17اذ در نوسٌ    (3)

   17اذ در نوسٌ    (4)

   34اذ در نوسٌ   (5)

   71،  44بارم دِدٌِّ   (6)

   39-1/34رحملٕ بريتُى صب م ا َامعاز   (7)

ة لعع حلععـىةتو ح
 لععععععععع حم ععععععععع ح
والمدىنععع ح ععع  ح

ح ح:3581
 



 35 في رحلته المدينة وصورة بيرتون
ُّك٘ يؿدك١ٝ ايسضٜٚـ فٝكٍٛ  : ُٜٚفكح بـريتٕٛ عٔ غبب تك

ٌ  ٖٓاى ؾدك١ٝ ؼي ايعامل اإلغالَٞ َال١ُ٥ شياَا يًتّٓهطيٝؼ  )) َـٔ   أفضـ

ُّكٗا نــٌ ايطبكــات، ٚنــٌ األعُــاض  ،  ؾدكــ١ٝ ايــسضٜٚـ، فٗــٞ ؾدكــ١ٝ تـــتك

ُّكــٗا ايؿــدل شٚ اغيكــاّ ايطفٝــع ايــصٟ ٜتعــطض يًدــعٟ ؼي     ٚنــٌ اغيــصاٖب ، ٜتك

ــ١ٝ ــايؼ اؿاؾـ ــٝض   فـ ــتٛاٙ إزي اؿضـ ــٌ َػـ ــاّلح ايـــصٟ ٚقـ ــٗا ايفـ ُّكـ ،  ، ٜٚتك

ُّكــ ــا٠   ٜٚتك ــ٘ اؿٝ ــصٟ أضٖكت ــ٢  ٗا ايكــاْع اي ُّكــٗا اغيبتً ــٝض  ، ٜٚتك ،  سيــطض بػ

 . ٚايصٜٔ ٜتّٛغًٕٛ ضغٝف اـبع َٔ باب إزي باب

، فُـٔ اغيػـُٛح يـ٘ إٔ     ٚأنجط َـٔ ٖـصا فايـسضٜٚـ حيـٌ يـ٘ َـا ال حيـٌ يػـريٙ        

ؽًّـ٢ عـٔ    يٝؼ َٔ أٌٖ ايـسْٝا )  ًا، باعتباضٙ ؾدك ٜتدّط٢ قٛاعس ايًٝاق١ ٚاألزب

، ٚقـس ٜتـعٚز أٚ ٜبكـ٢ ععبـا      ، فكس ٜكًّٞ ٚقس ضيتٓع عٔ ايكال٠ ( ٝٗاايسْٝا َٚا ف

، أٚ ثٝابـا   َـٔ قـٛف غًـٝفي   ، ٖٚٛ قرتّ غـٛا٤ اضتـس٣ ثٝابـا     نُا ٜؿتٗٞ ٣ٜٛٗٚ

َِ   َِ ٜأتــٞ ٖٓـا  أٍ ٖـصا اغيتؿـطز شا اؿكـا١ْ يِِِـ    ، فـال أسـس ٜػـ    َّٛؾا٠ بايصٖب ؟ أٚ يِِِِِِـ

ٝـ        ٜصٖب ٖٓاى ، ٚقـس ٜطنـب بػًـ١     ٘؟ ٚقـس ٜكطـع ططٜكـ٘ ٚسٝـسا غـا٥طا عًـ٢ قسَ

،  عطب١ٝ ٜتبعٗا اثٓـا عؿـط خازَـا، ٖٚـٛ ٜبعـح عًـ٢ ايطٖبـ١ زٕٚ إٔ حيُـٌ غـالسا         

َُـسّدذا بايػــالح     ، فٗـٛ أعًـ٢ ايٓـاؽ َكاَـا ٚأنجــطِٖ      ٚقـس خيــتاٍ ؼي ايططقـات 

 اآلخطٕٚ .، ٖٚٛ حيـي٢ باسرتاّ َٔ ايٓاؽ أنجط ػيا حيـي٢ ب٘  اتػاَا بايعسٚا١ْٝ

١ شٟ اغيعاز اؿاز، ففٞ غاع١ اـطط ايٛؾـٝو َـا   ٖٚصٙ اغيعاٜا َطًٛب١ يًطّساي

، فـاجملٕٓٛ ؼي بـالز ايؿـطم     ( فٝكـبح آَٓـا   بـ٘ دِِِٓـ١   عًٝ٘ إزي إٔ ٜكبح ػيػٛغا )

; إش ٜػُح يـ٘ إٔ ٜكـٍٛ أٚ إٔ ٜفعـٌ     ايػطٜب١ األطٛاض ؼي بالز ايػطب ايؿدك١ٝ ٜؿب٘

ًَٛـات  ، فـإشا أضـفت إزي ؾدكـ١ٝ ايـسضٜٚـ قًـٝال َـٔ اغيع       َا شيًٝـ٘ عًٝـ٘ األضٚاح  

ُّــو ايٛسٝــس ٖــٞ قــطا٠٤       ، َٚٗــاض٠ َتٛغــط١ ؼي ايػــشط   ايطبٝــ١ ، ُٚؾــٗط٠ بــإٔ ٖ

; فإْـو بـصيو    ، باإلضاف١ إزي ضأؽ َـاٍ نـاف يٝٓكـصى َـٔ اغيـٛت دٛعـا       ايهتب

 . تكبح شا َـعاٜا خاق١ ؼي بالز ايؿطم

ٚاـطط ايٛسٝس ؼي االْسَاز ؼي غًو ايططم ايكـٛف١ٝ ٖـٛ إٔ ثٝـاب ايـسضٜٚـ     

; فـإشا ُسٛقـطت ؼي طياعـ١ َـٔ ٖـؤال٤ اإلخـ٠ٛ فكـس         شياَـا ايعـٛض٠  اغيُعق١ ال تػطٞ 



  36 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
; ألْــ٘ َــٔ اغيعًــّٛ إٔ  (1)ؼــت ايعكــا أٚ فــٛم ايٛتــس" تكــبح عًــ٢ نــطٙ ؾــطٜه٘ "

 : ايسضاٜٚـ ع٢ً ْٛعري

 ايسضاٜٚـ ايؿطعٕٝٛ ايصٜٔ ٜٓفصٕٚ تعايِٝ ايسٜٔ .

ــ١ َؤزاٖــا " أْ      ــٕٛ ٜٚؿــريٕٚ غيُاضغــاتِٗ بإؾــاضات باطٓٝ ــسضاٜٚـ ايًٛطٝ ــاٚاي ٓ   

" ٖٛٚ
 

، ٚؼي ْٗا١ٜ  اْضُُت إيِٝٗ يفرت٠ أغبٛعإٔ  خ، ٚقس سِس َـيٗط يؿ٤ٞ ٚاسس

 .(2)(( ٖصٙ اغيس٠ غازضتِٗ ٚأْا ؼي ساي١ ضعب ٚتكعظ، ٚعست َٔ سٝح أتٝت

ــٌ إزي     ــرب ايٓٝــــ ــا عــــ ــا ػاضٜــــ ــٕٛ َطنبــــ ــص بريتــــ ــٔ اإلغــــــهٓسض١ٜ أخــــ  َٚــــ

زضٚغـا   ، ٚبـسأ حيضـط   ، ٚباؾـط عًُـ٘ طبٝــبا    ، ٚغهٔ ؼي فٓسم ؾـعيب  ايكاٖط٠ 

.  (3)ز١ٜٝٓ
 

  

، خؿٞ َٔ  ٚبعس إٔ غهط بريتٕٛ ٚعطبس ؼي إسس٣ ايًٝايٞ َع ضابؽي أيباْـٞ

، َٚٔ ٖٓـاى اغـتكٌ    اْهؿاف أَطٙ ٚعّذٌ بايػفط عٔ ططٜل غٝٓا٤ إزي ايػٜٛؼ

،  1853ّٜٛيٝــٛ عــاّ 25، ثــِ تــابع ضسًتــ٘ إزي اغيسٜٓــ١ ٚٚقــًٗا ؼي    غــف١ٓٝ إزي ٜٓبــع

قس عكـس ايعـعّ عًـ٢ ايـصٖاب      ٌ ٚزق١ ، ٚنإبتفكٝ ٚنتب َؿاٖسات٘ ؼي اغيس١ٜٓ

، ٚنإ قس اتفل ٖٚٛ ؼي ططٜك٘ إزي اغيس١ٜٓ َـع ضدـٌ امسـ٘     َٔ اغيس١ٜٓ إزي َػكؽي

، ٚيهـٔ اغيعطنـ١    ، يهـٞ ُٜطّتـب يـ٘ ايػـفط إزي َػـكؽي      فطّ َٔ قب١ًٝ اؿٛاظّ

يطسًــ١ ايــيت ايــيت زاضت بــري اؿــٛاظّ ٚاألساَــس٠ غــطب اغيسٜٓــ١ ٚضــعت ْٗاٜــ١ يتًــو ا

 . (4)تٕٛ قس خؽي هلانإ بري

نُا ٚدس بريتٕٛ أْ٘ يٝؼ َٔ اغيكًش١ ايصٖاب إزي َػـكؽي ألٕ شيـو ٜتطًّـب    

٘     سٛايٞ عؿط٠ أؾٗط ، سٝـح ناْـت األٚاَـط     ، ٖٚٞ َـس٠ نفًٝـ١ بفكـسإ ٚؿيٝفتـ

                                                           

 ز يسٍ الكهإِ ال  سَرديا بّـاتُى ِتطر معهٖ الذماا  لدٗ يسٍ الواقٕ    (0)

، َلقـد ســقن يــسٍ اذعانــْ الــ  .كايــا بريتـُى عــو الــدراَِش لّتطـر مــدٗ اجلًــة       37-1/39رحملـٕ بريتــُى    (2)

 َالتامل  َالبعد عو تعالّم الدِو ال  ساّن بًا اذسملمُى ، ز ع ُر الذم اش  

   1/197اذ در الساب    (3)

   192-3/193اذ در الساب    (4)



 37 في رحلته المدينة وصورة بيرتون
، نُـا نـإ    ايكازض٠ إيٝ٘ تطًب َٓ٘ ايتٛادس ؼي بَٛباٟ قبـٌ ْٗاٜـ١ ؾـٗط َـاضؽ    

 . (1)ٕٛ ؾعا٥ط سّذِٗ ٖٓاىٜؤزٟ اغيػًُ ، ٚنٝف ؼي َؿاٖس٠ َه١ ٜطغب

، ٚقاّ  ّ ٚقٌ بـريتٕٛ إزي َه1853١ٚؼي اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ َٔ غبتُرب عاّ 

 .  بأزا٤ َٓاغو اؿر َع اغيػًُري

، فكس  نإ بـريتٕٛ َؿانػا قّبا يًُتاعب َٓـص بسا١ٜ ؾباب٘

، ثِ  أنػفٛضز بػبب قػٛت٘ ٚؾطاغت٘ َع ظَال١٘٥ فتكٌ َٔ داَع

 ٌ ــ١  بعــس ايتشاقــ٘ بايعُــ ــ١ اهلٓسٜ ّٛات ايربٜطاْٝ ــاض ايعُــٌ   ؼي ايكــ ، اخت

 . ايكعب ٖٚٛ ايتّٓهط بري ايٓاؽ ٚايتذػؼ عًِٝٗ

ُــا أْــ٘ ، ن(2)ًدُــطي، َٚعــاقطا  نــإ بريتــٕٛ َــسَٓا عًــ٢ تٓــاٍٚ اغيدــسضات 

ٔ  نإ ظٜط ْػا٤ قاسب عالقات َـطض ايعٖـطٟ َـٔ    ، ستـ٢ إْـ٘ أخـص     نجري٠ بٗـ

( ٖٚـٛ عبـاض٠ عـٔ ْـيطٜـات      غـٛتطا ناَـا   ، ٖٚـٛ كـرتع )  (3)إسس٣ ايفتٝـات سيكـط  

،  ، َٚؤيفات٘ خري زيٌٝ ع٢ً أخالق٘ َٚكٓفات٘(4)دٓػ١ٝ يًعالق١ بري ايطدٌ ٚاغيطأ٠

 .(5)ٚاٖتُاَات٘ بايطشا٥ٌ أنجط َٔ اٖتُاَات٘ بايفضا٥ٌ

َٓص ايتشام بـريتٕٛ بايعُـٌ ؼي ايكـٛات ايربٜطاْٝـ١ ؼي اهلٓـس     

،  ٘، ايــيت أعطاٖـــا نــٌ ٚقتـــ   ٖٚــٛ َٓدــطؾي ؼي  اؾاغٛغـــ١ٝ  

   ، ٚتعًّـــــِ ايًػـــــات  بػـــــبب قسضتـــــ٘ ايهـــــبري٠ عًـــــ٢ ايتٓهـــــط 

ــٗذات ــًُري    ٚايًــــ ــ١ ٚاغيػــــ ــايؽي ايرباُٖــــ ــسٙ خيــــ ــصا لــــ ، ٚيــــ

، نـٌ شيـو َـٔ أدـٌ اؿكـٍٛ       ، ٚأخـريا ايعـطب   ٚاإلمساع١ًٝٝ

 . ع٢ً اغيعًَٛات ايهاف١ٝ ـس١َ االغتعُاض ايربٜطاْـٞ

ٜات ٚاألٖساف ، لس عباضات٘ تٓضح بايػا فُجال ؼي ضسًت٘ إزي َكط ٚاؿذاظ

 : ٜكٍٛسٝح االغتعُاض١ٜ 
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شخصى ح

 لـىةتو 

ج سوسعععععى حح-بح
لعععععععععععععععععععععععـىةتو ح
وخدم تععععععععععععععععععععع ح

 االستعم ةى :

أخععع  حح-أح
 :   لـىةتو 

 



  38 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
،  طبٝع١ اغيكطٜـري نايطبٝع١ ايبؿط١ٜ ؼي نٌ َهإ تتػِ بايتٓاقض ))

إِْٗ ٜهطٖٕٛ األٚضبٝـري ٚحيتكطِْٚٗ َٚع شيو فكس اغتهاْٛا طٜٛال يًشهِ 

فٗصا ايؿعب  - ( 1801ّ-1798 ٜككس بصيو اؿ١ًُ ايفطْػ١ٝ ) -األٚضٚبـٞ 

، ٜٚهطٙ اؿهِ  س١ٜ ٚاؿهِ اغيطًل ايؿذاعُٜبسٟ إعذاب٘ بايٝس اؿسٜ

 . (1)(( ، ايصٟ غشكِٗ غشكا االغتبسازٟ ايطعسٜس

 ، ٚقازض٠ ع٢ً زفع ضطا٥ب  َكاتٌ 180.000َٚكط قازض٠ ع٢ً ػٗٝع  ))

ًّٗت  ، ٚضيهٔ إٔ ُتكسّ فا٥ضا نبريا ثك١ًٝ ، فًٛ ٚقعت َكط ؼي أٜسٟ ايػطب غ

١ ايؿطق١ٝ نًٗا بؿل قٓا٠ يًػفٔ ، َّٚهٓت َٔ فتح أفطٜكٝ ايػٝطط٠ ع٢ً اهلٓس

 . تكٌ ايبشط اغيتٛغؽي بايبشط األظيط عٓس ايػٜٛؼ

، فكًٌٝ َٔ ايتسبري ٜهفٞ  ٚيٝؼ َٔ خٛف نجري َٔ تعكب اغيكطٜـري

عٝح  ، . ٚباختكاض فُكط ٖٞ أنجط اؾٛا٥ع إغطا٤ . . يًػٝطط٠ ع٢ً اغيػذس

 . (2)((ٕ ايصٖيب ػعٌ ايؿطم ٜبعسٖا عٔ أطُاع أٚضٚبا إْٗا أِٖ ست٢ َٔ ايكط

، ٚيعٌ ايصٟ غاعسٙ  تـّتػِ ؼًٝالت بـريتٕٛ بايسق١ ٚاغيعطف١

، ٖٛ  ع٢ً إعطا٤ آضا٥٘ ايكا٥ب١ ؼي نجري َٔ األَٛض

 َعاٜؿت٘ ايط١ًٜٛ يف٦ات اإلمساع١ًٝٝ ٚايكٛف١ٝ ؼي بالز اهلٓس

، ثِ تػًػً٘ أٜضا ؼي  َٚعطفت٘ بأغطاض ٖاتري ايفطقتري

، أٚ  ، أٚ َكط و ؼي اهلٓسأٚغاؾي اغيػًُٝـٔ غٛا٤ نإ شي

 .  اؿذاظ

َُٓكفا ٚٚاضشا ; فشُٝٓا  يكس نإ اْطباع بـريتٕٛ عٔ ايطأف١ يس٣ اغيػًُري 

ناْٛا ؼي ايػف١ٓٝ اغيتٛد١ٗ َٔ ايػٜٛؼ إزي ٜٓبع قاّ ايهٌ سيػاعس٠ اغيطأ٠ اييت 

أغط ٖصا اغيٓـيط بـريتٕٛ فهتب  ٚقس ، َطض أطفاهلا ٚتعاْٚٛا َعٗا ٚغاعسٖٚا

ٚيٝؼ ؼي ٚغع أٟ أدٓبـٞ ٜهٕٛ ساضطا ٖصٙ اغيؿاٖس زٕٚ إٔ حيٌُ  )):  َعًّكا

 . (3)(( اْطباعا أبسٜا بإٔ أٌٖ اؾعض ايربٜطا١ْٝ يٝػٛا إال بطابط٠ قسثري
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 39 في رحلته المدينة وصورة بيرتون
،  ضيًو بـريتٕٛ ؼًٝال َٓطكٝا يتكطفات ايؿعٛب ٚخاق١ أْ٘ عاف ؼي اهلٓس

اي١ٝ أٚ ٚعطف نٝف ٜػتعبس اإلْػإ أخاٙ اإلْػإ ؼت ؾعاضات طبك١ٝ أٚ َ

،  ، ٚعسّ أزا٤ أعُاهلِ ، فٗٛ َجال سُٝٓا جيس تالعب اغيٛؿيفري ؼي َكط غٝاغ١ٝ

ٖٓاى ثالخ ططم يًتعاٌَ َع اغيٛؿيفري اآلغٜٝٛـري ٖٚٞ  )):  ٚاْتٗاضِٖ يًٓاؽ ٜكٍٛ

ُّط ) ، سيسا١َٚ  ، ٚاغيجابط٠ َجابط٠ ؿٛس١ ، أٚ بإظعادِٗ ( ايتٗسٜس ايطؾ٠ٛ، أٚ ايتٓ

،  ْٚـيطا يتالعب اغيٛؿيفري ٚعسّ َباالتِٗ،  (1)(( سضٛضى َكشٛبا سيعاضفو

 )):  لس بـريتٕٛ ٜكٍٛ سُٝٓا ضاع عًٝ٘ ايٛقت ٖٚٛ ٜطادع اغيٛؿيفري ؼي َكط

 .(2)(( ؾطق١ٝ     ٖٚهصا ضاع ّٜٛ آخط بططٜك١

تط٣ ؾدكا  )):  فٝكٍٛ ِٜٚتشسخ عٔ َعاْا٠ ايؿطقٝـري َع أْـيُتِٗ َٚسضا٥ٗ

، ٜٓتـيط ؼي  غاعات ؼت ايؿُؼ اؿاضق١، يٝضٝع ٖبا٤ غت  دامثا فٛم األضض

حيًٌ بـريتٕٛ ؾدك١ٝ ايطدٌ ٚ،  (3)(( . . . قرب سضٛض َػ٦ٍٛ أٚ إلاظ َعا١ًَ

 . (4)(( إٕ االسرتاّ ايؿدكٞ ؼي ايؿطم قا٥ِ ع٢ً اـٛف )):  ايؿطقٞ فٝكٍٛ

ٚايتعبري ايصٟ ٜكسّ اآلشإ ؼي تأدٌٝ َا ٜتشّتِ عًُ٘ ايّٝٛ إزي ٚقت ال سل 

 . " اهلل بهط٠إٕ ؾا٤  ٖٛ"

"ٖٚصٙ اغيُاط١ً ٚعسّ أزا٤ األعُاٍ ؼي أٚقاتٗا مس١ غا٥س٠ ع٢ً مٛ أٚ آخط ؼي 

 . (5)نٌ أما٤ ايؿطم"

يكس خاض نٌ َٔ نتب عٔ بـريتٕٛ ؼي قض١ٝ ١َُٗ سٍٛ سكٝك١ 

; ٚيإلداب١ عٔ ٖصا ايتػاؤٍ حيػٔ إٔ ْعطض إزي أَط ؼي  إغالَ٘

 اد٘ ؼيــسَــ، ٚاْ الّــطتٕٛ اإلغـــا٤ بٝــ: إٔ ازع ٛـــ١ُٝ ٖٚــا١ٜ األٖــغ

، إصيا نإ بسافع ػّػػٞ غيكًش١  ، ثِ بعس شيو َع اإلمساع١ًٝٝ ايكٛف١ٝ

، ٚست٢ ؼي ضسًت٘ ُٜـيٗط االظزضا٤  ، اييت ٜٓـتُٞ إيٝٗا ٜٚعٌُ َٔ أدًٗا بطٜطاْٝا
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  41 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
،  ٜ٘ؤنس أْ٘ ال ٜـعاٍ ع٢ً ْكطاْٝت ايصٟ، األَط  ٚاالستكاض يًُػًُٝـٔ ٚؾعا٥طِٖ

، ٚال أزٍ  ، َٚٔ أدٌ ؼكٝل غاٜات٘ االغتدباضات١ٝ ٜسخٌ ؼي اإلغالّ إال ْفاقا ٚمل

ٖا قس ٚقًت أخريا إزي ٖسؼي بعس ضس١ً  )):  ع٢ً شيو َٔ قٛي٘ ٖٚٛ ؼي َه١

، ناْت ايهعب١  ، ٚسّككت اآلَاٍ ايتـٞ تطاٚزْـٞ َٓص غٓٛات ط١ًٜٛ ؾاق١

ٚضيهٓٓـٞ ايكٍٛ  ، ، ٚقس غُطٖا غشط َٔ ْٛع غطٜب ايضد١ُ تٓـتكب أَاَٞ

بأْ٘ َٔ بري طيٝع اغيكًّري ايصٜٔ ناْٛا ٜتُػهٕٛ بأغتاض ايهعب١ مل ٜهٔ أٟ 

بإٔ  - بتٛاضع -، ٚيهٔ البس إٔ أعرتف  َِٓٗ حيؼ بعاطف١ أعُل َٔ عاطفتـٞ

، بُٝٓا نإ  ايؿعٛض ايصٟ نإ ٜٓـتاب ٖؤال٤ ٖٛ ايؿعٛض ايسٜٓـٞ اغيتأّدر

: بإٔ  يكس اّزع٢ ايبعض،  (1)(( از بايٓفؼ، ٚاالعتس ٜتًُّهٓـٞ اإلسػاؽ بايعٖٛ

ّ  أْ٘ 1871 - 1869بريتٕٛ بعس ايتشاق٘ بعًُ٘ نكٓكٌ ؼي زَؿل َابري عاَٞ 

، ٜٚكاٍ بإٔ ؼٛي٘ يإلغالّ (2)قس أغًِ ، ٚاْتػب إزي ايططٜك١ ايكٛف١ٝ ايؿاشي١ٝ

.  (3)ّ 1871نإ ٚضا٤ إْٗا٤ خسَات٘ ؼي زَؿل ، ٚاغتسعا٥٘ إزي بطٜطاْٝا عاّ 

ايكعب ْفٞ إغالّ بـريتٕٛ أٚ إثبات٘ بعس ٖصٙ ايفرت٠ إال أْ٘ َٔ خالٍ بعض  َٚٔ

ّٕٛ تكٛضا عاَا عٔ ٍَٝٛ بـريتٕٛ  مٛ اإلغالّ  . ايسال٥ٌ ٚايؿٛاٖس ضيهٔ إٔ ْه

َُتؿبعا بايطٚح ايكًٝـب١ٝ   دا٤ بريتٕٛ َٔ ب١٦ٝ ناثٛيٝه١ٝ إلًٝع١ٜ، ٚنإ 

إزي اإلْكاف سُٝٓا ٜتشسخ عٔ َٚع شيو لسٙ  ضيٌٝ  ؼي َفاُٖٝ٘ عٔ اإلغالّ ،

، فشُٝٓا ٚدس بريتٕٛ ايٓاؽ ؼي اغيس١ٜٓ تعتكس ؼي بعض  اإلغالّ ٚعٔ ايطغٍٛ 

َُعًكا اؾباٍ ٚايكبٛض ٚضسيا نإ ٖصا  )):  ، ٚأْٗا تٓفع ٚتضط َٔ زٕٚ اهلل قاٍ 
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 40 في رحلته المدينة وصورة بيرتون
،  ٚامسضت إيٝ٘ ، ، اييت تػًًت يإلغالّ َٔ ايبكاٜا ايعسٜس٠ يًٛث١ٝٓ ايكسضي١

كبٛض ؾٗسا٤ يٚؼي ظٜاضت٘ ،  (1)(( ٠ بعس شيو إٔ تؿهال قطح اإلغالّٚدطت ايعاز

يكس  )) اؿاضؽ اغيهًف بفتح باب األضطس١ فكاٍ: سٝح اْتـيطَعطن١ أسس 

، ٚطًب َين عس٠ إٔ أقف  غشب ايعطبٞ َٔ دٝب٘ بٛقاض بايؼ فُٛع١ َفاتٝح

ٔ ايكفٌ ، ٚعٓسَا أطعت٘ بسأ قٛت ايكطٜط اغيٓبعح َ بعٝسا عٝح ال أض٣ ايباب

، ٜٚٗع ٖعا ؾسٜسا  ، ٚبسأ ؼي غشب اغيعالز ثِ ؾطع بفتح ايباب ببؽي٤ ؾسٜس ٜعًٛ

ٚايػبب ؼي ٖصا اؿصض إٔ ايضٛضا٤ أٚ ،  يٝشسخ أنرب قسض َٔ ايضٛضا٤

، فِٗ ٜعتكسٕٚ إٔ أضٚاح ايؿٗسا٤ تػازض  ايكطٜط ضيجٌ ؾعطا ٚإٕ نإ بال َع٢ٓ

َؿّٝس٠ َٔ طري ال ضٚح فٝ٘ فأضٚاح اغيبٓـ٢ إشا ناْت خا١ٜٚ َٔ اغيعٓـ٢، أٚ ناْت 

ايؿٗسا٤ تػازض ؾػٛف١ باالدتُاع َعا يتتشسخ ؼي دٛ ضٚسٞ فايعٕٝٛ ايٛث١ٝٓ 

ٜاهلا َٔ قٛض٠ عـي١ُٝ تًو اييت ٜطاٖا ٖؤال٤ يٓذػ١ جيب أال تطايع ٖصا اغيٓـيط ، ا

( فاألضٚاح  ايكسٜػري ايعطب اـٝايٕٝٛ إِْٗ ٜتكٛضٕٚ األقابع اغيٗٝب١ يألٚيٝا٤ )

 .  (2)((، تؿب٘ أضٚاح األٚضبٝري ايكسَا٤  ب١ يًُػًُريبايٓػ

أَاّ اعتكازات د١ًٗ اغيػًُري  نُا لسٙ َٓكفا سٝاٍ سٝا٠ ايطغٍٛ 

أسضط ايهعب١ َٚعَطف١ إزي  : بإٔ قُسا  ٚعٛاَِٗ ، فبعض أٚي٦و ٜكٛيٕٛ

.  . . ، ٚنٌ اغيٛاضع اييت ٜعٚضٖا اؿاز ؼي َه١ ْكًٗا أٜضا إزي اغيس١ٜٓ اغيس١ٜٓ

ٚإّْـٞ أتسصض ايكاضئ َٔ اْـتكاض ْيب اإلغالّ هلصٙ  )) : فعًّل ع٢ً شيو بكٛي٘

ايٛقٍٛ إزي ؾو إٔ بـريتٕٛ ضدٌ شنٞ قازض ع٢ً ال ، .(3)(( اـطافات ايكبٝا١ْٝ

، تـتعًل  ، ٚخاق١ أْ٘ دط٤ٟ ٚؾذاع اّطًع بٓفػ٘ ع٢ً أَٛض عسٜس٠ اؿكٝك١

، نُا  طافاتٗا ٚخععبالتٗا، ٚقس عطف ايكٛف١ٝ غ باغيصاٖب ٚايفطم ٚاألزٜإ

، ٚعطف أٌٖ ايػ١ٓ ايكازقري  عطف اإلمساع١ًٝٝ بباطٓٝتٗا ٚإؿازٖا ٚظْسقتٗا

إٕ  )):  ، ُْكٌ عٓ٘ أْ٘ قاٍ ٚبعس َكاضْت٘ يتًو اغيصاٖب -بايطغِ َٔ قًتِٗ  -

يكس أّيف بـريتٕٛ ضغاي١ عٔ اإلغالّ ٚمل  .(4)(( ايػّٕٓٝٛ  ايصٟ ِٖ ع٢ً اؿل ِٖ 
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  42 ورةمجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المن
ـّل فٝٗا األغباب اييت أّزت إزي  ، إصيا طتبعت بعس َٛت٘ ت٘تطبع ؼي سٝا  ،

، (1)ألخط٣ ٚخطٚد٘ َٓٗا ست٢ ايٓكطا١ْٝ، ٚتِطن٘ األزٜإ ا اعتٓاق٘ اإلغالّ

،  ٚيهٔ ظٚدت٘ إٜـعابٝال ظعُت أْٗا ؼتففي بطغاي١ َٔ ظٚدٗا قبٌ ٚفات٘ بػ١ٓ

ا ؼي ظعِ .ٚيهٔ ايؿو ٜطاٚزْ(2)ٜؤنس أْ٘ ال ٜـعاٍ ع٢ً َصٖب ايهاثٛيٝو 

، إضاف١ إزي إٔ  ظٚدت٘، بػبب تعّكب ٖصٙ ايعٚد١ يًهاثٛيٝه١ٝ ٚق٠ٛ تسّٜٓٗا

، ٚأّْٗا ناْت  إٜـعابٝال شنطت إٔ ظٚدٗا نإ ٜكفٌ عًٝ٘ ايباب ؼي غطفت٘

 ، ، بٌ تؿب٘ قال٠ اغيػًُٝـٔ تالسفي قالت٘ ايتـٞ ال تؿب٘ قال٠ ايهاثٛيٝو

 . (3)ٚنإ ٜأتـٞ باألشناض بعس ايكال٠

، ٜٚؤنس شيو  ؿئ إٔ بـريتٕٛ قس زخٌ ؼي اإلغالّ ؼي أٚاخط سٝات٘ٚإْٞـ أ

، ايتٞـ تؤنس إٔ بـريتٕٛ  ، إضاف١ إزي ؾٗاز٠ ظٚدت٘ اغيتس١ٜٓ ضغايت٘ عٔ اإلغالّ

َّا ظعُٗا بأْ٘ َات ع٢ً ايهاثٛيٝه١ٝ  ،  ٜكًٞ قال٠ تؿب٘ قال٠ اغيػًُٝٔـ أ

ٞ ْفػٗا قس قاَت ، ٖٚ فُٝهٔ إٔ ْعطف زٚافعٗا باعتباضٖا ناثٛيٝه١ٝ َتعكب١

ع٢ً سس  -بإسطام طيٝع كطٛطات بـريتٕٛ ايتـٞ نتبٗا ؼي أٚاخط سٝات٘ باعتباضٖا 

( تؤنس  أٚ بعضٗا ٚضسيا ناْت ٖصٙ اغيدطٛطات ) (4)َٔ نتب ايطش١ًٜ - قٛهلا

 .  اقتٓاع بـريتٕٛ ٚايتعاَ٘ باإلغالّ ؼي آٚاخط أٜاّ عُطٙ ٚاهلل أعًِ

(  بـريتٕٛ ; فإٕ قاسب ايطس١ً ) ايطس١ًٚإضاف١ إزي َا غبل عٔ أ١ُٖٝ ٖصٙ 

ُّطؽ ٚضابؽي غابل ،  ، ٚداغٛؽ قسٜط قّسّ خسَات يبالزٙ ؾدل َت

١ُّ   . ، ؼٌُ قسضا نبٝـطا َٔ ايسق١ ٚاغيكساق١ّٝ فُالسـيات٘ َٗ
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