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بسم اهلل الرمحن الرحيم

وبعد: ؛ والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى أله وصحبه أمجعني ،هلل احلمد

حتدث د. سيد الناصري يف مقاله عن أخطاء املستشرقني الذين كتبوا يف تاريخ اجلزيرة العربية قبل اإلسالم يف 

النقاط التالية: 

على هذه  اوحتى حيافظو ،خاصة بتاريخ العرب القدماء ،م من هو متأثر حبرفية نصوص التوراةن منهأ•

حتى يتماشى مع تفسري نصوص التوراة. ؛احلرفية جندهم حيولون جمرى األحداث

حيث فسروا املكتشفات األثرية يف ضوء أبياهتا  ؛مثل: مرحلة املؤرخني الذين كانوا أسرى لنصوص اإللياذة

ليمان. سفعل  ماعلى حنو 

معرفة بأصول العرب يف جاهليتهم  ن الكريم الذي هو أدق وأكثرآقليل من يرجع من املستشرقني للقر•

قال  ،حدث يف التوراة واالجنيل اليت حرفت كما مصدر رباني مل يتعرض ألقالم البشر فهو ،األوىل والثانية

.[9]احلجر:  ﴾ ذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ال ﴿ تعاىل عن القران الكريم:

الشعر العربي يف اجلاهلية. يرجع املستشرقون إىل كتب الرتاث العربي أو كنوزما كذلك قليل •
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ن أهنا كانت م الإمهيتها أعرتافنا بابالرغم من  ،اإلغريقية والرومانية ضل املستشرقون نصوص املصادرفّ•

وهذا ما أتضح من كتابات  ،اسطوري  أو اتراث الشرق الذي كان يف نظرها غريب  الدراسات احلديثة مل تفهم 

كتب ألهداف سياسية كما هو احلال يف النصوص الرومانية. ما هريدوت عن جزيرة العرب أو

ستعالء على الشرق جعلته يتحدث عن اجلزيرة العربية من وجهة نظره لذا إن عقدت الغرب ونظرة اال•

ا.كامل   اا إميان  نؤمن بصحته جيب أال

ن يف دراسة تاريخ العرب قبل اإلسالم عن املصادر وشرقتختالف املصادر اليت يستقي منها املسامن ذلك  جتنستن

هي و لدراسة تاريخ اجلزيرة قبل اإلسالم اعربي   ان تكون منهج  أاليت أوصى د/ سيد الناصري الباحثني هبا على 

: يتحسب األولوية على الرتتيب اآل

.[9]احلجر:  ﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  ﴿قال تعاىل:  ،ران الكريمالق•

حديث خامت األنبياء سيدنا حممد عليه الصالة والسالم.  احلديث الشريف•

 ،والعملة وأدوات طبخ ،ثرية من التماثيل و الرقم الطيينالنقوش والكتابات والزخرفة واملكتشفات األ•

.اخل.. وأدوات زينة

جاء به القران الكريم من أخبار املاضني  التوراة واإلجنيل مع التدقيق والتمحيص ومقارنتها مبا يتفق مبا•

هنا كتب دينية حمرفة من البشر.ن الكريم ألآوترك ما يتنافى منها مع القر

نصوص كتاب اإلغريق والرومان.•
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 .(الشعر ملحمة العرب) يةالقصائد الشعر •

. (ومقابر –دور  –معابد )ملباني املعمارية ا •

مثلة على جتاوزات املستشرقني فعلى سبيل املثال: أ أورد د. سيد الناصري

 ،م1930كان أصل جمموعة مقاالت عام  ،ري عن جزيرة العرب يف التوراةمماورد يف كتاب مونتج•

فان بيك مرفق لتصحيح أن كتب له جون  بعد ،م1969وأعيد نشرها عام  ،م1933أصدرت كتاب عام 

اجلديدة  وبني احلقائق ،كتبه املستشرقون األوربيون واليهود يف ضوء التوراة شتباك بني ماض االفو ،أخطائه

خاصة باململكة مبوقع الفاو ) لكن االستاذ جون  م1969عام  مثل: ؛اليت كشفت بالتنقيب واملسح األثري

شتباك. مل يستطع فض اال

ن يستيقظ من سباته ألذلك جيب على العقل العربي  ،اعام  60ي مر عليه حوايل رمن كتاب مونتجأنالحظ 

.حتكار مفسري التوراة وهيمنة العقل األوربياتاريخ أشرف البقاع من بالده من  وحيرر

عربية من هنضة جيابي الذي شهدته اجلزيرة السيد الناصري مثال للجانب اإل. باملقال يورد كاتب املقال د

 ،حيث محلت جامعاهتا رسالة البحث عن تارخيها العريق وإزاحة تالل الرمال عنه ،بعد احلرب العاملية

فكشفت عن مصادر جديدة وصححت مفاهيم تقليدية  ثارها بسواعد أبنائها..آلتنقيب عن لوقيامها 

وإعادة  ،ول لكثري من املستشرقنيف األستقلت عن التبعية لتاريخ بين إسرائيل القديم الذي كان اهلدا ،عتيقة

 ري.مراء مونتجآالنظر يف 
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الذي حفظه اهلل سبحانه  ن الكريمآحول رؤية الباحث املسلم من خالل القر اوأورد د. سيد الناصري مثال  

 ابلقيس ملكة سبأ لسيدن حول زيارة جيل احملرفة،ان هلا من خالل التوراة واألنيورؤية املستشرق ،وتعاىل لنا

 ،يف ذلك اجديد   د ان القران الكريم يضع بعأبينما جند  ،جتارية بينهما سليمان عليه السالم وأهنا لعالقات

اري تباط جترايقول بوجود فأما أ/ بيك  ،وهو الصراع الديين بني وثنية اجلنوب ووحدانية اخلالق يف الشمال

ة جنوبية يف تل محيه للضفة الغربية لنهر ن جيمس وجد مباخر عربيبأ امستدل   ،بني فلسطني القدمية وسبأ

 ردن.األ

وأنه باملقابل مل توجد  ،ن املباخر وجدت بكل مكان وليست حمصورة مبكان بعينه يف اجلزيرة العربيةأنقول 

 وهذ ا ليس دليل يستند إليه. ،مواد عربية جبنوب اجلزيرة العربية

وسواحلها اجلنوبية الشرقية عمان  رقها وغرهبان اجلزيرة العربية شهدت حضارات بشماهلا وجنوهبا وشأ

شور ثم حتولت آاليت كانت حتت ظل حضارة بالد الرافدين حتى سقوط  سواحل اخلليج )ميلوخا( (ماجان)

لنفوذ الفرس. 

ه نظمة الري وبناء السدود للحفاظ على مياأشتهرت به من ا املمثال ال إ جنوب اجلزيرة العربيةوما حضارة 

ات الزخرفية البارزة نمكما اشتهرت باملنم ،محيد وغريه بن بالقرب من حجر (ي بيجانواد)مطار األ

 يف مأرب الشهري مبحرم بلقيس. وغري املقه وفتحات اهلواء والنوافذ ذات املشربيات مثل معبد (الدانتيل)

. ريالكث لكذ
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من  - العصور على تطوراهتا عرب وهنا داللة كثرية -فكانت احلضارات العربية يف اجلزيرة العربية منذ القدم 

هنا إ ،خرها عمليات التنقيب والبحث يف اجلزيرة العربية على يد أبنائهاآوهلا القران الكريم وأمصادرنا املختلفة و

 ن للجزيرة العربية عمق حضاري عربي قديم. ألداللة 

قيق يف حبوثهم و يف على ما يكتبه املستشرقون دون متحيص وتد جيب على الباحث عدم االعتماد الكلي

الويس موسيل الذي كانت كتابته عن دراسة تاريخ  :قبل االسالم مثل دراستهم خاصة لتاريخ اجلزيرة العربية

 ا.كتابته على مفسري نصوصه جنيل وحياولعلى التوراة واإل اكلي   ااجلزيرة قبل االسالم تعتمد اعتماد  

والعثور على مكتشفات أثرية لتلك احلقب  األثري واملسح وحنن بذلك ال ننكر جهودهم يف البحث والتنقيب

ولكن نوجه الباحث يف التاريخ القديم باألخذ باحلذر الشديد يف النقل والكتابة من مصادرهم اليت  ،البعيدة

وخاصة فيما يتعلق  ،لذلك كانت أراء وكتابات د. سيد الناصري رمحه اهلل مجيعها سديدة يعتمدوهنا،

 ا.تهمهيأولويتها وأحسب  ب على املؤر  يف التاريخ القديم للجزيرة العربية االعتماد عليهااليت جي باملصادر

 

 ، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.اخر  آهذا واحلمد هلل أوال و
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