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 آثار رحلة المستشرق ألویز موزال للجزیرة العربیة 
 دراسة تحلیلیة  

  بشایر عویمر السلمي
الدعوة وأصول الدین ، جامعة أم القري ، مكة المكرمة  قسم الدعوة والثقافة اإلسالمیة ، كلیة

  .،المملكة العربیة السعودیة  
   besh11@hotmail.com:البرید اإللكتروني 

 :ملخص 
اتسم موزال بالذكاء الفطري، وسرعة البدیھة وقوة الحفظ والذاكرة، ویدل على ذلك ما حوتھ 

اتسم موزال بسعة االطالع .كشوف ومراجع قام على دراستھا واستخالص ما فیھا كتبھ من
وتنوع العلوم من دینیة وأخالقیة وتراثیة ولغات وجغرافیا وتاریخ وعلم المساحة البریة، 

 .ولوال ذلك لما استطاع حشد ھذا الكم الھائل  من المعلومات المتنوعة في مؤلفاتھ
إلى استعمال عقلھ حتى في األمور الدینیة، ولكنھ یملك قدرا موزال شخص متفتح متدین یمیل  

من التعصب لمذھبھ یجعلھ یغفل ما عند غیره من المحاسن، وذلك ما فعلھ عندما أغفل الحدیث 
عن اإلسالم ومحاسنھ وطفق یذكر بعض األفعال السیئة أو المخالفة لبعض المسلمین 

مستشرق عاش في الجزیرة العربیة، وأكثرھم یعتبر موزال أجرأ  .ویصدرھا على أنھا اإلسالم
نتاجا، وربما ساعده على ذلك قوة عالقاتھ بساسة الدولتین العثمانیة والنمساویة وجیوشھما، 
األمر الذي أتاح لھ قدرا كبیرا من الحریة في التنقل والحركة بین جبال الجزیرة العربیة 

من ترجم كتب موزال بالقیمة العلمیة شھد كل .وسھولھا وودیانھا، بل وخالط كثیرا من أھلھا
الكبرى التي تحملھا ھذه المؤلفات، بل وشھدوا بأھمیتھا وأشادوا بالجھود المبذولة في 

موزال منصرًا حاذق .تكوینھا وإخراجھا، وتعدد موادھا ودقة معلوماتھا الجغرافیة والتاریخیة
ھ على ذلك عدم اقتناعھ طویل النفس، ال یتعجل النتائج كغیره من المنصرین، وربما حمل

بالمسیحیة كما ھي في النمسا أو أوربا عموما بعقیدة التثلیث؛ فھو یرید نوعیة معینة من 
 .المستجیبین لمذھب معین یعتقده ھو

حقق موزال كثیرا من كشوفاتھ األثریة طبقا للنصوص التوراتیة وكأنھ یرید االستدالل بذلك  
م تحریفھ، والحقیقة أن األمر لیس كما أراد ألن على صحة المنقول من العھد القدیم وعد

كان موزال ككثیر من العلماء . تحریف التوراة ثابت من وجوه كثیرة لیس ھذا مجال سردھا
األوربیین في اتجاھھم العلمي حیث جعلوه اتجاھا مادیا عاریا عن األخالق اإلنسانیة أو 

ث عن بعض أخالقھ وسیرتھ وكیف المھنیة على أقل تقدیر، ویدل على ذلك ما جاء في البح
قابل كرم العرب وحفاوتھم بھ وخدمتھم لھ وتیسیر تنقلھ بین ضواحیھم؟ لقد قابل كل ھذا النبل 
بأخالق یندى لھا الجبین اإلنساني من غبن الناس حقھم، والتعالي على بعضھم، واتھام آخرین 

السیر بالوقیعة بین األشقاء بما لیس فیھم كما فعل مع الشیخ النوري، وھو أكثر من أكرمھ، و
واألھل وأبناء الوطن الواحد، وكل ھذا ال یلیق بإنسان فضال عن عالم في قدر موزال العلمي، 

 .ومكانتھ األدبیة
ولعل أھم ما أوصي بھ في نھایة ھذا البحث أن یعتني الباحثون جیدا بما كتبھ موزال فإن 

مجاالت التي كتب فیھا، كما أوصي بالتدقیق كتاباتھ لم تنل حظھا من البحث والتنقیب في كل ال
  .في ألفاظھ وما تعنیھ
  .آثار ، رحلة ،المستشرق،  ألویزموزال ،الجزیرة العربیة  :الكلمات المفتاحیة 
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The Orientalist Aloeez Mozal's Journey Effects to the 
Arabian Peninsula 
An Analytical Study 

Bashayer Awaimer peaceful. 
Department of Da`wah 'Islamic Call' And Islamic Culture , 
College of Da`wah Islamic Call And Fundamentals of 
Religion, Umm Al-Qura University, Kingdom of Saudi Arabia. 
E-mail: besh11@hotmail.com 
Abstract: 

Mozalwas characterized by innate intelligence, quick 
intuition, strength of memorization and good memory. This is 
evidenced by the statements and references contained in his 
books, which he studied and extracted its benefits. Mozal was 
distinguished by his wide knowledge and diversity of 
sciences, including religious, moral, heritage, languages, 
geography, history and land survey. Otherwise, could not 
have been able to collect this vast amount of diverse 
information in his books. 

Mozal is an open-minded, religious person who tends to 
use his mind even in religious matters, but he possesses a 
degree of fanaticism for his sect that makes him what others 
have of the merits. This is what he did when he neglected 
talking about Islam and its merits and started mentioning 
some bad or opposing actions of some Muslims and issuing 
them as Islam.Mozalis considered the most daring orientalist 
who lived in the Arabian Peninsula, and the most productive 
of them, and perhaps his strong relations with the politicians 
of the Ottoman and Austrian states and their armies helped 
him. This allowed him a great amount of freedom in movint 
and transporting between the mountains, plains and valleys of 
the Arabian Peninsula, and even dealt with many of its 
people. Everyone who translated Mozal’s books testified to 
the great scientific value of these works, and even testified to 
their importance and praised the efforts exerted in their 
formation and production, the multiplicity of their materials, 
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and the accuracy of its geographical and historical 
information. Mozal is a clever and long-suffering missionary 
who does not rush to results like other missionaries, and 
perhaps he was motivated by his lack of conviction in 
Christianity as it is in Austria or Europe in general with the 
doctrine of the Trinity.He wants a certain type of people who 
will respond to a particular doctrine that he believes. 

Mozal made many of his archaeological discoveries 
according to the biblical texts, as if he wanted to evident the 
authenticity of what was transmitted from the Old Testament 
and not distorting it.The truth is that the matter is not as he 
wanted, because the distortion of the Bibleis proven in many 
ways, and this is not the field of its narration. Mozal was like 
many European scientists in their scientific direction, as they 
made it a materialistic trend that was devoid of human or 
professional morals at least.This is indicated by what came in 
the search for some of his morals and his biography, and how 
he met the Arabs’ generosity, kindness and their service 
thereto and facilitating his movement between their 
suburbs?He met all of this nobility with morals that are 
shameful regardingdepriving people's rights, condescending 
to people them, accusing others of what is not in them, as he 
did with Sheikh Al-Nouri, who is most one honored him. In 
addition, he approached the strife between brothers, parents 
and the people of one nation, and all of this is not worthy of a 
human being, let alone a scholar in Mozal's scientific destiny 
and literary position. 

Perhaps the most important thing that I recommend at 
the end of this research is that researchers shall take good 
care of Mozalwritings, because his writings did not get their 
share of research and exploration in all the fields in which he 
wrote, and I also recommend checking his words and their 
meanings. 
Keywords: Effects ,  Journey , Orientalist,  AloeezMozal , 
Arabian Peninsula. 
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 :متهيد

المستشرق ألویز موزال واحد من كثیر من المستشرقین الذین وفدوا إلى الجزیرة العربیة 
فرادى، وكان من من مئات السنین؛ فلقد وفد المستشرقون إلى الجزیرة العربیة جماعات و

أشھر ھذه الجماعات التي وفدت إلى الجزیرة العربیة في شكل رحالت استكشافیة تلك 
، فأمر (٢)على فریدریك الخامس ملك الدنمارك (١)الرحلة التي اقترحھا العالمة میخائیلیس

باإلنفاق علیھا، وقام رئیس وزرائھ برنستورف بتدریبھا وتجھیزھا فضمت خمسة من 
الدنماركى، وكان مستشرقا عالما یدرس  (٣)تخصصین على رأسھم فون ھافینالعلماء الم

السویدى  (٤)اللغات السامیة فى جامعة جوتینیجن بألمانیا لعلوم اإلستشراق، وفورسكال
. رساما (٧)طبیبا، وبونفیند (٦)األلمانى ضابطا، وكریمر (٥)للعلوم الطبیعیة، ونیبور

م وقد ماتوا جمیعا ١٧٦٧الخمسة ثم عادت في  بھؤالء ١٧٦١وخرجت الرحلة في ینایر 

                                      
 )

١
ثم أتقنھا مع غیرھا من اللغات ، تعلم العربیة من رحالت قام بھا )  ١٧٩٠ – ١٧١٧( Michaelis, J :  میخائیلیس) 

 :آثاره. وعلمھا فیھا وفي موسكو، السامیة في جامعة جوتنجین 
وأشرف على نشر البحوث . آداب اللغة العبریة .وآداب اللغة السریانیة. وفي آدابھا. كتب مدرسیة في قواعد اللغة العربیة

ونشر من تقویم البلدان ألبي الفداء ذكر دیار  )  ٧٨ – ١٧٧٢( العلمیة للدانمركي نیبور في بعثة جنوب الجزیرة العربیة 
نجیب العقیقي، دار المعارف طـ ثالثة   ،)المستشرقون: ( ینظر. إخوان الصفا ومنتخبات من)  ١٧٧٦جوتنجین ( مصر 
 ٦٩٤/  ٢م، وترقیم الكتاب مسلسل واحد لكل األجزاء ١٩٦٤

 )
٢

 ١٧٤٦كان ملك الدنمارك والنرویج من سنة )١٧٦٦ینایر  ١٤ – ١٧٢٣مارس  ٣١( فریدریك الخامس ملك الدنمارك) 
عبد العزیز عبد الغني ١٨٤٠-١٥٠٠ - الجزء األول : في شبھ الجزیرة العربیةروایات غربیة عن رحالت . حتى وفاتھ

 م٢٠١٣، دار الساقي، بیروت، طـ أولى ١٠٦ – ١٠٥/  ١ابراھیم،
 )

٣
م، تیتم في الحادیة عشرة من عمره وتولت أمھ تربیتھ، ١٧٢٧ -ھـ ١١٣٩فردریك كریستیان فون ھافین، ولد  : ھو)  

ھو في الحادیة والعشرین من عمره، ثم درس فقھ اللغات واختار العبریة، أصیب في رحلتھ واجتاز اختبار علم الالھوت و
روایات غربیة عن رحالت في شبھ الجزیرة . ١١٧٧من شھر ذو القعدة  ١٤إلى الیمن بالمالریا، ومات في مخا، ودفن في 

 ١١٠/ ١: العربیة
 )

٤
م، درس بیتر العلوم الدینیة، ولضیق ذات الید أكمل ١٧٣٢ -ھـ ١١٤٤ولد فورسكال السویدي في مدینة ھلسنجفورسنة ) 

وتفوق في الالتینیة والیونانیة والفلسفة والالھوت، فظفر ببعثة جامعیة فدرس   -الذي كان یعمل كاتبا- الدراسة على ید والده، 
 ١٠ -ھـ ١١٧٦الحجة  من ذي ٢٩في  -وھو في طریقھ من لحیا إلى صنعاء-الطبیعة والكیمیاء وعلم النبات، مات في یریم 

 .مختصرا ١١٤ – ١١٢/ ١: روایات غربیة عن رحالت في شبھ الجزیرة العربیة. م ودفن في یریم١٧٦٣یولیو 
 )

٥
م في مزرعة بجوار البحر ألب ١٧٣٣مارس  ١٧ - ھـ١١٤٥شوال  ٢كارستین نیبور، ولد في فریزالبد،  : نیبور ھو) 

وتولت زوجة أبیھ تربیتھ، اشتغل نیبور بالزراعة، وتلقى أول تعلیم لھ  مزارع كان یصارع الكفاف، توفیت امھ وھو صغیر
في سن الثانیة والعشرین من عمره حین تدرب في المساحة وعمل بعد ذلك مھندسا عسكریا واستطاع أن یدخل جامعة 

ات م  وكانت مھمتھ في الرحلة نابعة من تخصصھ في المساحة وھي جمع المعلوم١٧٥٧ -ھـ ١١٧٠جوتنجن عام 
روایات غربیة . م١٨١٥السادس والعشرین من أبریل عام  - ھـ ١٢٣٠الجغرافیة، ومات في السابع عشر من جمادى األولى 

 .مختصرا ١١٠ – ١٠٧/ ١: عن رحالت في شبھ الجزیرة العربیة
 )

٦
ما في م، وكان والده یعمل خاد١٧٣٢ –ھـ ١١٤٤كریستیان شارلس كریمر، دانمركي ولد في كوبنھاجن عام : ھو)  

منزل أحد أصحاب النفوذ، األمر الذي أتاح لكریستیان تعلیما متصال فأصبح طبیبا، وفیزیائیا ومختصا في األحیاء، وحصل 
 م ١٧٦٣سبتمبر  ٣ - ھـ ١١٧٧صفر  ٢٥م ومات كریمر أثناء الرحلة في بومباي ١٧٦٠على الدكتوراة في دیسمبر 

 )
٧

نیرنینج في جنوب ألمانیا، درس النحت والرسم، وعمل رساما ونحاتا، وھو  الفنان الھر جورج باور نیفید، ولد في: ھو)  
أول من أصیب بالحمى، ومات في البحر والبعثة في طریقھا إلى بومباي في الحادیة عشر ظھرا من یوم عشرین صفر 

یات غربیة عن روا.  م ودفن بأمواج البحر، بعد أن تم قذفھ فیھ١٧٦٣التاسع والعشروین من شھر أغسطس    -ھـ١١٧٧
 .مختصرا ١١٦ – ١١٥/ ١: رحالت في شبھ الجزیرة العربیة
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إال نیبور، الذي عاد بمقنیات الرحلة واكتشافاتھا التي أصدرھا نیبور في سلسلة من 
 (١)كتبھ

 : وأما األفراد المستشرقون الذین وفدوا على الجزیرة العربیة فكثیر، أذكر منھم

 .Nielsen، D_ نیلسن 

والجزیرة ) ١٩١٧اسات االستشراقیة لھومیل الدر( شمالى الجزیرة العربیة : آثاره
العربیة الوسطى، الجزء األول یشتمل على معلومات وفیرة وسجل آلثار الیمن فى أوائل 

، وقد نشر ١٩٢٧كوبنھاجن(القرن العاشر، مما أشار إلیھ الھمدانى فى كتاب اإلكلیل 
  .(٢) ) ١٩٣١الجزء الثامن األب أنستاس الكرملى، بغداد

منصر أولف ھویر الذي استوطن مع زوجتھ ماریا مدینة عدن سنة المستشرق ال
 (٣)م؛ وأخذا على عاتقیھما مھمة التنصیر، الذي ھو أحد أھداف االستشراق١٩٠٤

والمستشرق المجري جرمانوس، الذي أسلم بعد ذلك وسمى نفسھ عبد الكریم وزوجتھ 
 (٤)التي استبدلت اسم الحاجة عائشة باسمھا النصراني القدیم

طوف ببالد  Griffini, Eigenio) ١٩٢٥ -١٨٧٨(جریفینى المستشرق اإلیطالي و
  (٥)المغرب ومصر والیمن

كانت ھذه أمثلة لبعض المستشرقین الذین وصلوا إلى الجزیرة العربیة، وكان منھم 
 .ألویز موزال  -شخصیة الدراسة–المستشرق التشیكي 

ل حیاتھ وآثاره ثم أتبع ذلك بنقد ما وفي ھذه الدراسة سأتحدث عن المستشرق ألویز موزا
 .یستحق النقد من آثاره

 
 

 

 

                                      
، وكان الحدیث عن الرحلة وبدایاتھا ٨٣٩ – ٨٣٨، ٨٣٥/  ٢المستشرقون، نجیب العقیقي )  ١( 

 ٨٣٩ – ٨٣٨/ ٢كانت " نیبھر"ثم ترجمة نیبور ویسمیھ العقیقي  ٨٣٥/ ٣وأفرادھا 
 ٨٤٤/ ٢المستشرقون، نجیب العقیقي )  ٢( 
" وجھات نظر من المحیط الشمالي: الدنماركیون واالستشراق في الشرق األوسط الحدیث: ینظر) ٣( 

 ١٥١لجوناس كوفلدت صـ 
الزمیل المستشرق المجري عبد الكریم جرمانوس في ذمة اهللا ، : مقال لعیسى الناغوري بعنوان) ٤( 

 م١٩٧٩سنة  ٦،  ٥ع  ٢مجلة مجمع اللغة العربیة األردني ، مج 
 ٣٧١/ ١المستشرقون، نجیب العقیقي، ) ٥( 
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 املبحث األول

 حياته ونشأته

ألویز موزال من الشخصیات النادرة في عالم االستشراق والمستشرقین؛ فلقد استطاع 
كسب ما یرید من أقصر الطرق، كسب العلم وكسب االكتشافات األثریة، وكسب لغة 

وكسب  -خاصة عرب الرولة–ود أمراء كثیر من قبائلھم  العرب ولھجاتھم، بل وكسب
ثقة ساسة كثیر من الدول العظمى في زمانھ كالدولة العثمانیة وألمانیا والنمسا، وحاز 
رتبة لواء، وھي رتبة عسكریة ال یحوزھا إال من قضى في خدمة الجیش عمرا طویال 

 .وبذل في ذلك خدمات جلیلة

یقة ھویتھ، وأھداف رحالتھ، ذلك الرجل الذي خدم إنھ شخصیة تحیر الباحثین عن حق
الغرب أكثر من خدمة في التعرف على بالد العرب وطرقھا وآثارھا ومواردھا 
االقتصادیة وأسالیب حیاتھا وطرق تفكیرھا وكیفیة تعاطیھا للسیاسات العامة والخاصة، 

وع إلى عصر ومع ذلك كلھ لم ینل حظھ من الشھرة كأقل كاتب روائي مثال، ولعل الرج
موزال وبلده تشیكوسلوفاكیا وطرق وصولھا إلى الشرق العربي یوضح بعض مالمح 

 .شخصیة موزال ومن أین اكتسب علومھ ومواھبھ الخاصة

 :مولده ونشأتھ

ولد موزال في قریة ریختاروف ألبوین مزارعین، وریختاروف بلدة من بالد 
م، وكانت تشیكوسلوفاكیا ١٨٦٨نة تشیكوسلوفاكیا، إبان خضوعھا المبراطوریة النمسا س

بموقعھا وسط أوربا لم تتمكن من الوصول إلى الشرق بطریق مباشر، ولكن عن طریق 
رحالت كبار علمائھا وقساوستھا، الذین كانوا یذھبون إلى الشرق ألغراض شتى، منھا 

ى م، أو الحج إل٨٥١المناظرات العقدیة مع المسلمین، وقد وقع ذلك من القس كیرلس سنة 
بیت المقدس، أو االطالع على مؤلفات العرب، وفھرستھا، أو للتجارة كما فعل التاجر 

بسوریا ولبنان  ١٤٩٢، ١٤٩١الذي طاف في عامي  M. Kabatnikمارتن كا با تنیك 
وفلسطین ومصر، وفي رحلتھ المكتوبة بلغة بسیطة وصف دقیق للحیاة الیومیة في 

 . البلدان العربیة وال سیما مصر

وبریفات ) ١٤٩٣( J. Hasistejnskyھاشیستنسكي : حجوا إلى بیت المقدس وممن
V. Prefat  والنبیل ھارانت ) ١٥٩٢(وقد أقام بھاK. Harant  الذي قضى سنة

 (١) .متنقًال بین فلسطین وسیناء ومصر، ووصف ما شاھده فیھا وصفًا علمیًا ١٥٩٨

ء عن حیاة موزال الثقافیة مما سبق یمكن استخالص معلومة مھمة تفید في اكتشاف شي
الرحالت وطلب استكشاف الشرق رغبة ملحة بین : من بیئتھ التي عاش فیھا، أال وھي

                                      
 ١٠٣٣/ ٣المستشرقون، نجیب العقیقي، : ینظر) ١( 
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طبقات المجتمع التشیكي، ولعل ھذا ما یمیزه عن غیره من المجتمعات األوربیة، إذ كانت 
نت ال یعتني فیھا بالشرق إال طبقات الساسة والعسكر والعلماء، أما تشیكوسلوفاكیا فكا

طبقاتھا جمیعا تتوق إلى استكشاف الشرق واالطالع على علومھ وثقافاتھ، وموزال واحد 
 .من ھؤالء

على ید الكتاب التشیكیین "وفي المجتمع التشیكي انتشرت الكتابات عن الشرق العربي 
الذین صنفوا في تاریخ البلدان العربیة وجغرافیتھا وعاداتھا وعقائدھا، كدلیل الحج 

 (١) )"١٤٩٨(وسیرة النبي محمد ()  B. de Breidenbachبرایندنباخ  لدى) ١٤٨٦(
فتوفرت المراجع والمعلومات عن الشرق في المكتبات التشیكیة، بحیث یستطیع الباحث 
أو الراغب في السفر إلى الشرق أن یكوِّن فكرة واضحة عن بالد الشرق وطبائع أھلھا 

ك، ویمكن القول إن ھذه المكتبات أفادت وأرضھا ومناخھا وعمالتھا وزراعاتھا وغیر ذل
 .موزال نظریا في بحوثھ وتعرفھ على الشرق العربي واإلسالمي قبل سفره إلیھ

وفي ھذا المجتمع شق موزال طریقھ في اتجاه الكنیسة لیكون راھبا، وما لبث أن صار 
وھن عسكریا وھو في المرحلة الثانویة من تعلیمھ قبل الجامعي، متخذا من البطریرك ك

 (٢)أولوموش الیھودي الذي تنصر قدوة لھ

 :رحلتھ العلمیة

وكان  (٣)Dvorak,R). ١٩٢٠-١٨٦٠(تخرج موزال في جامعة براغ على ید دفوراك 
من النابغین، حتى إنھ اختیر مشرفا على الدراسات العربیة، وھذا االختیار إنما یدل على 

 .ة في الجامعة نفسھاتفوقھ في الدراسات العربیة، ثم أستاذا للغات السامی

 :رحالتھ إلى الشرق

قام موزال بالعدید من الرحالت إلى الشرق العربي متعلما ومعلما وباحثا ومنقبا ومكتشفا 
 .وراصدا

أما كونھ متعلما فكان ذلك في رحلتھ إلى بیروت، حیث تعلم في معھد اآلداب الشرقیة، 
باء الدومینیكیین بالقدس وأما كونھ معلما فكان ذلك في مدرسة الكتاب المقدس لآل

)١٨٩٥( 

                                      
 ١٠٣٤/ ٣السابق، ) ١( 
أبو بكر : أرنست غیلنر، ترجمة: لورانس مورافیا، ألواس موزیل، للكاتب: مقال بعنوان: ینظر) ٢( 

، ٤٧ر، المجلد الثاني عشر، عدد أحمد با قادر، مجلة االجتھاد، دار االجتھاد لألبحاث والترجمة والنش
 ٩٤م، ص٢٠٠٠، لسنة ٤٨

وقد بدأ باللغة . درس على كوشوت في جامعة براغ، وخلفھ بعد سنة، فأسس الدراسات الشرقیة فیھا) ٣( 
 )١٠٣٥/ ٣(المستشرقون لنجیب العقیقي . الصینیة، وانتھى إلى اللغتین التركیة والعربیة
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م، ١٩١٥ –م ١٨٩٦وأما كونھ باحثا ومنقبا ومكتشفا وراصدا فذلك كان في الفترة من 
حیث قام بعدد من الرحالت العلمیة االستكشافیة، تنقل خاللھا بین الشام وشبھ الجزیرة 

 .العربیة،خاصة المملكة العربیة السعودیة

م، وكانت عبارة عن منحة منحھ ١٩٠٢ – ١٨٩٦ وكانت رحلتھ األولى ما بین عامي
أي البتراء وأطراف ) العربیة الحجریة(إیاھا مجمع الفنون والعلوم التشیكي للتنقیب في 

العربیة (م إلى ١٩٠٩و  ١٩٠٨الحجاز الشمالیة وكانت الرحلة الثانیة في سنتي 
على الفرات أي الحماد واألراضي الواقعة بین الجوف جنوبا والمیادین ) الصحراویة

رحل إلى تدمر،  ١٩١٢م وفي سنة ١٩١٠شماال، ثم كانت الثالثة في شمالي الحجاز سنة 
 (١)رحل إلى صحراء النفود والدھنا ١٩١٥و  ١٩١٤وفي سنتي 

ولقد أسفرت ھذه الرحالت عن عدد من الكشوف األثریة مثل قصر عمرة وقصر الطوبى 
المؤلفات االجتماعیة التي دوَّن موزال وعدد من النقوش العربیة القدیمة، وكتابة بعض 

 .فیھا كثیرا من عادات البدو وأخالقھم وعقائدھم وحروبھم ومواردھم االقتصادیة

 :آثاره العلمیة

خلف موزال وراءه تركة علمیة ثقیلة قامت ببحثھا وتوظیفھا مؤسسات كبرى في أوربا 
یة الجغرافیة األمریكیة على وأمریكا، حیث تم االتفاق بین المجمع العلمي التشیكي والجمع

أن تتولى الجمعیة الجغرافیة األمریكیة نشر نتائج الرحالت التي قام بھا موزال في الفترة 
م، فتم نشرھا في ستة مجلدات باللغة اإلنجلیزیة، ضمن سلسلة ١٩١٥ – ١٩٠٨من سنة 

 .م١٩٢٨وسنة  ١٩٢٦االكتشافات والدراسات الشرقیة، وذلك في الفترة ما بین سنة 

م ١٩٠٢بل إن بحوث موسل كانت سببا في أن أسست أكادیمیة العلوم النمساویة في عام 
لجنة علمیة خاصة تقوم على تصنیف المادة العلمیة التي جلبھا موزال من الصحراء 
العربیة عبر رحالتھ التي قام بھا ھناك ودراستھا دراسة تحلیلیة یفید منھا كل من 

والسیاسي واالجتماعي، فلقد كانت بحوثھ واكتشافاتھ الجغرافي والتاریخي والعسكري 
عامة في كل مجاالت الحیاة العربیة في المناطق التي رحل إلیھا، وسمیت ھذه اللجنة 

 "لجنة شمال الجزیرة العربیة"باسم 

                                      
لویس موزیل، للدكتور محمد كامل عیاد، مجلة مجمع اللغة العربیة الرحالة أ: مقال بعنوان: ینظر) ١( 

 ٤، ٣، الجزء األول، ص٦٣بدمشق، المجلد 
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 : وكانت مطبوعات الجمعیة الجغرافیة األمریكیة على الترتیب التالي

 الفرات األوسط    -٣)     بادیة الشام(عربیة الصحراء ال -٢شمالي الحجاز      -١

 .تقالید وعادات عرب الروال -٦شمالي نجد                 -٥بادیة تدمر        -٤

وشملت ھذه المطبوعات مجموعة من الصور الدالة على بعض العادات العربیة من الزي 
اإلنفاق على ھذه والمساكن والمركبات كالخیول واإلبل ومعھا بعض الخرائط، وتعھد ب

المطبوعات المجمع العلمي التشیكوسلوفاكي والمستر كراین األمریكي المشھور بحبھ 
 (١)للعرب

في الصحراء العربیة رحالت ومغامرات في شبھ الجزیرة العربیة (ولھ كتاب بعنوان 
من ) كاترین ماكغیفرت رایت(وھو كتاب لخصتھ الكاتبة األمریكیة ) ١٩١٤ – ١٩٠٨

وجمعت ملخصھما تحت ھذا العنوان، وطبع في نیویورك عن دار ھوراس كتابین لھ 
 . م١٩٣٠لیفرایت سنة 

وأعادت نشره بالعربیة ھیئة أبو ظبي للثقافة والتراث بترجمة عبد اإللھ المالح، ومراجعة 
 أحمد إیبش ضمن سلسلة رواد المشرق العربي/ د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 ١٠٣٤/ ٣المستشرقون، نجیب العقیقي، : ینظر)١( 
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  املبحث الثاني

 آثاره يف اجلزيرة العربية 

  اطب اول

  ررة ازا  دره اآ 

لموزال في الجزیرة العربیة آثار كبیرة، دونھا في كتبھ، وتفرعت ھذه اآلثار بحسب   
فروعھ البحثیة والكشفیة؛ فكانت لھ آثار شرعیة، واجتماعیة وأخالقیة، ولقد خصصت 

ھو بحكایاتھ عن الجزیرة ھذا الفصل للحدیث عن ھذه اآلثار من خالل كتبھ كما دونھا 
 .العربیة وأھلھا

 .اآلثار العقدیة: أوال

انطلق موزال إلى بحوثھ واكتشافاتھ من قاعدة الھوتیة كانت معھ منذ أن كان في 
–الكنیسة، قاعدة تجذبھ إلى ماضي اآلباء واألجداد من أھل دینھ بالعھدین القدیم والجدید 

: األول: عقیدتھ وشریعتھ على محورینمتطلعا إلى كشوف تخدم  -التوراة واإلنجیل
 .االنتشار: والثاني. اإلثبات

ویدل على ذلك استعانتھ بنصوص التوراة في ذكر أسماء األماكن، كما فعل عند الحدیث 
فقد ذكر فیھا نصا من سفر القضاة ونصا من سفر األیام األول وثالثة " معان"عن 

مة السبعینیة، كل ھذه نصوص من سفر األیام الثاني وبعض نصوص من الترج
، بینما یذكر المدینة (١)النصوص یذكرھا موزال مستغرقا بتوضیحھا ست صفحات كاملة

وكأنھ  (٢)نفسھا عند المؤلفین العرب باقتضاب شدید فیما ال یبلغ حجم الصفحة الواحدة
على یرید التأكید على صدق أخبار التوراة عملیا بآثار جغرافیة تاریخیة، كما یرید التأكید 

أن ھذه النصوص التوراتیة التي بین یدیھ الیوم ھي ھي النصوص القدیمة التي تلقاھا 
 .موسى علیھ السالم من ربھ لم تتغیر ولم تتبدل

لقد كان موزال یطمح إلى الكشف عن أدلة تؤید صحة ما بین یدیھ من الكتب الدینیة، كما 
ده التي تدین بھا، ومن أجل أنھ كان یسعى إلى التنصیر لدیانتھ المسیحیة، وخدمة بال

ھذین الھدفین تعلم العبریة والعربیة معا، وھو بھذا المعنى یمكن ضمھ إلى المستشرقین 
 . المنصرین

                                      
موسیل، ترجمة الدكتور عبد المحسن الحسیني، مؤسسة الثقافة الجامعة . شمال الحجاز، أ: ینظر) ١( 

 بعد المقدمة  ٦ – ١، ص.ت. باالسكندریة، د
 ٩ - ٨موسیل، ص. شمال الحجاز، أ:  ینظر) ٢( 
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كان متأثرا بالبطریرك كوھن، الیھودي الذي تنصر، وكان مع  -كما سبق–ولكن موزال 
انقلب على التثلیث، ھذا البطریرك آثار الیھودیة، فنفذت تلك العقیدة إلى قلب موزال ، و

وكان ذلك واحدا من أھم األسباب التي دفعتھ إلى السفر إلى الصحراء وتحمل العیش فیھا 
 (١) .رغم قسوة مناخھا

بل إن موزال كان َیِجدُّ في البحث عن آثار األولین المكتوبة في العھد القدیم مثل سدوم 
بأسمائھا التوراتیة،  -نھوإن تغیرت أسماؤھا في زما–ومؤاب وكان یسمي ھذه المناطق 

 وكان اھتمام موزال بالصحراء العربیة نابعا من أنھا كانت مسرحا ألحداث العھد القدیم

إن موزال في رحالتھ الكشفیة كان یعمل بمنھج الجغرافیا التاریخیة، : ویمكن القول
لكشوف بمعنى أنھ لم یكن یعتني بالكشوف الجغرافیة للجغرافیا ذاتھا، وإنما كان یعتني با

كلما اجتاز "لتحلیل األحداث التاریخیة المدونة في الكتب السابقة، ویدل على ذلك أنھ كان 
مكانا یشیر في الھامش إلى ما یذكره عنھ الرحالة أو الجغرافیون أو المؤرخون منذ 

  (٢)"القدیم

 :موزال منصرًا

ي ولكنھ كان سبق القول بأن موزال لم یكن مجرد باحث جیولوجي أو جغرافي أو اجتماع
سالكا في التعلیم الكنسي العسكري قبل الجامعة وترسخت في ذھنھ أفكار وعقائد 

وكل ذلك حري " كوھن"المسیحیة باإلضافة إلى أنھ كان متدینا بطبعھ، متأثرا بالبطریرك 
بأن یصنع من موزال منصرًا  في بالد العرب، ولقد استخدم موزال عدة وسائل لتحقیق 

التلطف في الحدیث والحوارات الودیة، : أھم ھذه الوسائل وأبرزھاھذه المھمة، كان 
والتي من خاللھا یمرر ما یرید تمریره من عبارات تحمل معاني عقدیة مسیحیة أو 
یھودیة منافیة لعقیدة اإلسالم، وذلك مع القریبین منھ، وذلك استخدم الطب الذي لم یكن 

نھ أجنبیا أوربیا عالما؛ فھو عندھم تخصصھ أصال، ولكنھ استغل انبھار العرب بھ كو
یفھم في كل شيء حتى في الطب، وسأذكر لھاتین الوسیلتین مثاال لكل منھما؛ نظرا 

 . لضیق المساحة البحثیة

 :موزال یعمل على تنصیر شیخ القبیلة

 كیف ال یوجد عندكم أماكن مخصصة لعبادة اهللا؟: سأل موزال الشیخ نوري

 یمكن أن تكون لنا مثل ھذه األماكن؛ إذ قد تمر خمس ال  (٣)یاموسى: أجابھ النوري
وألیس اهللا موجودا في كل مكان؟ نحن . سنوات وأكثر قبل أن نعود ونخیم في نفس المكان

 .نصلي لھ في أماكن أجنبیة ونعبده دون أن یكون ذلك في أماكن مقدسة أو معبد ما

 إللھ؟أال توجد لدیكم صورة أو شيء یمكن أن یمثل ا: فسألھ موسى

                                      
 ٩٥لورانس مورافیا، ألواس موزیل، ص : مقال بعنوان:  ینظر) ١( 
 ٦الرحالة ألویس موزیل، للدكتور محمد كامل عیاد، ص: مقال بعنوان) ٢( 
 .یقصد موزال من ألقابھ موسى الرویلي )٣( 
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اإللھ ھو روح : وكما ذكرت أنت لي. ال یوجد لدینا شيء من ھذا البتة: فأجاب النوري
 فكیف باهللا علیك یمكن ألحد أن یمثل الروح؟ 

 أال یوجد وسطاء بینكم وبین اإللھ؟: فسألھ موسى

 اإللھ أبي وأنا ابنھ فھل ھناك وسیط بین األب وابنھ؟ : فأجاب النوري

إن ھذا الشیخ البدوي إن صح أن ما ذكر : م الشیخ النوري وقالعندئذ تھلل موزال بكال
  (١)سرد دقیق لمشاعره سیكون بالضرورة عضوا مثالیا في معشر األخوة المورافي

ھذا الحوار إن دل على شيء فإنما یدل على جریان عبارات تنصیریة على لسان موزال 
، وما كان األخیر في ھذا إلى الشیخ النوري، وأن ھذا الحوار لم یكن األول بینھما

كما "  -بحسب الروایة إن صدق موزال –المجال؛ بدلیل أن الشیخ النوري قال لموزال 
 ".اإللھ ھو روح: ذكرت أنت لي

والعجیب أن موزال یذكر ھذا الحوار، الذي یبدو فیھ الشیخ وكأنھ استجاب شیئا ما لعقیدة 
ومیة عند البدو، بل إنھ لم یذكر قط موزال في اإللھ بینما لم یتحدث قط عن الصالة الی

صالة الجمعة في أي مجمع ولم یقم بوصفھا باعتبارھا شعیرة من شعائر المسلمین في 
الدیار التي زارھا، ولم تقع عیني على حدیث لموزال عن أعیاد المسلمین ومظاھر 
 احتفاالتھم بھا، وال عن شھر رمضان وكیف یقضیھ المسلمون في البدو أو الحضر، مع
أن كل ھذا من المظاھر االجتماعیة المھمة التي كان ینبغي لھ رصدھا وبیانھا بصدق 

 .وأمانة

إن موزال یرید أن یظھر ألولیائھ في الغرب وقادة جیشھ وساسة بالده أنھ قام بالمھام 
التي كانت منوطة بھ على أكمل وجھ وأتم قیام؛ فھو مستحق لما نال من األوسمة والرتب 

 .اه العریض وذیوع صیتھ بین أقرانھ من علماء بالدهواألموال والج

لماذا یعرض موزال ھذه اإلجابة الباھتة من الشیخ النوري، التي ال یكاد صبي : والسؤال
مع –مسلم یقولھا فضال عن شیخ قبیلة كبیرة كالرولة، ولم ینقل ما قد یكون سمعھ أو قرأه 

وجعلت لي األرض مسجدا [من حدیث النبي صلى اهللا علیھ وسلم  -سعة اطالعھ
 .(٢) ]وطھورا

                                      
ھذا النص : وقال صاحب المقال ١٠٦افیا، ألواس موزیل، ص لورانس مور: مقال بعنوان: ینظر) ١( 

ونشرت " من عالم اإلسالم"الذي نقلھ عن موزیل منقول عن كتاب لم ینشر من أعمال موزیل بعنوان 
 منھ شذرات بمناسبة مرور مائة عام على مولد موزیل

جعلت لي : " وسلم  اخرجھ البخاري في صحیحھ ،كتاب الصالة ، باب قول النبي صلى اهللا علیھ) ٢( 
 . ٤٣٨، حدیث "األرض مسجدا وظھورا
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إنھ یرید إظھار المسلمین عموما والبدو خصوصا في صورة الجھال الذین یفعلون ما ال 
یعلمون، وأن دینھم ال یتسم بالعلم والمنطقیة، وأن لیس فیھ ما یستحق الذكر وإال كان ھذا 

 .الشیخ الكبیر أولى بعلمھ وقولھ

 :بالطب (١)التكریز

اھتمام موزال الدعوة للمسیحیة أو الیھودیة المتنصرة، وكان ذلك عبر كان في مجال 
ادعائھ القدرة على شفاء األمراض، واتضح ذلك جلیا حین وقع في أسر سكاكا، عندما 
حكى عن بدایة وقوعھ في األسر وجفوة البدو في معاملتھ، حتى إن امرأة مسنة بصقت 

واحد من ھؤالء الغالظ باألمس یطلب  في وجھھ، ومع ذلك لما علموا حقیقة أمره جاءه
: منھ شفاء عینھ الیوم، بل وتلك المرأة التي بصقت في وجھھ أیضا؛ یقول موزال

قصدني یومي الجمعة والسبت أناس كثر یشكون عیونھم ویرجونني تقدیم العالج لھم، "
لھ وكان من بین ھؤالء ذلك الفتى الذي كان یبغي نثر األحشاء من بطن الغرباء، فقلت 

أرأیت یابني البارحة كنت ترید قطع أوصالي ثم تأتي الیوم وتسألني أنا األجنبي : عندئذ
الملعون أن أزودك بالدواء ألمك المریضة؛ فماذا أفعل بك؟ ومع ذلك فقد قدمت لھ الدواء 

 (٢)"وقمت بزیارة أمھ ووجھتھ إلى سبیل العنایة بھا

وھذه عادة المستشرقین؛ أنھم یعتبرون والحق أنھ لم یعرف عن موزال أنھ كان طبیبا ، 
مھنة الطب وسیلة من وسائل التنصیر القھري، مستغلین بذلك حاجة الناس وضعفھم، 
مساومین على آالمھم، وبنظرھم فإنھ حیث تكون الحاجة إلى الطبیب فھناك الفرصة 

یجب أن تنتھز الفرص لتصل إلى آذان : (المناسبة للتنصیر، ومن وصایاھم لألطباء
مسلمین وقلوبھم؛ فتكرز لھم باإلنجیل، وإیاك أن تضیع التطبیب في المستوصفات ال

ولعل الشیطان یرید أن یفتنك … والمستشفیات فإنھ أثمن تلك الفرص على اإلطالق 
   (٣))إن واجبك التطبیب فقط، ال التبشیر، فال تسمع منھ: فیقول لك

تدنیس التوحید بالتثلیث، وترك فآالم الناس عندھم سلعة لھا ثمن، ھو تبدیل الدین و
المتواتر من القرآن إلى المجھول المتناثر من أناجیلھم، ولیتھم مع ذلك یفیدون الناس 

                                      
یعلن وینادي : أي kerysso »كیریزو«من أصل یوناني مأخوذ من الفعل » الكرازة«لفظ )١( 

المناداة برسالة اإلنجیل في غیر العالم المسیحي؛ أي تبلیغ رسالة المسیح لغیر « :وتعني الكرازة  .جھاًرا
مكتبة  .، ترجمة وتعریب محمد حسن غنیم وآخرین، ط»للعھد الجدید القاموس الموسوعي .»المسیحیین

 .، بتصرف٣٥٨- ٣٥٦: ص )م٢٠٠٧( ،١  دار الكلمة، القاھرة، الطبعة
وھو المصطلح الذي یعبر بھ كاتبو األناجیل لدى الحدیث عن التبشیر برسالة اإلنجیل؛ كما في ھذین 

َیْنَبِغي َأْن ُیْكَرَز َأوًَّلا « ،١٤/ ٢٤: متى» ِه ِفي ُكلِّ اْلَمْسُكوَنِةَوُیْكَرُز ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوِت َھِذ«: النصین
 ١٠/ ١٣: مرقص» ِباإلْنِجیِل ِفي َجِمیِع اُألَمِم

 ٢١٣رایت، ص: في الصحراء العربیة، ألویز موزال، تحریر) ٢( 
المكتبة العصریة، التبشیر واالستعمار في البالد العربیة، مصطفى الخالدي، عمر فروخ، منشورات )٣( 

 ٦٣، ص.ت. بیروت، د
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بدواء صحیح لعلل أبدانھم، بل إن كثیرا منھم كانوا یصفون أدویة خاطئة تضر بالمرضى 
 (١)ازةال تصلحھم لتتكرر زیاراتھم للمستشفى ولتكون ھناك فرص أخرى للتنصیر والكر

وبالفعل كان ھناك في ذلك الوقت : "ویؤكد غلینر دعوى التنصیر على موزال بقولھ
موزال وصدیقھ : مطرانان كاثولیكیان مرتبطان أحدھما باآلخر، ولھما نفس الموقع

 (٢)"وزمیلھ العالم باتر شمیدت رئیس شعبة األنثروبولوجیا النمساویة

 :التشھیر بالمسلمین

الع على كتب موزال في سعة علمھ بالعربیة ومؤلفیھا وعلماء ال یشك من لھ أدنى اط
العرب والمسلمین وكتبھم وعلى رأس ھذه الكتب القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة، 
ثم كتب التفسیر والتاریخ والبلدان وغیرھا، وبناء على ذلك فإن موزال یتعمد عندما ینقل 

من  أفعال المسلمین ، ویقدمھا على  القرآن    عن عقائد وشعائر اإلسالم فإنھ ینقل ویؤول
الكریم والسنة النبویة ، كما أنھ عندما  یذكر أفعال األتباع وأقوالھم یذكرھا مجرده عن 
الدلیل ویصدرھا في كتب علمیة على أنھا ھي المنھج فھذه أغلوطات تدل على سوء 

 : الحدیث عنطویة، وھذا ما فعلھ موزال تجاه اإلسالم والمسلمین، ومن ذلك 

 :أولیاء اهللا

من المالحظ على موزال أنھ لم یذكر وال مرة في كتاب من كتبھ حال البدو في الصالة 
والصیام والزكاة، أعني األمور الدینیة العامة، ولكن نجده یورد حوارا عن مشھد رآه، 
والمشھد عبارة عن طبل وضرب بالدفوف وأنواع من الموسیقى، فسأل عنھ فأجابھ 

ھذا أحد أولیاء اهللا استولى علیھ الحال مع سماع  - أحد رفقاء موزال من العرب -نبلیھا
 .الموسیقى والدفوف وھو یدعو إلى اهللا

إن أولیاء اهللا ھم رجال أو :" و موزال یسأل بلیھان عن تعریف أولیاء اهللا؛ فیجیبھ بلیھان
لموسیقیة، ولكن نساء یلھمھم اهللا ولھم أتباع لصیقون بھم ویعزفون مختلف اآلالت ا

الغالب بینھا الطبل والدف، حتى یستولي علیھم الحال، فینطقون عندئذ بأسرار 
  (٣)"المستقبل

لماذا یورد موزال ھذا التعریف ألولیاء اهللا، مع علمھ بما ورد في القرآن الكریم : والسؤال
 وفي سنة النبي صلى اهللا علیھ وسلم عنھم؟ 

                                      
 - ھـ ١٣٩٥حقائق عن التبشیر، عماد شرف، المختار اإلسالمي، مصر، الطبعة األولى، سنة : انظر) ١( 

 ٥٣م، ص١٩٧٥
 ٩٧لورانس مورافیا، ألواس موزیل، ص : مقال بعنوان:  ینظر) ٢( 
 ٥٩في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص) ٣( 
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ي ھذه القبائل یبین للناس من ھم أولیاء اهللا حتى یأخذ ألم یسمع موزال أحدا من الدعاة ف
أین . تعریفھم من رجل عامي ؟ والمصیبة أنھ ینشره على أنھ حقیقة علمیة شرعیة مسلمة

 اإلنصاف یا موزال ؟

ربما دخل على البدو جھل بدینھم ودخلت علیھم بعض الخرافات، وال ننكر ذلك، وإال  
لوھاب وإالم دعاھم؟ ولكن لماذا یختار موزال ھذه ففیم حاربھم الشیخ محمد بن عبد ا

المشاھد فقط لیلتقطھا ویصدرھا في مؤلفاتھ ویدونھا على أنھا أمور عامة بین المسلمین 
 جمیعا؟ 

ألم یقابل في مناطق أخرى من یتكلم بالسنة ویرفض مثل ھذه الخرافات، ویدعو إلى 
 التوحید الخالص والعقیدة الصافیة؟

ودعاة في رحالتھ الطویلة العریضة لیسألھم عن أولیاء اهللا من ھم؟ وكیف  ألم یقابل علماء
 یكون العبد ولیا هللا؟

لقد طاف موزال بأكثر بالد اإلسالم وقابل كبار رجاالتھا من علماء وساسة وأمراء وقادة 
 عسكر وغیرھم، فكیف نصدق أنھ لم یجد إال ھذا التعریف الساذج الخرافي ألولیاء اهللا؟

لك على شيء فإنما یدل على سوء طویة من موزال تجاه اإلسالم باعتباره دینا إن دل ذ
 .وبین المسلمین باعتبارھم أتباعھ أینما كانوا

لم یكن منصفا في  -وإن كان باحثا دقیقا في الجغرافیا–كما یدل أیضا على أن موزال 
 .األخبار الدینیة عند العرب والمسلمین

 .اآلثار الشرعیة: ثانیا

 :ث عن الطالقالحدی

یروي موزال على لسان مزعل أنھ تزوج أكثر من ست عشرة امرأة وھو ما زال لفي 
 . (١)الثالثین من عمره، ومن ھذه النساء من تركتھ دون طالق

ھذه الجزئیة من الحدیث وإن بدت عابرة وقد تكون صادقة فإنھا ال یمكن أن تمر مرور 
عندھا، إذ كیف تترك امرأة زوجھا دون  الكرام، بل إن الواجب الشرعي یحتم الوقوف

طالق؟ فأین ذھبت؟ وأین أھلھا؟ وھل تزوجت بعده أم ال؟ وكم امرأة على ھذه الحال 
تركتھ أو تركھا بھذه الصورة، وھل كانت نساء البدو كأل مباحا، أو كان الزواج والطالق 

 في البدو بال ضابط شرعي؟ 

عدد الزوجات وأباح الطالق كان ذلك لجعل ومن ذلك قد  یتصور أن اإلسالم لما أباح ت
 .أتباعھ شھوانیین وأن ذلك كان وسیلة من وسائل جذب األتباع إلیھ

                                      
 ١٩٦عربیة، ألویز موزال، صفي الصحراء ال)  ١( 
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وھذا ما كان شائعا في أوربا في ذلك العصر، حث كانت النصرانیة ال تبیح الزواج بأكثر 
– من واحدة وتمنع الطالق أبدا؛ فكان تعدد الزوجات والطالق في اإلسالم مبدأ شھوانیا

 .لیجذب الناس إلى ھذا الدین - في نظرھم

وھو ما أقره موزال نفسھ في حوار بینھ وبین نواف بن الشیخ النوري حیث دار الحوار 
حول تعدد زوجات نواف وطالقھ لھن فتأسف موزال لحال المرأة العربیة ونوه بفضل 

الحقوق وأنھا مساویة للرجل في كل  -بزعمھ–دیانتھ في رفع شأن المرأة األوربیة 
والواجبات، وأن الرجل ال یطلق المرأة بل علیھ أن یتحملھا طول الحیاة، وبھذا تبقى 

 (١)-بحسب تصوره–المرأة مصونة 

 :النقد

إن اإلسالم لما أباح تعدد الزوجات وأباح الطالق كان ذلك لعدم مصادمة الفطرة 
ھدوء كان الطالق آخر  اإلنسانیة، ولتستمر الحیاة الزوجیة ھادئة؛ فإذا ما تعذر سیرھا في
 .الحلول أو أولھا بحسب طاقة الزوجین النفسیة والذھنیة والعصبیة

إن تعدد الزوجات مواءمة كونیة بحساب رباني ال یحید وال یحیف؛ فالمالحظ في تعداد 
البشر أن النساء تبلغ أضعاف أعداد الرجال، فأین تذھب النساء لو أن كل رجل اكتفى 

بغایا ینشرن الرذیلة في المجتمع؟ أم یصادمن فطرھن من الحیاة بامرأة واحدة؟ أیصرن 
 البشریة الطبیعیة، ویكبتن عاطفة األمومة التي تراودھن منذ الطفولة؟ 

ب اطا 

 ررة ازا  ره اآ 

 :من آثاره االجتماعیة

 :المرأة البدویة

بأقوال متضاربة، وسآخذ من ھذه  تكلم موزال عن المرأة البدویة في مواقف مختلفة
المواقف موقفین یدالن على التناقض في فكر موزال عن المرأة العربیة في الجزیرة ، 

 .وھو األمر الذي آراه مقصودا منھ ألغراض في نفسھ سأبینھا من مالبسات الوقائع

                                      
 ٢٦ -  ٢٥في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص) ١( 
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 :الحیاء والمرأة البدویة: أوال

صور نساء البدو كالمدمنات للتبغ، المنكشفات على الرجال؛ فیحكي أنھ أثناء رحلتھ مر 
المرأتان ترجواننا "ببئر فوجد علیھ أمرأتین ورجل وصبي، وأثناء التزود بالماء انبرت 

  (١)"إعطاءھما بعض التبغ ولما أعطاھما تومان شیئا منھ انكبتا علیھ تقبالن یدیھ وعنقھ

تسیغ إنسان أن امرأة بدویة تتوق كل ھذا التوقان للتبغ، الذي یشبھ وال أدري كیف یس
اإلدمان للخمور والمخدرات، ولو تصور إنسان ذلك، فكیف یتصور أنھن یقبلن على 

 رجل أجنبي یقبِّلن یدیھ وعنقھ بال حیاء لمجرد أنھ أعطاھما شیئا من التبغ؟

ء البدو مع حضارة القرن الحادي إن المعقولیة تنفي صحة مثل ھذه الروایة، وذلك أن نسا
والعشرین ما زلن یحتفظن بحشمتھن وحیائھن، وال یختلطن بأجنبي فكیف بامرأة القرن 

 !!! التاسع عشر؟

 .المرأة البدویة زعیمة قبیلة أو رئیسة دولة: ثانیا

في حوار حكاه موزال أنھ دار بینھ وبین نواف بن الشیخ النوري عن المراة ومكانتھا في 
والغرب، وأورد على لسان نواف كالما معناه أن المرأة إنما خلقت لحمل األطفال  الشرق

ورعایة البیوت وخدمة الرجال، أما نحن الرجال فنحن الذین نقوم بحمایة الدیار والذمار 
والسھر على أمن النساء واألطفال ونخوض المعارك من أجلھم، فرد علیھ موزال یذكره 

: من بعض الرجال وضرب لھ مثلین باثنتین من نساء البدوبأن من النساء من ھي أشجع 
 - بحسب كالمھ–تركیة زوجة سطام، تلك المرأة التي یشاورھا عرب الرولة : األولى

أبناء تركیة ال أبناء سطام، والثانیة امرأة اسمھا علیا، : حتى إن العرب یقولون ألبنائھا
  (٢) .م باشاسارت ببني صخر ورجال الرولة محاربة ضد قوات إبراھی

ومن ذلك یرید موزال نشر أفكاره الغربیة عن المرأة في الصحراء العربیة، األمر الذي 
 .یرفضھ الدین والعرف معا في ھذه المناطق

 :الفتنة الطائفیة

یروي موزال قوال عن الصلیبیین أو أبناء الصلیب الذین یقطنون الصحراء العربیة مفاده 
، وأنھم مضطرون إلى دفع مبلغ من (٣)ألنھم صلیبیون أنھم مستضعفون ال یجدون نصیرا

  (٤)المال للبدو لحمایتھم

                                      
 رایت، ترجمة عبد اإللھ المالح، ھیئة أبو ظبي للثقافة : في الصحراء العربیة، ألویز موزال، تحریر) ١(

 ١٨٥م، ص٢٠١٠والتراث، دار الكتب الوطنیة، 
 ٢٧ - ٢٥في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص: ینظر) ٢( 
 لیسوا من العرب الخلص، أو ممن ال یعرفون أصولھم في األنساب: أي) ٣( 
 ١٨٦في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص) ٤( 
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في ھذه الحكایة یصور موزال البدو بصورتین إحداھما أشد بشاعة من األخرى، أما 
فإنھم قطاع طرق، یأخذون أمواال من الضعفاء لحمایتھم وإال غاروا علیھم أو   :األولى

 .تركوھم نھبا لقطاع الطرق

أن البدو یمایزون بین قاطني الصحراء على أساس الِعرق، یستضعفون الصلیبي  :ةالثانی
ویستولون على مالھ بغیر وجھ حق؛ ألنھ ال نصیر لھ من عرقھ في ھذه المناطق، 

 .ویتركون غیره

 :النقد

إن طباع العرب من النخوة والشھامة وحسن العشرة التي شھدتھا المدینة المنورة مع 
القینقاع وقریظة ومع نصارى نجران قبل اإلسالم وبعده لتشھد باستحالة الیھود في خیبر و

وجود ھذا التنمر في طباع العرب، بل إن من طباعھم حمایة الضعیف وإیواء الغریب 
وابن السبیل واستضافتھ وتبلیغھ مأمنھ وبذلھم كرائم أموالھم في سبیل ذلك، فإذا كان ھذا 

فكیف بأصحاب األعراق المختلفة مع اتفاق الدین صنیع العرب مع أھل الدیانات األخرى 
 !!أو اختالفھ؟

وال یمنع ذلك أن یكون الصلیبیون یدفعون ماال نظیر حمایتھم، ولكن لیس األمر كما 
صوره موزال باقتضاب، وإنما فیھ تفصیل؛ فعادة الحكام في أي جماعة بشریة، سواء 

مون جمیعا بحمایة أنفسھم ولكن ھناك أكانوا في دولة أو مؤسسة أو قبیلة أو غیرھا ال یقو
من یقوم بھذه المھمة لیباشر الباقون مھامھم المنوطة بھم داخل إطار ھذا المجتمع، 
والعرب كانوا یحكمون ھذه المناطق ویختارون من یقوم بالدفاع عن أھلھا ولھذه المھمة 

ع؟ وعلى ھذا فإن متطلباتھا ونفقاتھا فمن یأتون بھا إن لم یجمعوھا من أفراد ھذا المجتم
البدو والصلیبیین كلھم یدفعون أمواال ینفقھا حاكم المنطقة على حمایتھا من غارات 
األعداء؛ فما الضیر في ھذا؟ ولماذا ینقل موزال ھذه الجزئیة من الكالم دون أن یبین 

 أسبابھا؟ ولماذا ینقل عن الصلیبیین فقط دون غیرھم من البدو سكان المنطقة؟ 
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ب اطث ا 

ررة ازا  ره اآ 

 :من آثاره األخالقیة

 .الوقیعة بین األخوین

  (١)روى موزال أن النوري أوعز إلى عبیده بقتل أخیھ الشیخ فھد شیخ عشیرة الرولة
وقد نصب فھد بن : "فقال" أخالق عرب الرولة وعاداتھم" وقالھا صریحة في كتابھ 

 (٢)"لكنھ اغتیل على أیة حال بتحریض من أخیھ النوريو -أي لسطام –ھزاع خلیفة لھ 

  :النقد

أكد لنا الشیخ نواف بن فواز الشعالن : قال الدكتور أحمد إبیش معلقا على ھذه الروایة
شیخ عشیرة الرولة أن ما یرویھ موزال عن مقتل الشیخ فھد بإیعاز من الشیخ النوري 

 (٣) .مغلوط تمامًا، ولم یكن لھ فیھ ید

حتى إنھ كان ال ینام اللیل خوفا من مھاجمة خیمتھ  الشیخ النوري بالجبان الخوار تصویره
من أي أحد، وذلك حین یحكي أن الشیخ النوري كان یضع ثالثة أحزمة أمنیة حول خیمتھ 
في مسافات متباعدة بین المائة یاردة والخمسمائة یاردة، وأنھ كان ال ینام في خیمتھ بل 

ان الشیخ یأتي إلى خیمة موزال لیال من ثالث إلى ست مرات، في خیمة أحد عبیده، وك
یقضي اللیل حائرا مفكرا، مطرقا برأسھ إلى األرض، ثم یعزو ذلك القلق إلى أخویھ 

 .(٤)اللذین قتال وخوفھ من الفتك بھ ثأرا لھما

  :النقد

نقض موزال قولھ في التعریض بالشیخ النوري أنھ جبان بما ذكره عن نفسھ حین وقع 
في أسر سكاكا وأن الشیخ نفسھ قام ومعھ الھجانة وعبیده لنصرة موزال وإنقاذه من 

 (٥)األسر وأنھ لم یھدأ حتى فك أسرھم جمیعا

ومن مواقف الوقیعة أیضا ما یحكیھ موزال عن فعلھ بالرفیقین مزعل وطارش حیث أوقع 
شور بینھما بأكل السمن فأظھر لطارش أنھ حریص على عشائھ بصحن القمح المق

                                      
 ١٨٩، ص٢١في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص )  ١( 
محمد بن سلیمان السدیس، مجلة الدارة : أخالق عرب الرولة وعاداتھم، ألویز موزیل، ترجمة)  ٢( 

 ١٠٩ودیة، مجلد الحادي عشر، العدد األول، صالسع
 )١(الحاشیة رقم  ١٨٩في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص)  ٣( 
 ١٩٠في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص)  ٤( 
روى موزیل قصتھ أسره وفكاكھ  ٢١٧ – ٢٠٧في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص: ینظر)  ٥( 

أظھر شجاعة الشیخ النوري ومكانتھ بین القبائل وفضلھ الذي من األسر في عشر صفحات وفیھا 
 .اعترف بھ القاصي والداني
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المغطى بالسمن بینما صدیقھ مزعل كاد أن یلتھم النصیب األكبر من السمن وحده دون 
 (١) .انتظاره؛ فصار بذلك طارش مطیعا لموزال محبا لھ دون صاحبھ مزعل

–ومن أشد مواقف الوقیعة بین األخوة موقف یحكیھ موزال في كتاب لھ باللغة التشیكیة 
إلیھ أن یقوم بالتفاوض مع آل الرشید للتصالح مع أن أنور باشا طلب  -بحسب قول غلینر

السعودیین والسلم بینھم، ولكن موزال آثر توجیھ آل الرشید باستمرار المحاربة ضد 
 (٢)السعودیین بدعوى أنھم حلفاء اإلنجلیز

 .التھوین من شأن مرافقھ العربي

الودیان كان لموزال مرافق عربي یساعده على شئونھ أثناء الرحالت كالتعرف على 
 .والجبال ومواضع آبار المیاه والدروب التي یسلكونھا

بأنھ طائش أھوج ال یعي شیئا " مزعل"و موزال یصور ھذا الرفیق العربي الذي اسمھ 
متطفال، ومتسوال بشعره الذي كان یمدح فیھ موزال ، صوتھ أجش، باھت الفكرة، یتكلم 

ون بالماء من آبار مآلى بقولھ إنھم بما ال یعلم، حتى إنھ ضللھم مرة وجعلھم ال یتزود
سیمرون بماء قریب وال داعي لثقل األحمال بال فائدة و موزال یسألھ ویكرر علیھ 

ھل سنجد ماء؟ ومزعل یؤكد نعم،  -على حد قول موزال –السؤال أكثر من عشر مرات 
أثرا  حتى إنھ مل سؤالھ وتھكم علیھ لضعف ثقتھ بھ ولما وصلوا بعد أربعة أیام لم یجدوا

لشيء أخضر، وكان ذلك دلیال على عدم وجود الماء كما توقع موزال ، ثم لما ھموا 
بالمسیر أخبرھم مزعل بأنھم بعد نصف ساعة سیصلون إلى مكان كذا من طریق أقصر 
من المعتاد، ولكن الحقیقة أنھم مضوا وقتا طویال عن المعتاد حتى كادوا یضلون في 

 (٣)ق قریبة تخرجھم مما ھم فیھالصحراء لوال موزال بحث عن طر

بل وصل األمر بموزال إلى أن یتھم مرافقیھ من البدو بالسرقة أو خشیة السرقة، وأنھ 
 (٤)ھددھما مرة بالمسدس وقد أجدى ذلك معھما

لو كان مزعل وطارش رفیقا موزال لصین فكیف أرسلھما الشیخ النوري مع  :النقد
تھام ضمني للشیخ النوري نفسھ، وھذه خسة من موزال ؟ إن اتھام موزال لھما إنما ھو ا

 . موزال

 :خرافة

أن واحدا من قومھ عضھ كلب  -رفیق عربي في الرحلة-یحكي موزال على لسان طارش 
مسعور؛ فما كان من قومھ إال أن سحبوا ھذا المعضوض إلى ناحیة في الصحراء وتركوا 

                                      
 ٢٠٣في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص: ینظر)  ١( 
 ٩٧لورانس مورافیا، ألواس موزیل، ص : مقال بعنوان:  ینظر) ٢( 
 ١٩٣ -  ١٩١في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص: ینظر)  ٣( 
 ٢٠٢في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص :ینظر)  ٤( 



 "دراسة تحلیلیة " آثار رحلة المستشرق ألویز موزال للجزیرة العربیة 
   

- ١٣١٢ -  
 

بل ھذه المدة حتى ال یعدي أحدا لھ طعام أربعین یوما، وأوصوه أن ال یرجع إلى القبیلة ق
 .(١)من أفرادھا

 :النقد

لقد تعامل العرب مع أكثر الحیوانات ضراوة من الكلب العقور وكانوا یجیدون وصفات 
عالجیة لكل إصابة، وذلك بحكم معایشتھم لھذه الحیوانات بالصحراء؛ فكیف ال یحسنون 

 !! مداواة عضة الكلب؟

العالج من عظة الكلب سواء بالخرافة كالتداوي بدم ولقد ذكر العرب في كتبھم كیفیة 
یعني الخلیل –الملوك واألشراف أو باألطعمة كالعدس والشراب العتیق یصنع؛ وقد ذكر 

 -أو بالدواء المتوارث علمھ-… كیف صنعتھ وكم یشرب منھ وكیف یتعالج بھ  -بن أحمد
ّي فعّلمھ دواء الكلب، فھو كان األسود بن أوس بن الحّمرة أتى النجاش: قال أبو الیقظان

فمن ولده المحّل، وقد داوى المحّل عتیبة بن مرداس فأخرج منھ مثل . في ولده إلى الیوم
 ]طویل: [جراء الكالب علقا، قال ابن فسوة حین برأ

 ھررت إذا ما الناس ھّر كلیبھا... ولوال دواء ابن المحّل وعلمھ 

  (٢)"فھا وجنوبھاموّلعة أكتا... وأخرج بعد اهللا أوالد زارع 

ولقد ألف كثیر من علماء المسلمین والعرب مؤلفات طبیة خاصة في التداوي من عضة 
، ورسالة في (٣)رسالة في عضة الكلب لمحمد بن عبد الملك الزیات: الكلب، ومن ذلك

عضة الكلب ألبي المكارم الشاعر المصري وزیر المھدي یعقوب بن داود بن عمر بن 
سلمي بالوالء مولى أبي صالح عبد اهللا بن حازم السلمي والي عثمان بن طھمان ال

 (٤) .خراسان

لجمال الدَّین یوسف بن حسن بن أحمد " دواء المكترب من عضة الكلب الكِلب"وكتاب 
 (٥))ھـ ٩٠٩ت . (بن عبد الھادي، الشھیر بابن المْبَرد، الصَّالحي، الحنبلي

                                      
 ١٩١في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص)  ١( 
دار الكتب ) ھـ٢٧٦: المتوفى(عیون األخبار، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري )  ٢( 

 ٩٤ - ٩٣/ ٢ھـ،  ١٤١٨: بیروت-العلمیة 
لقاسم بن خلیفة بن یونس الخزرجي موفق الدین، أبو عیون األنباء في طبقات األطباء، أحمد بن ا)  ٣( 

بیروت،  –الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحیاة : المحقق) ھـ٦٦٨: المتوفى(العباس ابن أبي أصیبعة 
 ٢٩١ص

: المحقق) ھـ٧٦٤: المتوفى(الوافي بالوفیات، صالح الدین خلیل بن أیبك بن عبد اهللا الصفدي )  ٤( 
 ٨٠/ ٢٨م، ٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠بیروت،  –صطفى، دار إحیاء التراث أحمد األرناؤوط وتركي م

صالح بن عبد العزیز بن علي آل » فائت التسھیل«تسھیل السابلة لمرید معرفة الحنابلة ویلیھ  ٥() 
بكر بن عبد اهللا أبو : المحقق) ھـ ١٤١٠ -ھـ  ١٣٢٠(عثیمین الحنبلي مذھبا، النجدي القصیمي الُبَرِدي 

 ٢٠٠١ - ھـ  ١٤٢٢األولى، : لبنان، الطبعة –ة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت زید، مؤسسة الرسال
 ١٤٨٦/ ٣م، 
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ضحالة فكرھم، وربما كان ذلك صحیحا أراد  موزال أن یظھر لبني جلدتھ جھل العرب و
بعض الشيء نظرا لبعد البدو عن المدنیة والطب، ولكن ال یصل األمر بھم إلى جھل ما 

 . یعیشونھ یومیا، إن موزال أراد أن یصدق ففضحھ كذبھ

 :الحدیث عن الطالق

یروي موزال على لسان مزعل أنھ تزوج أكثر من ست عشرة امرأة وھو ما زال في 
 . (١)من عمره، ومن ھذه النساء من تركتھ دون طالق الثالثین

 :النقد

ھذه الجزئیة من الحدیث وإن بدت عابرة وقد تكون صادقة فإنھا ال یمكن أن تمر إال ببیان 
حكمھا الشرعي، إذ كیف تترك امرأة زوجھا دون طالق؟ فأین ذھبت؟ وأین أھلھا؟ وھل 

كتھ أو تركھا بھذه الصورة، وھل كانت تزوجت بعده أم ال؟ وكم امرأة على ھذه الحال تر
 نساء البدو كأل مباحا، أو كان الزواج والطالق في البدو بال ضابط شرعي؟ 

كل ھذه األسئلة تدور في رأس من یسمع ھذه الجملة؛ فیتصور أن اإلسالم لما أباح تعدد 
ائل الزوجات وأباح الطالق كان ذلك لجعل أتباعھ شھوانیین وأن ذلك كان وسیلة من وس

 .جذب األتباع إلیھ

وھذا ما كان شائعا في أوربا في ذلك العصر، حث كانت النصرانیة ال تبیح الزواج بأكثر 
–من واحدة وتمنع الطالق أبدا؛ فكان تعدد الزوجات والطالق في اإلسالم مبدأ شھوانیا 

 .لیجذب الناس إلى ھذا الدین - في نظرھم

أة وحط من مكانتھا وجعلھا تابعھ للرجل ،وھو وھو یرید أن یبین  أن اإلسالم أھان المر
ما أقره موزال نفسھ في حوار بینھ وبین نواف بن الشیخ النوري حیث دار الحوار حول 
تعدد زوجات نواف وطالقھ لھن فتأسف موزال لحال المرأة العربیة ونوه بفضل دیانتھ 

لحقوق والواجبات، وأنھا مساویة للرجل في كل ا -بزعمھ–في رفع شأن المرأة األوربیة 
–وأن الرجل ال یطلق المرأة بل علیھ أن یتحملھا طول الحیاة، وبھذا تبقى المرأة مصونة 

 (٢)-بحسب تصوره

كما یفھم منھ أن اإلسالم ال یعطي الطالق وزنھ، بمعنى أنھ لیس حال لقید الزواج، بل من 
ھ المقبلة عادیة الممكن لمن شاء أن یفارق أحد الزوجین اآلخر دون طالق وتسیر حیات

 .كأنھ لم یتزوج من قبل

                                      
 ١٩٦في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص)  ١( 
 ٢٦ -  ٢٥في الصحراء العربیة، ألویز موزال، ص) ٢( 
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والحق أن القصة التي ذكرھا موزال غامضھ ومقتضبھ ولیس لھا أساس في الواقع 
فاإلسالم لما أباح تعدد الزوجات وأباح الطالق كان ذلك لعدم مصادمة الفطرة . اإلسالمي

وء كان الطالق آخر اإلنسانیة، ولتستمر الحیاة الزوجیة ھادئة؛ فإذا ما تعذر سیرھا في ھد
 .الحلول أو أولھا بحسب طاقة الزوجین النفسیة والذھنیة والعصبیة

والحق  أن تعدد الزوجات مواءمة كونیة بحساب رباني ال یحید وال یحیف؛ فالمالحظ في 
تعداد البشر أن النساء تبلغ أضعاف أعداد الرجال، فأین تذھب النساء لو أن كل رجل 

صیرن بغایا ینشرن الرذیلة في المجتمع؟ أم یصادمن فطرھن من اكتفى بامرأة واحدة؟ أی
 الحیاة البشریة الطبیعیة، ویكبتن عاطفة األمومة التي تراودھن منذ الطفولة؟ 
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 الخاتمة

مما سبق في ثنایا ھذا البحث اتضحت عدة أمور في حیاة موزال الخاصة وحیاتھ العلمیة 
ي أن أدونھا في شكل نقاط باعتبارھا نتائج للبحث، وسماتھ الشخصیة واألخالقیة، یروقن

 :ومن ذلك

اتسم موزال بالذكاء الفطري، وسرعة البدیھة وقوة الحفظ والذاكرة، ویدل على ذلك  -١
 .ما حوتھ كتبھ من كشوف ومراجع قام على دراستھا واستخالص ما فیھا

راثیة ولغات وجغرافیا اتسم موزال بسعة االطالع وتنوع العلوم من دینیة وأخالقیة وت -٢
وتاریخ وعلم المساحة البریة، ولوال ذلك لما استطاع حشد ھذا الكم الھائل  من المعلومات 

 .المتنوعة في مؤلفاتھ

موزال شخص متفتح متدین یمیل إلى استعمال عقلھ حتى فیاألمور الدینیة، ولكنھ  -٣
حاسن، وذلك ما فعلھ یملك قدرا من التعصب لمذھبھ یجعلھ یغفل ما عند غیره من الم

عندما أغفل الحدیث عن اإلسالم ومحاسنھ وطفق یذكر بعض األفعال السیئة أو المخالفة 
 .لبعض المسلمین ویصدرھا على أنھا اإلسالم

یعتبر موزال أجرأ مستشرق عاش في الجزیرة العربیة، وأكثرھم نتاجا، وربما ساعده  -٤
نیة والنمساویة وجیوشھما، األمر الذي أتاح على ذلك قوة عالقاتھ بساسة الدولتین العثما

لھ قدرا كبیرا من الحریة في التنقل والحركة بین جبال الجزیرة العربیة وسھولھا 
 .وودیانھا، بل وخالط كثیرا من أھلھا

شھد كل من ترجم كتب موزال بالقیمة العلمیة الكبرى التي تحملھا ھذه المؤلفات، بل  -٥
الجھود المبذولة في تكوینھا وإخراجھا، وتعدد موادھا ودقة وشھدوا بأھمیتھا وأشادوا ب

 .معلوماتھا الجغرافیة والتاریخیة

موزال منصرًا حاذق طویل النفس، ال یتعجل النتائج كغیره من المنصرین، وربما   -٦
حملھ على ذلك عدم اقتناعھ بالمسیحیة كما ھي في النمسا أو أوربا عموما بعقیدة التثلیث؛ 

 .وعیة معینة من المستجیبین لمذھب معین یعتقده ھوفھو یرید ن

حقق موزال كثیرا من كشوفاتھ األثریة طبقا للنصوص التوراتیة وكأنھ یرید  -٧
االستدالل بذلك على صحة المنقول من العھد القدیم وعدم تحریفھ، والحقیقة أن األمر 

 .ال سردھالیس كما أراد ألن تحریف التوراة ثابت من وجوه كثیرة لیس ھذا مج

كان موزال ككثیر من العلماء األوربیین في اتجاھھم العلمي حیث جعلوه اتجاھا مادیا  -٨
عاریا عن األخالق اإلنسانیة أو المھنیة على أقل تقدیر، ویدل على ذلك ما جاء في البحث 
عن بعض أخالقھ وسیرتھ وكیف قابل كرم العرب وحفاوتھم بھ وخدمتھم لھ وتیسیر تنقلھ 

احیھم؟ لقد قابل كل ھذا النبل بأخالق یندى لھا الجبین اإلنساني من غبن الناس بین ضو
  حقھم، والتعالي على بعضھم، واتھام آخرین بما لیس فیھم كما فعل مع الشیخ النوري، 
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وھو أكثر من أكرمھ، والسیر بالوقیعة بین األشقاء واألھل وأبناء الوطن الواحد، وكل ھذا 
 .عن عالم في قدر موزال العلمي، ومكانتھ األدبیةال یلیق بإنسان فضال 

ولعل أھم ما أوصي بھ في نھایة ھذا البحث أن یعتني الباحثون جیدا بما كتبھ موزال فإن 
كتاباتھ لم تنل حظھا من البحث والتنقیب في كل المجاالت التي كتب فیھا، كما أوصي 

 .بالتدقیق في ألفاظھ وما تعنیھ
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 قائمة المراجع

م، وترقیم ١٩٦٤نجیب العقیقي، دار المعارف طـ ثالثة   المستشرقون،)١

 الكتاب مسلسل واحد لكل األجزاء

 - الجزء األول : روایات غربیة عن رحالت في شبھ الجزیرة العربیة)٢

عبد العزیز عبد الغني ابراھیم، دار الساقي، بیروت، طـ ١٨٤٠-١٥٠٠

 م٢٠١٣أولى 

وجھات نظر من : "ألوسط الحدیثالدنماركیون واالستشراق في الشرق ا)٣

 .لجوناس كوفلدت" المحیط الشمالي

الزمیل المستشرق المجري عبد الكریم : مقال لعیسى الناغوري بعنوان)٤

،  ٥ع  ٢جرمانوس في ذمة اهللا ، مجلة مجمع اللغة العربیة األردني ، مج 

 م١٩٧٩سنة  ٦

غیلنر، أرنست : لورانس مورافیا، ألواس موزیل، للكاتب: مقال بعنوان)٥

أبو بكر أحمد با قادر، مجلة االجتھاد، دار االجتھاد لألبحاث : ترجمة

 م٢٠٠٠، لسنة ٤٨، ٤٧والترجمة والنشر، المجلد الثاني عشر، عدد 

الرحالة ألویس موزیل، للدكتور محمد كامل عیاد، مجلة : مقال بعنوان)٦

 ، الجزء األول٦٣مجمع اللغة العربیة بدمشق، المجلد 

موسیل، ترجمة الدكتور عبد المحسن الحسیني، مؤسسة . أشمال الحجاز، )٧

 .ت. الثقافة الجامعة باالسكندریة، د

، ترجمة وتعریب محمد حسن غنیم »القاموس الموسوعي للعھد الجدید)٨

 ).م٢٠٠٧(  ،١  مكتبة دار الكلمة، القاھرة، الطبعة .وآخرین، ط

 إنجیل متى)٩

 إنجیل مرقص)١٠

یة، مصطفى الخالدي، عمر فروخ، التبشیر واالستعمار في البالد العرب)١١

 . ت. منشورات المكتبة العصریة، بیروت، د

حقائق عن التبشیر، عماد شرف، المختار اإلسالمي، مصر، الطبعة )١٢

 م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥األولى، سنة 
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رایت، ترجمة عبد اإللھ : في الصحراء العربیة، ألویز موزال، تحریر)١٣

 .م٢٠١٠ر الكتب الوطنیة، المالح، ھیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، دا

محمد بن سلیمان : أخالق عرب الرولة وعاداتھم، ألویز موزیل، ترجمة)١٤

 .السدیس، مجلة الدارة السعودیة، مجلد الحادي عشر، العدد األول

: المتوفى(عیون األخبار، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري )١٥

 ھـ ١٤١٨: بیروت-دار الكتب العلمیة ) ھـ٢٧٦

یون األنباء في طبقات األطباء، أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس ع)١٦

) ھـ٦٦٨: المتوفى(الخزرجي موفق الدین، أبو العباس ابن أبي أصیبعة 

 .بیروت –الدكتور نزار رضا، دار مكتبة الحیاة : المحقق

الوافي بالوفیات، صالح الدین خلیل بن أیبك بن عبد اهللا الصفدي )١٧

أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحیاء : محققال) ھـ٧٦٤: المتوفى(

 م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠بیروت،  –التراث 

صالح بن عبد » فائت التسھیل«تسھیل السابلة لمرید معرفة الحنابلة ویلیھ )١٨

العزیز بن علي آل عثیمین الحنبلي مذھبا، النجدي القصیمي الُبَرِدي 

د، مؤسسة بكر بن عبد اهللا أبو زی: المحقق) ھـ ١٤١٠ -ھـ  ١٣٢٠(

األولى، : لبنان، الطبعة –الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 . م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢٢

 

  




