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٥ ÏŸÅŒŸ


عــلــى  الــســيــطــرة  فـــي  وبــــدأت  الــتــوســع  فـــي  أوروبــــا  دول  أخـــذت  بــعــدمــا 
بـــلـــدان وتـــاريـــخ  فـــي أفـــريـــقـــيـــا وآســــيــــا، ظـــهـــرت الـــحـــاجـــة إلــــى مـــعـــرفـــة  بـــلـــدان 
واالستخباراتية  الجغرافية  الكشوف  حركة  فنشطت  اإلسالمية،  الشعوب 

الــمــعــتــمــدة عــلــى الــرحــالــة.
فــقــد  اإلســـالم  وهـــو  شــرطــاً  يــتــطــلــب  والــمــديــنــة  مــكــة  دخـــول  إنَّ  وحــيــث 
هــــذا هـــو الـــتـــحـــدي األكـــبـــر أمــــام الـــرحـــالـــة األجــــانــــب، ولــــذا فـــقـــد قــصــد  كــــان 
اســتــثــنــائــيــة مــن حــيــث تــعــلــم أركــان اإلســالم  الــحــجــاز مــن يــتــمــتــع بــمــواصــفــات 

بــعــيــداً عــن الــشــك. والــلــغــة الــعــربــيــة لــيــكــون  ومــمــارســتــهــا 
 «ELDON RUTTER رتر  البريطاني «إلدون  رحلة الموظف  فكانت 
١٣٤٣-١٣٤٤هـ في فترة مهمة وهي بداية دخول الحجاز  إلى الحجاز عام 

. عبدالعزيز  الملك  سلطة  تحت 
دوافـــــع هـــذه الــرحــلــة ومـــشـــاهـــدات «إلـــــدون رتــــر» الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة 
الباحثة أرو بنت خالد الهندي. والدينية كانت موضوع دراسة  واالجتماعية 
وآلــه  مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  اهللا  وصــلــى  الــكــتــاب،  بــهــذا  يــنــفــع  أن  اهللا  نــســأل 

وصــحــبــه وســلــم.
مــركــز بــحــوث ودراســات الــمــديــنــة الــمــنــورة



ــد ــد قصـ ــذا فقـ لـ
اإلســـام أركان  حيـــث  مـــن  اســـتثنائية  بمواصفـــات  يتمتـــع  مـــن  الحجـــاز 

وممارستها ومعرفة اللغة العربية ليكون بعيدًا عن الشك.

ودوافع



هــذا الــكــتــاب  أصــل 
اآلداب بــجــامــعــة طــيــبــة  م لــقــســم االســتــشــراق فــي كــلــيــة  مــقــدَّ بــحــث 

درجــة الــعــالِــمــيــة الــمــاجــســتــيــر  لــنــيــل 
مــظــهــر،  خــلــيــل  إبراهيم بن  الــدكــتــور  فــضــيــلــة  بــإشــراف 

وقــد تــمــت مــنــاقــشــتــه ضــحــى يــوم األربــعــاء 
وحــصــل عــلــى تــقــديــر مــمــتــاز. ١٦/شــعــبــان/١٤٣٩هـــ،  بــتــاريــخ 
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عــلــيَّ  ــــنَّ  مَ ي  الــــذِ ــــاله  عُ فـــي  ــــلَّ  جَ هللا  ثــنــائــي  وبـــالـــغ  ـــري  ـــكْ شُ جـــزيـــل  م  قــــدِّ أُ
م  نــي، ثــم أقــدّ ــســانِــدُ ويُ ــمــنــي  ــعــلِّ يُ ــنــي بــمــنْ  ــرمَ كْ وأَ ــلــة  حَ ــرْ بــالــوصــول إلــى هــذه الــمَ
يــن مــنــحــانــي  ــريــمــيــن الــلــذَ الـــديّ الــكَ اء، لـــوَ ـــــدَ اإلهْ ق  ــــدَ صْ وأَ ــر والـــوفـــاء،  ــكْ الــشُّ
مــا لــي الــتــوجــيــه  يــن قــدّ الــلــذَ ــيــن  تــه الــكــريــمَ الِــدَ ووَ ــي  وجِ واإلرشــاد، ولــزَ الــتــربــيــة 
األحــبــة الــذيــن تــحــمــلــوا انــشــغــالــي لــهــذا اإلنــجــاز، وكــل مــن  والــدعــم وأبــنــائــي 
الــجــزاء  أفــضــل  جزاهم اهللا  الــدعــاء،  يــدي  أجــلــي  مــن  ورفــع  الــعــون  يــد  لــي  مــدّ 

دار الــنــعــيــم. األحــيــاء مــنــهــم، والــســابــقــيــن إلــى 
  األول،  الــتــعــلــيــمــي  الــيــوم  مــنــذ                   *
جــامــعــة طــيــبــة، وقــســم االســتــشــراق عــلــى إتــاحــة الــفــرصــة لــي بــهــذه الــدراســة، 
على  والمشرف  لّوش،  مَ ل  طَالَ الدكتور  القسم  رئيس  سعادة  رأسه  وعلى 
ـــر الــــذي مــنــحــنــي وقــتــه  ـــهَ ـــظْ ـــيـــل مَ ـــلِ خَ ـــيـــم بِــــن  اهِ ـــرَ إبْ رســـالـــتـــي ســـعـــادة الـــدكـــتـــور 
عملي،  وتصويب  لتعليمي،  علمه  من  عليّ  وأفاض  وإرشادي،  لتوجيهي، 
أفاضوا  والذين  أيديهم  على  التلمذة  شرف  لي  كان  الذين  القسم  وأساتذة 
األستاذ  سعادة  الماجستير:  مرحلة  سنوات  خالل  الثمين  علمهم  من  عليّ 
الدكتور  وسعادة  بي  قْ العُ ن  يْمَ أَ الدكتور  وسعادة  قَاوي  رْ الشَّ محمد  الدكتور 
ــد، وســعــادة الــدكــتــور عــبْــد  ــيّ ــمَ ــيــد الــحِ ــمَ حِ وفــضــيــلــة الــدكــتــور  ــوان  هْ مــحــمــد الــرَّ

     ــحــويــتِــي يــز الــمَ ــزِ الــعَ
لعنايته  طليبة  صلحي  نْتر  عَ الدكتور                  *
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لــكــونــه  ــصــيــف  نَ مــحــمــد  عبد اهللا بن  والــدكــتــور  دراســتــهــا،  واقــتــراحــه  بــالــرحــلــة 
مـــتـــرجـــم الـــرحـــلـــة، ولــلــقــائــمــيــن عـــلـــى مــكــتــبــة الـــجـــامـــعـــة اإلســـالمـــيـــة بــالــمــديــنــة 
وكـــذا مــركــز بــحــوث ودراســـات الــمــديــنــة الــمــنــورة لــمــا قــدمــوه لــي  الــمــنــورة، 

مــن دعــم وتــشــجــيــع.
                         وأخــيــرا   *

.             
راجــيــة الــنــفــع والــدعــاء. هــذا الــجــهــد،  ــا أقــدم  إلــيــهــم جــمــيــعً
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المبين،  الضالل  من  هدانا  الذي  هللا  الحمد  العالمين،  رب  هللا  الحمد 
وأرشــــــد قـــلـــوبـــنـــا إلــــى طـــاعـــتـــه والـــطـــريـــق الـــقـــويـــم، والــــصــــالة والــــســــالم عــلــى 
أحد  يحققه  لم  ما  حقق  الذي  والمرسلين،  األنبياء  وسيد  خلق اهللا  أشرف 
مـــدار الــتــاريــخ  مـــن األنـــام فـــي األحـــقـــاب الـــطـــوال وفـــي ســائــر األقـــطـــار عــلــى 
فــي  وتــحــمــل  وجـــه،  بــأصــدق  األمـــانـــة   وأد الــرســالــة  حــمــل  كــلــه،  اإلنــســانــي 
وبــعــد الــهــجــرة فــي الــمــديــنــة  ذلـــك الــمــشــاقّ قــبــل الــهــجــرة فــي مــكــة الــمــكــرمــة 
ــا بــحــبــيــبــنــا ونــبــيــنــا مــحــمــد عــلــيــه  الــمــنــورة، فــنــالــتــا بــذلــك الــمــكــانــة والــفــضــل شــرفً

أفــضــل الــصــالة وأتــم الــتــســلــيــم.
االســتــزادة مــن الــعــلــم وتــبــادل  ا فــي  ا كــبــيــرً دورً أمــا بــعــد، فــإن لــلــرحــالت 
مغاربها  إلى  األرض  مشارق  من  النظر  وجهات  ونقل  اإلنسانية  المعارف 
الـــحـــضـــارات  لـــتـــالقـــي  جـــســـرا  تــشــكــل  إنـــهـــا  حـــيـــث  اآلخرين   عـــلـــى   والتعرف 

وتــحــاورهــا.
ا مــن الــكــتــابــات الــتــي لــهــا أثــر  ــا مــتــمــيــزً وقــد مــثّــلــت كــتــب الــرحــالت صــنــفً
وإيصالها  مقروءة،  صيغة  في  تصبح  بحيث  المشاهدة  الصورة  نقل  في  بالغ 
الــبــلــدان الــمــتــرامــيــة الــمــتــبــاعــدة، مــمــا  وفــي تــقــريــب  األجــيــال الــمــتــالحــقــة،  عــبــر 
أو  اإليــجــابــيــة  الــخــبــرات  ث  ويـــورّ الــبــعــيــد  ويــقــرب  يــربــط الــمــاضــي بــالــحــاضــر 

ــداة الــعــلــم. الــســلــبــيــة لــلــنــاشــئــة وشُ
هــذا الــجــانــب مــع مــا  وقــد كــانــت لــلــمــســتــشــرقــيــن مــســاهــمــاتــهــم الــثَّــريــة فــي 
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عــلــيــه  تــنــطــوي  مــا  ومــع  الــفــهــم،  خــلــل  أو  الــقــصــد  ـــل  غَ زَ مــن  ــفّ بــكــتــابــاتــهــم  احــتَ
االحــتــالل الــغــربــي الــحــديــث  مــن مــكــر وتــجــســس ومــخــادعــة وإبــطــان لــخــدمــة 

لــعــالــمــنــا اإلســالمــي فــي صــور خــفــيــة مــخــتــلــفــة.
ومــــن بـــيـــن الــــرحــــالت االســـتـــشـــراقـــيـــة نــــوع مـــهـــم يـــمـــتـــاز بـــمـــا يــتــعــلــق بـــه، 
وهـــي الـــرحـــالت الـــحـــجـــازيـــة، تـــلـــك الـــرحـــالت الـــتـــي كـــان لــلــمــســلــمــيــن فــيــهــا 
ــا  وطــلــبً الــحــج  فــريــضــة  ألداء  طـــريـــقٌ  إنــهــا  حــيــث  بــالــغ  واجــتــهــاد  ـــد،  مـــؤكّ دور 
لــعــلــوم الــشــريــعــة اإلســالمــيــة ولــتــبــادل الــمــنــافــع الــتــجــاريــة -كــمــا قــال تــعــالــى:- 

.[٢٨ [الحج:  ﴾ h  g  f ﴿
ــا فــي  ولــقــد كــتــب عــدد مــن عــلــمــاء الــمــســلــمــيــن فــي الــرحــالت وخــصــوصً

وحــديــثًــا. ــا  الــرحــالت الــحــجــازيــة، قــديــمً
من  معينة  بأهمية  تختص  المستشرقون  بــهــا  قــام  الــتــي  الــرحــالت  أن  إال 
جــهــة أنــهــا امـــتـــداد لــجــهــودهــم الــمــتــتــابــعــة ومــحــاوالتــهــم الــتــعــرف عــلــى الــعــالــم 
المقدستين. ومدينتيه  اإلسالمَ  استهدفت  التي  المتعددة  ألهدافهم  اإلسالمي 

ومن أبرزها تلك الرحالت التي قام بها ڤـارتيما(١)، وجوزيف بتس(٢)، 

وقـــام  بـــإيـــطـــالـــيـــا  بـــولـــونـــيـــا  فـــي  ولــــد   :Ludovico di Varthema ڤــــارتـــيـــمـــا   (١ )
/١٥٠٣م- -٩١٥هــــــ ٩٠٨هــــــ بـــرحـــالت اســتــكــشــافــيــة تــجــســســيــة فـــي األعــــوام مـــن 
مــن  ذلــــك  وغـــيـــر  فـــالـــخـــلـــيـــج  فـــالـــيـــمـــن  فـــالـــحـــجـــاز  فـــالـــشـــام  مـــصـــر  ا  قــــاصــــدً ١٥٠٩م، 
الـــمـــنـــاطـــق، وكـــانـــت رحـــالتـــه مـــتـــزامـــنـــة لـــحـــمـــالت فـــاســـكـــو جـــي جـــامـــا، مـــن أجـــل 
ثـــروات الــشــرق  تــطــويــق الــعــالــم اإلســالمــي والــتــعــرف عــلــى الــطــرق الــمــؤديــة إلــى 
ـــارتـــيـــمـــا الــــحــــاج يـــونـــس الــــمــــصــــري، مـــقـــدمـــة  عــــامــــة، والـــهـــنـــد خــــاصــــة. رحـــــالت ڤـ

ص٩-١١. الــمــتــرجــم 
بــيــرتــون  عــنــه  قــال  بــإنــجــلــتــرا،  إكــســون  فــي  ولــد   :Joseph Bates بــتــس  جــوزيــف   (٢ )
أو  الــخــامــســة  يــتــجــاوز  ال  عــمــر  فــي  أرضــه  مــغــادرة  إلــى  دفــعــه  قــد  لــلــمــعــرفــة  حــبــه  أن 
ــا أســـمـــاه (حــقــائــق عــن  وأصــــدر كــتــابً /١٦٧٨م،  ١٠٨٩هـــــــ الــســادســة عــشــرة لــعــام 
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مستشرق  شــابٍ  رحلة  تأتي  نفسه  السياق  وفي  وبيرتون(٢)؛  وبيركهارت(١)، 
والتي  رتر)  (إلدون  يدعى  وكفاءة  قوة  كصاحب  وذكاء  بعناية  اُختير  بريطاني 
ا الــمــديــنــتــيــن الــمــقــدســتــيــن  ـــا مــن غـــرب الــجــزيــرة الــعــربــيــة قـــاصـــدً زار فــيــهــا أطـــرافً
مــكــة الــمــكــرمــة، والــمــديــنــة الــمــنــورة، بــدايــة انــضــمــام الــمــديــنــتــيــن لــحــكــم الــمــلــك 
ربــاهــا  فـــي  مــتــجــوالً  /١٩٢٥م)  ١٣٤٣هــــــــــ (عــــام  عــلــيــه  رحمة اهللا  عبد العزيز 
لــمــا يــربــو عــن الــســنــة، مــســجــالً وقــائــع رحــلــتــه الــعــامــرة بــاألحــداث واألوصـــاف 
بــأســلــوب جــيــد وشــيــق لــتــصــويــر الــمــديــنــتــيــن الــمــقــدســتــيــن فـــي الــذهــنــيــة الــغــربــيــة 

الزمن. من  المدة  تلك  في  الحال  عليه  كان  ما  وفق  العالمية  والذهنية 
 

الــغــربــيــة،  الــمــعــرفــة  تــكــويــن  فــي  كــبــيــر  االســتــشــراقــيــة  الــرحــالت  دور  إن 
فــهــي جــســر لــتــبــادل الـــحـــضـــارات، والـــحـــديـــث عـــن االســـتـــشـــراق يــســتــصــحــب 

/١٦٨٠م.  /١٧٠٤م، وقد كانت رحلته في عام١٠٩١هـ ١١١٦هـ اإلسالم) عام 
المترجم  مقدمة  والمدينة،  ومكة  مصر  إلى  يوسف  الحاج  بتس  جوزيف  رحلة 

ص٧-١٢.
لــــوزان  فـــي  ولــــد   :John Lewis Burckhardt بـــيـــركـــهـــارت  لـــويـــس  جــــون   (١ )
/ ١٧٨٤م، تــعــلــم بـــإنـــجـــلـــتـــرا ثـــم حـــمـــل الــجــنــســيــة  ١١٩٨هــــــــــ بـــســـويـــســـرا مـــن الـــعـــام 
عــبــداهللا  /١٨١٤م بــاســم إبــراهــيــم  ١٢٢٩هـــ أد مــنــاســك الــحــج لــعــام  الــبــريــطــانــيــة، 
مات  العربية،  الجزيرة  إلى  رحلته  منها:  والمخطوطات  الكتب  من  ا  عددً كاتبًا 
المستشرقون،  /١٨١٧م.  ١٢٣٢هـ عام  في  المسلمين  مقابر  في  ودفن  مصر  في 

 .(٥٢/٢ )
فــي  /١٨٢١م  ١٢٣٦هــــــ عـــام  ولـــد   :Richard Francis Burton بــيــرتــون   (٢ )
هـــاوس بــمــقــاطــعــة هـــارنـــفـــورد شـــايـــر، وقـــد كـــان رحـــالـــة دبــلــومــاســي، الــتــحــق  بـــارم 
/١٨٤٢م، وكــتــب  ١٢٥٨هـــــــــ بــعــد تــخــرجــه بــالــجــيــش الــبــريــطــانــي فـــي الــهــنــد عـــام 
كــتــابــا أســـمـــاه: (رحـــلـــة بــيــرتــون إلـــى مــصــر والـــحـــجـــاز). رحــلــة بــيــرتــون إلـــى مــصــر 

.(١١/١-١٣ والــحــجــاز، مــقــدمــة الــمــتــرجــم (
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الخصوص،  وجه  على  واإلسالمية  الشرقية  للرحالت  طويالً  ا  تاريخً معه 
ر الــمــعــرفــة الــغــربــيــة حــول  أحـــد أهـــم وســائــل تــصــوّ والــتــي شــكــلــت ومـــا تـــزال 
ا وأمــــة وحــــضــــارة، وتـــــزداد أهـــمـــيـــة هــــذه الـــرحـــالت مــع  ـــا وبـــــالدً الـــشـــرق ديـــنً
لــــتــــي تـــنـــاولـــتـــهـــا، ومـــــن هـــنـــا كــــانــــت رحــــــالت الـــمـــســـتـــشـــرقـــيـــن  أهـــمـــيـــة الـــبـــقـــاع ا
بـــدراســـة  الــقــيــام  اخـــتـــرت  وقـــد  عــالــيــة،  أهــمــيــة  ذات  الــمــقــدســتــيــن  لــلــمــديــنــتــيــن 
   Eldon Rutter رتر»  «إلدون  المستشرق  لرحلة  تحليلية  وصفية 

    
مــعــرفــة  عـــلـــى  الــــضــــوء  تـــســـلـــيـــط  مــــن  الـــرحـــلـــة  هــــذه  دراســــــة  فــــي  لـــمـــا   -١
ال  إذ  الــفــكــري،  الـــحـــواري  والتعايش  بــالــتــواصــل  عــلــيــه  واالنـــفـــتـــاح  اآلخـــر، 
وإنــمــا  الــمــثــالــب،  وبــيــان  الــنــقــد  بــمــجــرد  والــتــعــايــش  الــحــوار  يــكــون  أن  يــمــكــن 
مــا  وهــو  الــمــشــتــرك،  الــمــعــرفــي  والــبــنــاء  والــتــحــلــيــل  الــوصــف  بــمــراحــل  من  يــتــمّ 
اإلسالم  عن  المستشرقين  (يُعنى  بدراسات  بأنه:  القسم  رسالة  عليه  تنص 
الحضارات )  .  والتواصل  بين  التعاون،  جسور  بناء  في  ويسهم  وحضارته، 
أول  حــيــث هــي  حــيــث الــزمــان  الــرحــلــة مــن  ٢- لــألهــمــيــة الــخــاصــة لــهــذه 
عــدســة غــربــيــة تــنــقــل إلـــى الـــغـــرب والــعــالــم صـــورة حــيــة مــفــصــلــة عـــن شــعــيــرة 
فيهما  الحياة  ونمط  المنورة،  والمدينة  المكرمة  مكة  إلى  والطريق  الحج 
/١٩٢٥م)  ١٣٤٣هــــــ فــي عــهــدهــا الــســعــودي الــمــبــارك؛ لــوقــوعــهــا (فـــي عـــام 
عليه،  رحمة اهللا  عبد العزيز  الملك  لحكم  المدينتين  انضمام  سنة  في  أي 
المدينتين  تاريخ  في  بارزة  حلقة  تعد  رتر»  «إلدون  لرحلة  الزمنية  فالفترة 
الــمــديــنــتــيــن  تــصــويــر  فــي  بــاالنــفــراد  كــبــيــر  دور  لــلــرحــلــة  كــان  ولــذلــك  الــمــجــيــد؛ 

مــدة مــن الــزمــن. والــذهــنــيــة الــعــالــمــيــة  الــمــقــدســتــيــن فــي الــذهــنــيــة الــغــربــيــة 
عــــام  (فـــــــي  ا  مـــــــؤخـــــــرً لــــلــــعــــربــــيــــة  ـــــرجـــــمـــــت  تُ لـــــرحـــــلـــــة  ا هـــــــذه  لـــــكـــــون   -٣
(أ.د.  بـــتـــرجـــمـــة  مـــكـــة  المكرمة)  (تــــاريــــخ  مـــركـــز  فــــي  /٢٠١٢م)  ١٤٣٣هــــــــــــ
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الــمــنــورة  الــمــديــنــة  اخــتــيــار  بــمــنــاســبــة  صــدرت  ثــم  نــصــيــف)،  مــحــمــد  عبد اهللا بن 
رس  ــــدْ تُ لـــم  فــهــي  /٢٠١٣م)،  ١٤٣٤هـــــــــ عـــام  اإلســـالمـــيـــة  الــثــقــافــة   (عاصمة 

الفوائد.  مــن  عــلــيــه  اشــتــمــلــت  ومــا  مــع  أهميتها  اآلن  حــتــى 
رتـــر»  الــمــســتــشــرق «إلــــدون  رحــلــة  أحــــداث  عــلــى  الـــوقـــوف  أهــمــيــة   -٤
الــــشــــاقــــة والــــشــــيــــقــــة، ومـــــا حــــوتــــه هـــــذه الــــرحــــلــــة، وصـــــــوالً لـــمـــعـــرفـــة أهـــــداف 
منها،  يستقون  التي  ومصادرهم  وخلفياتهم،  رحالتهم،  في  المستشرقين 
المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  لدخول  ا  طريقً يتخذونها  التي  وأساليبهم 

الــمــحــرمــتــيــن عــلــيــهــم، حــيــث إن «إلــدون رتــر» ابــن بــيــئــتــه ورحــلــتــه جــزء مــنــهــا.
البيئة  حول  والمعنوية  الحسية  انطباعاته  وتوضيح  بيان  ضرورة   -٥
الــعــظــمــى  األهمية  من  لها  لما  المنورة؛   والمدينة  المكرمة  مكة  في  العامة 

فــي نــقــل الــصــورة الــعــالــمــيــة حــول اإلســالم.
ــا  ودفــاعً ا لــلــمــنــزلــة الــعــالــيــة لــمــكــة الــمــكــرمــة، والــمــديــنــة الــمــنــورة،  تــأكــيــدً

عــن أهــلــيــهــمــا وتــاريــخــهــمــا.
ثـــم قــمــت بــتــعــديــل الــعــنــوان وبــعــض الــمــواضــع مـــن الــبــحــث بــنــاء عــلــى 
المدينة،  دراسات  مركز  وهي  له،  الناشرة  الجهة  في  التحكيم  لجنة  طلب 

وذلــك لــكــي يــتــوافــق مــع اهــتــمــامــاتــهــا.
 

     
الــمــســتــشــرق  قــدمــهــا ورســمــهــا  الــتــي  االســتــشــراقــيــة  الــصــورة  ١- تــوضــيــح 
«إلـــدون رتـــر» فــي الــذهــنــيــة الــعــالــمــيــة لــمــكــة الــمــكــرمــة، والــمــديــنــة الــمــنــورة، 

وألهــالــيــهــمــا، والــمــســلــمــيــن حــولــهــمــا فــي مــنــتــصــف الــقــرن الــمــاضــي.
كــتــابــه،  فــي  وصــفــه  ســمــات  وإظـــهـــار  الــمــســتــشــرق،  أهـــداف  عـــرض   -٢
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وأســالــيــبــه الــتــي اتــخــذهــا فــي رحــلــتــه الــتــي يــقــصــد بــهــا نــقــل صــور مــتــعــددة عــن 
الــمــديــنــتــيــن الــمــقــدســتــيــن لــلــغــرب عــن طــريــق اســتــقــراء رحــلــتــه.

حــول الــمــســائــل الــشــرعــيــة،  الــرحــلــة  فــي  مــا كــتــبــه الــمــســتــشــرق  ٣- تــقــويــم 
والــمــعــالــم اإلســـالمـــيـــة الــمــقــدســة عــنــد الــمــســلــمــيــن، وبـــعـــض عــــادات أهــالــي 

ومــجــاوري الــحــرمــيــن وشــؤونــهــم.
فــعــالــة  جـــســـور  وبـــنـــاء  الـــغـــربـــي،  الـــعـــالـــم  مـــع  الـــحـــضـــاري  الـــتـــواصـــل   -٤
داخــلــيــة تــزيــح  لــلــتــعــاون مــع مــا أنــتــجــتــه الــجــهــود الــغــربــيــة تــجــاه الــشــرق بــنــظــرة 

عــوالــق الــنــظــرة الــفــكــريــة الــخــارجــيــة.
 

دراســـــة وصـــفـــيـــة تــحــلــيــلــيــة لـــمـــا تـــنـــاولـــتـــه رحـــلـــة الــمــســتــشــرق الــبــريــطــانــي 
التي  الزمنية  الفترة  في  المقدستين  العربية  الجزيرة  لمدينتي  رتر»  «إلدون 
 / ١٣٤٣هـ القعدة  ذو   ٣ االثنين  (يوم  من  ا  انطالقً عام،  من  ألكثر  استمرت 

المنورة). والمدينة  المكرمة،  (مكة  ا  قاصدً ١٩٢٥م)  مايو   ٢٥ الموافق 
 

       
الــقــيــمــة  هـــي  ومــــا  رتـــــر»،  الـــمـــســـتـــشـــرق «إلــــــدون  رحـــلـــة  قـــدمـــت  مـــــاذا   -

الــمــعــرفــيــة الــتــي شــكــلــتــهــا؟
- بــمــاذا وصـــف الــمــســتــشــرق «إلــــدون رتـــر» مــكــة الــمــكــرمــة، والــمــديــنــة 
والحياة  والمسلمين،  اإلسالم  صورة  تعكس  أمور  من  واجهه  وما  المنورة، 
االستشراقي؟ بمنظوره  المدينتين  في  والفكرية  والثقافية،  االجتماعية، 

فــي  الـــمـــســـتـــشـــرق  كـــتـــابـــة  تــضــمــنــتــهــا  الـــتـــي  االلـــتـــبـــاســـات  أبـــــرز  هـــي  مـــا   -
أحــداث رحــلــتــه، وكــيــفــيــة تــقــيــيــمــهــا، وبــيــان وجــه الــصــحــة مــنــهــا؟
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واالستشراقية،  الحجازية  بالدراسات  المختصين  من  عدد  سؤال  بعد 
إشارات  غير  أجد  لم  اإللكترونية،  العنكبوتية  الشبكة  مواقع  في  وبالبحث 

تخصصية. غير  عامة  صفة  ذات  معدودة  صفحات  في  الرحلة  لهذه 
      

                  
الــســلــيــم. عــمــر  أحمد بن   -            

جــامــعــة  في  الــمــاجــســتــيــر  درجة  لــنــيــل  مقدمة  رسالة  هي  الدراسة  وهذه 
/٢٠٠٣م،  ١٤٢٤هـــ عــام  مــت  ــدِّ قُ وقــد  االســالمــيــة،  ســعــود  محمد بن  االمــام 
رحــلــة  كــــر  ذَ وقـــد  الـــطـــريـــقـــي،  إبـــراهـــيـــم  عبد اهللا بن  الـــدكـــتـــور  إشــــراف  تــحــت 
أو  حــالــة الــحــركــة الــتــنــويــريــة  خــالل تــنــاولــه لــرّ ثــالثــة أســطــر  فــي  «إلـــدون رتــر» 

لــهــا. دراســة  دون  الــمــعــلــومــات  بــعــض  فــيــه  على  اقــتــصــر  الــحــديــثــة،  الــنــهــضــة 
     - أ.د. عباس بن صالح طاشكندي.

هـــذا الــعــمــل الــجــبــار مــعــالــي الــشــيــخ أحــمــد زكـــي يــمــانــي،  أشـــرف عــلــى 
وقــــد جــــاء الـــحـــديـــث عـــن رحـــلـــة «إلــــــدون رتـــــر» فـــي مـــعـــرض الـــحـــديـــث عــن 
حيث  الرابع،  المجلد  في  المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  إلى  الرحالت 
ـــا مـــوجـــزا لــهــذه الــرحــلــة ونــقــل مــقــتــطــفــات مــن  ضً تـــنـــاول الــدكــتــور عــبــاس عـــرْ

دون دراســة لــهــا، كــمــا أنــه لــيــس بــحــثًــا أكــاديــمــيًــا.   إلــدون رتــر،  كــالم 
 Harry St. John فــيــلــبــي  جــون  ســانــت  هــاري   -     

فــيــلــبــي». «عبد اهللا   Bridger Phillby

نـــتـــصـــار  ـــــا فـــــي ثــــنــــايــــا حــــديــــث فـــيـــلـــبـــي عـــــن ا ضً وقـــــد جـــــاء ذكـــــر رتـــــر عـــــرَ
أن «إلـــدون  ـــر  كَ ذَ حــيــث  الــكــتــاب،  هـــذا  مــن  الــثــامــن  الــفــصــل  فــي  الــســعــوديــيــن 
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فيه  اقتصر  وقد  المنورة،  والمدينة  المكرمة  مكة  زيارة  من  تمكن  قد  رتر» 
ثــم  أكــاديــمــيًــا،  بــحــثًــا  لــيــس  أنــه  كــمــا  لــهــا،  دراســة  دون  الــمــعــلــومــات  بــعــض   على 
على  رحلته  اقتصرت  الذي  «رتر»  كتاب  طبعة  عن  نبذة  الحاشية  في  نقل 

الــمــديــنــتــيــن الــمــقــدســتــيــن.
أحــمــد  أ.   -                

مــحــمــد مــحــمــود.  
هــذا الــكــتــاب الــجــزء الــثــالــث مــن ســلــســلــتــه (جــمــهــرة الــرحــالت)،  ويــعــدّ 
مــكــة  دخـــلـــوا  الـــنـــصـــار  ممن  األوربـــيـــيـــن  بـــرحـــالت  الـــجـــزء  هـــذا  خـــصَّ  وقـــد 
فــذكــر  الــرحــلــة،  تــلــك  عـــن  لــيــكــتــبــوا  وعــــادوا  الـــمـــنـــورة،  الــمــكــرمــة،  والمدينة 
دراسة  دون  المعلومات  بعض  فيه  على  اقتصر  بإيجاز  رتر»  «إلدون  رحلة 

لــهــا، كــمــا أنــه لــيــس بــحــثًــا أكــاديــمــيًــا.  
- د. عــدنــان الــيــافــي.         

الرحالة  من  المنورة  المدينة  زاروا  ممن  ا  عددً الكتاب  هذا  في  ذكر 
المقتطفات  بعض  بنشر  وقام  رتر»  «إلدون  بينهم  ومن  والغربيين،  العرب 
مـــن رحـــلـــتـــه، كـــمـــا أنـــهـــا دراســـــة عـــامـــة ولـــيـــســـت أكـــاديـــمـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى أنــهــا 

خــاصــة بــالــمــديــنــة الــمــنــورة.
كانت  فالحاجة  لذا  البحثية؛  مادتي  تتناول  لم  الدراسات  هذه  وكل 
قـــائـــمـــة إلــــى دراســـــة مــتــخــصــصــة لـــهـــذه الـــرحـــلـــة، وقــــد قـــمـــت بـــهـــا وتـــوســـعـــت 
ـــا وتــحــلــيــالً عــلــى ضـــوء تــوجــيــهــات الــمــشــرف الــفــاضــل، والــقــســم  فــيــهــا وصـــفً

الــمــخــتــص الــمــكــرم، ثــم لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــمــوقــرة.
 

هـــذا الــبــحــث اســـتـــخـــدام عـــدة مـــنـــاهـــج، وقـــد ارتــكــز  اســتــلــزمــت طــبــيــعــة 
الــبــحــث عــلــى الــمــنــهــج الـــوصـــفـــي، وذلــــك لــتــنــاول مـــا تــضــمــنــتــه هـــذه الــرحــلــة 
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مــمــا  لــكــثــيــر  الــتــحــلــيــلــي  الــمــنــهــج  تــطــلّــب  كــمــا  وبــيــانــات،  ومــعــالــم  مــن  أحداث 
مــن  الــعــديــد  فــي  تــطــلــب  كــمــا  وأهـــداف،  وأســالــيــب  أفــكــار  الــرحــلــة  من  حــوتــه 
طــرحــه  مــا  بــعــض  لــتــقــويــم  الــنــصــوص؛  واســتــقــراء  الــمــنــهــج  النقدي،  الــمــواضــع 

      ،«الــمــســتــشــرق «إلــدون رتــر
اآليــات بــالــرســم الــعــثــمــانــي مــع عــزوهــا لــمــواضــعــهــا.  ١- كــتــبــت 

بـــيـــان  مــــع  األصـــلـــيـــة  مـــصـــادرهـــا  إلــــى  الـــنـــبـــويـــة  األحــــاديــــث  عـــــزوت   -٢
درجــتــهــا عــنــد أئــمــة الــحــديــث.

الــمــقــارنــة  مــع  الــمــخــتــصــيــن   لــد الــمــعــتــمــدة  الــمــصــادر  إلــى  رجــعــت   -٣
ذكرها.  فــي  الــمــســتــشــرق  الــتــي  أخطأ  الــمــعــلــومــات  أبــرز  وبــيــن  فــيــهــا  مــا  بــيــن 

الــواردة  والــقــبــائــل  واألمــاكــن  األعــالم  مــن  الــمــشــهــور  بــغــيــر  فــت  عــرّ  -٤
فــي الــبــحــث.

الــتــي  وبــالــخــصــوص  الـــواردة  والــفــقــهــيــة  الــعــلــمــيــة  الــمــســائــل  درســت   -٥
أخــطــأ فــيــهــا الــمــســتــشــرق بــالــرجــوع إلــى الــمــصــادر الــمــعــتــمــدة.

٦- ضــبــطــت الــكــلــمــات الــغــريــبــة بــالــشــكــل حــتــى تــســهــل قــراءتــهــا.
٧- عــرضــت مــع الــتــاريــخ الــهــجــري مــا يــقــابــلــه مــن الــتــاريــخ الــمــيــالدي.

وتــســاعــد  الـــبـــحـــث  تـــخـــدم  مــتــنــوعــة  عــلــمــيــة  فـــهـــارس  بـــإعـــداد  قـــمـــت   -٨
عــلــى االســتــفــادة مــنــه.

 
هــذا الــبــحــث مــن مــقــدمــة، وتــمــهــيــد، وأربــعــة فــصــول، وخــاتــمــة،  يــتــكــون 

وعــدد مــن الــفــهــارس.
اخـــتـــيـــاره،  وأســــبــــاب  الــــمــــوضــــوع،  أهـــمـــيـــة  عـــلـــى:  وتـــشـــتـــمـــل   
والــــدراســــات الــســابــقــة، ومــنــهــج  وحـــــدوده، ومــشــكــلــتــه،  وأهــــداف الــبــحــث، 
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ا خــطــة الــبــحــث. وأخــيــرً الــبــحــث، 
    

بالدراسات  وصلتهما  وكتابه،  رتر»  «إلدون  بالمستشرق  التعريف   -
االســتــشــراقــيــة.

- الــتــعــريــف بــمــفــهــوم «الــرحــلــة» ودالالتــهــا.
المنورة. والمدينة  المكرمة،  لمكة  الغربية  الرحالت  وتاريخ  نشأة   -

واألهــداف الــعــامــة لــلــرحــالــة الــغــربــيــيــن. - طــبــيــعــة الــرحــلــة 
     

  طــبــيــعــة الــفــتــرة الــتــاريــخــيــة لــلــمــديــنــتــيــن زمــن الــرحــلــة.
  الــمــكــانــة الــديــنــيــة لــلــمــديــنــتــيــن.

  الــمــكــانــة الــتــاريــخــيــة لــلــمــديــنــتــيــن.
         

أهــداف الــمــســتــشــرق «إلــدون رتــر» مــن رحــلــتــه.   
رحلته. في  للمستشرق «إلدون رتر»  المعرفية  المصادر     
  ســمــات وصــف الــمــســتــشــرق «إلــدون رتــر» فــي رحــلــتــه.

  أســالــيــب الــمــســتــشــرق «إلــدون رتــر» فــي رحــلــتــه.
         

والـــمـــدن  الـــمـــكـــرمـــة،  مــكــة  إلـــى  رحــلــتــه  بـــدايـــة  وصـــف       
والــقــر الــتــي مــرّ بــهــا فــي طــريــقــه.

حولها. وما  المكرمة  مكة  في  البارزة  للمعالم    وصفه   
المنورة،  المدينة  إلى  المكرمة  مكة  من  الطريق    وصف   

رحلته. في  رتر»  «إلدون  المستشرق  بها  مرّ  التي   والقر والمدن 



۱۹ ÏŸđÅŒ̨⁄̌’\

ومــا  الـــمـــنـــورة  الــمــديــنــة  فـــي  الـــبـــارزة  لــلــمــعــالــم    وصفه   
حــولــهــا.

                 


وصفه. على  رتر»  «إلدون  لـ  االستشراقية  الخلفية  أثر     
رتـــر»  «إلــــدون  الــمــســتــشــرق  ومــوضــوعــيــة  تــجــرد   مـــد    

فــيــمــا تــنــاولــه فــي رحــلــتــه.
الــمــؤاخــذات الــمــنــهــجــيــة والــعــلــمــيــة عــلــى الــمــســتــشــرق.   

تــشــكــلــه  ومـــا  رتـــر»  «إلـــدون  الــمــســتــشــرق  رحــلــة  أهــمــيــة     
إضــافــة مــعــرفــيــة. مــن 

والباحثين. للقراء  وتوصيات  البحث،  نتائج  أهم  وتتضمن   
 

اآليــات الــقــرآنــيــة. فــهــرس 
األحــاديــث الــنــبــويــة. فــهــرس 

فــهــرس األعــالم الــمــتــرجــم لــهــم.
الــبــلــدان والــقــر واألمــاكــن. فــهــرس 

فــهــرس الــقــبــائــل.
فــهــرس الــمــصــطــلــحــات والــمــقــايــيــس والــعــمــالت.

والــمــراجــع. قــائــمــة الــمــصــادر 
فــهــرس الــمــوضــوعــات.

اإلخــالص  وأســألــه  تــعــالــى،  أحمد اهللا  أن  إال  يــســعــنــي  ال  الــخــتــام  وفــي 
رب الــعــالــمــيــن. والــقــبــول، والــحــمــد هللا 
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 الــرحــالــة الــمــســتــشــرق االنــجــلــيــزي «إلــدون رتــر».

عـــام  مـــايـــو   ٢٥ الـــمـــوافـــق   / ١٣٤٣هـــــــ  الـــقـــعـــدة  ذو   ٣    
١٩٢٥م -.

تــاريــخ  مــركــز  الــنــشــر:  دار  نــصــيــف،  مــحــمــد  عبد اهللا بن  د.  أ.   
مــكــة  المكرمة.

٦٨٧ شــامــلــة لــلــفــهــارس.    
استمرت  التي  المقدستين  العربية  الجزيرة  إلى  مدينتي  رحلته  يصف 
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ا  مــرورً أكــثــر مــن عــام بــدأهــا مــن الــقــاهــرة إلــى الــيــمــن، ثــم إلــى مــكــة الــمــكــرمــة 
بـــبـــرك، وحـــلـــي، والـــقـــنـــفـــذة، والـــلـــيـــث، ثـــم غــــادر مـــكـــة الـــمـــكـــرمـــة بـــعـــد الــحــج 

ــا نــحــو الــطــائــف، ثــم إلــى الــمــديــنــة الــمــنــورة. مــتــوجــهً
     

بــمــغــادرة  وتــنــتــهــي  الــمــكــرمــة،  مــكــة  إلــى  الــقــاهــرة  مــن  رحــلــتــه  عــن   
ــا إلــى الــطــائــف. مــكــة الــمــكــرمــة مــتــوجــهً

ثــم  الــمــكــرمــة،  مــكــة  إلــى  وعــودتــه  الــطــائــف،  إلــى  رحــلــتــه  عــن   
واألخــيــرة إلــى الــمــديــنــة الــمــنــورة، ومــنــهــا إلــى الــقــاهــرة عــن  مــغــادرتــه الــثــانــيــة 

طــريــق الــخــرطــوم.
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