
  

 
١- وتــتــضــمــن أهــم نــتــائــج الــبــحــث.

٢- وتــوصــيــات لــلــقــراء والــبــاحــثــيــن.
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ــــرُّ  ــــقِ يُ وكــــرمــــه تـــتـــم الــــصــــالــــحــــات، فـــالـــقـــلـــب  الــــــذي بـــفـــضـــلـــه،  هللا  الـــحـــمـــد 
أن  البحث  هذا  في  حاولت  وقد  العمل،  هذا  إتمام  على  وتوفيقه  بفضل اهللا 
المقدسة،  األماكن  إلى  رحالتهم  في  المستشرقين  جهود  من  جانبًا  أوضح 
ومدينتهما  الشريفين  الحرمين  إلــى  رتــر»  «إلــدون  رحلة  على  الضوء  بإلقاء 
المسلمين،  عبادات  وأدائه  المدينتين،  بأهالي  احتكاكه  وعلى  المقدستين، 
يحمل  وما  االستشراقي  األسلوب  هذا  طبيعة  على  للتعرف  معهم،  وتعايشه 
التي  الرحلة  هذه  وأبعاد  خلفية  ودراسة  وسلبيات،  إيجابيات  من  طياته  في 

الحالي. عصرنا  في  ا  متجددً شكالً  تتخذ  قد 
وكتابه،  رتر»  «إلدون  بالمستشرق  التعريف  البحث  هذا  تناول  وقد 
وصــلــتــهــمــا بـــالـــدراســـات االســـتـــشـــراقـــيـــة، ثـــم الـــتـــعـــريـــف بـــمـــفـــهـــوم «الـــرحـــلـــة» 
الــغــربــيــة  الرحالت  وتاريخ  نشأة  في  نبذة  توضيح  تم  ذلك  بعد  ودالالتها، 
لـــمـــكـــة الـــمـــكـــرمـــة، والـــمـــديـــنـــة الــــمــــنــــورة، كـــمـــا تــــم تـــوضـــيـــح طـــبـــيـــعـــة الـــرحـــلـــة 

واألهــداف الــعــامــة لــلــرحــالــة الــغــربــيــيــن.
المتعلق  المقدستين  للمدينتين  الوصفي  اإلطار  البحث  تضمن  كما 
الــفــتــرة  طــبــيــعــة  ذكــر  عــلــى  اشــتــمــل  والــذي  رتر» ،  الــمــســتــشــرق  «إلدون  بــرحــلــة 
وإبـــراز الــمــكــانــة الــديــنــيــة والــتــاريــخــيــة  الــتــاريــخــيــة لــلــمــديــنــتــيــن زمـــن الــرحــلــة، 

لــلــمــديــنــتــيــن.
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«إلدون  المستشرق  لرحلة  التحليلية  الجوانب  البحث  تناول  كذلك 
أهــداف الــمــســتــشــرق «إلــدون رتــر» مــن رحــلــتــه، والــمــصــادر  رتــر» مــتــمــثــلــة فــي 
رحلته. في  وأساليبه  وصفه  سمات  وكذا  رحلته  في  للمستشرق  المعرفية 
من  به  مرت  وما  االستشراقية  الرحلة  لسير  ا  موجزً البحث  أعقب  ثم 
فــي  رتــر»  الــمــســتــشــرق «إلــدون  بــهــا  ــرَّ  مَ الــتــي   والــقــر مــتــنــاوالً  المدن  مــواقــع، 
عرض  ثم  المنورة،  المدينة  إلى  رحلته  في  وكذا  المكرمة  مكة  إلى  رحلته 
الــمــنــورة  والــمــديــنــة  حــولــهــا،  ومــا  الــمــكــرمــة  مــكــة  فــي  الــبــارزة  لــلــمــعــالــم   وصفه 

ومــا حــولــهــا.
رتر»   الــمــســتــشــرق  «إلدون  رحــلــة  بــتــقــيــيــم  الــبــحــث  مــبــاحــث  واخــتــتــمــت 
إبـــراز أثــر الــخــلــفــيــة االســتــشــراقــيــة لـــ  والـــذي شــمــل  وتــقــديــر قــيــمــتــهــا الــعــلــمــيــة، 
ومـــد تـــجـــرده ومــوضــوعــيــتــه فــيــمــا تــنــاولــه فــي  «إلــــدون رتـــر» عــلــى وصـــفـــه، 
الــمــؤاخــذات الــمــنــهــجــيــة والــعــلــمــيــة  رحــلــتــه، بــعــد ذلــك تــنــاول الــبــحــث بــعــض 
عــلــى الــمــســتــشــرق، ثــم عـــرض أهــمــيــة رحــلــة الــمــســتــشــرق «إلـــدون رتـــر» ومــا 

إضــافــة مــعــرفــيــة. تــشــكــلــه مــن 
            

  
ومــا  بــالــغــرب،  الــشــرق  جــســور  وصـــل  فــي  كــبــيــر  دور  لــلــرحــالت  أن   -١
المعرفي  واإلثــراء  الــغــربــي  الــعــالــم  مــع  الــحــضــاري  الــتــواصــل  تنمية  مــن  لــذلــك 
تجاه  الــغــربــيــة  الــجــهــود  أنتجته  مــا  مــع  الــتــقــارب  جــســور  مــد  عــلــى  يــســاعــد  الــذي 
اآلخر،  على  للتعرف  الغرب،  مع  الحوار  باب  فتح  على  تساعد  التي  الشرق 

وخلل. لَبْس  من  الثابتة  والحقائق  الصحيحة  النظرة  يشوب  ما  وإيضاح 
الــمــعــلــومــات  تـــقـــديـــم  فـــي  االســتــكــشــافــيــة  الـــغـــربـــيـــة  الـــرحـــالت  دور   -٢
وشعوبها  البالد  بهذه  والتعريف  الشرقية،  البلدان  عن  الالزمة  الجغرافية 
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صورة  ونشر  والفكرية،  والدينية  واالقتصادية  السياسية  المستويات  على 
ذاتــيــة يــقــدم بــهــا صــاحــب الــرحــلــة رؤيــتــه لــلــذهــنــيــة الــعــالــمــيــة لــمــكــان مــحــدد فــي 

زمــن مــحــدد.
والــمــديــنــة الــمــنــورة  مــكــة الــمــكــرمــة  امــتــازت الــمــديــنــتــان الــمــقــدســتــان   -٣
ومـــكـــانـــتـــهـــمـــا  لـــهـــيـــبـــتـــهـــمـــا  ا  نــــظــــرً واألرواح،  الـــقـــلـــوب  بـــهـــا  تـــلـــقـــفـــت  بـــجـــاذبـــيـــة 
أوفــر الــوصــف  الــعــظــيــمــة، وبــأنــهــمــا مــنــطــلــق الــثــقــافــة والــعــلــم لــذا كــان ألهــلــهــا 
فــهــم  ا-  مــســتــنــيــرً ــا  مــجــتــمــعً يــكــونــون  كــادوا  الــمــكــيــيــن -وإن  رتــر: (إن  قــول  فــي 
 ــا مـــن الــمــصــريــيــن فـــي الـــعـــلـــوم الـــديـــنـــيـــة، بـــل فـــي عـــلـــوم أخـــر أحـــســـن تــعــلــمً
األزهر  في  درسوا  الذين  المصريين  أولئك  عدا  ما  والتاريخ،  كالجغرافيا 
يــنــشــغــل الــمــكــيــون   .أخــر نــاحــيــة  مــن  الــثــانــويــة  الــمــدارس  فــي  أو  نــاحــيــة،  مــن 

.(١ أو تــســعــة فــي الــســنــة...)( بــهــذه األمــور ثــمــانــيــة أشــهــر 
وزيارة  الحج  إلى  الرحالت  بإرسال  الغربي  االستشراق  اهتمام   -٤
اآلخـــر،  ـا يــتــلــو  مــكــة الــمــكــرمــة والــمــديــنــة الــمــنــورة، ومــتــابــعــة الــمــديــنــتــيــن زمــنـً
األحــــــداث والـــمـــتـــغـــيـــرات عـــلـــى هـــاتـــيـــن الـــمـــديـــنـــتـــيـــن بـــالـــخـــصـــوص،  وتـــعـــقـــب 
والتكيف  المسلمين  مع  للتعايش  المسلمين؛  محاكاة  في  تفانيهم  ا  وأيضً

ــالــة مــمــا لــم يــعــتــاده. ــفــرض عــلــى الــرحّ واألحــوال الــتــي تُ مــع الــظــروف 
ومـــن  الــــطــــرق  بـــشـــتـــى  لــــإلســــالم  الــــوصــــول  يــــحــــاولــــون  الــــغــــرب  أن   -٥
ــــا مــــن أســـالـــيـــب  كــــل مـــنـــفـــذ، ويـــعـــتـــبـــر الـــتـــســـلـــل إلـــــى بـــــالد الـــمـــســـلـــمـــيـــن أســــلــــوبً
بــعــض الــمــســتــشــرقــيــن الــذيــن اســتــخــدمــوا الــوســائــل الــمــلــتــويــة لــدخــول الــبــالد 
 (٢ اإلســـالمـــيـــة وبـــخـــاصـــة الـــدخـــول إلـــى مــكــة الــمــكــرمــة والـــمـــديـــنـــة الـــمـــنـــورة(

.(٤٤٨/٢ (مــديــنــتــا الــجــزيــرة الــعــربــيــة الــمــقــدســتــان) (  (١ )
رحـــلـــة ريـــتـــشـــارد بـــيـــرتـــون إلــــى مـــكـــة والـــمـــديـــنـــة بـــيـــن االســـتـــكـــشـــاف والـــتـــجـــســـس،   (٢ )

ص٣٥.
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بــاســتــغــالل ســواســيــة الــمــســلــمــيــن فــي فــتــرة أدائــهــم لــمــنــاســك الــحــج، بــالــتــوغــل 
هــذا  عــيــن االنــتــســاب الـــى اإلســــالم، حــيــث كـــان  مــدّ بــيــن الــحــجــاج مــتــنــكــريــن 

الــمــنــفــذ لــعــدد مــن الــرحــالــة الــمــســتــشــرقــيــن.
بيئته،  ابن  المستشرق  أن  ندرك  االستشراق  تاريخ  إلى  بالرجوع   -٦
ا لــلــفــت نــظــر الــمــســتــشــرق  ومــا تــضــمــنــتــه مــثــارً لــذا كــان جــانــب شــريــعــة اإلســالم 
 ،(٢ بنفسه( ارتقاء  تلقيها  يحاول  أن  أو   ،(١ بها( التشكيك  أو  دحضها  ليحاول 
ضــد اإلســالم، ومــن ذلــك مــحــاولــتــهــم تــتــبــع  فــقــد ســعــى الــمــســتــشــرقــون لــلــعــمــل 
ــا  الــمــســلــمــيــن والــتــجــســس عــلــيــهــم؛ لــتــصــيــد هــفــواتــهــم فــي مــجــتــمــعــاتــهــم، ســعــيً

لــتــشــويــه صــورة اإلســالم.
إثـــارة  بـــدون  الــمــقــدســة  األمــاكــن  لــدخــولــه  الــمــســتــشــرق  إعـــداد  قـــوة   -٧
هـــذا  حــــمــــدان  نــــذيــــر  ــــى  ســــمّ وقـــــد  اســــتــــشــــراقــــه،  أو  إســــالمــــه  حـــــول  الــــشــــكــــوك 
الـــنـــوع مـــن الــعــمــل االســتــشــراقــي الــمــســتــغــل لـــإلســـالم بـــاإلســـالم الــمــصــلــحــي 
الــمــســتــشــرقــيــن  مـــن  كــثــيــر  دأب  عــلــى  يـــدل  مــمــا   ،(٣ الـــســـيـــاســـي( اإلســـالمـــي  أو 

وصــوالً لــمــبــتــغــاهــم.
مــن  لــلــعــديــد  ورحـــالتـــه  االســتــكــشــافــي  رتـــر  عــمــل  نــــدراج  ا يــتــرجــح   -٨
مستشرق  رحالة  فهو  االستخباراتي،  العمل  دائرة  داخل  الشرقية  البلدان 
ا لــعــمــلــه الــعــســكــري  ظــهــر ارتــبــاطــه لــخــدمــة مــصــالــح بــالده االســتــكــشــافــيــة نــظــرً

خــدمــة الــكــنــيــســة وأغــراضــهــا جــنــبًــا إلــى  وضــع كــبــار الــمــســتــشــرقــيــن أنــفــســهــم فــي  فــقــد   (١ )
لإلسالم،  الغرب  نظرة  وتشكيل  االستشراق  االحتاللية،  حكوماتهم  خدمتهم 

ص٣٧ بــتــصــرف يــســيــر.
ــا  ــا لــلــمــجــابــهــة أقـــو مــن االهــتــمــام الــجــدي بــهــذه الــحــضــارة ســعــيً يـــروا وجــهً (لـــم   (٢ )
االســتــشــراق  عــلــيــهــا...).  الــســلــبــي  والــتــأثــيــر  هــدمــهــا  إلـــى  أو  مــنــهــا  االســتــفــادة  إلـــى 

ص٢٧. أهــدافــه ووســائــلــه، 
ص٣٥. مــســتــشــرقــون ســيــاســيــون جــامــعــيــون مــجــمــعــيــون،   (٣ )
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١)، إضــافــة إلــى تــنــكــره ثــم اخــتــفــاء أثــره آخــر  جــنــبًــا إلــى جــهــوده االســتــشــراقــيــة(
حــيــاتــه كــمــا هــو حــال أغــلــب الــجــواســيــس.

وصفٍ  من  الرحالة  يعرضه  ما  على  الرحالت  هذه  مثل  في  البحث   -٩
لــآلثــار اإلســالمــيــة الــتــي طــالــتــهــا اإلزالــة أو الــتــطــويــر، ومــا يــعــرضــه مــن عــادات 
أهــــل الــمــديــنــتــيــن وتـــقـــالـــيـــدهـــم وبــيــعــهــم وشـــرائـــهـــم ودروســــهــــم ومــنــاســبــاتــهــم 
تشكل  كما  االجتماعية،  الحياة  عن  ثرية  مادة  يشكل  ذلك  وكل  وحديثهم، 

اآلن. أسماؤها  تبدلت  أو  غابت  ومواقع  ألماكن   كبر أهمية  الرحالت 
                    


بـــالـــتـــاريـــخ  الـــمـــخـــتـــصـــة  الـــبـــحـــثـــيـــة  لـــــمـــــراكـــــز  وا الــــجــــهــــات  تـــهـــتـــم  أن   -١
واآلثـــار بــمــا ذكــر رتــر عــن آثــار الــمــديــنــتــيــن الــمــقــدســتــيــن، خــاصــة  الــحــضــاري 
رتر  ومعلومات  السابق  من  أكثر  باآلثار  يهتم  عهد  على  مقبلة  البالد  وأن 

ونــادرة. مــهــمــة 
مــنــهــا  يـــكـــون  مـــا  وخـــاصـــة  الــمــســتــشــرقــيــن  رحــــالت  مــتــابــعــة  ضــــرورة   -٢
مــتــصــالً بــالــحــرمــيــن الــمــقــدســيــن، بــالــتــرجــمــة والــتــقــيــيــم، والــتــحــري والــتــحــقــيــق، 
ومــعــرفــة  الدينية،  لألمور  كتاباتهم  في  الخلط  مواضع  تهذيب  ذلك:  ومن 
أســالــيــب الــمــســتــشــرقــيــن فــي الــطــعــن فــي الــديــن، والــتــنــبــه لــذلــك، وتــصــحــيــح مــا 

ــبــس. تــتــضــمــنــه كــتــابــاتــهــم مــن أخــطــاء، وتــوضــيــح مــا فــيــهــا مــن لَ
الــمــجــتــمــع،  تـــســـود  الـــتـــي  الــســلــبــيــة  االجــتــمــاعــيــة  الـــظـــواهـــر  مــعــالــجــة   -٣
إبـــراز  مــمــا يــعــكــس صـــورة غــيــر مــقــبــولــة عــن اإلســـالم وأهــلــه، وفـــي الــمــقــابــل 

الــجــوانــب اإليــجــابــيــة واســتــثــمــارهــا.

رحـــلـــة ريـــتـــشـــارد بـــيـــرتـــون إلــــى مـــكـــة والـــمـــديـــنـــة بـــيـــن االســـتـــكـــشـــاف والـــتـــجـــســـس،   (١ )
ص١٦.
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اإلســــالمــــي  لــــــتــــــراث  ا يــــخــــص  مـــــا  تــــتــــنــــاول  لــــتــــي  ا لـــــمـــــصـــــادر  ا نــــشــــر   -٤
باللغات  المعتدلة  القويمة  بالصورة  باإلسالم  يتصل  ما  وكل  وحضارته، 
حــتــى  اإلسالمية،  بالمقدسات  يتعلق  ما  خاصة  واضحة،  بصورة  االجنبية 

األجــنــبــيــة. ا عــلــى الــمــســتــشــرقــيــن فــي الــلــغــات  ال يــكــون ذلــك حــكــرً
ضـــرورة  إلـــى  الـــهـــادف  واإلعـــــالم  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  أربــــاب  حـــث   -٥
ا  توضيحً اإلعالمية  والبرامج  الدراسية  والمناهج  التربوية  الخطط  تضمين 
يــتــصــل  مــا  وكــل  اإلســالم  يــفــتــأ نــحــو  ال  الــذي  الــغــرب وســعــيــه الــحــثــيــث  لــرؤيــة 
األفــــراد بــالــمــخــاطــر والــشــبــه الــتــي تــثــار مـــن الــمــســتــشــرقــيــن  بـــه، وكـــذا تــوعــيــة 

والــتــاريــخ عــن طــريــق الــمــتــخــصــصــيــن لــتــوضــيــح ذلــك. حــول الــديــن 
الحوار  بل  سُ تعزيز  لمحاولة  المستشرقين  مع  للتواصل  السعي   -٦
طــريــق  عــن  الــحــكــيــم،  سبيل اهللا  إلــى  أحــســن  هــي  بــالــتــي  الــدعــوة  بــه  تــتــم  الــذي 
وإتــاحــة  الــجــامــعــات،  الــتــي تــقــيــمــهــا  والــنــدوات  الــســيــمــنــارات  أو  الــمــؤتــمــرات 
ــعــزز جــوانــب  حــضــور ذلـــك لــلــمــتــخــصــصــيــن مــن دارســـي وخـــرجـــيّ الــقــســم لــيُ

ي مــمــارســتــهــم الــفــعــلــيــة. تــخــصــصــهــم ويــثــمــر تــعــلــيــمــهــم ويــقــوّ
بــهــذه  االجــتــمــاعــي والــرســمــي  تــقــديــرهــا  عــلــمــيــة لــهــا  جــهــة  أن تــتــكــفــل   -٧
التوصيات  بهذه  معنية  جهة  كل  تخاطب  ثم  بها،  تقتنع  أن  بعد  التوصيات 
هــذا  يُزهر  حــتــى  وتوصيات،  نــتــائــج  من  الــبــحــث  إلــيــه  انــتــهــى  مــمــا  يــخــصــهــا  بــمــا 

شاء اهللا. إن  ا  مــثــمــرً عــلــمــيًــا  ــا  واقــعً الــنــظــري  الــجــهــد 
لــمــا  واإلشـــــارة  الــتــنــويــه  الــمــتــرجــمــيــن  أعـــمـــال  تــضــمــن  أن  ضــــرورة   -٨
أصــل  ال  الــتــي  األمــور  مــن بــعــض  االســتــشــراقــيــة  الــرحــالت  هــذه  مــثــل  فــي  يــرد 
يــلــتــقــي  ألن الــمــســتــشــرق  وذلــك  واألقــاويــل  اإلشــاعــات  ــبــيــل  قَ مــن  هــي  بــل  لــهــا 
فــي رحــلــتــه بــاألهــالــي فــيــنــقــل كــل مــا يــســمــع، بــاإلضــافــة إلــى بــعــض األحــكــام 
عموم  من  المستشرق  يقتبسها  التي  اإلسالمية  بالشريعة  المتعلقة  الفقهية 
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قول،  من  أكثر  يحتمل  قد  مما  أو  له  أصل  ال  أو  ا  ضعيفً يكون  قد  مما  الناس 
والتنبيه  غيره،  من  والصحيح  القوي  وبيان  فيها  الراجح  توضيح  فيتطلب 
حــقــيــقــة  وال  ــا  اجــتــمــاعــيً الــمــســلــمــيــن  حــقــيــقــة  عــن  ــر  ــبِّ ــعَ يُ ال  مــمــا  ذلـــك  مــثــل  عــلــى 
مــمــا  األمــور  هــذه  بــعــض  عــلــيــه  ــشــكــل  تُ الــبــســيــط  الــقــارئ  ألن  وذلــك  اإلســالم؛ 

قــد يــتــســبــب فــي نــشــوء الــمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة.
جميع  من  ه  حقّ الموضوع  وفيت  قد  أني  عي  أدّ ال  البحث  نهاية  وفي 
 ـــصـــار لـــت قُ هـــذا الــجــهــد الـــمـــتـــواضـــع، ولـــكـــن حــســبــي أنـــنـــي بـــذَ نـــبـــه فـــي  جـــوا
هــذا  ــســهــم  يُ أن  جــــو  ألرْ وإنــــي  ـــا،  وســـعً ذلـــك  ســبــيــل  فـــي  خــــر  أدّ ولـــم  جـــهـــدي، 
ـــوم بـــهـــا الــمــســتــشــرقــون فــي  ـــقُ يَ الـــبـــحـــث فـــي تـــوضـــيـــح بـــعـــض األســـالـــيـــب الـــتـــي 
ســبــحــانــه،  توفيق اهللا  فــمــن  أحــســنــتُ  فــإن  بــاإلســالم،  يــتــصــل  مــا  مــع  تــعــامــلــهــم 

وإن أخــفــقــتُ فــمــنــي ومــن الــشــيــطــان.
ــا  ومــبــاركً مــتــقــبــالً  الــجــهــد  هـــذا  يــجــعــل  أن  تــعــالــى  من اهللا  جــــو  ألرْ وإنـــي 
وإنه  السبيل،  واء  سَ إلى  والهادي  الموفِّق  هو  تعالى  واهللا  ا،  وشافعً ا  ونافعً

ــمَ الــنّــصــيــر. ونِــعْ ــم الــمــولــى  نِــعْ
رب  هللا  ــــد  والــــحــــمْ ولـــلـــمـــســـلـــمـــيـــن،  لــــي  ــــغــــفــــر اهللا  يَ أن  دعـــــــاءٌ  وخــــتــــامــــي 
مــحــمــد  ـــدنـــا  ســـيّ والـــمـــرســـلـــيـــن،  األنـــبـــيـــاء  خـــاتـــم  عـــلـــى  وصلى اهللا  الـــعـــالـــمـــيـــن، 
ــويــم إلــى  ــهــم الــقَ ــار عــلــى نــهــجِ ــبــعــهــم وسَ ــن تَ ومَ وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن، 

يــن. الــدِّ يــوم 
ــه ــوفِــيْــقِ تَ ــهِ وَ ــدِ الــلّ ــمْ بِــحَ ــمَّ  تَ


