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Abstract 

Humanity knew the trip as a human act at all stages and in different forms, carrying different 

experiences where the daily and the imaginary were mingled by significant signals and colours. From this 

point, the trip is generally one of the first expressive forms in which the writing is used in the personal 

pronoun I without embarrassment, and shapes that constantly raise the image of the other. Therefore, it 

makes the trip open text in all fields and in different forms, either partial or complete with the reconstruction 

of Vladimir Kreznski. In addition, it is by nature omnipresent in history, mythology and literature without 

forgetting ethnography, it is one of the symbolic and thematic models of the productive literature. 

Considering that the trip is an open text, it cannot be textured in a box that determines its nature in a 

certain way that narrows the liberation of the text from expansion and its spread on other essential fields. 

According to this thematic I am going to explore the following items: 

-The open affiliation for the trip 

-Awareness of the journey text and speech 

Taking advantage of reading the three streams critics, one of it is the travel literature (spy) as Edward 

Said (1978). Moreover, some of it considers the trip or the travel literature as a cultural exchange as Rana 

Qabani, and the third stream considers the travel literature as a genre worthy of attention because of the 

multiplicity of voices and through it the clearness of nations cultures. I am focusing on my study on the 

journeys of John Mandeville, this book tells the story of Mandeville flights in Jerusalem, Egypt, Jordan, 

Syria and China, as well as this book provides the reader with further information on the European spirit that 

spread with hatred toward Muslims in the middle ages .voiding sweeping generalizations and negative view 

of orientalist writings about Jerusalem (El Qods), especially the aesthetic dimension and the Western critique 

in travel literature mainly in Serine’s Hot and Catherine’s Sampson studies, by monitoring a middle 

approach that can benefit from foreign travel literature study on the East in general and in Jerusalem in 

particular. 

Keywords : Perspective of Orientalist Travelers, Critical Studies, image of the other. 

 

                                                 
1 This article is an enlarged version of the text presented in the "Jerusalem Symposium in Modern World 

Literature" held at the University of Jordan from 21-23 March 2017. 
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 اخلة: ملخص املد

عرفت البشرية الرحلة ابعتبارها فعال إنسانيا يف كل 
املراحل، وأبشكال خمتلفة حاملة لتجارب وخربات اختلط 

 فيها اليومي ابملتخيل بتلوايت وإشارات دالة 

ومن مث فإن الرحلة عموما هي من أوىل األشكال 
التعبريية اليت استعملت فيها الكتابة بضمري األان دون 

شكال اليت تطرح فيها ابستمرار صورة حترج، ومن األ
اآلخر، هذا األمر الذي جعل الرحلة نصا مفتوحا على  
كافة احلقول أبشكال مكتملة وجزئية وهي بتعبري فالدميري  
كريزنسكي هي بطبيعتها متعايشة ومشاركة للتاريخ 
وللميثولوجيا ولألدب دون احلديث عن اإلثنوغرافيا، إهنا 

ية والرمزية من االدب األكثر احدى النماذج الثيماتيك
 إنتاجا.

وعلى اعتبار أن الرحلة نص مفتوح فإنه ال ميكنها 
أن تتسيج يف خانة حتدد جتنسها بصفة معينة تضيق من 
حترر النص الرحلي من اتساعه وانتشاره وهجومه الضروري 
على حقول أخرى، وهلذا فإن القول بنصيتها هو انفتاح 

طاابهتا املستندة على طريف على دينامية الرحلة، وعلى خ
 الذات واآلخر وجسور التعبريات املختلفة عنهما وحوهلما.

 ووفق هذا الطرح سأعاجل يف مداخليت مايلي:

 االنتساب املنفتح للرحلة-

 الوعي ابلرحلة نص وخطااب  -

مستفيدة من من اطالعي لتيارات نقدية ثالث 
 1978بعضها يعترب أدب الرحلة جوسسة كإدوارد سعد)

(وبعضها يعترب أدب الرحلة  يعترب أدب الرحلة تبادال 
دب الرحلة على ثقافيا كران قباين، وتيار اثلث ينظر إىل أ

ألن فيه تعدد فيه أصوات  ابالهتمام أنه جنس أديب جدير
 املؤلف وتتضح من خالله ثقافات الشعوب   

وسأركز يف دراسيت هذه على رحالت السرير جون 
الذي حيكي قصة رحالت ماندفيل  ماندفيل، هذا الكتاب

. وذلك أن قدس ومصر واألردن وسوراي والصني،يف ال
الكتاب يقدم للقارئ األوريب معلومات هامة بعيدة عن 
روح البغضاء اليت انتشرت جتاه املسلمني يف القرون 
الوسطى، متجنبة  التعميمات اجلارفة و النظرة السلبية 

ة البعد اجلمايل لكتاابت املستشرقني حول القدس، خاص
ونقد الغرب يف أدب الرحالت يف دراسات سريين هاوت 
وكاترين سامبسن، وذلك برصد منهج وسطي ميكن 
اإلفادة منه يف أدب الرحالت األجنبية حول الشرق 

  بشكل عام والقدس بشكل خاص .

  متهيد

 اليت املواضيع أحد معاجلة املوضوع هذا ناوليت 

 ابعتبار احلديثة، النقدية الدراسات يف هامة حمطة شكلت

 كل به توحي ما كل حسب وشرفه املكان قداسة

 امللك أرض وهي هللا، أرض هي فالقدس. الدايانت

 والرسل، األنبياء مهد إهنا مث امليعاد، أرض وهي العظيم
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 ألغراض أو متطلعا سائحا إما ابحث من أكثر زارها دقول

 التجارية أو الدينية أو العلمية الضرورات استدعتها أخرى

 والغاايت املقاصد واختلفت تعددت ومهما. السياسية أو

 العريب واملشرق خاصة القدس إىل الررحلة شكلت فقد

 غرافياجب  أو الرحالت؛ أبدب يسمى أدبيا جنسا عامة،

 الررحالت، تصنيف ويف .األدب بتارخيانية أو األدب

 .ابالستشراق شرقال إىل الرحلة مسيت

 :الرحلة -1

 كل يف إنسانيا فعال ابعتبارها الرحلة عرفت 

 اختلط وخربات لتجارب حاملة خمتلفة، وأبشكال املراحل

( اجلميل فالوص2) ابملتخيل الواقعي اليومي فيها
 كافة على مفتوح نصر  فالرحلة دالة، وإشارات بتلوينات

 فالدميري بتعبري ي. وهجزئية أو مكتملة أبشكال احلقول

 للتاريخ ومشاركة عايشةمت بطبيعتها هي :كريزنسكي

 إهنا ..وغرافياثناإل عن احلديث دون واألدب وامليثولوجيا

 األكثر األدب من والرمزية التيماتيكية النماذج إحدى

 2إنتاجا

 مثل مثلها الرحلة رتطأت فلقد؛ العموم وعلى 

 الرتاثي اإلرث شكلت اليت الطويلة السردية النصوص

 ووجهات ،العني بثقافةو  الواقع، وببصمات ابخليال املمتلئ

وإبضاءات لألان/الذات والنحن،  اآلخر، حول خمتلفة نظر
 سرود تلمرع دينامية أشكال معونسجت وشائج متعالقة 

" الذات معرفة" أجل من وتطرعمها وحتفزها التجربة
 واالستشراق 3العامل على واالنفتاح للمعرفة وسيلة ابعتبارها

 وأجناسه األدب جمال إىل السردية اإلضافات أحد هو

 مفهومه؟ فما ،املعروفة

                                                 
ينظر: حليفي شعيب: الرحلة يف األدب العريب )التجنس، آليات   2

الكتابة، خطاب املتخيل(، دار القرويني، الدار البيضاء املغرب، 
 6، ص2003، 2ط/

 .51املرجع نفسه، ص 3

  :االستشراق -2

 الدراسة هو الواسع معناه حيث من االستشراق 

 السياسي ابحلضور حمكوما كان ملا، و الشرق دانللب العاملة

 ذلك وبعد األوسط والشرق األدىن الشرق يف الفرنسي

 بشكل نفسه كررس فقد إفريقيا، مشال يف ابالستعمار

 الفرنسي االستشراق نإ حيث ربية،الع للبلدان خاص

 املوسوعي الفكر بفضل املعمودية رمج إىل رفع الذي

 جزئيا احتوته ما وبعد"إنسُي النزعة"  والرومانسية واألنوار

 .4وإثنوغرافيا مناضال أمسى ؛الدول خدمة

 كادمييأ كلفظ واالستشراق 

(Orientalisme) م1838 عام يف إال يعرف مل ،
 خالل أفضت قد ابلشرق عنيت اليت األعمال أبن علما

 ترمجة صدور بينها ومن النتائج، بعض إىلم 18 القرن
 قبل من م(1783-1704( ما بني )وليلة ليلة ألف)

 لدن من القرن وترمجة األنوار عصر بداية يف قاالن أنطوان

 عام مصر حول رسائل أو م1783 يف سافري كلور
 . 5ابلفعل ابل ذات هي اليتم 1786

 أنور حذرر فقد املصادر، بعض مجةتر  وعن 

 العريب اإلرث شوهت قد ألهنا الرتمجات هذه من اجلندي

 من هناك جند، األدب جمال يفو :" قال ولذلك اإلسالمي،

 ليلة ألف) وكتاب مرجعا (األغاين) كتاب يعترب الزال

 مثل على االعتماد حماذير من الرغم على مصدرا (وليلة

 احملاضرات، كتب من هاغري  أو التآليف من النوع هذا

                                                 
)من اإلنسية إىل  )(Savant، دانيال ريغ: االستشراق العامل 4

، اجمللس األعلى 4سياسة(، تر: حممد ايحياتن، جملة معامل، عدد 
 .29، ص2011للغة العربية، اجلزائر، 

 .29املرجع نفسه، ص 5
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 الكتب، هذه مبصادر التذكري إىل دائمة حاجة يف وحنن

 .6"إعدادهاو  كتابتها على قاموا الذين أمر ومراجعة

 يشري أبن االستشراق لفظ من الناس ينتظر ومل 

 النظر وإعمال واملخطوطات الشرقية اللغات تدريس إىل

 إال واملنقوشات الصور استقدام أو الشرق جمتمعات يف

 عميق عامل الكتشاف احلقيقية الظروف خرتسُ  أن منذ

 وبعيد ،ابأللغاز مليء عامل عن عبارة كان الذي للشرق

 الوسطى أورواب حدود بعد يبدأ مغاير، عامل أي وغرائيب،

 جزءا ويشمل بل والياابن، الصني ضفاف غاية إىل وميتد

 يةالنفع حدوده من أبعد إىل ميتد فالشرق ،إفريقيا من كبريا

 هي األوىل اخلطة كانت لقد، و ما حدر  إىل لضيقةاو 

 إلقامة (فالفارسية والعربية الرتكية،) الشرقية اللغات تدريس

 .7اإلسالمية البلدان ومع معها عالقات

 األفراد فضول موضوع األدىن الشرق يكن ومل 

 إلنسانية،ل  كمهد فشيئا شيئا يبدو كان بل وحلمهم

 أصله، التاريخ استمد يضاأ فيهو  الدايانت ولدت ففيه
 وسوراي ومصر اليوانن يف اكتشفت قد املاضي فأطالل

 وابحتالل القدمية الكتاابت فك يف وشرع الرافدين، وبالد

 وبفك (تونس املغرب، جلزائر،)ا  إفريقيا لشمال فرنسا

 ذهنية خارطة لديها متثلت القدمية الكتاابت شفرات

 .8املتوسط وراء ما يف الواقعة للبلدان

 على األجانب هتافت واألداة؛ الفكرة وابمتالك 

 وأرض العظيم، امللك وأرض هللا، أرض ،القدس زايرة

 وأرض املقدسة، الشريفة واألماكن وأورشليم، امليعاد،

 القدس مدينة وتتمتع" األنبياء، وبالد ةيالدين املعجزات

ابستمرارية فريدة تتحدى  ختتص ألهنا كبرية خبصوصية
 هبا ومرر  العامل، حضاراتالتقت داخلها  التاريخ، فقد

                                                 
أنور اجلندي: مسوم االستشراق واملستشرقني يف العلوم اإلسالمية،  6

 .10دار الشهاب، ابتنة اجلزائر، د/ط، د/ت، ص
 .30يغ: االستشراق العامل، صدانيال ر  7
 .31ينظر: املرجع نفسه، ص 8

 أحد دائما كانت كما الغزاة، وجحافل واألابطرة األنبياء

واحلديثة،  القدمية اإلمرباطورايت بني التصادم مراكز
 ويف مررة،فتعرضت للتخريب يف حياهتا الطويلة ست عشرة 

 قويةب وتعود جديد، من احلياة إىل تنهض كانت مررة كل

 يف مهما دورا فلعبت األنبياء، حكمة هبا جتلت ،متعافية
 اإلسالم معجزة اإلسراء وشهدت الثالثة، األداين

 الشريفني، احلرمني واثلث، القبلتني أول وهي الكربى،

 عليه املسيح السيد دعوة ووهادها جباهلا وشهدت

 لفلسطني ظلت وقد حمفوظ، اتريخ للعرب وهي السالم،

 الصهيونية ملؤامرةا بدأت حىت مدهنا أكرب ومن كالقلب

 ابلتايل وأصبحت وبراثنه، االحتالل نري حتت ووقعت

 .9"احلديث اترخيهم يف العرب يواجه حتدر  أخطر

 :املستشرقني الرحالة كتاابت  -3

 عن عربية أبقالم كتاابت غياب ظل يف 

 يف وخاصة العربية، البالد يف سائدة كانت اليت األوضاع
 الذين ستشرقني،امل كتاابت من كثري جدوُ  فلسطني،

 وسياسية، أدبية، عدرة؛ جماالت يف كتاابهتم على اعتمد

 على وعسكرية وثقافية واقتصادية وعلمية واجتماعية
 كان اليت الكتاابت؛ تلك على املطلع أغراض بحس

 أصدقائه أو أهله إىل الرحالة من رسائل عن عبارة بعضها

 وصف كتاب شكل على أو وات،ابابال إىل أو

 .ومشاهدات

 كتاب صاحب املوسى سليمان املؤرخ ويشري 
 أركوليب الفرنسي أنر  إىل (وفلسطني األردن يف حالت)

(Arcolbi) العربية، املنطقة زاروا الذين الرحالة لأو  هو 

 الدولة حكم أثناء ،م700 عام فلسطني وخصوصا

 أشهر، تسعة فلسطني يف ةالرحال هذا أقام حيث األموية

 والناصرة وأرحيا حلم وبيت أمضاها متنقال بني القدس

                                                 
حممد أمحد صاحل: السياسة الصهيونية لتغيري الرتكيبة الدميغرافية  9

قبل أن تضيع القدس، جملة العريب، وزارة الغعالم، الكويت، عدد 
 .22-21، ص:2000، ديسمرب 505
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 كثرة هو( يبلأركو ) الرحالة هذا أدهش الذي ولعل وايفا،

 اليت نفسها الدهشة وهي فلسطني، يف الزيتون أشجار

 ابلد ويلي الربيطاين هو آخر رحالة لكتمت

(Wilibald) اليت األرحيية تلك على وبناء م،721 عام 

 املؤمنني حنص القدس يف يبلأركو  الفرنسي الرحالة هبا شهر

 الروح لتنقية األرحيية تلك من للغنيمة ومشاهدهتا بزايرهتا

  .10اجلسدي ابلصفاء واإلحساس

 قال فلسطني يف سائدا كان الذي لألمن ونظرا 

 سائد الوفاق إن :"م867 عام مذكراته يف احلكيم برانرد

 بينهم التعاون أن كما  ومسيحيني مسلمني السكان بني

يف  مياحلك هذا مثلها يشاهد مل اليت األساس  ميزهتم هو
 برحلة  ساولف قام 1102 عام . ويفقبل من مكان أي

 هذه تكن مل حيث الصليبية، احلروب زمن يف فلسطني إىل

 استطالعية رحلة كانت وإمنا سياحةو  وصف رحلة الرحلة

 مبثابة كانت هناإ أي عسكرية ألهداف واستكشافية

 العرب مةمقاو  كانت كيف ساولف بنير  حيث جوسسة،

 .11"الشاملة حلربا أسلوب تتبع للغزاة واملسلمني

 اشتهر اليت واملروءة والشهامة احلماية ذكر وعلى 

 الربيطاين سجل فقد اإلسالم؛ جميء وبعد بلق العرب هبا

 من احلج إىل الرحلة تفاصيل الرحلية كتاابته يف تريسرتام

 ةري عش هناك كانت أنه وكيف احلرام؛ هللا بيت إىل القدس
 دبس أيب قرية يف تقطن اليت العريقات عشرية تدعى

 مث أرجيا إىل القدس من احلجاج ترافق القدس، من لقريبةا
 كما اهلجمات، من محايتهم أجل من األردن هنر إىل

 من يتدفؤون كانوا القوم هؤالء أن سترياميتر  الحظ

 كان وبعضهم األشجار من يقطعونه كانوا الذي احلطب

 إىل ابإلضافة القدس، أهل إىل والفحم باحلط ببيع ينتفع

                                                 
سناء غرموش: القدس يف عيون الرحالة األجانب )مدينة  10
-thawra.say-pintتسامح واإلخاء(، موقع إلكرتوين: ال

view.net 
 ينظر: سناء غرموش، القدس يف عيون الرحالة األجانب. 11

 أن فاملالحظ ،عكا إىل ورانح من القمح أكياس محل

 شاهدها اليت األوضاع كل نقل يف يدقق كان الرحالة هذا

 .12ابلقدس وخاصة بفلسطني، هتقامإ أثناء

 القرون رجالت آخر أن إىل الدراسات وتشري 

 Filix)فابري فليكس األملاين رحلة كانت الوسطى

Fabri) مرات املقدسة األماكن زار الذي القدس، إىل 

 م1484 عام والثانية م1457 عام األوىل ثالث؛

 الدومينكان دير يف إخوانه إىل رسائل بعث وأثناءها

 األماكن لتلك اليومية مشاهداته يف كتاابت تناولت

 امع فكانت األخرية الرحلة أما املقدسة، الشريفة
 13م1489

 األول اجلزء أن إىل نعينع سهري الباحثة وتشري 

 مذكرات ثلمي القدس إىل رحلته حول فابري كتاابت من

 على فابري قطعه الذي الوعد حسب يومية ومشاهدات

 دقيق وصف وهو الدومينيك مجاعة من للرهبان نفسه

 شذاها ينتشر اليت القدس يف فابري شاهده ما لكل جدا

 ذلك وإىل مجاهلا إىل أشار حيث العامل، أحناء كل يف

 املسيحيني بني سائدا كان الذي التعايشو  التسامح

 املماليك، حكم عهد يف وهذا اليهود، من وقلة واملسلمني

 السلطان إىل اليهود طلب من فابري سخر ولقد

 دفن مكان كوهنا صهيون كنيسة يف املتمثل اململوكي،

 هبذه اليهود يقم مل": قالف -السالم عليه- داوود النيب

 كانوا وإمنا امللوك، مقابر واحرتام تبجيل رردجمل املطالبة

 الكنوز على والعثور امللوك توابيت إىل الوصول يف أيملون

 14"حقهم من أهنا بزعم هناك، بوجودها يعتقدون اليت
 اخلاص الباب وأغلق ،الطلب هذا  السلطان رفض ولقد

 .ابلدير
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 يف اليهود عدد  أن على فابري الرحالة ويؤكد 
 يتجاوز يكن مل إذ قليال، عددا كان املتكررة، هزايرات أثناء

مزاعم اليهود  الرحالة هذا كذب ولقد يهوداي، مخسمائة
 الذين ادعوا االحتقار يف العامل.

 ؛العريب الشرق أحناء يف  الرحالت وتوالت 

 رحلة ومتثل وفلسطني، وسوراي واألردن مصر يف خاصة

 قرنال بداايت يف (Shateau Brayane) نبرااي شاطو
 شاطو دورن حيث الرحالت مأو  بل الررحالت أهم ،م17

 يف م(1807-1806) بني ما مشاهداته كل نبرااي
 إىل ابريس من املسار:)بعنوان م1811 عام صدر كتاب

 ،فرنسا يف كبريا اهتماما لقي الذي الكتاب هذا(، القدس
 أبن النقاد وجيزم آنذاك؛ الرحالت أدب يف مةق عدر  ولقد

 لالستشراق اجليدة البداايت ابمتياز ثلمي املؤلف هذا

 بعده زار قد الرحالة من العديد أن رغم ،احلديث الفرنسي

 جيد مل كتبوه ماأن  إال الرحلة تلك عن وكتب القدس،

 هذه خضم يف:" ريغ دانيال يقول .الصدى نفس

 شاطو مثل كتاب وراح جديدة، هنضة إعداد مت الظروف

 يبحثون وكأهنم الشرق ونجيوب نرفالو أ والمارتني ،براين

  آخر نورا كتشفواا  الرسامني من العديد.. أصوهلم عن

 الغابرة، ابألزمنة تذكر ومواقف وشخوصا شديدة وتباينات

 اليت الدينية األفكار خرجت األمصار، هذه من قلت

 وقوانينا واخلاصة العامة أخالقنا على أتثري أميا أثرت

 اآلراء جل نشأت األمصار هذه ويف االجتماعي، ووضعنا

 على نتعرف أن مبكان املفيد من فإنه مثر  ومن حتكمنا، اليت

 واألعراف األفكار هذه فيها نشأت اليت األماكن

 .15"كرستها اليت األمم وطبيعة والروح والسلوكات

 وبروحانياته ابلشرق نبرااي شاطو أغرم ولقد 

( وليلة ليلة ألف) قرأ قد كان فهو ،زمن منذ وسحره
 فهو ولذلك الفنانني، ولوحات التاريخ كتب ىعل انكبر 

 هناك، ينتظره الذي ما يعرف كان القدس، إىل سافر ملا

                                                 
 .32دانيال ريغ: االستشراق العامل، ص 15

 ( الالقدس إىل ابريس من املسار) كتابه قارئ فإن ولذلك

 من إحساس جيد مناإو  والفضول، االكتشاف مسة جيد

 حممرال مفسرا فبدأ األرض، هذه يف أصله عن يبحث

 بعضها تفاصيل تتناقض قد اليت خييةالتار  الوقائعو  ابحلقائق

 ال؟ كيف روحية نظرة له كانت لقد املنظر، عفوية مع

 إيراد يف يتمعن فهو لذلك األنبياء، مهد زار قد وهو
 احلضارات مهد إىل احلج من نوع وكأنه الطريفة لتفاصيلا

 وأخذ ماضيها، لتصوير األطالل على والوقوف القدمية

 لجر  مسار هو مساري إن :"قال لذلك .منها العرب

"، واملاء واألرض السماء يرى حيث إىل أصال انطلق
 من الرحلة نظر وجهة من أساسا مرجعا مؤلفه ويعترب

 .16الشرق إىل أورواب

 شاطو يبدو الكتاب، من األقسام بعض ويف 

 والتارخيية الدينية األحداث مبواقع خاصة مستمتعا نبرااي

 األداين ومهد موطن ألهنا القدس يف خاصة والروحية،

 عرفةمب للتزود فرصة الكتاب هذا كان ولقد السماوية،

 أدب يف مثله ليؤلفوا والدراسني لباحثنيلتنافس او  الشرق،

 إال ختصصاهتم، ختص اليت ابملعلومات التزود أو ،الرحالت

 ألن ذلك، فعل يستطع مل فإنه مثله يبدع أن حاول من أن

 ال تصورو  أوال سإحسا فهي تقليدا تكون أن قبل الكتابة
 من هناك كان نإو  صاحبه، إال وتفسريه هتقليد ميكن

 خادمه نهإف نبرااي شاطوب أسلو  من االقرتاب استطاع
 يكتب ظل وحيث القدس، إىل دهسي رافق الذي جوليان

 إال ذلك عن يفصح مل أنه إال شاهده ما كل اآلخر هو

 طواش خادم جوليان:)بعنوان كتاب يف م1901 عام

 (.نبرااي

 الروسي الكاتب زار م1948 عام ويف 

 اخلالدة الرائعة األدبية املؤلفات صاحب غوغول نيكوالي

األماكن  خالهلما زار أسبوعني، قرابة هبا وبقي ،(القدس)
 الفلسطينية، للمدن احلضارية املعامل على وتعرف ،املقدسة
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 ما قال فلسطني وصف أصدقائه أحد منه طلب وملا

 أقول ماذا عاتقي؟ على ألقيتها مةمه أية تعلم هل" :يلي

 لك، أرمسها وأوصاف ألوان أيرة اآلخرون، قاله ما كل بعد

 السيد عليها مرر  اليت األماكن تلك تقول أن تستطيع ماذا

القرب املقدس، القيامة، املكان الذين ظهر منه  املسيح،
 ترتك؟ أن كنا ماأل هذه تستطيع انطباعات أيةاملخلص، 

 لك أحكي أن أستطيع الذي ما دريأ وال أعلم ال حقا

 كم بنفسي، وأرى أعرف كي برحليت قمت ،فلسطني عن

 .17" ...قليب جفاف كبري هو

 الروسي الرحالة كتابه من أخرى رسالة ويف 

 عن وكلماته أبحاسيسه مجيلة تشكيلية وحةل غوغول

 والتني الزيتون  وأشجار ،ةالشاسع وغاابهتا فلسطني مجال

 األزرق إىل العسلي إىل ضالف من الشمس وأشعة

 أكتب :"قائال يكتب كذلك أخرى رسالة ويف .املسائي

 كانت إيل رسائلك بسالم، وصلت أنين ألخربكم إليكم

 بشكل نفسي أأتمل أن على أعانتين فقد ضرورية،

 أربع بعد يأ م،1852 عام غوغول تويف "،أفضل

 لألب كتبه ما آخر هذا وكان للقدس، زايرته من سنوات
 متنقال القدس زار عندما وشعوره إحساسه واصفا همانفي

 .بلده من قادما بريوت من إليها

 :الرحلة أدب -4

 امتدادا الغربيني والرحالة الرحالت أدب عديُ  

 من هو بذاته واالستشراق واملستشرقني، االستشراق حلركة

 حترص تزال وال كانت اليت الغربية مرباطورايتاإل تراث

 الرحالت وحىت. العربية اجلزيرة يف مصاحلها دوام على

 ابلسياسة مرتبطة كانت األكادميي الطابع ذات العلمية

 عن تدحا ما واندرا واحلضارة، ابلعلم ارتباطها من أكثر

 اليت العلمية األهداف إىل ابإلضافة السياسية، أهدافها

 أوضاع حول مهمة معلومات توفري على كثريا ساعدت
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 واجلغرافية واالجتماعية سياسيةوال االقتصادية املنطقة هذه

 أو البيئية احلياة عن أو والتارخيية واإلسرتاتيجية والعمرانية

 .والنقاش البحث جمهر حتت مجيعها كانت اليت الشعبية

 األشكال منت وقد:" شعيب حليفي يقول 

 فيها يتصادى أجواء وسط الكالسيكية التعبريية

 النصوص كتبت أن فتحتم لثقايف،واب ابلديين االجتماعي

 وخطاب مرجعيته إىل مشدودة وهي تلك، السردية

 إىل الرحلة سعت حبيث التجنيس أتطري يف يسامهان

؛ تدوينا اهلجري الرابع القرن منذ راكمته ما كل حتصني
 أتطريها طريق عن أوليا شوطا جتنيسها إشكال فقطع

 .لرحلةاـ ب سيعرف عام تصنيف ضمن

 لرحلةا أن إىل حليفي شعيب كالم يشري 

 على تتوفر أدبية كتابة ابعتبارها السرد حقل إىل تنسب

 أيخذ أن للتصنيف حمتس كتابية وآليات سردية مكوانت
مشروعيته يف خانة األدب، وابإلضافة إىل كوهنا جنسا 

فإهنا تفتح انفذة على تسجيل أحداث اترخيية ألهنا  أدبيا
 مصدرا وسجال إثنوغرافيا، ومادة جغرافية، حىت إن بعض

أبن الرحلة ولدت من رحم احلقل اجلغرايف،  اجلغريافيني جيزم
ألهنا ترسم ابلوصف عمران املدن والبلدان، لذلك فإن 
التعامل مع الرحلة خيتلف من متخصص إىل آخر؛ كل من 
منظور حقله الدراسي، فالرحلة مؤشر هلا ابنفتاحها على 
خطاابت يتم تنضيدها يف إطار وعي مؤطر ببنية السفر 

فية تغذيها حمددات وصياغات مشروطة البد منها، وخل
الرحلة هي سيدة األان وصورة اآلخر، كوهنا كائنا وفضاء 

 .18ونتائج هذا التقاطع والتماس

 قائم حمورل لغوي نص فالرحلة؛ العموم وعلى 

نص  أنه أساس على معه التعامل إىل يقود ورؤاه ،بعناصره
 ومالعل إىل تنتمي متعددة خطاابتمفتوح على 

 إىل انتسابه إىل ابإلضافة اإلنسانية، والعلوم االجتماعية

                                                 
 .32-31شعيب حليفي: أدب الرحلة يف الوطن العريب، ص: 18
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 ووصفا سردا يكتب مادام، عام بشكل النثري الرتاث

 والرؤى واملالحظات املشاهدات على معتمدا

 السكان، ذاكرة من تنحدر اليت واملروايت واالنطباعات

 بنيات مرضي واقع صورة على الرحلي النص وينهض

 وأخرى ذاتية أبسرار مشبعة وااتوأص ومتصادية، ونةلمت

 أساس وعلى ،األسطورة توظيف إىل ابإلضافة 19غريية

 الرحلة" :قيل فقد متعددة، خطاابت على الرحلة انفتاح

 .20"لألدب الكربى األشكال إحدى هي

 كوهنا األدب، إىل الرحلة انتساب من انطالقا 

 الشخصية وابالنطباعات مسرودة مفعمة ابلوصف تعرض

 لذلك، واستعارية جمازية قوالب يفأال توضع  يليستح اليت

 غري من رحلة وجدت وإن ابملتخيل، الواقع فيها ميتزج

 اترخييا نصا إما ستكون حتما فإهنا ،ةشخصي انطباعات

 املسرودة الرحالت أساس وعلى ابمتياز، جغرافيا أو

 دقلن مدخال النقد جيد والزمان للمكان املشخصة الواصفة
 ؟النقد هوممف فما، الرحالت

 :النقد -5

 نصوص إبنتاج عىنت عملية؛ إبجياز النقدميثل  

 كموضوع اإلبداعية النصوص فتتناول أدبية؛ طبيعة ذات

 األخرى، العمليات عن نقدية عملية كل وختتلف للدرس،

 املستعملة واألداة املستخدم املنهج خالل من وذلك

 يةموضوع تقوميية وسيلة هو النقدأن  على، النقد لغرض

 عملية إىل يؤدي بذلك والنقد األدبية؛ األعمال لكل

 مبحاولة النقد يقوم حيث ؛أخرى إبداعية إنتاجية

 النقدية وطرائقه هبوسائل وجتاوزه اإلبداعي النص استيعاب

 يسمح داخليا تناوال ويتناوله به يلتصق حيث املوضوعية،

 يتمكن حىت املعىن تضنحت اليت والبىن املكوانت فحصب

 وطرائق املعىن منها مرر  اليت القنوات معرفة من دالناق

                                                 
 .32ينظر: املرجع نفسه، ص 19

20 Dictionnaire Universel des littératures, Paris, 
Puf, 1ère édition 1984, PZ, P4070 

 حياول أخرى جهة ومن جهة، من هذا وعرضه، هتشكيل

 لتلك حصره طريق عن اإلبداعي ابلنص اإلملام النقد

 التشكيالت، دالالت كشف من يتمكن حىت القنوات

 قضية إبراز حماولة يعين معينة بكيفية النص يبتتر  ألن

 مباشرة، بطريقة عنها الكشف لغةال ألفاظ تريد ال جوهرية
 .21صرحية بصيغة وإظهارها

 عمل هو النقدي العمل أن سبق مما يستنتج 

 النصوص إبداع عن أمهية يقل ال وحضاري إبداعي

 اعتمادا األدب إىل جتنيسها ميكن الرحلة وألن ،األدبية

 أي مثل ،مثلها للنقد ختضع فإنه كتاابهتا، طريقة على

 واملستشرقني الرحالة كتاابت ثلومت .إبداعي أديب جنس

 أتسس منذ النقد ألن للنقد؛ موضوعا القدس إىل خاصةو 

 االرتقاء غايته حيث واألدب، الثقافة على دليال ميثل

 .اجلودة من عال مستوى إىل اإلبداعية ابلنصوص

 الرحالت أدب لقيمة العريب الوعي على وبناء 

 قراءة ستشرقنيامل كتاابت قراءة إعادة متر  فقد االستشراقية

 السلطة، املعرفة،: االستشراق) كتاب وميثل هادفة، نقدية

 كمال قبل من وترمجته إدوارد سعيد لصاحبه( اإلنشاء

 يف النقاد من كثري نظر وجهة من مؤلف همأ ديب أبو
 ولد الذي املستشرق املؤلف هذا ،االستشراق حقل

 صر،م ويف فيها والثانوي االبتدائي تعليمه وأمت ابلقدس،

 عام أستاذا وليعمل املتحدة، الوالايت يف البكالوراي لينال
 لألدب أستاذا يعمل وهو هارفرد، جبامعة م1974

 وقد نيويورك، يف كولومبيا جامعة يف املقارن اإلجنليزي

 ؛العامل لغات من عديد إىل (االستشراق) كتابه ترجم

 لفارسيةوا والرتكة واإليطالية واإلسبانية واألملانية ،نسيةالفر 
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-9، ص:2011، 1املعاصر، منشورات االختالف، اجلزائر، ط/
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 م1981 عام العربية إىل وأخريا ،22والياابنية واملاليزية
 م؛2003 عام السادسة الطبعة إىل الطبعات وتوالت

 أحناء معظم يف الكتاب مضمون قيمة على يدل وهذا

 .العامل

 بقليل يدرك الكتاب؛ عنوان يف املتمعن ولعل 

 إىل ليتحول ابملعرفة يبدأ االستشراق نأ وأتمل، تدبر

 .واملآرب التوجهات متعدد خطاب إىل مث ومن سلطة

 من أسلوب االستشراق" :إدوارد سعيد يقول 

 ومعريف (أنطلوجي) وجودي متييز على قائم الفكر

 تقبل فقد وهكذا والغرب، الشرق بني( إبستمولوجي)

 وروائيون، الشعراء وبينهم اب،الكتر  من كبري مجهور

 إداريونو  واقتصاديون، سياسيون، ومنظرون وفالسفة،

 بوصفة والغرب الشرق بني األساس التمييز استعماريون،

 النظرايت من الصياغة حمكمة( لسلسلة) االنطالق نقطة

 واملسارد االجتماعية، واألوصاف والرواايت واملالحم،

 وعقله وعاداته، وسكانه ابلشرق، تتعلق اليت السياسية

 .23"وقدره

 وعموض هو االستشراق أبنر  ؛إدوارد سعيد قرر ي 

 السياسيني وحىت بل واملبدعني الفنانني لكل خصب،

 ،ربولوجياثواألن االجتماع كعلماء والباحثني والعلماء

 هذا وعلى ذلك، إىل وماانثرين( و  شعراء) واألدابء

 الذي النقد؛ على املستشرقني كتاابت تتفتح األساس؛

 وأهدافها املخبوءة؛ دالالهتا ويستجلي دفرتها، سيمحص

 القرن بداية فمنذ ثقافيا، اترخييا متثل الرحلةف األساسية،

 سيطرت الثانية، العاملية احلرب هناية إىل عشر التاسع

 يسمي لذلك واالستشراق، الشرق على وبريطانيا فرنسا

 وهو الضخم ابجلسد الفرتة هذه كتاابت إدوارد سعيد

                                                 
ينظر: إدوارد سعيد، االستشراق )املعرفة، السلطة، اإلنشاء(، تر:   22

، 3كمال أبو ديب، مؤسسة األحباث العربية،بريوت لبنان، ط/
 ، الصفحة األوىل من الكتاب.2003

 .38املرجع نفسه، ص 23

 اتريخ هو الغرب بنظر والشرق ،االستشراقية النصوص

 من كال فإن وهكذا واملفردات، لصوروا  الفكر من وتراث

 .24ما حدر  إىل اآلخر يدعم اجلغرافيني الكيانني هذين

 كتاابت أفادت فقد التدعيم؛ أساس وعلى 

 إذ احلياة؛ قطاعات كل يف القدس إىل املستشرقني الرحالة

 الشرق ومن ،خاصة القدس من هدفا له كان من كل

 واحلياة دود،احل ليتبىن الكتاابت تلك إىل يلجأ كان عامة،

 الدينية واجملاالت االقتصادية، واألوضاع االجتماعية،

 ذهن على يرتدد سؤال وأكثر والتارخيية والثقافية والعلمية

 عظمة وراء السرر  ما :هو الغرب؛ وخاصة، البشر كل

 املسيحيني بني ومكانتها املدينة، تلك وقداسة القدس؟،

 أاثرهم من ونعي يف سالقد عن فماذا واليهود؟ واملسلمني

 كل من إليها اجتهوا وكيف وغموضه؟ الشرق سحر

 بكل مسربلني هبم أتى قد سحرها وكأن وصوب؟ حدب

 األجانب عيون رأهتا كيف ليكتشفوا وعددهم أعدادهم

 .25العرب؟ وكذا

 أن وهو اجلواب من جزء إىل السؤال هذا ودقي 

 أعمار امتداد على الزمنية القرون مئات معجزة هي القدس

 وفارس، النيل ووادي النهرين بني ما بالد يف ضاراتاحل

 الثمار ومدينة أرض وهي والرومان؛ اليوانن وبالد

 املقدسة الرحالت إليها انتهت اليت النورانية السماوية

 عنه، اإلجابة يستطيع أحد فال املتبقي اجلزء أمرا الكربى،

 أرضا القدس جعل أبن هللا مبشيئة خيتص روحاين ألنه

 وجيعلها والرسل، األنبياء مبيالد ويكرمها شريفة مقدسة

 لقوله مصداقا املعجزات رضأو  وحرما، قبلة،

اْلَمْسِجِد  ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرٰى ِبَعْبِدِه لَْيالا ِمنَ :)تعاىل

                                                 
شراق )املعرفة، السلطة، اإلنشاء(، ينظر: إدوارد سعيد، االست 24
 .40ص
ينظر: حسني عمر محادة، القدس يف عيون الرحالة العرب  25

 albwhsm.net/pinttthreadواألجانب، موقع إلكرتوين: 
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َحْولَُه لُِنرِيَُه ِمْن  احْلََراِم ِإََل اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصى الَِّذي اَبرَْكَنا
 .26(ُه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصريِإنَّ  ۚ  آاَيتَِنا 

 :املستشرقني الرحالة كتاابت يف القدس صورة -6

 الرحالة كتاابت يف القدس صورة تعددت 

 العسكرية واألهداف الذاتية، الدوافع على بناء املستشرقني

 من تعددت العلمية، وأ االقتصادية أو االجتماعية أو

 األكثر ملعجزةا الصورة إىل ،حزينة صورة إىل مشرقة صورة

 من يعدر  الرحالت أدب فإن معلوم هو وكما روحانية؛

 واجلغرافيا التاريخ دراسة على تساعد اليت العلوم

 اجلنس هذا يلقيه ملا األخرى العلوم من وكثري واالقتصاد،

 واالقتصادية ،والدينية االجتماعية احلياة على السردي

 .ةالرحال يزورها اليت املناطق ملختلف والثقافية

 وجه على الدينية وقضيتها القدس ألمهية ونظرا 

 الرحالة من كبري عدد اهتمام استقطبت فقد اخلصوص؛

 العامل، بلدان من خمتلفة ومذاهب جنسيات من الغربيني

 مقدمتها ويف اخلاصة، دوافعه رحالة لكل كان حيث

 املتمثلة الدوافع نلك -الذكر نفأ كما  - الدينية الدوافع

 ارتبطت اليت املقدسة األماكن وزايرة احلج، يف الرغبة يف

 والوقوف خطاه، تتبع -السالم عليه - املسيح ابلسيد

 حلكم خضعوا أن بعد واليهود املسيحيني أوضاع على

 مصري وحتقيق القدس، يف الزمان هناية وحتني ،27املسلمني

 .28العامل عن واغرتااب عبورا بوصفه فهمه يجير  ديين

                                                 
 .1سورة اإلسراء، اآلية  26
ينظر: مروان فريد، دوافع الرحالة الغربيني إىل مدينة القدس  27

 :وصورهتا يف كتاابهتم، موقع إلكرتوين
 www.twtheq.com.thesis31/08/2015 

عبد الرحيم رائد: الدعاية الصليبية صورة املسلمني يف الرحالت  28
األوروبية والروسية إىل األماكن املقدسة يف العصور الوسطى 

أمنوذجا، جملة جامعة األزهر بغزة، كلية العلوم اإلنسانية، جمموعة 
 .162، ص1، عدد 13

 توماس مارجريت يزيةاإلجنل الرحالة وتذكر 

(Margaret Thomas) عليهاأطلقت  مجاعة وجود 

 أسوار أعلى يف تسكناجلماعة  هذه ألن ،السور أمريكان

 شرف منحهم هللا أن قدونتويع متشاهبون وهم القدس،

 أن من الرغم وعلى جميئه، عند املسيح لرؤية قيةباألس

 .29العقلي التوازن إىل يفتقرون أهنم إال مثقفون معظمهم

 واجبا بدايتها يف القدس إىل الرحلة شكلت 

 نظر وجهة من شأهنا منو  هللا، إرادة من وجزءا دينيا،

 Constantine)فولين قسطنطني الفرنسي الرحالة

Volney)  املاضي عن الكامل الغفران متنح نأ 

 عفو وفيها واللواط، القرىب، سفاح عن وتكفر واملستقبل

 وكان 30الدينية لفرائضا من وغريها ،الصيام إمهال عن

 من أبفواج دفعت إذ الدعائي مفعوهلا األفكار لتلك

األماكن املقدسة يف  زايرة إىل (وحجاج رحالة) املسيحيني
ويف مقدمتها القدس اليت شهدت معظم  ،فلسطني

املعجزات الرابنية، ولقد حرص هؤالء الرحالة يف كتاابهتم 
نها مبسميات على إبراز مكانة القدس الدينية؛ فتحدثوا ع

 الدالالت وجتاهلواحتمل دالالت دينية مسيحية ويهودية، 

 الستعادة طمسها حاولوا لقد بل اإلسالمية، الدينية

 ايوم تكن مل القدس أن العلم مع فقط، هم وإثباهتم جمدهم
 كما- السالم عليه- داوود هليكل فيها أثر وال ،لليهود

 .بذلك يشهد والتاريخ -يزعمون

 القدس شهرة جاءت وقد :"ريجش عصام يقول 

 الذي الشريف احلرم مقدمتها ويف املقدسة، أماكنها من

 القدس ويف. الصخرة ومسجد األقصى، املسجد يضم

 أن كما مسجدا، نيوثالث مخسة تعدادها يبلغ مساجد

 ،الشريف الرباق ركن وفيها وزوااي، مهمة أثرية مقابر فيها
                                                 

29 Margaret Thomas : two years in palestin and 
syria, P60 : http://en-wikipedia.org 
30 Volney Constantine François : travels through 
syria and Egypt in the years (1783, 1784, 1785) 
GG, Jan J. Robinson, London, 
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 كنيسة قدساهتمم من القدس ففي للمسيحيني ابلنسبة أما
 طريق أو درب تشمل واليت املدينة وسط تقع اليت لقيامةا

 عديدة أخرى ومقابر وأديرة ،اجلسمانية وكنيسة اآلالم،

 الذين اليهود وأما املختلفة، املسيحية الطوائف متلكها

 ال فإهنم املقدسة، مدينتهم القدس أن اليوم يزعمون

 ينسبونه ما وكل ،نةاملدي يف غريها أو دينية آاثر أية ميلكون

 الذي الشريف للحرم الغريب احلائط هو فيها، أنفسهم إىل

 هيكل جدران أحد أنه ويزعمون إسالمي، ملك هو

 احلائط أن فهي البارزة، التارخيية احلقيقة ما. أ،سليمان

 سليمان هليكل بصلة ميت ال األقصى للمسجد الغريب

 أي من يبق ومل مرتني للهدم تعرض اهليكل ذلك ألن

 .31"أثر

 كوننا القدس جتاه العاطفية النزعة عن وبعيدا 

 راجع ابلقدس يستوطنوا أبن اليهود اختيار فإن مسلمني،

 اليت املكانة تلك على حسرهتم وهو دينية، دوافع إىل

 فقد الدايانت اتريخ عرب مررة من أكثر هلم هللا منحها

 التوراة هلم اله بعث  ولقد املختار، هللا شعب كانوا

 فشردهم وكفورا، شركا إال زادهم ما ذلك ولكن الزابورو 

 مبشرين ابحلق رسله هلم بعث أخرى أمما واصطفى هللا،

 لذلك عواضير  ما على اندمني اليهود فأصبح ومنذرين،

 الرحالة عند أما املعجزات؛ أرض ألهنا القدس اختاروا

 ومدينة املسيح، ومدينة يهودا، عاصمة فهي الغربيني

 Charles)وارنر تشارلز األمريكي لرحالةا عند داوود

Warner)  ،فليكس الفرنسي الرحالة عند وصهيون 

 املقدسة املدينة وهي، (Felix Bowet) تفبو 

 Andrew)تومسون أندرو األسكنلندي

Thompson)  ،اجلنس وعاصمة العظيم، امللك ومدينة 

 اإلجنليزي الرحالة عند املخلص املسيح وعاصمة ،اليهودي

 الداينة عاصمة وهي ، (Marry Rogers)جرزرو  ماري

                                                 
عصام شريح: القدس هي القضية، جملة الدوحة، وزارة اإلعالم،  31

 .122-121، ص:1981، 64 دولة قطر، عدد

 الرحالة عند املعشوقة واملدينة اإلجنيل وأرض املسيحية،

 Emersson)أندريسن إميرسون األمريكي

Anderson) ، اإلجنليزي الرحالة عند الرب مدينة وهي 

(Mande Olbach) اليهودي اجلنسني وعاصمة 

 ،مسيث وإيلي روبنسون إدوارد الرحالتني عند واملسيحي
 توماس اإلجنليزي الرحالة عند أوسامل املسيحية املدينة وهي

 الرحالة عند ورشليمأو  (Thomas Joliffe) جوليفي

األرض املوعودة عند الرحالة و  ،تريسرتام هنري اإلجنليزي
، (William Tomson) ويليام تومسناألمريكي 

 القدس يف الربيطاين والرحالة قنصلال عند بنيامني أرضو 
 اليهودي اجلنس وعاصمة (James finn) فن جيمس

 H.W) دوننج د.و كيياألمر  الرحالة عند

.Domming). 

 تفوق طويلة سالقد زاروا الذين الرحالة وقائمة 

 القدس نسب هؤالء من رحالة وال أنه واملالحظ ،احلصر

 اعتقاد ويف قصدوها أهنم على دليل وهذا للمسلمني،

 أهنا اآلخر البعض اعتقاد ويف يهودية، أهنا بعضهم

 ال كلها لوجدان هؤالء جنسيات تتبعنا ولو مسيحية،

 اتريخ عن خاطئة أفكارا حتمل أهنا أو ابإلسالم هلا عالقة

 إىل منها وبعضا املسلمني إىل ونسبتها ،ياحلقيق القدس

 أو مسيحية إما تكون بعضهم داينة ولعل. املسيحيني

 كانت بعضهم كتاابت أن نعتقد فإننا لذلك يهودية،

 . سردية كتاابت منها أكثر سياسية ألغراض مقصورة

 الذين الغربيني الرحالة معظم أن ندرعي ال نناإ 

 مدسوسة، ألغراض كانت للقدس، مشاهداهتم عن كتبوا

 بعضهم كتب ورمبا استثناءات، دائما هناك ولكن دنيئة أو

 من به شعر وعما شاهده، ما وموضوعية حب بكل

 كتب ما ابستغالل قام من هناك نولك املكان، روحانية

 على بناء عسكرية، أو  اقتصادية أو سياسية، ألغراض

 منذ العرب حتدري متثل القدس وألن املكان، حساسية

 مسيحيني) منها العرب وطرد امتالكها يف اليهود طمع
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 القدس فضل عن الرحالة معظم حتدث ولقد ،(ومسلمني

 واملسلمني، واملسيحيني اليهود عند الدينية ومكانتها

 وعقوهلم قلوهبم يوجهون العامل اعقأص يف املشتتون فاليهود

 هيكل) إرثهم لرؤية حيزنون وهم القدس، حنو هنار ليل

 والقدس الغرابء، قبضة يف يضيع (زعمهم حسب داوود

 ،لإلسرائيليني احلقيقة العاصمة يه الغربيني معظم بنظر
 لبيوتا السالم عليه سليمان شيد لقد ن:يقولو  لذلك

معجم عبود: واد  الربك وأقام والبساتني، احلدائق وأوجد
يهو شفاط، تتعدد التفاسري لذلك، ينظر: هذا املعجم، 

 وعالقة . 32فقد مسي بواد جهنم واد مرمي واد سلوان...

 إىل متتد بل املاضي على تقتصر ال ابلقدس اليهود

 يف( القيامة يوم) األموات ببعث قدونتيع حيث املستقبل،
 عن دايبع ودفنوا ماتوا الذين أما ،33شفاط ييهو ادو 

 حىت األرض حتت زحفا شاقة رحلة من يعانونسف القدس

 .34معتقدهم حسب املقدس الوادي هذا إىل يصلوا

 األوهام نتبع كذلك حنن نكون ال وحىت  

 بنية أن أبدا يفرتض أال املرء على  ينبغي"  نهإف واألساطري

 األساطري أو األكاذيب من بنية سوى ليست االستشراق

 هبا املتعلقة للحقيقة كان إذا الرايح أدراج ستذهب اليت

 كعالمة خاص بشكل قيمة أكثر االستشراقى... جتل أن

 منه الشرق إبزاء -األطلسية - األوروبية القوة على

 حنرتمه أن علينا ما إن ...الشرق عن حقيقي كخطاب

 لخطابل املتالمحة القوة هو أبنه ندرك أن وحناول

 االجتماعية ابملؤسسات الوثيقة وعالقاته االستشراقي

 نظام فأي البقاء، على املهيبة وقدرته املغررة، والسياسية

 دون يبقى أن على حساب كل بعد قادر، األفكار من

                                                 
ينظر: سعيد جودت، أوهام التاريخ اليهودي، األهلية للطباعة  32

 .47، ص1998، 1والنشر، عمان، ط/
معجم عبود: واد يهو شفاط، تتعدد التفاسري لذلك، ينظر: هذا  33

 املعجم، فقد مسي بواد جهنم واد مرمي واد سلوان...
34 Things Seen in palestine, servis and Co limited, 
P :37-39. Goodrith 

 والكتب اجملامع يف للتدريس قابلة كحكمة تغري

 زمن من اخلارجي السلك ومعاهد واجلامعات، واملؤمترات،

 الوقت إىل )أ.ت( م1840ـال أواخر يف ينانر  أرنست

 أكثر شيئا يكون أن البدر  املتحدة، الوالايت يف احلاضر

 مث ومن .األكاذيب من جمموعة جمررد من ومتانة صالبة
 الشرق، حول فارغا أوروبيا استيهاما ليس االستشراق فإن

 أجيال من مابرح والتطبيق النظرية من خملوق جلسد إنه بل

 جعل وقد كبرية، مادية الستثمارات اموضع عديدة،

 من نظام هو حيث من لالستشراق، املستمر االستثمار

 الوعي إىل الشرق خالله ميررر ..مشبكا ابلشرق املعرفة

 ضاعف نفسه االستثمار ذلك أن كما متاما الغريب،

 الثقافة إىل االستشراق من منسربة تكاثرت اليت قريراتتال

 .35"حبق منتجة التقريرات هذه جعل قد غنه بل عامرة،

 سعيد إدوارد هبا يقر اليت احلقيقة هذه وعلى 

 كتبها اليت الكتاابت تلك أصبحت فقد االستشراق عن

 مبثابة أصبحت للمسلمني نو املعادخاصة  الغربيون

 قد إهنا بل بعدهم، أتوا من انطالقة يف معتمدة تقريرات

 قيقيةاحل العاصمة يف القدس أبن الغريب الوعي يف ترسخت

 األجيال وتعاقبت ،فلسطني غري هلم وطن وال لليهود،

 حقيقة وكأنه االعتقاد، هذا حتضانا يف اآلخر تلو جيال

 وأهنم نو ظامل أهنم على العرب إىل ينظر أصبح لذلك اثبتة،

 الرحالة ألفكار كان هكذا هلم، ليس ما أخذ يريدون

 التاريخ تشويه على القدرة لإلسالم املعادين الغربيني

 .ابألوهام وتعويضه

 جهة من أكد فقد األفكار قدرة على وبناء 

 الوثيق العضوي واالرتباط املدينة قدسية على بوفت أخرى

 وعذاابته، املسيح شيع مكان فهي وداينته، املسيح وبني

 فئدةأ تتجه وإليه  املسيح السيد رسل وقف جباهلا ىوعل

 مع تساوي وال املدن كباقي ليست وهي املسيحيني،

 الذي هو الرب ألن والقدسية، املكانة يف املدن من غريها

                                                 
 .42-41سعيد إدوارد: االستشراق، ص: 35
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 مادي ومسو متألق، مبجد وخصها القدس، مكان اختار

 البشر فيه سيحاسب الذي املكان وهي وروحي، وأخالقي

 .36املسيح حبضور اآلخرة يف

 أشاد قد ماندفيل السري أنر  من الرغم وعلى 

 طيبةال ومعاملتهم أخالقهم، وحسن املسلمني بسماحة

 قد أنه إال املسيحية من قريب إمياهنم وأبن ،للمسيحيني

 رغبته لتحقيق استخدامها جلأ من احلقيقة هذه على اتكأ

 ميكن الطيبني املسلمني هؤالء أن ليضيف الشخصية،

 أو مسيحيني دين رجال بفضل للمسيحية حتويلهم

 :أبن سعيد إدوارد قال ولذلك .37حمرتفني أو رينشمب
 أو   سياسية أغراض خلدمة استعمل قد االستشراق

" السياسة وحل يف الثقافة انف لتمريغ" كلماته حسب
 تدريس) األكادميي معناه من انتقل االستشراق أن ليؤكد

 حول الغربية أو األوروبية للمعرفة وكنظام (الشرقية اللغات

 الغربية أو األوروبية للهيمنة مرادفا أصبح أن إىل الشرق
 عصرهم؛ يف إبداعا األكثر ابالكتر  حىت إذ الشرق، ولح

 ديجريار الرسام  والشاعر (Flauber) فلوبري مثل

 تنبئ ما حسب خضعوا قد (Scott) وسكوت ،نرفال

 بنيتها  الشرق حول حمددة سياسية رؤاي إىل كتاابهتم

( شرقال) الغريب وبني حنن أوراب املألوف، بني الفرق
 .38هم

 ،ارتنيالم نذكر ؛للغرب الوالء مسألة ويف 

 ويليام ،فيلي جون وهاري ،لورانس إدوارد وتوماس

 (Lord Curzon) رزنو ك اللورد ابإلضافة ،ابجلريف

 يقر حيث واضحة، إمربايلية لغة خطابه يف تساد الذي

 عالقة هي والشرق بريطانيا بني العالقة أبن كتاابته يف

                                                 
36 Bovet : égypt., Palestine and phoenicia, P :111, 
136, 139. 

م(: صورة اإلسالم 1322-1356السري جون ماندفيل ) 37
 http://www.alhayat.comواملسلمني، موقع إلكرتوين: 

 املرجع نفسه. 38

 ،شاسعة ألرض كفء مستعمر سيد امتالك ؛امتالك

 اإلمرباطورية أبن فيه يرى قوال واردإد سعيد له ويقتبس

 بل للطموح موضوع" جمررد تكن مل إليه ابلنسبة الربيطانية

 واجتماعية وسياسية اترخيية حقيقة شيء، كل وقبل أوال

 .39"عظيمة

 صورة القدس البائسة احلزينة: -أ

 النقدية والدراسات التحاليل معظم تشري 

 أنر  إىل تشرقنياملس وكذا الغربيني الرحالة معظم لكتاابت

 الشرق حول عدائية نظر وجهات خلقت قد كتاابهتم

 لذلك وجدوا، وأينما كانوا حيثما والعرب واملسلمني

 ألورواب كان اإلسالم أن"  األجيال من الالحق يعتقد

 كتابه يف كرومر اللورد هؤالء ومن .40"دائمة صدمة

 يف كتابه )اإلسالم نورمان دانيال)مصر احلديثة( والرحالة 
 يسلم مل الذي كاراليل توماس إىل ابإلضافة والغرب(،

 ،األصل هللا كتاب ليس كتابه، يف التشويه من القرآن
 هللا كتاب"   أبن يعرتف كان نإو  ،املرتمجة النسخة وإمنا

 صلى للرسول الغربيون  رمسها اليت الصورة رافضا "صادق

 .41وسلم عليه هللا

 يف دواردإ سعيد رأي إىل رأيها قباين ران وتضم 
 من جزءا" كانت الشرق حول الغربية الرحالت قصص أن

 يف فهي لذلك. 42"االستعمار على حررض استشراق

 القرن منذ بريطانياأن  ترى افرتاضات، عدة تطرح كتاابهتا

 من كبرية كمية أنتجت متزايد، حنو وعلى ،عشر التاسع

                                                 
39 Said Idward: Orientalism, Penguin books, 
London, 1995, p.213 
40 Said Idward: Orientalism, Penguin books, op-
cit, p.59. 
41 Voir : Thomas Carlyle, Sartor on heros hero 
warships and the heroc in history, London, J.M, 
dent, 1974, P :299-305. 
42 Rana Kabani: Imperial fictiobs, Europ’s my this 
of orient, London, pandora, 1994, P10. 
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 من كنمت العامل ملعرفة مسعورة حماولة يف الرحلة كتاابت

 متنكرا، ابلرحلة قام من هناك فإن منظورها ومن تعماره،اس

 الخرتاق سياسية لةيوسك التنكر ذلك استعمل حيث

 املعلومات، ومجع التجسس جلأ من الشرقية اجملتمعات
 منذ جتسدت قد لإلسالم العدائية الصورة أن اعتقادها ويف

 أمثال من األوربيون الرحالة كرسها وقد ،ىالوسط القرون

 (Markopolo) وماركوبولو (Mndeville) ماندفيل

 مطردة صورةعلى  جاء إجنلرتا يف النهضة عصر فإن لذلك

 اخلوف حول تتمركز بشعة صورة الشرق، حول مرتاكمة

 السفر على اإلجنليز ضحرر  دافع أقوى ولعل املسلمني، من

 االكتشاف وصول بعد حيث الدين؛ هو الشرق إىل

 يف أصبحت املسيحية أبن تشري اجلديدة، واملادية العلمي
 أهنا يعتقدون اليت جذورها عن البحث من والبد .43خطر

 إىل للرحلة حتمسوا الذين أكثر ومن ابلقدس موجودة

 هذا ، (Charles Doughty)يثداو  تشارلز الشرق

 لإلسالم مقال أشد كان أبنه قباين ران يشري الذي الرحالة

 إيطاليا مسافرا ىالتق العربية  اجلزيرة إىل زايرته أثناء ويف

 قال بذلك داويت علم وملا القرآن، وقرأ اإلسالم إىل دخل

 البالد يف ولد أحدا أن أدهشين ما:"ساخطا

وحتت اسم السيد املسيح، كيف يرتك هذه الرومانية،
 دين يف األسيويني للربابرة أخااالمتيازات ليصبح 

 .44أمحق"

 إجنليزي وشاعر ستكشفم هو داويت أن وتشري 

 م1870 عام ومصر وسوراي فلسطني إىل رحل مشهور،
 يف متخفيا مكة إىل ارحتل دمشق يف العربية تعلم أن وبعد
 العربية اجلزيرة يف متجوال سنتني قضى احلجاج، من قافلة

 ولقد ،مدهنا ويصف مواقعها، وحيدد األخبار، جيمع

                                                 
 .17إىل  12ينظر: املرجع نفسه، ص 43
 .106-103املرجع نفسه، ص 44

يف بالد  الرحالة معظم قبل من ابإلعجاب أعماله حظيت
 .45الغرب

 الغربيني الرحالة من للكثري وثنية ةصور  وهذه 

  جامس اإلجنليزيو  46 أوليفانت لورنس كاإلجنليزي

(James Buckingham)وكذلك (Mandé 

Holbach) وريتشارد مسيث يليإو  روبنسون وإدوارد 

 Margaret) والرحالة (Richar madden) مادن

Thomson)  تموفرانسوا فيكو (Fronçois 

Vicomte)  ومنفرة، ابئسة نظرة للقدس ظروان هؤالء كل 

 إدوارد رأي ويف لتفحصها اجلهد بذل تستحق وال

 فهي، ومنفرة حزينة صورة ،مسيث وإيلي روبنسون

 للشعبني عاصمة لكوهنا ومكانتها روعتها انلت:" برأيهما

 الرتكي احلكم ظل يف وأصبحت واملسيحي، اليهودي

 أو بضع مئات بضعة شوارعها يف دشحيت مهملة مدينة

 صب وقد أسوارها، داخل يتناثرون السكان من فو أل

 لسجت حيث الثمالة، حىت عليها وسخطه غضبه الرب

 .47"والغبار الظالم يف حزينة

 كانت ما حيث الوهم؛ هذا نصحح أن ونريد 

 اسم أول كان دقول عربية فالقدس لليهود، يوما القدس

 املدينة تعين قدمية أرامية لفظة ورأو "أورسالم" به عرفت

 والصلح واألمان التحية تعين سالمو الساحة، أو

أو  السالم مدينة  إذن سالمأور  معىن فتكون واحلكمة،
 مل هذهدار السالم، لكن من املؤسف أن دار السالم 

 من ارتكبوا املعتدين إن بل اترخيها يف الدائم السالم تعرف

                                                 
45 Rana Kabani : imperial fictiobs, europ’s my this 
of orient, op-cit, P67. 

( مغامر وسياسي استعماري 1829-1888أوليفانت لورنس ) 46
لعزيز عوض: مقدمة يف اتريخ فلسطني بريطاين، ينظر: عبد ا

(، املؤسسة العربية للدراسات، بريوت، 1914-1831احلديث )
 .70، ص1ط/

47 Robinson et Smith : bibli cal, rearches in 
palistine, Vol 1, P :418-420. 
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 وكانت .خجال،  اإلنسانية جبني له يندى ما فيها اجملازر

 من فرع هم الذين نييبوسيال لدى مقدسة مدينة

 إيل إهلهم مدينة يعتربوهنا كانوا ألهنم ،العرب الكنعانيني

 انتحلوا فقد الغزاة، اليهود أما العلي، لهاإل أي عليون

 أو "ورشالم"أ اسم عليها وأطلقوا للقدس الكنعاين االسم
 أورشليم الزمن تقادم مع اللفظة هذه وأصبحت "ورشامل"أ

 .48اليوم اإلسرائيليون هبا سكيتم اليت

 مل إذ ،عديدة غزوات إىل القدس تعرضت ولقد 
 لبشك فلسطني دخلوا الذين الوحيدون هم اليهود يكن

 فقد األرض، يف التجذر من يتمكنوا أن ودون طارئ

 لليهود قورش ملكهم حمس حيث الفرس كذلكاحتلها  

 كذلك دارا امللك هلم مسح كما فلسطني، إىل ابلعودة

 غزو أثناء ويف ،سليمان وهيكل القدس سور بناء ادةإبع

 .م(ق332) املقدوين ألكسندر بقيادة لفلسطني اليوانن

، البطالسة خلفاؤه فعل وكذلك اليهود وضع من يغري مل
 فلسطني بومىب دخل الشرق بالد الرومان احتل عندماو 

 قبل من احلكام ضد شغب فحدث ورشليمأ سور وهدم

 أورشليم بتدمري هندراينوس طوراإلمربا فقام اليهود،

 الثانية للمرة اهليكل وهدم ،ابحملارث أرضها ثوحر 

 الثالث اهليكل لبناء اليوم ونحيطم واليهود .واألخرية

 .49املبارك األقصى املسجد مكان

 أن التارخيية املعلومات هذه خالل من يتضح 

 على القدس ومن فلسطني من متاما زالت اليهودية بغةالص

 دشير  القدمية، املدينة أنقاض على حيث وص،اخلص وجه
 إىل نسبة إيليا اسم عليها أطلقوا جديدة مدينة الرومان

 اإلمرباطور جاء وملا ،هدراينوس إليوس اإلمرباطور

 مؤسس وغدا الرومانية اإلمرباطورية عرش على قسطنطني

، هلا عاصمة القسطنطينية اختذت اليت البيزنطية الدولة
 كنيسة هيالنة همأ وشيدت بيزينطية، مدينة إليا أصبحت

                                                 
 .118-117عصام شريح: القدس هي القضية، ص: 48
 .119ينظر: عصام شريح، املرجع السابق، ص 49

 يف لليهود سياسي كيان أي يظهر مل وابلتايل فيها، القيامة
 .50العرب بالد هي فلسطني ألن فلسطني

 وفتح اإلسالمي الفتح جاء احلكم هذا وبعد  

 أهل وبقي واقتصادية؛ ؛وإسرتاتيجية دينية ألسباب القدس

 هللا يرض - اخلطاب بن عمر خالفة يف أمان يف إيليا
وعاش العرب )مسيحيون ومسلمون( يف أمان،  -عنه

 فاألمويني الراشدين، اخللفاء توايل من الرغم وعلى

فاألتراك العثمانيني، وحكام فاطميني  فالعباسيني،
 عربية مدينة القدس بقيت... وطولونينيوإخشيديني 

 مشارق يف وعقوهلم املسلمني نفوس إليها هتفو صافية

 املسجد تشييد متإليها  اإلسالم بدخولو ، ومغارهبا األرض

 احلرمني واثلث القبلتني أوىل وأصبحت األقصى

 51الشريفني

 الشرق هو ليس الواقعي ياحلقيق الشرق إن 

 خالل من تصوروه إذ الغرب؛ الرحالة ذهن يف كان الذي

 التصوير بذلك فاعتقدوا (وليلة ليلة لف)أ لكتاب قراءهتم

 بتشخيص ابجلنس دفوعنيم الشرق إىل فجاءوا اخليايل،

 مشهد أول دلني إدوارد صورر كما صيب أو كامرأة الشرق

 متلكين الشاطئ من اقرتبت حني :"قائال مصر يف له

 حجاب يرفع أن يوشك شرقي، عريس أبين شعور

 قد (وليلة ليلة ألف) كتابأن   فاملالحظ ،52"عروسه

 اإلجنليزي، األدب على أثرت"  أدبية إاثرة احدث

 رومانسي خيال مصدر الشرقية كاايتاحل فأصبحت

 الشرق إن حني يف ،والروائيني الرحالت وكتاب للشعراء

 ابلشرق له عالقة ال متخيل، فضاء الرومانسي

 .53"الواقعي

                                                 
 .119ظر: نفسه، صين 50
 .120ينظر: نفسه، ص 51
 .67ران قباين: أدب اخليال اإلمرباييل، ص 52
 .30-29ينظر: املرجع نفسه، ص: 53
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 كما الرومانسي الشرق ذلك الرحالة جيد مل وملا 

 ةياخليال الصورة تلك حتولت ؛قراءاهتم خالل من ختيلوه
 كتاابت على غلبت حزينة صورة إىل القدس عن اجلميلة

 الذكر سبق كما السبب ولعل املستشرقني، الرحالة معظم

 مدينة القدس عن املسبقة واألفكار التمثالت تلك إىل

 أو الرومانسي الطابع الصورة هذه على غلب ولقد هللا؛

 هم الرحالة أولئك أن إىل ابإلضافة .األسطوري الطابع

 موجود هو ملا متاما ةمغاير  غربية ومدينة غريب جمتمع نتاج

 ال أو يدركون ال جعلهم الذي األمر وهو، الشرق يف

 وبني والشرق، الغرب بني احلضارية الفروق يستوعبون

 يف موجود هو ما وبني واعتقاداهتا، املسيحية العمارة

 قدسيتها يف الشرقية العمارة قيمة تكمن إذ الشرق،

 املسيحية، العمارة وزخرفة حجم من أكثر الروحية وداللتها

 . الغربيون الرحالة إدراكه وال فهمه يستطع مل وهذا

 القدس لواقع رافضا كان من الرحالة من وهناك 

 بشخصية مساسا ذلك ابعتبار اإلسالمي احلكم حتت

 رمسه ومسيحي يهودي إرث إىل املستندة األسطورة القدس

 بلمسات (اجلديد والعهد القدمي العهد) املقدس ابالكتر 

 األفكار جلأ ومن الواقع، مع تلتقي ال خيالية أسطورية

 بعدما خاصة القدس واقع وحتقيقه القبلية، اخليالية

 احلروب عن انهيك ،ينالصهيو  االحتالل إىل تعرضت

 الرحالة معظم وجد عليها، حمتل من أكثر وتوايل الصليبية

 مع تنسجم ال ةالقدس املشاهدة  صورة أن املستشرقني

 قرأوه، ما ضوء يف للمدينة رمسوها ليتا الصورة وهيبة عظمة

 توقعوه، مما بكثري أقل صورهتا فكانت عنها؛ مسعوه وما

 تشويه أهنا على اإلسالمية مبناراهتا املدينة إىل ونظروا

 واترة اوود،د مدينة أبهنا اترة وصفوها اليت لقدسيتهم

 الرحالة قال ولذلك .54املسيح مدينة أبهنا أخرى

 من ابلقدس حلر  ما بعد احلظ وءلس :"الفرنسي قسطنطني

 فاملدينة القدس هي هذه أن نصدق ال أصبحنا مصائب،

                                                 
54 Bovet: Egypt, Palestine, phonicia, p.95. 

 جافة، وسيوهلا ووعرة، قاحلة وأراضيها ابإلحباط، تغرق

 وال رئيسة، طريق أية عن بعيدة وهي حادرة، ومرتفعاهتا

 .55"استهالكي مركز وال جتاري، كمركز إليها ينظر

 اليت القدس اليوم، قدس الرحالة معظم رثى لقد 

 إليا إَل حتولت الضارية، املعارك وشهدت، اجلبابرة حاربت

 ومشهدها املقدسة، ورشليمأ وليست الوثنية 56كابوتلينا

 تشيه وال ،سليمان حكم ظل يف املشهد ذلك يعد مل اآلن

 ضوء يف إثبااتت لدينا إن :"قال، ازدهارها قمة يف أثينا

 اجليوش حفز  قبل كانت البلد، هذه أن احملاكم سجالت

 املشهد لكن مقفرة برية خلف ،إيدن حدائق بهشت إليها

 57"املرعبة حلقيقتها األنبياء حتذيرات جيسد (ليهودا) احلايل
 العظيم، امللك مدينة صفة عن بعيدة أصبحت حىت

 لقد ...املسلمني وأيدي البابوية أيدي على كثريا وتغريت

 عباديت وجدردت وبكيت، وصليت وأتملت تعجبت

 .58السابقة أجمادها عيديو  املدينة ظليحف

 رعمر  الذي األجنيب الصلييب احلكم مع حىتو  
 حررها وقد عربية، القدس ظلت ،سنة200  حوايل طويال

 القدس من الصليبيون وخرج ،اْليويب الدين صالح

 التارخيية واحلقائق الدراسات وتشري الشام، وبالد وفلسطني

 السلطان بناه دس،للق احلايل السور أجزاء معظم أن إىل

 مخس البناء مدة دامت حيث القانوين سليمان العثماين

 عما القدس حتتلها اليت األرض مساحة وبلغت سنوات،

 ،م1948 عام حىت وهذا مربعا كيلومرتا 31 عن يربو
 حيتلون مرة كل يف أصبحوا لليهود، الربيطانيني ومبساعدة

 يةاالستعمار  السياسة ومع ،املقدسة األرض من جزءا

 اخلناق بتشديد ككل القدس احتالل يريدون فإهنم احلالية

 القدس، هتويد وغايتهم مغادرهتا جلأ من العرب على

                                                 
55 Benjamine of Tudela, p.72 

 .728معجم عبود، ص 56
57 Joliff: Letters from Palestine, p.102. 
58 Androw: Travels in bible, lards, p:153-154. 
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 (القضيةهي ) اختصارا القدس وألن:" شريح عصام يقول
 الصهيوين-العريب الصراع هو القدس على الصراع وألن

 والسياسية واحلضارية التارخيية وأبعاده معانيه بكل

 هذا جذور إىل عودة القدس عن احلديث وألن والدينية،

 اليومية، املتاهات زمحة يف ننسى ال ولكي ...الصراع

 أي -القدس قضية طرح إىل عدان األساسية، القضية

 تنفع الذكرى ألن ؛هبا للتذكري -العربية القضية

 .59"املؤمنني

 :املشرقة القدس -ب

 الصورة على الغربيني الرحالة من دو حمد عدد ركز 

 املدينة قدسية الرتكيز، هذا مقدمة ويف للقدس ملشرقةا

 سببه خراب من فيها األمور إليه آلت عما النظر بغض

 األفكار عن النظر وبغض الصهيوين، اليهودي االحتالل

 صورة لتشويه املغرضني بعض غرسها يريد اليت السوداوية

 الرحالة نظر ففي العرب، حكم حتت ألهنا فقط القدس،

 هي القدس   (Mary Rogers)روجرز ماري الربيطانية

 الشمس تستطع جذابة مدينة وهي العظيم، امللك مدينة

 الزيتون أبلوان املوشحة البيضاء أسوارها وتضيء عليها،

 .60األخضر

 آ" للصراخ روجرز ماري القدس منظر دفع ولقد 
 املدينة تلك يسل ماري أته مار أن العلم عم 61"ورشليمأ

 احلرم واحتل تقريبا، معاملها كل غريتت فقد املسيح، أايم

 -عنه هللا رضي-  عمر مسجد وهناك املدينة، وسط
 ،أمجعني املسلمني من تبجيال يلقى الذي الصخرة وقبة

 املسيحني من تقديسا يلقى فإنه سليمان معبد وابعتباره

 .كذلك هم واليهود

                                                 
 .123عصام شريح: القدس هي القضية، ص 59

60 Rogers: Domestic life in Palestine, P:37-38. 
61 Ibid, P43. 

 يقول للقدس، املشرقة للصورة وأتكيدا 
 غرة حني وعلى :" (Thomas Andrew)الرحالة

 الزيتون جبل لنا بدا أبصاران، أمام نبسطت القدس شاهدان

 مسجد قبة هاهي أنظر، القدمية، األسوار رأينا مث أوال

 من له اي املدينة، بنيةأ من سواها فوق ترتفع الصخرة،

 تلقي والشمس املكرمة، املدينة منظر رائع، جميد منظر

 لنا حتقق قد ها الغرب، جهة من الساطعة أشعتها عليها

 النظر منعن وأخذان خيولنا، أوقفنا كلره، العمر حلم

 .62"الطري رؤوسنا على كأن خاشعني

 Andrew) األمريكي الرحالة وأضاف 

Emerson) هذه يف :"فقال ابلقدس إعجابه مسجال 

 مدينة ويف صهيون جبل على ربه اإلنسان يقابل البقعة

 يف أنين ختيلأ ةاملقدس املدينة إىل نظرأ وعندما القدس،
 يتم وهنا مجع،أ العامل يف األمل وتبعث مجيلة فهي حلم

 قبل وقعت اليت األحداث استحضار ويتم الرب، متجيد

 شكر هنا يتوجب الروح، هنا وتفيض السنني، آالف

 والقدس للبشرية، األيدي اخلالص على ،63هيهو  الرب

 ذكرايت إن إشعاع، ونقطة مراقبة موقع وهي مركزية نقطة

 املرآة على نفسها وتعكس أمامي ماثلة سنة آالف تةس

 مرفوع الدامي الصليب إنه إهلي اي ،(متوهجة) مشعة

 للمشاهدة كحجاج يتأن هنا من طاقة، ويشع ومرسوم

 ولننمي طاقتنا ولزايدة العهد، ولنجدد ولنشعر، والقراءة،

 الرب ولتمجيد اإلهلية، يةلالرسو  وتنمية منيأولت نعمتنا،

 )Mariti اإليطايل الرحالة أما، 64"رواحاأل وإنقاذ

Giovanni) حبرص عيوين نظرت لقد :"قال فقد 

                                                 
 .228املوسى رحالت، ص 62
 .929إله العربانيني، ينظر: معجم عبود، ص 63

64 Androw: Travels in bible, lards, P:99 
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 املعجزات، شهدت اليت القدمية املدينة هذه إىل وبتعجب

 .65"هلا قرابان أنفسهم األوروبيون مقدر  أرضها وعلى

 البائسة احلزينة للقدس، الصورتني من ستنتجي ما 

 كانوا األوربيني ابكتر وال الرحالةمعظم  أن هو املشرقة أو

 املشرتكة صورهتم يف البعض بعضهم شهادات يتناقلون

 قد املرياث هذا أن قباين ران تؤكد لذلك الشرق، حول

 الشرق ل حو األوروبية الرحلة كتاابت معظم صبغ

 الشرق) طروحتهأ يف طه حممد ويتبىن، 66املزيف ابلتحيز

 عيدس إدوارد نظرية( 1989، فيكتوربني رحالة وثالثة

 الشرق إىل الفيكتوريني الرحالة معظم أن يف املتمثلة

 إيديولوجيا خالل من الشرقيني صورروا األوسط

 التفوق مبشاعر ملوثة كانت اليت تلك ،اإلمرباطورية

 . األورويب

 Château) نبرااي شاطو وررص ولقد 

Briand) والمارتني (Lamartine) مكاان الشرق 

 وليام أما ستعمارية،اال الفرنسية للمطامع مالئما

 يسوعيا مبشرا كان فقد  (Wiliam Belgrif)ابجلريف

بالد العرب يف مهمة سياسية، وحديثه عن  إىل أرسل
 يف املسيحي التبشري وعقيدتهالعرب مصطبغ ابلسياسة، 

 بية،و أور  لقوة عميال اعتباره ميكن لذا 67عشر التاسع القرن

 هدفه امربز  (العرب بالد قلب) كتابه مقدمة يف قال

 للحياة الراكد املاء جلب يف الرغبة وهو رحلته من اخلاص

 ومن، 68األورويب للتقدم املتدفق ابلنهر وتوصيله الشرقية

 حني :"قوله واملسلمني لإلسالم معاداته على الدالئل

 الوقت ذلك يف ةمثف العرب، بالد من والقرآن مكة ختتفي

                                                 
لة إيطايل زار قربص وسوراي مارييت جيوفاين رجل دين ورحا 65

 .1769وفلسطني، ونشر رحالته عام 
 .139ران القباين: الرحلة اإلمربايلية إىل الشرق، ص 66

67 Muhammed El taha : the orient and victorian 
travelers kinglike, Bruten and palgrave, published 
doctoral university, 1989, p4. 
68 Ibid, P70. 

ن مكاان فقط، نستطيع أن نتوقع جبدية رؤية العرب يتخذو 
 الزمن من ردحا عنهااليت أخرهم   يف صفوف احلضارة

 .69"آخر سبب أي من أكثر ،تابهوك حممد

 جسرا ابجلريف وليام كتاابت مثلت لقد 

 نشاطاته، حلماية وسالحا ،املسيحية غري البلدان لوصول

 هي ابجلريف كتاابت أن رأت فقد االستعمارية القوة أما

 الدينية جذورهم من اءالفقر  املواطنني لتحويل وسيلة

 متحضر كأخ املستعمر لتقبل وقضيتهم ،والثقافية

 .70حمتال عدوا رؤيته من بدال ومتفوق،

 الرحالة معظم كتاابت فإن العموم؛ وعلى 

 غلبت ديب،أ قالب يف شخصية رواايت شكل على كانت

 أعماهلم، يف املوضوعية على والشخصية االنتقائية عليه

 مبستوايهتم األوربيني اءرر الق إىل موجهة كانت حيث

 املصاحل لضمان جهده قصارى بذل من فمنهم املختلفة؛

 اإلسالم أن تظهر بصور قراءه دزور  من ومنهم السياسية،

 األدابء أما ولليهود، للمسيحيني أعداء هم واملسلمني

 .71خياهلم يليب رومانسيا شرقا هلم عرضوا فقد والشعراء

 ثنائية عنو  العاطفية، األحكام عن وبعيدا 

 متتبعيه  وكل إدوارد سعيدلب غر  شرق العنصري التمييز

 (Homi Bhabha) اباب هومي يرى قباين ران كالباحثة

 قبل من الرحالت أدبيف دراسة  هذه التفريق طريقة أن 

 كما أو ثقافية،بيال للعالقات مساحة ترتك ال النقاد،

 يتبىن حيث ،(Hibridity) التهجني اباب هومي يسميها

 الثقايف املوقع يف "املكان لتعددية" فهمه تفكيكيا نهجام

 يف الثنائي التقسيم هذا مثل تتجنب نظرية مساحة يتوسل
 بعد ما" الثقافات يصف (الثقافة موقع) كتابه

 العناصر عن اإلفصاح ميكن حيث ابهلجينة" االستعمارية

                                                 
69 Mehammed El taha : the orient and victorian 
travelers kinglike, Bruten and palgrave, P182. 

 .171-170ينظر: حممد طه، رحلة الفكتوريني الثالثة، ص: 70
 .189املرجع نفسه، ص 71
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 نهأ وجد الناقد، هذا كتاابت ويف واملختلفة؛ املتناقضة

 حيث االستعارة، بلغة  التهجني مكان"  :تحوللل يدافع

 اآلخر وال ،الذات ال جديدا، يعين سياسي موضع بناء إن

 ينبغي كما ويغري صحيح، بشكل السياسية توقعاتنا لحيور 

 .72"السياسة ملرحلة إدراكنا من املطلقة الصور

 :هاوت تشافيك سرييننقد  -7

  كل ليستف اجلارفة، التعميمات عن وبعيدا 
ت املستشرقني حتمل عداءا لإلسالم أو املسلمني، كتااب

 التحدايت بني ومن القدس، لصورةوليست كلها مشوهة 

 أورواب رؤية) كتاب جند إدوارد سعيد لتعميمات الغربية

 اليت هاوت تشافيك سريين للناقدة (1994، اخلارج من

سعيد  الذي أقام عليه لفوكو مضاد أبنه منهجها تصف
 الفرق تؤكد أن من بدال فهي؛ منهجهإدوارد 

 جبمع قامت( م19-م18) القرنني بني االستمولوجي

 اإليديولوجيات يف تشرتك الفرتتني، كلتا من نصوص

 لدراستها؛ أعمال مخسة اختارت حيث 73واالجتاهات

 uieuQ sMonte( 74( سكيوتملون (فارسية رسائل)

)oldG Oliver 75مسيث غولد ْلوليفر (العامل مواطن)و

Smith)  ( القدس إىل ابريس من رحلة يوميات)و

                                                 
72 Homi Bhabha : the location of culture, London, 
routledge, 1994, P25. 
73 Syrine Chafik Haut : viewring europe from the 
outside, cultural enconters and european culture 
critique in the eigteeth, century psendo oriental 
travaloque and nineteenth century, voyage en 
orient doctoral dissertation, colombia university, 
1994, published later in 1997, by peter lang, P6 

البارون تشارلز  دي مونتيسكو كاتب وفيلسوف فرنسي، عاش  74
 1921يف عصر التنوير كتابه )رسائل فرنسية( نشر ابلفرنسية عام 

( كاتب وشاعر وروائي 1730-1774أوليفر غولد مسيث ) 75
 .1762إرلندي كتابه )مواطن العام( عام 

 ،كينجيليك أللكسندرل)إيوثني( و 76برااين لشاطو

 هذه  يربط ما إن حيث ،نرفالل (الشرق إىل رحلة)و

 عبور" أوال هو هاوت سرين نظر وجهة من األعمال

 واملكان الرحالة هوية عن  النظر بغض "الثقافية احلدود

 مباشر غري شكلب لالنتقاد امليل واثنيا إليه، رحل الذي

 األوربية الثقافة نقد أن إثبات حماولة 77بيةو األور  للثقافة

 .78الغربية األدبية الرحالت أدب يف مكاان له أحرز

 جند )رسائل فارسية( مونتيسكو كتاب ففي 

 وجهة من عنه امعرب  والغربية الشرقية العوامل بني التالقي

"، الثقايف ابملونولوج" تصفه أبسلوب هاوت سريين نظر
 اجملتمعات النتقاد كإسرتاتيجية املونولوج هذا يعمل حيث

 بتلك لنقدها متثل حيث سواء، حدر  على والشرقية الغربية

 (Rika) وريكا ،(Usbek) آسبك من لكل األدوار

 كل جسدها اليت واالجتماعية األخالقية ابلقضااي املتعلقة

 هذا على  وبناء الكتاابت، تلك يف البطلني هذين من

 كتعدد ثقافيا؛ نقدا معا والغرب الشرق تنقد اراحلو 

 اإلسالمي، العامل يف البيوت يف النساء وحبس الزوجات،

 العبيد وجتارة الكاثولوكية، البلدان يف الطالق وحترمي

 للعامل لفاحتني احتالل وأخريا للبكورة، الغريب والدستور

  .79اجلديد

 رحلة يوميات (اينابر  شاطو لكتاب وابلنسبة 

 هذا ميثل هوت سرين منظور فمن (القدس إىل ريساب من

صامتا عرب طرق مونولوجية حياول فيه  هجاءا الكتاب
 والسياسية الثقافية للممارسات الكاتب إخفاء نقده

 برااين شاطو انتقد لقد .80اخلارج أو الداخل يف األوروبية

                                                 
لرومنسية يف شاطو برااين روائي فرنسي ومن أبرز املبشرين اب 76

 األدب الفرنسي.
77 Syrine Chafik Haut : viewring europe from the 
outside, P:1-2. 
78 Ibid, P47-48. 
79 Voir: Ibid, P89. 
80 Voir: Ibid, 139. 
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 فتارة خمتلفة، وسياقات مناسبات عدة يف بوانبرت انبليون

  سريلبب يشبهه أخرى واترة، تركيا يف مستبد محباك يقارنه
(Bebisarus) ابإلضافة اليواننيني، اإلمربايليني أشهر 

 يف وخاصة ،اإلجنليزي االستعماري للسلوك انتقاده إىل
 احملطمة، املعابد وبعض آغاممنون قرب عن حبثهم أثناء

 وكذا اليواننيني قبل من اآلاثر بعض سرقة إىل مشريا

 ولوحات متاثيل لليوانن، املعابد من عمودا 11) الفرنسيني

 .81(الفرنسيون سرقها

 (العامل واطن)م كتابه يف مسيث غولد جنح ولقد 
 من رموزا الكتاب هذا تضمن حيث جديد عامل تصوير يف

 وتبادل التواصل على تدل والغربية، الشرقية الثقافتني

 سريين تصرح النقاش هذا جانب إىل املختلفة املعتقدات
 الثقافة النتقاد سردية كإسرتاتيجية وظف قد احلوار أن

 للكرم ابفتقارهم بينيو األور  مسيث انتقد حيث .82بيةو األور 

 .املعاملة وللطف

 ولدغ كتاابت يف اإلجنليزية اهليمنة نقد وميثل 

 الطاجني  بطله لسان وعلى العمل، هلذا مميزة مسة مسيث

(Altangi) من ما :"قولف للحرب مبقته مسيث يعلن 

 لذلك"، اجلديد العامل يف احلرب مثل العداوة له كني شيء

 يف والفرنسية الربيطانية االستعمارية األنشطة ينتقد فهو
 .83(م-1754م1763) الشمالية أمريكا

 سرين جتادل( الشرق إىل رحلة) كتاب ويف 

 شخصية وراء شخصيته خيفي الذي نرفال كاتبها هوت

 حول املعطوبة ربيةاألو  األفكار أن يدرك الذي رجريا

 ومن .84عشر الثامن القرن يف جبذورها تضرب الشرق،

 متأثر نرفال أبن سرين تقر الكتاابت تلك خالل

                                                 
81 Voir: Ibid, P200. 
82 Syrine Chafik Haut : viewring europe from the 
outside, P:281. 
83 Voir: Ibid, P:287-288. 
84 Voir: Ibid, P235. 

 كما األداين، مصدر هو الشرق أبن ويؤمن ابإلسالم،

 من تساحما أكثر املسلمني والعرب األتراك أن قدتيع

 ظاهرة عن أيضا نرفال دافع ولقد ،85الغربيني الكاثوليك

 بني العالقات أبن يقر حبيث اإلسالم، يف الزوجات دتعد

 نظرياهتا من براءة أكثر عموما الشرق يف والنساء الرجال

 اإلجنازات كذلك حيرم إنه بل ،فقط هذا ليس ،ابو أور  يف

 الذين الغربيون الرحالة له يتفطن مل ما أمهيته مؤكدا الشرقية

 األوروبية املعرفة إن :"يقول حيث أمهلوها أو الشرق زاروا

 اليواننية الفلسفية لنصوص العرب العلماء لرتمجات مدينة

 فضلي جريار لسان على نرفال أن فالواضح" القدمية

 يف الغرب من  أمسى عنده فالشرق الغرب، على الشرق
 ولقد "،العرقي والتسامح االجتماعي التمازجمها:"  ميزتني

 املوثوق الطريق" أن اعتقاده حد إىل ابلشرق أعجب

 معرتفا" اإلسالم إىل التحول هو التقدم، إلجناز لألوربيني

 مارسه الذي العسكري أو لوجيو السيك اإلرهاب ضد أبنه

 .86الشرق يف والفرنسي اإلجنليزي االستعمار

 :سنبسام كاترين نقد -8

 احلج) النقدي الكتاب صاحب هي كاترين 

 يتحدى منهجها (1999، الشرق إىل الرومانسي األديب

 يف تدرس، االستشراقية للنصوص إدوارد عيدس تفسري
 اليت الصور متتبعة ابلشرق، الربيطانيني افتتان كتاابت

 لذواهتم الربيطانيني متثيالت الشرق إدراك فيها تشكل

 اإلمرباييل، التوسع أثناء  الديين؛ لالختالف ومتثيالهتم

 هارولد الطفل حج :لتقدمها مناذج ثالثة كاترين اختاره

 لوالرت الطلسم وكتاب (Lord Bayron) ابيرون
 املدينة إىل للحج ذايت سردو  (Walter Scott) سكوت

 كاترين تصدرها مالحظة وأول ،بريتن ريتشاردل ومكة

 هلذه االجتماعية الصورة أن هي الثالثة النماذج هذه حول

 متصلة، وغري غامضة،" الرومانسية االستشراقية النصوص

                                                 
85 Voir: Ibid, P :358-361. 
86  
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 إعجاز أمثال من بنقاد اهذ نقدها يف مستعينة" ومتعددة

وهومي  كلفورد جيمسو  (Aigaz Ahmed) أمحد
 سعيد إدوارد مواقف هؤالء النقاد الذين مل يتفقوا معاباب، 

 تعميمه وحول االستشراقية الكتاابت  حقيقة حول

 النقاد هؤالء أبخذ حيث الكتاابت، معظم على لألحكام

 غريو  ومنحرف، متناقض، أبنه االستشراق االعتبار بعني

 .87منسجم

 أبن الغرب، يف "احلج" مصطلح كاترين وتناقش 

 مسيحيون مؤمنون السابق يف كان كما به يقوم يعد مل

 يف املسيح منها شرب اليت  املقدسة الكأس عن يبحثون
 أانس هم القدس إىل ابحلج يقومون والذين األخري العشاء

 والطبيعة ب اإلنساينواحل القدم، عن البحث يتعشقون

 ابيرون من كل حج فإن االعتبار هذا وعلى ،توالذا

 كان الذي الربيطاين اجملتمع يناسب قد بريتنيو  وسكوت

 نتج الذي التمزق ذلك إزاء جديدة هوايت عن يبحث

 .88العلمية والثورة العلمانية مفاهيم عن

 رحلي نص كل أن إىل النقدية الدراسات وتشري 

 ضحوا بشكل ويعكس وخطاب، رؤية ابلضرورة يتضمن

 وحينما واآلخر، "أنتـ "ال بدون توجد ال اليت "األان"

 متعددين بفضائني يرتبط نهإف رحلة؛ النص هذا يكون

 بيوغرافية، سريية أببعاد حافال النص جيعل ممتد وزمن

 اآلخر وصورة األان صورة لبناء يتفاعل ومناقبية ترامجية،

 والتاريخ للعامل التأويلية املفاتيح أحد الرحالة حيث

 وقيما أفكارا الرحالة كتاابت يف اآلخر ميثلو  والذات،

 ذهنية صورة صورتني؛ خالل من وثقافة وتقاليد وعادات

 قراءة التلقي خالل من تشكلت الرحلة انطالق قبل قبلية

 على تركز احتمالية صورة اآلخر على يضفي مساعا أو

                                                 
87 Sampsun: the romantic literary pilgrimage to the 
orient; Buron, scott and Burton (umplished 
doctoral dissertation, university of texax at auston, 
1999, P viti, P:1-9 
88 Inod, P :19-20. 

 إضافة، املغايرة التقاليد وبعض والغرائيب الالمألوف جوانب

 الشرق يهتم حيث الدينية ومعتقداته الغريب عقل بنية إىل

 نفس وهو الغرب وبالد الشرق بالد إىل ديين منظور من

 الرحالت جل يف وبتفاوت هيمن الذي املنظر

 وصياغة الرحالة رؤى يف واستحكم االستشراقية،

  .89اآلخر

 زايرة بعد تتعدل بعدية، فهي الثانية الصورة ماأ 

 ىعل حتافظ الرحلة، وبعد انتهاء الشرق إىل الرحالة الراوي
 الواقع نرسخ أن وحتاول األوىل، الذهنية الصورة من بعض

 من اآلخر حلظة حتويل هي احلامسة املرحلة ولعل هو، كما

 قيم إىل إما يصري، فالتخييلية الكتابة إىل املعيشة التجربة

 غريبة، وعادات وخوارق عجائب إىل أو وأحكام، وأفكار

 من اآلخر إىل  ينظر فالراوي لالختالف، سداجم يصبح أو

 االنسجام معياري على تعتمد مقارنة متييزية نظر زاوية

 صورة وراء يقف خلفيا سؤاال ابعتبارمها واالختالف

 .90"؟األان" مع ختتلف أم تنسجم هل... اآلخر

 كاترين ترى واآلخر األان أساس وعلى 

 رأيق أن ميكن (هارولد الطفل حج) أبن سامبسون

 الرومانسية روايته إنشاء ابيرون فيه حياول كمسعى
الشخصية اخلاصة، بعيدا عن العقيدة الدغمائية التارخيية 
للمسيحية، إنه يعكس شكا دينيا متزايدا يف الغرب، جتاه 
تساؤل أحدثه االلتقاء ابآلخر الديين، حيث إن الشرق 
بعد تصحيح الصورة الذهنية القبلية أصبح مكاان ميكن أن 
جيد فيه الربيطاين انعتاقا روحيا عرب نبذ اهلوية الدينية 

، ولقد حاول هذا ابيرونالتقليدية، هذا من زاوية نظر 
األخري تفادي نظرة السمو واالستعالء للربيطانيني 
ولالجنليزيني على الشرق، اليت كانت تعكس صورا سلبية 
لآلخر الشرقي، ومتجد التفوق الديين الغريب، فشرق 

يعكس االشتياق  كاثرين( من وجهة نظر )ابيرون
                                                 

 .203الرحلة يف األدب العريب، صنقال عن: شعيب حليفي،  89
 .203ينظر: شعيب حليفي، املرجع السابق، ص 90
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النخبوي الغريب العتبار الشرق مكاان رائعا ميكن أن يهرب 
فيه املرء من القمع االجتماعي والديين "املشهد كان 
بدائيا، لكنه كان جديدا"، هكذا يصرح ابيرون ولطاملا 
فكر ابيرون يف اعتناق اإلسالم وهو برتكيا لكنه مل 

 .91يفعل

كقناع   لوالرت سكوت( الطلسم) ويعمل كتاب 
أبن هناك عديدا من الرحالة  سكوتإذ يشري  ،للتخفي

الغربيني الذين اعتنقوا الثقافة الشرقية، بل إهنم من احملتمل 
هلؤالء  كاثرينأن يكونوا قد حتولوا إىل اإلسالم، ومتثل 

، إيسرت ستاهنوبالرحالة الذين ختفوا كشرقيني ابلسيدة 
، وهم من هارب جون ابركلسيد ، واآن بالنتوالسيدة 

. لذلك فقد نقلت الثقافة الشرقية يف  الرحالة الرومنسيني
كتاب )الطلسم( بشكل ذكي إىل اجلمهور الغريب، حيث 

الذي ميثل رفض الصورة  صالح الدينهو  سكونبطل 
املتوارثة من القرون الوسطى على أن العرب )مهج 

 ملني السيفمتعصبون( خرجوا من قلب اجلزيرة العربية حا
يف يد والقرآن يف األخرى ليصيبوا غما ابملوت أو اإلميان 
مبحمد، أو يف أفضل احلاالت ابلعبودية واجلزية كل من 

 .92يتجاسر على اعتقاد نيب مكة

ميثل صالح الدين احلاكم املسلم التقي  
املتسامح؛ يؤكد هذا، رسم تلك الصورة اليت يتعانق فيها 

يف كتاب )الطلسم(   الدينبصالح  ريتشارد قلب اْلسد
 املسلم وصورة الكافر، صورة تلغى هنا"  ندرين كأخوين

 للحرية كمثال النبيل، الصحراء بعريب تبدلتسو  الرببري

 كما الشرقية احلكومة صورة أن ،كاترين وتؤكد. واإلابء

 " وبسيط نقي ملكي حكمها أن على تدل الكتاب يروى
 الذي الدين صالح سدهاجي ثورية قومية أفكارا يعكس

                                                 
91 Voir : Sampson, the romantic literary pilgrimage 
to the orient, P:131-140-142-153. 
92 Walter Scott: the talism London, JM, dent, 
1956, p20-21. 

 حتجب النهاية وهذه الصليبيني، على ينتصر أن استطاع

 النصر نأو ، والغرب الشرق بني الثقايف الديين االختالف

 الذي الدين صالح حققه والتاريخ الرواية يف العظيم

 إىل الصليبية احلملة معسكر خيرتق أن متخفيا استطاع

 .93"العمق

 والنفس، الواقع يف آاثر رحلة لكل أن فاملالحظ 

 إذ الواقع، هذا على ةفساامل وخلق لإلدراك خاصة وطريقة

 الراوي حيضر أن إىل ومعطياهتا أسرارها بكل الرحلة تتحول
 ومن التجارب، هلذه وراواي متلقيا بصفته الذايت بعدهيف 

 لشكل مؤشر الرحلة أن ابعتبار املنصهرة، جتربته بينها

 أيضا، ابةالكت وشكل برخيت كلود جان بتعبري احلياة

 وهي األمكنة مث املغاير بعده يف اآلخر حيضر كما
 .94ابآلخر الذات بعد وتفاعل للتجربة فضاءات

 والرؤى األوامر جيسد الراوي فالرحالة 

 واقع بناء ذي رحلي نص يف عاشها اليت واملشاهدات

 الذاكرة حضور خالل منختييلية  وبنيات معطيات يتضمن

 دامتيف مسرية  اتوار وح وأحداث تفاصيل انتقت اليت

 للرحالة جتربة ميثل الرحلي النص هذا إن حيث، معينا زمنا

 اجملسد ابملتخيل املادية للحقائق الفعلي التحقق هو والنص

 واحلجب والتعديل والتحويل االنتقاء عرب الكتابة يف

 .95واإلضافة

وبناء على التجربة الذاتية اليت تتحقق كفعل يف  
 ريتشارد نص كاترين ادلتجاحملكي )نص الرحلة(؛ 

اليت يعتقد أهنا قد لطخت  املسيحية رفض الذي ،بريتن
 إىل وحتول ابملكر واحلقد واالضطهاد ويف إراقة الدماء،

 شكلب منظمة اإلسالم حياة ألن الصوفية عرب اإلسالم

                                                 
93 Voir : Sampson, the romantic literary pilgrimage 
to the orient, P:179-180-183-205. 

 .247ينظر: شعيب حليفني الرحلة يف األرادب العريب، ص 94
 .247املرجع نفسه، ص 95
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 حمددة أوقات يف والصلوات الشعائري التطهري تشمل جيد

 .96الروحانية إىل ابإلضافة

 نقاد النقاد، من صنفني هذا؛ حبثنا انأورد لقد 

 دوافع من إبيعاز كانت أهنا الشرق إىل الرحلة عتربواا

 هيمنة حماولة ميزهتا استعمارية أو دينية أو جتارية

 ومن واحلضاري، الديين والتفوق الشرق، على االستعمار

 بينما ،الطه وحممد قباين وران ،سعيد إدوارد هؤالء

 الشرق إىل الرحلة أن اعتربوا ربينيغ نقاد يف الثاين الصنف

 أو (هاوت) ذاتيا ثقافيا ونقدا الثقافية للحدود عبورا متثل

( نرفال) ابنبهار ممثال ،(سامبسون) ابلشرق اإلعجاب
أن يتحولوا إىل اإلسالم  األوربيني على اقرتح حىت ؛ابلشرق

كان نرفال إىل أن  إدوارد سعيدلنيل التقدم، بينما خلص 
 ريتشارد بريتن، وإذا كان 97ية لشرق مفرغذا رؤية سلب

 وران وطه، سعيد، من كل عند منوذجا للهيمنة اإلمربايلية 

 عن للدفاع مثال ،ونسسامبو  كاترين عند فإنه ،قباين

 .املسيحية ونبذ اإلسالم

 األمم رقي يف الثقايف التنوع مكانة على وبناء 

 Mary Louise)برات لويز ماري تنبهنا واحلضارات

Pratt) تدوس أن جيب ال أنه لتؤكد "التماس منطقة" إىل 

 الرحالة بني العنصرية  التفرقة زاوية من الرحالت نصوص

 وجدان لذلك (5)الثقايف التنوع حيث من لكن والشعوب،

 القرب) كتاب صاحب بلت دي فان إدواردس أن

 نتجنب أن أردان إذا :"قائال جيادل (1985، والنأي

 الغربيني الرحالة عالقات عاجلن ال أن فيجب ،سعيد خطأ

                                                 
96 Voir: Sampson, the romantic literary pilgrimage 
to the orient, P:208-209. 
97 Said: Orientalism, p.184. 
(5) Maria Louise Pratt : imperial eyes: travel writing 
and transculturation, London and New York, 
routledge 1992, P:6-7. 

 دراسة ويف، 98"كاسحة تعميمات يف ابلشرق

 تبىن األوسط، للشرق األمريكيني الرحالة الستجاابت

 يف نهأ يعتقد حيث ،سعيد منهج عن خمتلفا منهجا بلت
 بني مييز أال الباحث على ينبغي الرحالت أدب دراسة

 الرحالة، تجمموعا بني أو للرحلة، املختلفة الزمنية الفرتات
 العمل يف املختلفة األصوات إدراك عليه جيب  وإمنا

 والطبقة الدين، حيث من الرحلة لكاتب الواحد

 االزدواجية يف النظر منعن وأال واجلنس االجتماعية،
 مقدمة يف يذكر حيث للشرق، استجابتهم غموضو 

 الطرق استكشاف يف تتلخص اليت دراسته أهداف كتابه؛

 يف أمريكي رحال مائة عن يقل ال ما انتهجها اليت

 حمددا كتاابهتم؛ خالل من األوسط الشرق مع تعاملهم

 له، وحمب للشرق، حمتقر بني 99املتباينة مواقفهم نتائج

 بكل مشاهداته نقل حيادية، مواقف له من وبني

 اخلاصة املعامالت أو العقائد يف التدخل دون موضوعية،

 .للشرق

 يف كبرية ورةث إدوارد سعيد كتاب حدثأ لقد 
 ويف جتنيسها، ويف الرحالت، تصنيف ويف ،النقد جمال

 من كل أن حيث املقاصد، وحتديد النوااي، عن الكشف

 النطالقته مصدرا اختذه العرب أو الغربيني النقاد من قرأه

 أو ملنهجه رافضا كان إنه حىت الرحالت، أدب نقد يف

 الغربيني الرحالة جتاه الكاسحة أحكامه لتعميم أو لتحليله

 وأبهنم ،الشرق حيتقرون كلهم أهنم سعيد اعتقد الذين

 خاطئة اعتقادات حاملنيمعينة  ألغراض ومقاصد زاروه

عن الشرق  ريبغال للقارئ مزيفة أخبارا وانقلني الشرق، عن
 .وأهله

الذي هو مبثابة  الكتاب هذا بعد توالت ولقد 
 حالت،والر  الرحالة أدب جمال يف الكتاابت أالف "قنبلة"

                                                 
98 Idwardus Franciscs, van de Bilt : proximity and 
distance american travelers to the middle east 
(1819-1918), 1985, P16. 
99 Ibid, p18. 
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 يف سعيد على يعاب ما كان نإو  ومعارض مؤيد بني
 من كثريا هناك إن حيث التعميم مسألة هو احلايل القرن

 بل ،أهله مع وتعاطفوا الشرق أحبوا الذين الغربيني الرحالة

 Thomas) وفامأ فتوماس اإلسالم، إىل حتول من ومنهم

Upham)  لكي"  أبنه مقتنعا كان املثقال سبيل ىعل 

" موجها هذه حنبهم أن جيب الشرق شعوب نعرف
النصيحة إىل رفاقه الرحالة الذي عزلوا أنفسهم عن سكان 

إن كثريا من الرحالة األمريكان من قارن  ، مث100الشرق
أخالق الشرق أبخالق بلداهنم فانتقدوها، وامتدحوا تقوى 

ويقتبس  املسلمني وابتعادهم عن شرب اخلمر والكحول،
 George) ام كريتيسلولينصا  فان دي بلت

William Curtus)  يهاجم فيه املسيحية ويثين على
عليه الصالة والسالم قائال:" إذا كنت  حممدالرسول 

رجال، فالبد أن تقدر عبقرية نيب املسلمني، وأن تكون 
سعيدا من اجلهم ألهنم وهبوا هذا املعلم اإلنساين، والبد 

أفضل من  أيضا من أن تفكر يف حقيقة أن املسلم الشرقي
 .101املسيحي الغريب"

إذن؛ االستشراق إنسي النزعة، وليس كل  
الرحالة يكرهون الشرق أو كانوا يف مهمة عسكرية أو 
ة، وإذا كان  سياسية، فبعضهم ميثل النزعة اإلنسانية اخلرير

قد كتب عن الرحالة اإلمربايليني فقد أغفل  سعيد إدوارد
ذين تعاطفوا مع وأمهل كثريا من الرحالة الربيطانيني ال

فلورنس انيت إجنل، ولويس دوف الشرق أمثال: 
 جوردن.

ختاما؛ نشري إىل أن أدب الرحالت متنوع وغري  
متجانس، وعلى هذا األساس فال جيب أن جيعل النقاد 

                                                 
100 Ibid, p:194-195. 

( كاتب وصحفي 1824-1892تيس )جورج ويليام كور  101
ومصلح اجتماعي أمريكي، نشر أسفاره يف كتابني: )الحظات 

 Curtus: The، واخلواجة يف سوراي(،1852اخلواجة يف النيل 
howadji in Syria, New York, Harper, 1852, p336. 

اخلطاب االستشراقي كله يف سلة واحدة، بل ينبغي أن 
يكونوا موضوعيني يف معاجلة موضوع االستشراق، كما 

ر إليه من كل الزوااي؛ من زاوية البعد اجلمايل، جيب النظ
والتداويل، واللساين، والنقدي الذايت، ابعتبار الرحلة متثل 
جنسا أدبيا، خيضع ملا ختضع له كل السرود األدبية، من 
دراسة وحتليل على أال يتحيز جلانب واحد ليوهم املتلقي 

رحلة أبفكار حتمل مسا فكراي ينتشر مفعوله جتاه اآلخر. فال
جنس أديب تتعدد فيه أصوات املؤلف وال تسري يف اجتاه 
واحد مث إنه جيب يف دراسة االستشراق أن نتجنب ثنائية 
شرق غرب لنفسح اجملال لنقد الذات ولنتجنب 

 التعميمات حىت نكون موضوعيني يف نقدان. 

 النص خضع فلقد حليفي شعيب رأي وعلى 

 الثقايف نسقلل عةاتب لتحوالت اجلديد املنظور يف الرحلي

 القريبة أشكاله مع وتتفاعل بداخله تندمج كانت الذي

 بعيون ونقرأها متغرية، للنصوص نظرتنا أن ذلك والبعيدة،

 املتحكمة واملفاهيم الدالالت وأتويل تقييم ونعيد ،خمتلفة

 النقد فيها يفكر مل اليت الرحلية النصوص ألن البياانت، يف

 من والتحليل احلديث قدالن واجهة إىل عادت القدمي؛

 الرتاث هذا كل فهم تزيد وأسئلة خمتلفة، منظورات

 شفع ما وهو امتداده، وعلى األدب عمق يف املتغلغل

 ليس الذي الشيء عن يتساءل أن الباحثني ألحد

 .102؟برحلة

 حتضر الكتاابت، كل يف ممتد نصإذن؛  الرحلة 

 ابلذات ترتبط لرؤية وتؤسس وداللة، وظيفة أجل من

 الواقعي بني االلتقاء نقطة هي الرحلة وكأن لتاريخ،وا

 تعمل إبداع كل مثل والرحلة والرؤيوي، والثقايف واحللمي،

  شيء إىل القدري وتغيري ضروري، إىل العابر حتويل على

 والعادي املنسي املألوف حتتضن فهي مكشوف،

 وهو- الذي الرحالة ذات من ينطلق هذا كل ،واملفاجئ

                                                 
-317ينظر: شعيب حليفي، الرحلة يف االدب العريب، ص: 102

318. 
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 التذكر، إىل املستندة املخيلة قناة عرب مشاهداته حيول

  وحمرك فاعل من بدوره يتحول التعديالت إىل ابإلضافة

 نص إىل فعل من الرحلة حتولت لذلك وراو، شخصية إىل

 ومتعة، معرفة هبلي وتنوعا، تعددا يستقطب إبداع إىل

 واجملازفة واالكتشاف وأبحالمه ابإلنسان ترتبط ألهنا

 وسائل مع وخاصة والروحية يةداامل املعرفة عن واحلفر

 على اجملال وفتحت بعيد، كل بتقرر  اليت احلديثة االتصال

 الكون يف اإلنسان أنتجه ما كل على لالطالع مصراعيه

 .وإبداع ودراسات أحباث من

 

 


