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  – األسطورة عنـد العـرب -
=====================  

روحها الرتاثية امتداد طبيعي، بل حتمي، لرتاث الشعبني يف روما وأثينا القدميتني. 
***************************** 

نا وروما والبلدان الغربية احلديثة خبطوطها الرئيسة وقد احتفظت روح األمة اليت جتسدت يف كّل من شعوب أثي     
رغم التيارات احلضارية الوافدة من اخلارج، واملفاعالت اليت كانت وال تزال جتري بني هذه الشعوب وشعوب أجنبية 

 عديدة يف مقّدمتها شعوب العامل اإلسالمي. 
بل لكّل جمموعة من هذه اجملموعات اخلاصة،    وهذا ال يعين ابلطبع نفي اخلصائص الذاتية لكّل شعب على حدة      

لكّن الروح العامة للحضارة اليو�نية والرومانية الغربية احلديثة، تبقى مهيمنة على األنشطة وعلى درجات متفاوتة من 
القوة.  

******************************* 
العربية اإلسالمية منذ بدا�ت القرن اهلجري  والشأن هو نفسه ابلنسبة جملموعة الشعوب اليت استوعبتها املوجة       

األول. فقد كان الروح القرآين والقيم اليت يتمثل فيها هو املهيمن األكرب على كّل األنشطة الفكرية والفنية واالجتماعية 
ااثت اليت برزت يف طول العامل اإلسالمي وعرضه، هذا مع اعرتافنا بظهور ألوان وخصائص قومية إقليمية تولدت عن تر 

حضارية سابقة على ظهور املوجة االسالمية يف األقاليم والقوميات االسالمية املتعددة هذا مع اعرتافنا بظهور تيارات  
غري ذات وزن كبري مل يستِق أصحاهبا من االسالم غري عناوين وشكليات خارجية.  

<hÜ√÷]<Çfl¬<ÏÖÁ�â˘]

      كانت الرغبة يف التعّرف إىل طبائع األمم تلّح علي وال تزال، ألّنين كنت وال أزال أشعر يف أعماق نفسي، بعد 
سنوات عديدة من القراءات املتصلة بتاريخ األمم، ومقوماهتا احلضارية أبّن خيوطاً خفية، لكّنها ابلغة  القوة، تفصل 

بني حضارة وحضارة يف كّل مرحلة من مراحل التاريخ البشري.  
والذبول،  التأخر  أو  واالزدهار،  التقّدم  من  نصيبهم  اختلف  مهما  عهودهم،  يف كّل  مثًال، كانوا       فاليو�نيون 

يصدرون عن قيم أساسية تتمثل هبا ظاهرة ميكن أن نطلق عليها اسم "روح األمة".   
      وروح  األمة هذه، هي نفسها اليت أحلقت شعب روما بشعب اليو�ن، كما بدت الشعوب الغربية احلديثة، وكأّن  
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اإلسالمي وال       احلضاري  للتيار  الرائدة  املوجة  قادة  هم  العرب  اجلغرافية وملا كان  يزالون كذلك حبكم ظروفهم   
والتارخيية، إذ هم مركز الثقل هلذا التيار رغم النكسات السياسية والعسكرية واالجتماعية اليت سجلوها يف خمتلف 
 األدوار التارخيية، فإّن من الطبيعي أن يكون انطالق هذا التيار استمراراً لروح تراثية اترخيية سابقة. إذ ال ميكن للعريب 
تراثه  أساسياً، بل اجلزء األساسي األول من  له جزءاً  العميقة  الروح  لو مل تكن  التيار  الرائد هلذا  العنصر  يبقى  أن 

 التارخيي.  
وملا كانت عقيدة الوحدانية، بكّل ما يرتتب عليها من عقائد ومواقف واخالقيات هي نقطة االرتكاز يف الروح        

الشاملة فقد وجب أن يكون هلذه العقيدة وجود سابق قدمي تتميز به الدعوات القدمية اليت تعاقبت  القرآين ويف تعاليمه  
عرب عشرات القرون. والوحي السماوي يف القرآن يؤكد هذه الظاهرة على صورة مباشرة أو أبساليب غري مباشرة فهو 

َنا إِلَْيَك  " َشرََع َلُكم مِّ   13يقول لنا يف بعض ما جاء يف سورة الشورى اآلية   َن الدِّيِن َما َوصَّٰى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحيـْ
َنا ِبِه ِإبـْرَاِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى ۖ َأْن أَِقيُموا الدِّيَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه ۚ َكُربَ َعَلى الْ  ُ َجيَْتِيب  َوَما َوصَّيـْ ُمْشرِِكَني َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه ۚ اهللَّ

 َمن َيَشاُء َويـَْهِدي إِلَْيِه َمن يُِنيُب" فهذه آية صرحية يف أّن الدعوات الدينية اليت جاء هبا األنبياء والرسل هي نفسها  إِلَْيهِ 
الدعوة اليت جاء هبا حممد صلى هللا عليه وسلم. وليس هذا وحسب فإّن يف القرآن تسمية واضحة لدعوات السابقني  

سالم يف مقّدمتهم ابراهيم وامساعيل عليهما السالم اللذان استخدما كلمة إسالم  من هؤالء األنبياء والرسل إبسم اإل
 أو مسلمني يف توّجههما إىل هللا عز وجل كما يف قوله تبارك وتعاىل يف سورة البقرة: "َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمنَ 

) َربـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة مُّْسِلَمًة  127نََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليُم (اْلبَـْيِت َوِإْمسَاِعيُل َربـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ۖ إِ 
َنا ۖ ِإنََّك أَنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم (  )".  128لََّك َوأَرَِ� َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

يعقوب وبنيه يقول تبارك وتعاىل يف سورة البقرة: "أَْم ُكنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ    ويف رواية القرآن للحوار الذي جرى بني     
ََك َوإِلََٰه آاَبِئَك ِإبْـ  ًا َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمن بـَْعِدي قَالُوا نـَْعُبُد ِإهلَٰ رَاِهيَم َوِإْمسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإهلَٰ

 )". 133َوَحنُْن َلُه ُمْسِلُموَن ( َواِحًدا 
الُوا آَمنَّا  ويف رواية عن احلواريني يقول عز وجل يف سورة املائدة: "َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإَىل اْحلََوارِيَِّني َأْن آِمُنوا ِيب َوِبَرُسوِيل قَ      

 )". 111َواْشَهْد أِبَنـََّنا ُمْسِلُموَن (
قول تبارك وتعاىل: "َما َكاَن ِإبـْرَاِهيُم يـَُهوِد�ًّ َوَال َنْصرَانِيًّا َولَِٰكن َكاَن َحِنيًفا من سورة آل عمران ي  67ويف اآلية       

 مُّْسِلًما َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكَني".  
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أما اآل�ت اليت تؤكد وحدة التسمية ابسم "اإلسالم" وتستخدم الكلمات املشتقة من هذا اإلسم فهي ال تقل       
وهي يف جمموعها ترفض أي تسمية أخرى غري هذه التسمية. ويف وسع أي قارىء العودة إليها فيما يلي عن أربعني  

 بـ : 
 

 اآلية  السورة  اآلية  السورة  اآلية  السورة 
 136 البقــرة 81 النحـل  19 آل عمران
 31  النمــل 46 العنكبوت 85 آل عمران

 52 آل عمـران 53 الـروم 3 املائــدة 
 38 النمــل 14 اجلــنّ  125 األنعـام 
 64 آل عمـران 163 األنعـام  22 الزمــر

 42 النمــل 126 األعـراف 7 الصـفّ 
 80 آل عمـران 72 يونـس  17 احلجـرات  

 91 النمــل 84 يونـس  74 التـوبـة 
 84 آل عمـران 90 يونـس  67 آل عمـران

 53 القصص  2 احلجـر 101 يوسـف
 102 آل عمـران 89 النحـل 128 البقــرة
 35 األحـزاب  102 النحـل 132 البقــرة
 111 املائــدة  78 احلـج  133 البقــرة
 33 فّصلــت 14 هــود 12 الزمــر

 15 األحقـاف 69 الزخرف  108 األنبيـاء
 128 البقــرة 35 القــلـم 36 الذاريــات 
   5 التحريــم 35 األحـزاب 
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أوليست هذه النصوص القرآنية كافية لتوكيد وحدة الدعوة عرب القرون السابقة على ظهور حممد عليه السالم؟   
أوليس أّن وحدة هذه الدعوة واستمرارها دليل بّني على أّن تعاليم الوحدانية هي جوهر الرتاث التارخيي يف عشرات  

ملتامخة هلا يف الشمال برساالت السماء هو املصدر األكرب  من القرون؟ أوليس أّن استقالل اجلزيرة العربية واألرض ا
 لتكوين الشخصية األصيلة لناس هذه املنطقة؟  

وال يقّلل من شأن هذه الظاهرة أّن األنبياء والرسل صلوات هللا وسالمه عليهم كانوا جيدون معارضة تتفاوت       
 تعاقبهم على محل رسالة الوحدانية جيًال بعد جيل وقر�ً قوة وضعفاً ملا كانوا حيملون من العقائد والتعاليم. ذلك أنّ 

بعد قرن هو عملية إعالمية تربوية �بعة من استعدادات مسبقة يف هذه املنطقة الواسعة لالستجابة هلذه الرسالة.  
وليس أدّل على ذلك من أّن "اإلسالم" آخر الرساالت قد سّجل خالل جيل واحد من السنني انتصاره الساحق 

ستيعابه لقلوب الناس وتغذيتهم ابإلرادة املصّممة اليت حتّولوا هبا إىل رواد لدعوة القرآن ومحلة ملشعل الوحدانية. وقد اب
بلغ من محاستهم حلمل هذا املشعل واملناداة بتلك الدعوة أّ�م توّصلوا إىل إقناع عشرات الشعوب ابلدخول يف دين 

بعيدة عن العقائد  هللا أفواجاً وهم القّلة القليلة أمام ا ملاليني من أبناء احلضارات الغربية الذين أشربوا عقائد وقيماً 
 والقيم اليت جتّسدت يف دعوة اإلسالم.  

َهْوَن َعِن اْلمُ       ِمُنوَن نَكِر َوتـُؤْ وال شّك أّن قوله تبارك وتعاىل: "ُكنُتْم َخْريَ أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أَتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَرُُهُم اْلَفاِسُقوَن ( نـْ )" من سورة آل عمران، قد  110اِبهللَِّ ۗ َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخْريًا هلَُّم ۚ مِّ

اء حصيلة  توّجه ابدىء الرأي إىل الطليعة من هذه األمة، والعرب هم هذه الطليعة على اعتبار أّن وعيهم ابإلسالم ج
إعالم تربوي مساوي امتد عرب عشرات القرون من قبل أن ينتصروا على أنفسهم وأن يتحّرروا من وثنياهتم وخرافاهتم 

 وأخالقياهتم السابقة حترراً وانتصاراً حامسني أو قريبني من احلسم.  
جري األول والقرون من بعده جاء  صحيح أّن اآلية موّجهة إىل كّل مسلم لكّن العامل اإلسالمي يف �اية القرن اهل     

الفكرية   ماله ونفسه وراحته وأنشطته  من  غالياً  املناداة هبا  الدعوة ودفع مثن  الذي محل عبء  األول  للجيل  اتلياً 
 والروحية.  

ع  وحنن ال �يت جبديد يف هذا املعىن ألّن الرسول صلى هللا عليه وسلم قد قّرر هذه احلقيقة، حقيقة امتياز الطالئ     
توارث دعوة من  ليس يف  الفضل  يلو�م)، ذلك ألّن  الذين  القرون قرين مثّ  قوله: (خري  األوىل ملسرية اإلسالم يف 
الدعوات بعد أن تستقّر هبا النفوس وتتجّسد يف عامل ميلك أمر نفسه، بل الفضل األكرب هو ملن كانوا يف مرحلة  
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تقتضيه من وضع أحجار األساس ووضع العاملية مث    التأسيس األول وما  املعارضة  التنظيمات األساسية ومواجهة 
القدمية يف الفكر واالجتماع والتقاليد والعادات والسلوك . كّل هذا الفضل يعود إىل  التواز�ت  التوصل إىل تغيري 

 األوائل. 
به التاريخ نفسه دون    وحنن نقّرر هذه احلقيقة ال افتخاراً وال متجداً على حساب الغري بل تقريراً ألمر واقع يشهد     

 حماابة لفريق على فريق. 
 **********************  




