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التواشج الداللي بين التعبير القرآني والعمم الحديث
آليات خمق اإلنسان في القرآن الكريم
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أ.م.د .جنان منصور كاظم الجبوري

جامعة كربالء /كمية التربية لمعموم االنسانية

المقدمة

دأب الباحثوف في النص القرآني عمى أف يكشفوا وجوه اإلعجاز التي تفجرت في لغة القرآف ألكريـ وىي ميمة يعتني

بيا أغمب الميتميف بالدرس القرآني ألسباب عديدة لعؿ منيا أو أبرزىا خدمة ىذا القرآف الكريـ الذي ال تفنى عجائبو وال
تنتيي غرائبو حيث قاؿ تعالىَ  :ولَتَ ْعمَ ُم َّف َنَبأَهُ َب ْع َد ِح ٍ
يف(ص .)ٛٛ
وىذا الموضوع واحد مف االىتمامات التي تصب في الكشؼ عف وجوه اإلعجاز عبر ربط االسموب القرآني بما توصؿ

اليو العمـ الحديث مف مستكشفات جديدة أشار الييا القرآف الكريـ قبؿ مئات ألسنيف وىو ما يتناسب مع جدة الدرس والبحث
ألف المنطؽ البحثي يقوؿ :انما الجديد قتؿ القديـ درسا واذا كاف ىذا القديـ ىو الجديد الخالد فما بالؾ بأدلتو لموافقة الدرس

الحديث بؿ اف الدرس الحديث ىو الذي يؤيد نتائجو بو ،وىذا مف أكثر الوجوه اعجا از أف تجعؿ ثقافة العصر مؤيدة بثقافة

القرآف الكريـ اليوية االسبلمية والعالمية لمبشر.
يعنى البحث بتتبع المفردة القرآنية بالرجوع الى المغة ومعاجميا واستعماالتيا وكتب التفسير لمكشؼ عف الكثير مف
معاني األلفاظ القرآنية وربطيا بالتحميؿ العممي ألدقيؽ حيث ميمة البحث ربط اإلعجاز القرآني باإلعجاز العممي.

وقد جاء البحث بثبلثة مباحث سبقتيما المقدمة وقد تتبعنا في المبحث االوؿ :اإلنساف تسميتو ودوره في القرآف الكريـ.
ودرسنا في المبحث الثاني :األلفاظ القرآني التي دلت عمى خمؽ اإلنساف في القرآف الكريـ .وعرضنا في المبحث

الثالث :صفات اإلنساف في القرآف الكريـ .ومف ثـ الخاتمة وابرز نتائج البحث .وبعد ذلؾ جاء ثبت المصادر والمراجع.
المبحث األول:

تسمية االنسان ودوره في الحياة

تسمية اإلنساف :ورد في القرآف الكريـ لفظ اإلنساف في أماكف متعددة مف آياتو الكريمة داال عمى ذلؾ المخموؽ الذي
ُّؾ لِ ْم َمبلَئِ َك ِة
اؿ َرب َ
اجتباه اهلل تعالى بأشرؼ وأثقؿ ميمة ،وىي .خبلفتو تعالى ليمؤل األرض قسطا وعدال .اذ قاؿ تعالىَ  :وِا ْذ قَ َ
إِِّني ج ِ
اع ٌؿ ِفي األ َْر ِ
ؾ ِّ
َعمَ ُـ َما
ؾ َوُنقَ ِّد ُس لَ َ
ِّح بِ َح ْم ِد َ
ض َخمِيفَةً قَالُوْا أَتَ ْج َع ُؿ ِفييَا َمف ُي ْف ِس ُد ِفييَا َوَي ْسِف ُ
ؾ قَا َؿ إِِّني أ ْ
الد َماء َوَن ْح ُف ُن َسب ُ
َ
وف(البقرةٖ).
الَ تَ ْعمَ ُم َ

ولكنو أردفو بما يعارض ىذه الميمة اال وىي نزوعو الحيواني المتمثؿ بميمو الى المعصية فقاؿ تعالى :إَِّنا َى َد ْيَناهُ
السبِي َؿ إِ َّما َش ِ
اك اًر َوِا َّما َكفُو اًر(إلنسافٖ) .فصار لئلنساف رحمانية كما لو شيطانية،ومف ىنا يبدأ الصراع بيف الخبر والشر.
َّ
وعمى الرغـ مف ذلؾ جاءت ميمة الخبلفة التي اصطفى اهلل بيا االنساف ليشرفو عمى المخموقات األخرى ويسخرىا لو

(لما جبؿ عميو مف فضيمة العمـ والمعرفة التي ال تعموىا فضيمة مف الفضائؿ التي قسميا اهلل تعالى بيف خمقو ،وتفضيؿ

اإلنساف بالعمـ والمعرفة عاـ شامؿ لجميع أفراده بمقتضى االستعداد الفطري ،يتساوى فيو جميع مف تحققت فيو

حقيقة اإلنسانية كاممة دوف أف تعترضيا عوارض طارئة بتأثير البيئة والمجتمع أو النقص في الخمقة والطبيعة)ٔ.
َّ
َّ
ؽ ِْ
والقرآف يبيف كيؼ حاز اإلنساف نعمة القرآف في قولو تعالىَّ  :
آف َخمَ َ
اف َعم َموُ
نس َ
الر ْح َمف َعم َـ ا ْلقُْر َ
اإل َ
ا ْلَبَياف(الرحمفٔ_ٗ) .فمفظة ”عمـ” المرتبطة بالقرآف تدؿ عمى أنو العمـ ،إذ ال يعمـ إال العمـ ،كما أف لفظة “بياف” تدؿ
أيضا عمى أنو عمـ ألف غاية العمـ البياف ،ويتعمؽ األمر بياف أمر الوجود والحياة في كؿ اآلفاؽ.

ولما كاف القرآف عمما فقد تعمـ منو اإلنساف ما لـ يعمـ مصدقا لقولو تعالى :الذي عمـ بالقمـ عمـ اإلنساف ما لـ
يعمـ .ومما تعممو اإلنساف حقيقتو إذ بمعرفة حقيقتو يمكنو أف يخوض غمار الحياة خوضا صحيحا ويستمتع بكؿ النعـ
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التي مصدرىا نعمة القرآف ألنو لواله لما عرؼ اإلنساف طريقو إلى االستفادة مف نعـ الحياة ،ومف نعـ ما بعد المماتٕ .وقد

وردت كممة (إنساف) في القرآف الكريـ في خمسة وستيف موضعا ،مما يؤكد أىمية اإلنساف ورفعة شأنو( ،فاإلنسانية في
القرآف ارتقاء باإلنساف إلى الدرجة التي تؤىمو لمخبلفة في األرض واحتماؿ تبعات التكميؼ ألنو المختص بالعمـ والبياف
والعقؿ والتمييز) .وانما سمي اإلنساف بيذا االسـ :ألنو مأنوس بو ،وأنو طيب األصؿ طيب النفس نابع ذلؾ مف فطرتو ،وقد
تكوف التسمية ألنو عيد إليو فنسي ،واف لفظة انساف مأخوذة مف النسياف لذا سمي االنساف انسانا ،واف ىذه الصفة يتمتع
ٖ.

بيا االنساف فقط مف دوف جنس المخموقات األخرى

واإلنس :البشر واألنساف واحده انسي وجمعو أناسي وق أر يحيى بف الحارث" :وأناسي كثي ار" بالتخفيؼ ،وأناسيو ،وأناس،
والمرأة إنسانو وبالياء عامية.
واألنس بالضـ وبالتحريؾ واألنسة ضد الوحشة واستأنس :ذىب توحشو ،وما بالدار أنيس :أي أحد.

واإلنساف اسـ عمى وزف فعبلف ،وجمعو مف جية المفظ :أناسيف كسرحاف وسراحيف ،غير أف الجمع األصمي غير

مستعمؿ ،وأما جمعو المعروؼ :ناس ،و ٍ
أناس ،والناس :تخفيؼ األناس ،حذفوا اليمزة طمبا لمخفة ،ويقاؿ :إف اشتقاؽ اإلنساف
مف اإليناس.
وفي العرؼ يقاؿ لئلنساف الذي أسدى معروفا أو كرمت أخبلقو :إنسانا مما يؤكد تطابؽ الفطرة مع قرآنيا الذي جاء
مف أجميا .وغالبا ما يرد لفظ اإلنساف في القرآف الكريـ لمداللة عمى عدـ التوحش ،وبخاصة إذا اقترف مع لفظ الجف ،لما في
لفظ الجف مف الخفاء والتستر والتوحش.

فكممة إنساف تمتقي مف كممة اإلنس في الممحوظ ألعاـ لكنيما ال يترادفاف كما أتضح إذ إف كممة اإلنس غالبا ما ترد

ؽ ِْ
اف
مع الجف لمتقابؿ فاألولى تعنى :األلفة والثانية تعنى :ألتوحش .وقد ورد ىذا في القرآف الكريـ إذ قاؿ تعالىَ  :خمَ َ
نس َ
اإل َ
ِمف ص ْمص ٍ
ؽ ا ْل َج َّ
اف ِمف َّم ِارٍج ِّمف َّنار(الرحمفٗٔ_٘ٔ).
اؿ َكا ْلفَ َّخ ِارَ ،و َخمَ َ
َ َ
والجاف ابميس وىو أبو الجف ،وقيؿ الجاف واحد الجف ،والمارج الميب ،عف ابف عباس وقاؿ خمؽ اهلل الجاف مف خالص

النار .وقيؿ المارج الشعمة الساطعة ذات الميب الشديد ،والجاف ابميس وىو أبو الجف (مف مارج مف نار) وىو ليبيا الخالص
مف الدخاف.

وخمؽ أبا اإلنساف ،وىو آدـ مف طيف يابس كالفَ َّخار ،و(الصمصاؿ) طيف يابس يسمع لو صمصمة أي صوت إذا نفر

(كالفخار) وىو ما طبخ مف طيفٗ.
المبحث الثاني

األلفاظ القرآنية التي دلت عمى خمق اإلنسان في القرآن الكريم:

يبيف اهلل تعالى في القرآف الكريـ أف معجزات خمقو في السماوات واألرض وفي األحياء نماذج مف األدلة عمى وجوده

وعمى عظمتو ومف أىـ ىذه األ دلة ىذا الدليؿ الذي ذكرناه أي المعجزة الموجودة في خمؽ اإلنساف نفسو ،فالحقيقة المادية

لوجود اإلنساف مف خبلؿ القرآف نجدىا أوضح ما تكوف في(سورة اإلنساف) التي جاءت لترد اإلنساف إلى أصمو ،فيعرؼ مف
ىو؟ وىؿ كاف شيئا قبؿ ذلؾ؟ ومف أوجده؟ .إذ قاؿ تعالىَ  :ى ْؿ أَتَى َعمَى ِْ
يف ِّم َف َّ
نس ِ
الد ْى ِر لَ ْـ َي ُكف َش ْيئاً َّم ْذ ُكو اًر ،إَِّنا
اف ِح ٌ
اإل َ
يؿ إِ َّما َش ِ
يو فَجع ْمَناه س ِميعاً ب ِ
طفَ ٍة أَم َش ٍ ِ ِ
اإلنس ِ
اك اًر َوِا َّما َكفُو اًر.)ٖ_ٔ(
صي اًر ،إَِّنا َى َد ْيَناهُ َّ
السبِ َ
َ
َخمَ ْقَنا ِْ َ َ
اج َّن ْبتَم َ َ ُ َ
اف مف ُّن ْ ْ
وقبؿ الدخوؿ في تحميؿ األلفاظ ودقتيا المتناىية في التعبير الداؿ نود أف نذكر بعض اإلشارات الكونية في سورة
االنساف :وىي تؤكد أف حينا مف الدىر قد انقضي ولـ يكف لئلنساف وجود يذكر إال في عمـ اهلل ػ تعالى ػ وفي ذلؾ إشارة
إلي قصر فترة وجود اإلنساف عمي األرض بالنسبة إلي غيره مف المخموقات ،والعموـ المكتسبة تثبت أخي ار أف األرض قد
عمرت بالحياة قبؿ خمؽ اإلنساف بمدة طويمة .ولعؿ االستيبلؿ باالية ىوخير دليؿ عمى ماسقناه مف قبؿ.
فقولو تعالىَ  :ى ْؿ أَتَى َعمَى ِْ
يف ِّم َف َّ
نس ِ
الد ْى ِر لَ ْـ َي ُكف َش ْيئاً َّم ْذ ُكو اًر(اإلنسافٔ) .ىؿ أتي  ...و(ىؿ) حرؼ
اف ِح ٌ
اإل َ
استفياـ ،لكنيا ىنا حرؼ تأكيد بمعني(قد) ،و(الحيف) طائفة محدودة مف الزماف الممتد ،و(الدىر) يطمؽ عمى كؿ زماف
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طويؿ غير معيف ،وكذلؾ تطمؽ لفظة الدىر عمى مدة العالـ كمو .وقد اختمؼ المفسروف في معنى لفظة الحيف عمى انو مف
المحتمبلت لمداللة التي تتوزع عمى تأويبلت كثيرة فقد (اختمؼ أىؿ التأويؿ في قدر ىذا الحيف الذي ذكره اهلل في ىذا

الموضع ،فقاؿ بعضيـ :ىو اربعوف سنة ،وقالوا :مكثت طينة ادـ مصورة ال تنفخ فييا الروح اربعيف عاما ...وقاؿ آخروف

ال حد لمحيف في ىذا الموضع)٘ ،أي قد أتي عمى نوع اإلنساف ،والمراد بنو آدـ( .حيف مف الدىر) أي طائفة محدودة مف
الزماف الممتد غير المحدود أنيـ غير مخموقيف اذ قاؿ تعالىَ  :ى ْؿ أَتَى َعمَى ِْ
يف ِّم َف َّ
نس ِ
الد ْى ِر لَ ْـ َي ُكف َش ْيئاً
اف ِح ٌ
اإل َ
َّم ْذ ُكو اًر(اإلنسافٔ).
ويشير اغمب المفسريف إ لى أف االستفياـ في مطمع السورة إنما ىو استفياـ تقرير لمتذكير والقاء الحجة عمى بني آدـ

اذ لـ يكف لدييـ ذكر ،ولكف وروده في ىذه الصيغة كأنما ليسأؿ اإلنساف نفسو :أال يعرؼ أنو أتي عميو حيف مف الدىر لـ
يكف شيئا مذكورا؟ ثـ أال يتدبر ىذه الحقيقة ويتأمبلىا؟ ثـ أال يفعؿ تدبرىا في نفسو شيئا مف الشعور باليد التي دفعتو إلي

مسرح الحياة ،وسمطت عميو النور ،وجعمتو شيئا مذكو ار بعد أف لـ يكف شيئا مذكورا؟.

إنيا إيحاءات كثيرة تنبض مف وراء صيغة االستفياـ في ىذا المقاـ ،وىي إيحاءات رقيقة وعميقة تثير في النفس
تأمبلت شتى:
واحدة منيا تتجو بالنفس إلى ما قبؿ خمؽ اإلنساف ووجوده ابتداء ،يعيش فييا مع ىذا الكوف وقد خبل مف اإلنساف،
كيؼ تراه كاف؟ واإلنساف مخموؽ مغرور في نفسو وفي قيمتو ،حتى لينسى أف ىذا الكوف كاف وعاش قبؿ أف يوجد ىو

بدىور و وأزماف طواؿ.

وواحدة منيا تتجو إلى المحظة التي انبثؽ فييا ىذا الوجود اإلنساني ،وتضرب في تصورات شتي ليذه المحظة التي لـ
يكف يعمميا إال اهلل ،والتي أضافت إلى الكوف ىذه الخميقة الجديدة ،المقدر أمرىا في عمـ اهلل قبؿ أف تكوف! المحسوب دورىا
في خط ىذا الكوف الطويؿ!.

وواحدة منيا تتجو إلي تأمؿ يد القدرة وىي تدفع بيذا الكائف الجديد عمي مسرح الوجود ،وتعده لدوره ،وتعد لو دوره،

وتربط خيوط حياتو بمحور الوجود كمو ،وتييئ لو الظروؼ التي تجعؿ بقاءه وأداء دوره ممكنا وميسو ار ،وتتابعو بعد ذلؾ في
كؿ خطوة،ومعيا الخيط الذي تشده بو إلييا مع سائر خيوط ىذا الكوف الكبير!.
وايحاءات كثيرة وتأمبلت شتى يطمقيا ىذا النص في الضمير  ...ينتيي منيا القمب إلى الشعور بالقصد والغاية
والتقدير ،في المنشأ وفي الرحمة وفي المصير.

فأما امتداد ىذا اإلنساف بعد ذلؾ وبقاؤه فكانت لو قصة أخرى توجز بألفاظ ليا دقة متناىية تحمؿ في طياتيا أسرار

عممية تشير إلى حقيقة خمؽ اإلنساف.

يو فَجع ْمَناه س ِميعاً ب ِ
ِِ
اإلنساف ِمف ُّن ْ ٍ
صي اًر .يقوؿ تعالى مخب ار عف اإلنساف ،أنو
َ
فقاؿ تعالى :إَِّنا َخمَ ْقَنا ِ َ َ
طفَة أ َْم َشا ٍج َّن ْبتَم َ َ ُ َ
أوجده بعد أف لـ يكف شيئا يذكر لحقارتو وضعفو ،ثـ بيف ذلؾ فقاؿ جؿ جبللو(:إنا خمقنا اإلنساف مف نطفة أمشاج) أي

أخبلط ،والمشج والمشيج ،الشيء المختمط بعضو في بعض.

و(النطفة األمشاج) أي المختمطة ىي المقيحة ) (ZYGOTEالمكونة مف إخصاب نطفة المرأة (البيضة) بواسطة نطفة
الرجؿ (الحيمف) ،و(االبتبلء ) ىو االختبار بالتكاليؼ حتى يثبت اإلنساف جدارتو بالجنة أو استحقاقو لمنيراف ،وقد زوده اهلل
تعالى بممكات االختيار بيف الشكر هلل أو الكفر بو.

واإلشارة إلى خمؽ اإلنساف مف نطفة مختمطة أو لقيحة ) (Zygoteىو ما توصمت إليو العموـ المكتسبة في أواخر

القرف التاسع عشر الميبلدي .وفي التقديـ اثبات داللي مبني عمى القصر الذي يعيف الصفة لممقصود دوف غيره أو بمعنى
آخر يثبت حقيقة االمر بحيث معو ال يمكف انكار الحقائؽ أو دفعيا وىو ما يتناسب تماما مع االكتشاؼ العممي الحديث.
وتقديـ السمع عمى البصر في ىذه اآلية القرآنية الكريمة ،وفي آيات متعددة مف سور القرآف الكريـ،ليس مجرد تقديـ
وتأخير بيف صفات متعددة بؿ وراء ىذا الفف الببلغي اعجاز عممي فضبل عف أف باب التقديـ والتأخير في المغة لو
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مسمماتو التي مف ضمنيا يكوف التقديـ اما لبلىتماـ أو السبؽ وىنا نجد إف كبل المسوغيف يكوف ليما عبلقة في اآلية فمف

حيث اإلعجاز العممي نجد إف اهلل سبحانو إشارة إلى أف السمع يتكوف عند اإلنساف قبؿ البصر.

وىذا ما أكدتو نتائج الدراسات العممية الحديثة التي بحثت في تكويف الجنيف ،حيث أكدت الدراسات المكتسبة أخي ار في
مجاؿ العموـ الطبية تقدـ مراكز السمع عمى مراكز البصر في مخ اإلنساف .فاألذف أدؽ مف العيف في نقؿ المؤثرات الى
المخ ،ألف الصوت قد يكوف أوضح مف الرسـ ،وأكثر داللة عمى المعنى منو ،ويتعدد استخداـ السمع ليبل ونيارا ،وفي

الظممة والنور ،وىو منفذ التصوير عند فاقدي البصر واف كانوا مبصريف .وىذا ما اشار اليو قولو تعالىَ  :و ِم ْنيُـ َّمف
ِ
ِ
ِ
ُّ
َنت تَ ْي ِدي ا ْل ُع ْم َي َولَ ْو َك ُانوْا الَ
وفَ ،و ِمنيُـ َّمف َينظُُر إِلَْي َ
وف إِلَْي َ
ؾ أَفَأ َ
ؾ أَفَأ َ
الص َّـ َولَ ْو َك ُانوْا الَ َي ْعقمُ َ
َي ْستَم ُع َ
َنت تُ ْسمعُ
ي ْب ِ
ص ُروف(يونسٕٗ_ٖٗ) .فانظر كيؼ دؿ عمى فضؿ السمع عمى البصر حيف جعؿ مع الصـ فقداف العقؿ ،ولـ يجعؿ
ُ
مع العمى اال فقداف النظر.ٙ

لذا فمسألة التقديـ والتأخير في الصفات لـ تكف عفوية وانما ىي مف أسرار التعبير القرآني لما لو مف دقة عجيبة إذا

وراء النكتة الببلغية أو التركيبة المغوية البد مف وجود سر اليي وراء ذلؾ فما نبلحظو اليوـ مف إعجاز عممي نجد إشاراتو
في التعبير القرآني .وقيؿ اف السمع أشرؼ مف البصر ألنو الواسطة لتمقي الرسالة وافياـ مضمونيا ففاقد البصر قد يعي
ويفيـ مقاصد الرسالة ويستطيع تبميغيا الى قومو ،غير اف فاقد السمع ال يقدر عمى ذلؾ.
والدليؿ عمى ذلؾ اف اهلل لـ يجع ؿ نبيا أصـ بينما قد يكوف النبي أعمى فبل يؤثر العمى عمى تبميغ رسالتو كيعقوب

( )حيف فقد بصره.ٚ

أما المسوغ األخر لتقديـ السمع عمى البصر فيو معنوي حيث إف األمة آنذاؾ لـ تكف تق أر فكانت تعتمد عمى الحاسة
السمعية أكثر مف البصرية فكانت تستمع إلى الشعر والى الخطب وعندما انزؿ اهلل القرآف أكد عمى االستماع إليو وأكد عمى
المسمميف أف يسمعوه لما لسماعو مف تأثير عظيـ عمى النفس البشرية فقاؿ تعالى :وِا َذا قُ ِرئ ا ْلقُرآف فَاستَ ِمعوْا لَو وأ ِ
َنصتُواْ
َ ْ ُ ْ ُ ُ َ
َ
َّ
وف(االعراؼ ٕٗٓ).
لَ َعم ُك ْـ تُْر َح ُم َ
َِّ
يف
وكانت قريش تحذر مف االستماع إلى القراف وتحث زبانيتيا عمى المغو فيو فوصفيـ اهلل بقولو تعالىَ  :وقَا َؿ الذ َ
ِ
ِ ِ َّ
َكفَ ُروا َال تَ ْس َم ُعوا لِيَ َذا ا ْلقُ ْر ِ
وف(فصمت.)ٕٙ
آف َوا ْل َغ ْوا فيو لَ َعم ُك ْـ تَ ْغمُب َ
واف المتأمؿ في القرآف الكريـ ليجده :إما أنو يتحدث عف اإلنساف ،أو إلى اإلنساف ،ويكفي اإلنساف أنو ذكر في أوؿ
ؽ ِْ
اف ِم ْف َعمَ ٍ
ؾ
ؽ ا ْق َ ْأر َوَرُّب َ
اسِـ َرِّب َ
ؽ َخمَ َ
ؾ الَِّذي َخمَ َ
نس َ
سورة نزلت عمى الرسوؿ صمى اهلل عميو والو فقاؿ تعالى :ا ْق َأْر بِ ْ
اإل َ
اف ما لَ ْـ َي ْعمَ ْـ َك َّبل إِ َّف ِْ
ْاألَ ْك َرـ الَِّذي َعمَّـ بِا ْل َقمَِـ َعمَّـ ِْ
ط َغى(العمؽٔ– .)ٙوسنقؼ في موضع آخر عمى تحميؿ
اف لََي ْ
نس َ
اإل َ
اإل َ
نس َ َ
َ
َ
ُ
لفظة (عمؽ).

إذف غاية اإلنساف في الحياة أنو لـ يخمؽ عبثا فقاؿ تعالى :فَ َح ِس ْبتُ ْـ أََّن َما َخمَ ْقَنا ُك ْـ َعَبثًا َوأََّن ُك ْـ إِلَْيَنا َال تُْرَج ُعوف(المؤمف
ؾ ُن ْ ِ ِ
ب ِْ
اف َعمَقَةً
ؾ ُس ًدى أَلَ ْـ َي ُ
َف ُيتْ َر َ
اف أ ْ
٘ٔٔ) .وكذلؾ أنو لـ يترؾ سدى .فقاؿ تعالى :أََي ْح َس ُ
طفَةً م ْف َمن ٍّي ُي ْمَنى ثَُّـ َك َ
نس ُ
اإل َ
الزوج ْي ِف َّ
ِ
َف ُي ْحيِ َي ا ْل َم ْوتَى(القيامة .)ٖٙ
الذ َك َر َو ْاألُنثَى أَلَْي َس َذلِ َ
فَ َخمَ َ
ؾ بِقَ ِاد ٍر َعمَى أ ْ
ؽ فَ َس َّوى فَ َج َع َؿ م ْنوُ َّ ْ َ

ت ا ْل ِج َّف
لقد خمؽ اإلنساف ليدؼ ولغاية ،ولـ يخمؽ لنفسو يأكؿ ويتمتع … ،إنما خمؽ لمعبودية ،فقاؿ تعالىَ  :و َما َخمَ ْق ُ
و ِْ
نس إِ َّال لَِي ْعُب ُد ِ
وف(الذاريات.)٘ٙ
اإل َ
َ
وكؿ ىذه العوامؿ مساعدة لو ليقوى عمى العبودية ،ومف ثـ يكوف جدي ار بالخبلفة وحمؿ األمانة الكبرى( :أمانة

التكميؼ والمسؤولية ،فيصيره االبتبلء ،وتصقمو التكاليؼ ،وبذلؾ ينضج ويعد لحياة أخرى ىي حياة الخمود والبقاء واألبد
الذي ال ينقطع ،إنو لنبأ عظيـ حقًا أف يكوف ىذا اإلنساف لـ يخمؽ لنفسو ،وانما خمؽ لعبادة اهلل ،ولـ يخمؽ ليذه الدنيا
الصغيرة الفانية ،وانما خمؽ لمحياة الخالدة الباقية خمؽ لؤلبد).
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فكثي اًر ما توجو آيات القرآف نظر اإلنساف لكي يمتفت ويتمعف ويتأمؿ في خمقو ونفسو :كيؼ وجد؟ وكيؼ خمؽ؟ ،وما

ىي المراحؿ التي مر بيا بالتفصيؿ؟ ،ومف ىذه اآليات قولو تعالى :فمينظر االنساف مـ خمؽ ،خمؽ مف ماء دافؽ ،يخرج
مف بيف الصمب والترائب(الطارؽ ٘.)ٚ-
الماء عنصر ميـ في الحياة ومف أبرز الحقائؽ الت أكدىا عمـ األحياء والطب الحديث ،اف ىناؾ معادلة ال تقبؿ
الخطأ مطمقا بيف الماء والحياة .وىي أنو اذا انعدـ الماء مف أي جسـ انعدمت الحياة واف ذلؾ لـ يعرؼ اال أخي ار في مجاؿ
َف الس ِ
َِّ
يف َكفَُروا أ َّ
اى َما
ض َك َانتَا َرتْقاً فَفَتَ ْقَن ُ
َّم َاوات َو ْاأل َْر َ
الطب وىو ضرورة الماء لمحياة وقد استشيد باآلية القرآنية :أ ََولَ ْـ َي َر الذ َ
َ
ٍ
ِ
وف(األنبياءٖٓ) ،والحقيقة اف الماء يدخؿ في بناء أي جسـ حي فيو قواـ الحياة.
َو َج َع ْمَنا م َف ا ْل َماء ُك َّؿ َش ْيء َح ٍّي أَفَ َبل ُي ْؤ ِمُن َ

وتعريؼ الماء بأؿ الجنسية لتعريؼ الحقيقة أو الماىية وىذا ما يدؿ عمى اف المعاني (المبلحقة أؿ) ليا دالالت أفاد منيا
السياؽ فأثبتا اف الخمؽ ىومف جنس الماء ال الماء كمو الف حقيقة الماء عمى العموـ تختمؼ تماما عف حقيقتو بوصفو جنسا

تصنع او تخمؽ منو االشياء وىذا أس الرابط بيف األسموب القرآني والتوجيو المغوي في قولو تعالى :وجعمنا مف الماء كؿ
شيء حي المعنى اف كؿ شيء صار حيا فيو مجعوؿ مف الماء تكوينو ويدخؿ فيو ا لشجر والنبات عمى التبع وليس
المقصود استغراؽ الماء كمو في خمؽ األحياء.ٛ

أ ف اآلية الكريمة أشارت عمى وجو اإلعجاز والموعظة ،يوـ لـ يكف تشريح وال مجير ،إلى موضع تدفؽ المني مف
االنساف قبؿ أف يخرج إلى ظاىر الجسـ .ولتحميؿ ىذا الرأي نبيف أوالً معاني كممتي (الصمب والترائب):

(الصمب) لغوياً تعني كؿ شيء قوي وصمب .وليذا تطمؽ عمى الرجؿ .والصمب عبارة عف العمود الفقري البادئ مف

ناحية ما بيف الكتفيف إلى نياية الفق ارت.ٜ

ويرى بعضيـ أف الصمب ىو مركز تكوف نطفة الرجؿ ما يستقر منيا في القسـ الخمفي أو األمامي مف العمود الفقري
أي الموقع البدائي لؤلعضاء التناسمية الذكرية واألنثوية (الرحـ( .و(الصمب) يشمؿ العمود الفقري الظيري والعمود الفقري

القطني ،وعظـ العجز .ويشتمؿ مف الناحية العصبية عمى المركز التناسمي اآلمر باالنتعاظ ودفؽ المني وتييئة مستمزمات
العمؿ الجنسي.
كما أف الجياز التناسمي تعصبو ضفائر عصبية متعددة ناشئة مف الصمب ،مسؤولة عف انقباض األوعية وتوسعيا،
وعف االنتعاظ واالسترخاء وما يتعمؽ بتماـ العمؿ الجنسي .واذا أردنا أف نحدد ناحية الصمب المسؤولة عف ىذا التعصيب،
قمنا أنيا تحاذي القطعة الظيرية الثانية عشرة والقطنية األولى والثانية والقطع العجزية الثانية والثالثة والرابعة.

أما (الترائب) ،فإنيا مشتقة مف (الترب) أي الشيئيف النديف المتكافئيف .وفسر بعض المفسريف معنى (الترائب) بأنو

األعضاء الزوجية المتماثمة في جسـ اإلنساف ،كما في أصابع اليديف وعظمي الساقيف ،بينما حدده الطبرسي في (مجمع
البياف) بأنو (العظـ في صدر المرأة).
وكذلؾ ذكره العبلمة الطباطبائي في (الميزاف) بأنو (عظـ الصدر عند المرأة) .وأفضؿ ما يستقر الرأي عميو ىو أف

(الصمب) ىو العمود الفقري في ظير الرجؿ و(الترائب) عظمي ساقيو ،فعبارة (يخرج مف بيف الصمب والترائب) تعود لػ(ماء
دافؽ) .وقيؿ الترائب ضموع الصدر الواحدة تريبةٓٔ.

والماء الدافؽ ىو مني الرجؿ ،فيكوف معنى اآلية( :يخرج مني الرجؿ مف بيف ظيره وعظمي ساقيو) ،وىو ما يقوؿ بو
األغمبية.

وخبلصة ما ذكر أف اآلية الكريمة لـ تنوه لمحؿ تكوف سائؿ المني بؿ لممركز العصبي الخاص بضبط عممية اإلفراز

والسيبلف.
ويستند صاحب (التفسير الكبير) إلى كوف الدماغ ىو دوف شؾ أنشط أعضاء الجسـ في إفراز المني ،ويشاركو في
ىذه العممية امتداده النخاعي الواقع بيف الصمب واأللياؼ الكثيرة المتفرعة منو إلى جميع األقساـ األمامية مف الجسـ التي
خص الرجؿ بيذيف العضويف.
تسمى (التريبة) ،فيقوؿ بأف اهلل تعالى ّ
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ويؤكد آية اهلل محمد ىادي معرفة صحة ىذا المعنى بعد عرض رأي د .حسف اليويدي في شأف تفسير اآلية.

أما ناصر مكارـ الشيرازي فإنو يذكر :أىـ عامؿ في إفراز المني ىو (النخاع الشوكي) المستقر في ظير الرجؿ.
ويرى بعض الدارسيف أف المقصود مف (بيف الصمب والترائب) في اآلية الشريفة ىو الماء المتدفؽ باندفاع ويعود

مصدره لما بيف ظير الرجؿ وعظامي ساقيو.
أنظر كيؼ يتحدث القرآف الكريـ عف ىذا المعنى ببالغ الفصاحة والببلغة وكذلؾ بغاية األدب .فعند عرض قضايا

جنسية خبلؿ آيات القرآف المباركة يبلحظ فييا تطبعيا بمنتيى األدب فبل يصرح القرآف عف اسـ العضو التناسمي لئلنساف.

وىذ ا ما يسمى البلمساس في القرآف الكريـ اذ تتجمى المعاني المحذورة جنسيا وغير ذلؾ بألفاظ موحية بذلؾ بعيدا
عف التصريح الفاحش الذي يخدش الحياء ومف الممكف اف تجعؿ ىذه الصفة البلمساس مف أخبلقيات لغة القرآف التي تتميز
مفرداتيا بالقدسية والجبلؿ.

دأب القراف الكريـ ع مى عدـ المساس باالنفبلت الداللي لؤللفاظ ،فراح يكني عنيا لفظا حتى صار ىذا المفظ الجديد

ىو الحقيقة المغوية لممعنى ،وىذا كثير في تأسيس المعنى في النص القرآني.
وقد أخذ موضوع خمؽ (اإلنساف) قدر كبير مف آيات الكتاب الكريـ ،وقد كانت ىناؾ أكثر مف صيغة تكمـ بيا القرآف
المجيد عف ىذا (الخمؽ).
وبعد أف نستعرض ىذه الصيغ ،وما يمكف أف نستخمصو منيا مف تصورات وأفكار قرآنية تخص ىذا المخموؽ

العجيب وما انفرد بو كتاب اهلل عز وجؿ بيذا الخصوص ىو اختياره أللفاظ لـ يسبؽ لمبشرية اختيارىا او معرفتيا كما لـ
يستطع العمـ الحديث اال لي ستخدميا في عمومو وبحوثو نحو التطور والرقي ومعرفة حقائؽ االمور كاأللفاظ الدالة عمى
ط َوا اًر(نوحٗٔ) .وىي ما تمثؿ مراحؿ النمو والنضوج ومنيا
مراحؿ التطور الخمقي لئلنساف حيث قاؿ تعالىَ  :وقَ ْد َخمَقَ ُك ْـ أَ ْ
صارت كممة التطور تدؿ عمى االزدياد الداللي لكؿ لفظة في المغة او النضوج في المجاالت األخر .وىي ما تمثؿ لفظة
التنضج ،ولكف ىذا المفظ لـ يستقر بوصفو داال عمى معنى التطور عمى الرغـ مف انو الصؽ بالمعنى وأكثر تمثيبل.

فمف نطفة ،وعمقة ،ومضغة ،وغير ذلؾ مف االلفاظ التي تشير الى مراحؿ خمؽ االنساف .وقبؿ الدخوؿ في ىذه
َف َخمَقَ ُكـ
المراحؿ البد مف بياف ماىية خمؽ االنساف واالشارة الى نوع المادة التي خمؽ منيا ،حيث قاؿ تعالىَ  :و ِم ْف َآياتِ ِو أ ْ
ِ
ِّمف تُر ٍ
وف(الروـٕٓ).
اب ثَُّـ إِ َذا أَنتُـ َب َشٌر تَنتَش ُر َ
َ
اذف الصيغة االولى( :التراب) ،واف موضوع التراب ىنا ىؿ ىو (آدـ) أـ ىو أي فرد مف أفراد اإلنساف؟

االمر ليس واضحا ،فقد يكوف المقصود إف اهلل خمؽ (آدـ) مف تراب ،ثـ تناسمَت ىذه الذرَّيةَ المنتشرة في أصقاع
َّ
األرض ،وقد يكوف المعنى أف اهلل خمؽ َّ
كؿ إنساف مف تراب ثـ ينتشر في األرض عمى شكؿ نسؿ وذرية .قاؿ تعالىَ  :والموُ
َخمَقَ ُكـ ِّمف تُر ٍ
طفَ ٍة ثَُّـ َج َعمَ ُك ْـ أ َْزَواجاً(فاطر.)ٙ
اب ثَُّـ ِمف ُّن ْ
َ
ليس بالضرورة أف يكوف التراب ىنا ىو (آدـ) ،فقد يكوف الحديث في اآلية عف كؿ فرد مف أفراد اإلنساف ،فكؿ منا

كاف ترابا ،وكؿ منا يرجع بعد التحميؿ األخير إلى كمية مف التراب ،والنطفة أصميا تراب ،والنطفة تتطور وتتحوؿ فتكوف

مف ىو ذكر َّ
بش ار سوياَّ ،
مف ىو أنثى.
ومنا ْ
فمنا ْ
وقد يكوف المقصود بالتراب ىو ما ينتج منو مف زرع ونبات وثمر بؿ وغذاء لمحيوانات التي يأكميا االنساف فتتكوف
عنده النطفة فتصير انسانا ضمف المراحؿ المذكورة في خمقو في اآليات القرأت القرآنية.
يقوؿ تعالىُ  :ىو الَِّذي َخمَقَ ُكـ ِّمف تُر ٍ
طفَ ٍة ثَُّـ ِم ْف َعمَقَ ٍة ثَُّـ ُي ْخ ِرُج ُك ْـ ِط ْفبلً(غافر .)ٙٚىذه اآلية ليست
اب ثَُّـ ِمف ُّن ْ
َ
َ
مر بيذه التطورات المذىمة .ىذه
ثـ
ابا
ر
ت
كاف
ا
من
َّا
أي
فأف
(آدـ)،
عيف
ىو
فييا
ورد
الذي
اب
ر
الت
يكوف
بالضرورة أيضا أف
ّ
ّ
الصيغة يمكف أف نرتب عمييا المقتربات التالية :ػ
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ٔ -إف التراب مادة غنية وانيا تنطوي عمى خيرات ىائمة وعندما يصفيا القرآف بالضعؼ واليواف ال يقصد التحقير والتقميؿ
مف قيمة ىذه المادة ،وانما القراف ينطمؽ في وصفو ىذا مف ناحية إف ىذه المادة ال تعي وال تشعر ،وليس في البيف أي
استيانة بيذه المادة التي ىي أصؿ الوجود البشري ،بؿ العقؿ البشري.
ٕ -إف القرآف الكريـ إنما يتحدث عف خمؽ االنساف بأسموب الطفرة المباشرة مف األصؿ (التراب) إلى النتيجة (العقؿ) دوف
المرور بنقاط العبور أحيانا ،إنما إلثارة الدىشة ،وبياف مدى المسافة الفاصمة بيف األصؿ و النتيجة قاؿ تعالىَ  :و ِم ْف
ِ
َف َخمَقَ ُكـ ِّمف تُر ٍ
وف(لروـٕٓ).
َآياتِ ِو أ ْ
اب ثَُّـ إِ َذا أَنتُـ َب َشٌر تَنتَش ُر َ
َ

ٖ -وعمى الرغـ مف أف بياف آيات العظمة في ىذه الصيرورة مف أىداؼ البياف القرآني ىنا ،ولكف في نفس الوقت يريد أف
ِّ
يذكر اإلنساف بأصمو ،ىذا لبلتعاظ والعبرة (لـ يكف شيئا مذكورا) وفي ذلؾ نزلت أكثر مف آية كريمة نستعرضيا ىنا:
قاؿ تعالى :قَا َؿ لَو ص ِ
ؾ ِمف تُر ٍ
اؾ َرُجبلً(الكيؼ.)ٖٚ
اب ثَُّـ ِمف ُّن ْ
طفَ ٍة ثَُّـ َس َّو َ
ت بِالَِّذي َخمَقَ َ
احُبوُ َو ُى َو ُي َح ِاوُرهُ أَ َكفَ ْر َ
ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آدـ َخمَقَوُ مف تُر ٍ
وف(آؿ عمراف( ،)ٜ٘إف مثؿ
اب ث َّـ قَ َ
يسى ع َ
اؿ لَوُ ُكف فََي ُك ُ
قاؿ تعالى :إِ َّف َمثَ َؿ ع َ
َ
ند المّو َك َمثَؿ َ َ

عيسى) شأنو الغريب (عند اهلل كمثؿ آدـ) كشأنو في خمقو مف غير أـ وال أب وىو مف تشبيو الغريب باألغرب ليكوف أقطع
لمخصـ وأوقع في النفس (خمقو مف تراب ثـ قاؿ لو كف) بش اًر (فيكوف) أي فكاف وكذلؾ عيسى قاؿ لو كف مف غير أب فكاف
وىذه اآلية تريد أف تقرب قدرة اهلل لآلخر الذي يتعجب مف خمؽ عيسى مف دوف اتصاؿ جنسي بيف ذكر وانثى ،فكما خمؽ

اهلل آدـ مف تراب بقدرتو الفائقة يخمؽ عيسى ببل ىذا التواصؿ الجنسئٔ.

فشبو ىذه الحالة المفردة وىي خمؽ عيسى عميو السبلـ بحالة مماثمة وىي خمؽ آدـ عميو السبلـ وتشبيو المفرد بالمفرد

يمجأ اليو المثؿ عادة في المقارنة بيف حالة وحالةٕٔ.
المفظة الثانية( :الطيف).
الطيف في المغة( :الوحؿ ،واحدتو طينة ، ... ،والطينة :الخمقة والجبمة .يقاؿ فبلف مف الطينة األولى ،وطينة الرجؿ

خمقتو وأصمو)ٖٔ .والطيف التراب والماء المختمطٗٔ .والظاىر بحسب المعنى المغوي اعبله اف لفظ الطيف ىو اجماؿ ألف
طيف الرجؿ خمقتو كما ذكرنا ،ثـ أردؼ تفصيؿ ىذا االجماؿ .اذ قاؿ الشريؼ الجرجاني( :االجماؿ ايراد الكبلـ عمى وجو
يحتمؿ امو ار متعددة والتفصيؿ بعض تمؾ المحتمبلت او كميا)٘ٔ .وقاؿ العسكري( :التفصيؿ ىو وصؼ آحاد الجنس

وذكرىا معا) .ٔٙوقاؿ ابف عاشور( :التفصيؿ التبيف والتوضيح مشتؽ مف الفصؿ وتفرؽ الشيء عف الشيء).ٔٚ
{ى َو الَِّذي َخمَقَ ُكـ ِّمف
وىي المفظة التي يكوف مدخوؿ
ّ
المادة فييا(الطيف) ،نق أر ذلؾ في اآليات التالية :قاؿ تعالىُ :
ِط ٍ
وف}(األنعاـٕ) ،في ىذه اآلية ليس بالضرورة أيضا أف يكوف الطيف ىو
َج ٌؿ ُّم ِّ
سمى ِع َ
َجبلً َوأ َ
ضى أ َ
يف ثَُّـ قَ َ
ندهُ ثَُّـ أَنتُ ْـ تَ ْمتَُر َ
عيف (آدـ) فإف الطيف مركب مف الماء والتراب ،ومعموـ إف نياية التسمسؿ الغذائي الذي منو نتكوف ونصير وننمو وننشأ ىو

ىذا الطيف ببل شؾ.

قاؿ تعالى :ولَقَ ْد َخمَ ْقَنا ِْ
طفَةً ِفي قََر ٍار َّم ِك ٍ
اف ِمف ُس َبللَ ٍة ِّمف ِط ٍ
يف ،ثَُّـ
يف ،ثَُّـ َج َع ْمَناهُ ُن ْ
نس َ
اإل َ
َ
ِ
ِ
ؾ المَّ ُو
ار
ب
ت
ف
ر
آخ
ا
ق
م
خ
اه
ْن
أ
ش
َن
أ
ـ
ث
ا
م
ح
ل
اـ
ظ
ع
ل
ا
ا
ن
و
س
ك
ف
ا
ام
ظ
ع
ة
غ
ض
م
ل
ا
ا
ض َغةً فَ َخمَ ْقَن ْ ُ ْ َ َ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً َُّ َ َ ُ َ ْ ً َ َ َ ََ َ َ
ا ْل َعمَقَةَ ُم ْ
ٕٔ_.)ٔٙ

َخمَ ْقَنا ُّ
طفَةَ َعمَقَةً فَ َخمَ ْقَنا
الن ْ
ِِ
يف(المؤمف
أْ
َح َس ُف ا ْل َخالق َ

أما معنى الساللة في المغة:

فيو ما انسؿ مف الشيء وانتزع منو برفؽ ،فيي الحيواف المنوي في ماء الرجؿ والبويضة في ماء المرأة .ٔٛالسبللة ىي
العصارة ،و(سبللة مف طيف) أي مف الصعود الّذي ُي ُّ
سؿ مف االرض كما قيؿ ،وربما ُيشار بذلؾ إف اإلنساف يخمؽ مف

خبلصة الطيف الغنية بالمواد التي مف شانيا تصمح أف تكوف مخموقا بشريا لما تحتويو مف ممكنات غذائية ،فإف اإلنساف

متحصمة منيما ،وغذاء الحيواف يرجع
خرج مف الطيف ،والطيف ىو المركب مف ماء وتراب ،والنباتات كميا
َّ
ُي َّ
تحصؿ وُيسؿ ُ
وي َ
إلى النباتات ،وىكذا اإلنساف ،ٜٔوالنطفة إنما تتكوف مف الغذاء ،فترجع إلى الطيف ،وىذا ما قاؿ بو بعض العمماء .فآيات
القرآف يفسر بعضيا بعضا ويفصؿ بعضيا ما أجممو البعض اآلخر ،ليذا قالت اآلية مف سورة المؤمنوف (ولقد خمقنا
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االنساف مف سبللة مف طيف) .أي مف مواد تتسؿ مف الطيف فيي في محتواه ،والتسمؿ ىو الحركة الخفية ،والمص المتسمؿ

ىو الذي يتحرؾ وال يراه أحد .صيغة فعالة تدؿ عمى الشيء يفعؿ فيو فعؿ ما ،فالسبللة ما يسؿ ويخرج في خفاء ،والسبللة

ما يسمت مف شيء آخر وفصؿ عفٕٓ .والخبلصة ىي ما يستخمص وينقى مما يختمط بو الطيف الذي تتكوف حبيباتو مف
سميكات االلمنيوـ فيو مسافات تكوف ٓ٘ %مف حجمو وتحتوي ما يمكف اف يحرؾ ويستخمص وىو السبللة التي عرفنا

بالوسائؿ العممية انو ماء ذابت فيو غازات وآيونات وجزئيات صغيرة مف أصؿ عضوي وبعض األمبلحٕٔ.

فيذه اآلية الكريمة تنطبؽ عمى كؿ فرد مف أفراد اإلنساف ،أي ال تختص بإنساف عمى حدة ،وانما ىي قضية

حقيقية تتناسب مع الفطرة التي فطر اهلل سبحانو.

ؾ قَا َؿ
ؾ أَالَّ تَ ْس ُج َد إِ ْذ أَ َم ْرتُ َ
قاؿ اهلل تعالى :قَا َؿ َما َمَن َع َ
ِ ِ
ِط ٍ
يف(األعراؼٕٔ) وقاؿ تعالى :قَا َؿ أََنا َخ ْيٌر ِّم ْنوُ َخمَ ْقتَني مف َّن ٍار َو َخمَ ْقتَوُ
والطيف ىنا ىو (آدـ) عمبل بسياؽ اآلية الكريمة ،ولكف يمكف أف ينطبؽ المثاؿ عمى كؿ فرد مف أفراد البشر ،ألف
ؽ َب َش اًر ِمف ِط ٍ
يفصٔ .ٚوالبشر
كؿ فرد منيـ ير جع إلى كوف مبدئو مف طيف .قاؿ تعالى :إِ ْذ قَا َؿ َرُّب َ
ؾ لِ ْم َم َبلئِ َك ِة إِِّني َخالِ ٌ
اىـ ِّمف ِط ٍ
يف َّال ِز ٍب(الصافاتٔٔ).
َى ْـ أَ َش ُّد َخ ْمقاً أَـ َّم ْف َخمَ ْقَنا إَِّنا َخمَ ْقَن ُ
استَ ْفتِ ِي ْـ أ ُ
ىنا ىو آدـ كما ىو واضح .قاؿ تعالى :فَ ْ
أََن ْا
ِمف

َخ ْيٌر ِّم ْنوُ َخمَ ْقتَنِي ِمف َّن ٍار َو َخمَ ْقتَوُ ِمف
ِط ٍ
يف(ص .)ٚٙ

(إنا خمقناىـ مف طيف ال زب) .معنى (الزب) َّ
تعدد وتكثؼ فقد جاء في لساف العرب (البلزب :الضيؽ
قاؿ تعالىّ :
وماء لزب :قميؿ ،وا لمزوب :القحط ،والمزبةِّ :
الشدة ،وسنة لزبة :شديدة ...وطيف الزب :الزؽ ،)...وفي مقياس المغة نقرأ:

(البلـ والزاء والباء يدؿ عمى ثبوت شيء ولزومو ،يقاؿ لبلزـ الزب ،وصار ىذا الشيء ضربة الزب ،أي ال يكاد ُيفارؽ،)...

إف فيما أوليا يمكف أف نستخمصو مف ىذه االستعراضات ،ىو أف المزوب يعني المزوؽٕٕ .وىو ما يدؿ عمى التماسؾ فيما

بيف الشيء وعدـ التفتت واالنفبلت بؿ ىو شديد الرابطة بيف أجزائو لجودة مكوناتو.
جاء في روح المعاني وىو يفسر ىذه اآلية الشريفةّ  :إنا خمقناىـ مف طيف الزب أي ممتصؽ كما أخرج ذلؾ ابف

جرير وجماعة عف ابف عباس ،وفي رواية ا خرى بمفظ ممتزؽ. . .

فسره ابف مسعود كما أخرجو ابف أبي حاتـ ،ويرجع إلى َح َسف العجيف ،جيد
قيؿ :والمراد ممتزؽ بعضو ببعض ،وبذلؾ ّ
عبر عف
التخمير ،وأخرج ابف المنذر وغيره عف قتادة ّأنو يمزؽ باليد إذا مس بيا  ...وحكي في (البحر) عف ابف عباس أنو ّ
البلزب بالجر ،أي الكريـ الجيد ،وفي رواية قاؿ :البلزب الجيدٖٕ.

ىذه بعض مقتربات ومعاني واستعماالت َّ
المادة المذكورة (الزب) ،وربما نستفيد مف قولو تعالى :مف سبللة مف طيف

أف َّ
المادة تنصرؼ ىنا الى الطيف الجيد ،المتمكف مف العناصر المفيدة والضرورية لنشاة االنساف وتكونو وتطوره فيما بعد،
وفيما إذا كاف المعنى ىو المصوؽ فيو ال يعدو تعبي ار وصفيا عاديا ،فإف الطيف مادة الصقة ،أو باألحرى الزقة ،تمزؽ باليد،
ويمزؽ بعضيا ببعض كما ىو معموـ وواضح ،وربما ىو طيف الزب ،يعني شديد الضعؼ ،فكيؼ يخمؽ منو إنسانا بيذه
الممكنات والقوة والجبروت والعمو والسمو! سواء كاف ىذا المعنى أو ذاؾ ،فبل تشير الداللة الى إف الطيف (البلزب) ىنا ىو

منا إلى ىذا الطيف (البلزب) ،حيث يتركب مف ماء وتراب.
ذاتو الذي سيكوف (آدـ) ،فإف مرجع كؿ ّ
يقوؿ تعالى  :الذي احسف كؿ شيء خمقو وبدأ خمؽ االنساف مف طيف ،ثـ جعؿ نسمو مف سبللة مف ماء مييف ،ثـ
سواه ونفخ فيو مف ُّروحو وجعؿ لكـ السمع واألبصار واألفئدة قميبل ما تشكروف(السجدة .)ٜ-ٚ
َّ
فيذه اآلية الكريمة ليا أكثر مف توجيو ،نستعرضيا ىنا:

التوجيو األول :إف المقصود في اآلية ىو (آدـ) بشكؿ جوىري وأساسي ،مف كونو ترابا إلى نفخ الروح فيو ،ثـ تناسمو عبر
مائو المنوي!

التوجيو الثاني :إف بدء الخمؽ (آدـ) كا ف مف طيف ،ولكف نسمو كاف (مف سبللة مف ماء مييف) ،فيناؾ مرحمتاف ،مرحمة
آدـ ،ومرحمة نسمو ،اآلية رقـ (.)7
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تتصؿ بالمرحمة األولى ،والمرحمة الثانية مرحمة ىي مرحمة تشير إلى خمؽ نسمو ،وكاف ذلؾ مف سبللة مائية خالصة،

والييا تشير اآلية رقـ (.)ٛ

التوجيو الثالث :إف اإل نساف ىو أي فرد مف أفراد اإلنساف ،وقد خمقو ا هلل مف طيف ،ثـ يخمؽ نسمو مف مائو بالتبع .ولست
أدري لماذا يحجـ القرآف الكريـ في ىذه اآلية عف تسمية ىذا (اإلنساف) الذي خمقو اهلل مف طيف إذا كاف ىو (آدـ)؟.

اهلل خمؽ اإلنساف مف طيف وجعؿ نسمو مف مائو ثـ نفخ فيو الروح ،ىذا ىو التفسير الحرفي اآللي لآليات الثبلث،
منا،
ولكف األقرب لفيمي أف يكوف اإلنساف الوارد في اآلية الكريمة ىو أي واحد مف أبناء اإلنساف ،فيو يشمؿ كؿ واحد ّ

امس واليوـ وغدا ،ولعؿ تصدير اآلية بقولو( :الذي أحسف كؿ شيء خمقو) يساعد عمى ذلؾ الف نكيتيا إستقصائية ،تشمؿ

كؿ شيء عمى نحو العد الفردي ،عمى نحو اإلشارة إلى ىذا وذاؾ ،وليس المقصود ىنا االنواع واالجناس وبمحاظ صدقيا
عمى تطبيقاتيا الخارجية أو الذىنية ،فيذه لغة منطقية وا لقرآف جاء يخاطب اإلنساف بشكؿ عاـ .ىنا أكثر مف مبلحظة
تكميمية:

المالحظة األولى :حسب التفسير اآلخير فإف (عمرو) مف الناس أصمو طيف ،أي يرجع كؿ تكوينو بالتحميؿ
األخير إلى األرض ،ثـ يكوف بشرا ،فيكوف لو نسؿ مف مائو ،ولكف الفرد الذي يتكوف مف ماء (عمرو)

ىذا ،ىو اآلخر أصمو طيف ثـ يكوف لو نسؿ مف مائو ،وىذه ىي المسيرة البشرية
المالحظة الثانية :أف الضمير المتصؿ (الياء) في قولو (سواه) وفي قولو (نفخ فيو) يعود عمى (الماء المييف)،
و الماء المييف ىنا ىو (النطفة) ،وقولو( :مف سبللة) تعني جعؿ نسمو ،أي نسؿ أي إنساف خارجا منو ،و

قولو (مف ماء) بدؿ مف (سبللة(.
المالحظة الثالثة :تتـ عممية الخمؽ بنفخ الروح ،وما يمييا مف استكماؿ بالحواس والقموب.
المفظة الثالثة (الصمصال)

المادة فييا (الصمصاؿ) ،وفي ذلؾ جاءت أربع أيات كريمات نستعرضيا ىنا :ػ قاؿ تعالى:
وىي التي يكوف مدخؿ
ّ
اف ِمف ص ْمص ٍ
ولَقَ ْد َخمَ ْقَنا ِ
اؿ ِّم ْف َح َمٍإ َّم ْسُن ٍ
وف(الحجر.)ٕٙ
نس َ
َ َ
اإل َ
َ
(ولقد خمقنا اإلنساف) آدـ (مف صمصاؿ) طيف يابس يسمع لو صمصمة أي صوت إذا نقر (مف حمأ) طيف أسود
(مسنوف) متغيٕٗ .وقولو مف حمأ مسنوف أي الصمصاؿ مف حمأ ،وىو الطيف :والمسنوف ،األممس كما قاؿ الشاعر:
ثـ خاصرتيا الى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنوف ،أي أممس صقيؿ .وليذا روى ابف عباس انو قاؿ ىو
التراب الرطب ،وعف ابف عباس ومجاىد ،والضحاؾ أيضا اف الحمأ المسنوف ىو المنتف :وقيؿ المراد بالمسنوف ىينا
المصبوبٕ٘.

ؽ َب َش اًر ِّمف ص ْمص ٍ
اؿ ِّم ْف َح َمٍإ َّم ْسُن ٍ
وف(الحجر.)ٕٛ
قاؿ تعالىَ  :وِا ْذ قَا َؿ َرُّب َ
ؾ لِ ْم َمبلَئِ َك ِة إِِّني َخالِ ٌ
َ َ
َس ُج َد لَِب َش ٍر َخمَ ْقتَوُ ِمف صمْص ٍ
اؿ ِّم ْف َح َمٍإ َّم ْسُن ٍ
وف(الحجرٖٖ).
قاؿ تعالى :قَ َ
اؿ لَ ْـ أَ ُكف ِّأل ْ
َ َ

متغيرا.
طينا أسود
ًا
قاؿ إبميس
مظير كبره وحسده :ال يميؽ بي أف أسجد إلنساف أ ْ
َوجدتَوُ مف طيف يابس كاف ً
ً
اف ِمف ص ْمص ٍ
ؽ ِْ
اؿ َكا ْلفَ َّخ ِار(الرحمفٗٔ).
قاؿ تعالىَ  :خمَ َ
نس َ
َ َ
اإل َ
وال يحتاج المرء أف يجيد نفسو ليكتشؼ أف اإلنساف ىنا ىو آدـ ،أبو البشر ،وليست ليا عبلقة باآليات السابقة بشكؿ
عضوي صميمي.
المفظة الرابعة( :النطفة).

المادة فييا (النطفة) ،ويعبر عنيا أحيانا بػ (الماء) ،وقد وردت في الكتاب المبيف أكثر مف آية
ىي التي كاف مدخوؿ ّ
كريمة ،نستعرضيا االف:
ِ
اإلنساف ِمف ُّن ْ ٍ
يف(النحؿٗ).
قاؿ تعالىَ  :خمَ َ
يـ ُّمبِ ٌ
ؽ ِ َ َ
طفَة فَِإ َذا ُى َو َخص ٌ
ِ
اإلنساف أََّنا َخمَ ْقَناه ِمف ُّن ْ ٍ
يف(يس .)ٚٚ
يـ ُّمبِ ٌ
قاؿ تعالى :أ ََولَ ْـ َي َر ِْ َ ُ
ُ
طفَة فَِإ َذا ُى َو َخص ٌ
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طفَ ٍة َخمَقَوُ فَقَ َّد َرهُ(عبس.)ٜٔ
قاؿ تعالىِ  :مف ُّن ْ
يو فَجع ْمَناه س ِميعاً ب ِ
طفَ ٍة أَم َش ٍ ِ ِ
اإلنس ِ
صي اًر(اإلنسافٕ( .
َ
قاؿ تعالى :إَِّنا َخمَ ْقَنا ِْ َ َ
اج َّن ْبتَم َ َ ُ َ
اف مف ُّن ْ ْ
طفَةً ِّمف َّمنِ ٍّي ُي ْمَنى(القيامة .)ٖٚ
ؾ ُن ْ
قاؿ تعالى :أَلَ ْـ َي ُ
الزوج ْي ِف َّ
طفَ ٍة إِ َذا تُ ْمَنى(النجـ .)ٗٙ
الذ َك َر َو ْاألُنثَى{٘ٗ} ِمف ُّن ْ
قاؿ تعالىَ  :وأََّنوُ َخمَ َ
ؽ َّ ْ َ

مف ذلؾ القدر المتناىي في الصغر ينشأ
ِمف َّماء َد ِاف ٍ
ؽ}الطارؽ.ٙ

و"النطفة" ىى القميؿ مف الماء ،ومف معانييا القطرة ،والمفظ يشير إلى أنو
ؽ
{خمِ َ
عاما في اآليةُ :
ويتحدد جنس المولود ،وىو تخصيص دقيؽ معجز لما جاء ً
مـ خمؽ ،خمؽ مف ماء دافؽ.
ويعبِّر القرآف الكريـ أحيانا عف ىذه النطفة بالماء ،كقولو تعالى :فمينظر اإلنساف ّ
وقولو تعالى :ثـ جعؿ نسمو مف ماء مييف ،وقولو :ألـ نخمقكـ مف ماء مييف ،وكما قمت إف مييف ىنا ال تعني
االستيانة بقدر ما تعني الضعؼ الظاىر ،فيذه النطفة سريعة العطب كما ىو معموـ ،وليس في ىذه اآليات أي استيانة
بيذه المادة الحيوية التي ىي مف مصادر التخمؽ اإلنساني ،بشكؿ مف االشكاؿ واعتبار مف االعتبارات.

لكف ىذه النطفة ىي أحدى مر احؿ الخمؽ ،فإ ف أصؿ كؿ إنساف كمية مف التراب اليمؿ ،بكؿ ما تحتويو ىذه الكمية
مف ثروة وعطاء وثراء.

القرآف ِّ
يذكر اإلنساف بالمسافة النوعية الفاصمة بيف مرحمة النطفة والعقؿ ،فيو كاف نطفة فيما مضى واليوـ ىو عقؿ،

مادة مبيمة ،سريعة العطب ،فيما اآلف ىو قدرة ذىنية رىيبة ،تمتمؾ صبلحية البياف الفذ ،الكشؼ عف خفايا الكوف.
كاف ّ
وىو كما قاؿ االماـ عمي عميو السبلـ :أتزعـ أنؾ جرـ صغير وفيؾ انطوى العالـ األكبر.
ىذه النطفة أمشاج ،أي أخبلط ،وقد اختمؼ المفسروف في بياف تفاصيؿ ىذه الخمطة العجيبة ،فيي مفردة في التسمية
ولكنيا أخبلط في التركيب ،وفي تصوري إف االفؽ مفتوح لبلجتياد ىنا ،ومتروؾ لمزمف ،وىذه احدى ميزات الكتاب الكريـ،
ولكف عمى العموـ إف اآلية تنفي صفاء النطفة وكونيا ماء خالصا .ىذه النطفة تحتوي عمى خارطة المستقبؿ (مف نطفة

خمقو َّ
فقدره) ،وذلؾ بصرؼ النظر عف عبلقة ذلؾ بموضوعة القضاء والقدر ،وما عمى الفكر البشري سوى االبحار في ىذا
العالـ ،ليس لمخوض في قضايا غيبية ،بؿ لمخوض في قضايا عممية.
والتقدير ىنا كميا وليس كيفيا وليس لو عبلقة بقضية الجبر واالختيار .والنطفة ىي الحيواف المنوي بالنسبة لمرجؿ
(واهلل خمقكـ مف نطفة إذ تُمنى) أي أذ تُصب في رحـ المرأة] ،والقرآف ال يعيد خمؽ اإلنساف أو أصؿ خمقو إلى النطفة
الرجالية حص ار كما سنرى ،ولكف يبدو أنو يراعي في ذلؾ االتجاه العاـ لمتفكير البشري ،أي البدائة العامة ،فقد سادت فييا
الذكورية في عممية الخمؽ ألسباب يطوؿ شرحيا اآلف.

وىذه النطفة ينتظرىا تطور ىائؿ ،وقد بيف القرآف بعض مراحؿ ىذا التطور ىو الذي خمقكـ مف تراب ثـ مف نطفة
ثـ مف عمقة ثـ يخرجكـ طفبل ،فيذه النطفة ستكوف عمقة ،وفي آية أخرى إنا خمقناكـ مف نطفة ثـ مف عمقة ثـ مضغة
مخمّقة وغير مخمّقة لنبيف لكـ دقة المفظ القرآني في وصؼ وضع الجنيف.

وال أعتقد أف ثمة لفظ أدؽ مف ىذه الكممة في وصؼ وضع الجنيف داخؿ الرحـ بإيجاز بميغ ،ووصؼ دقيؽ ،وكممات

واضحة ،ينطبؽ كؿ منيا عمى مرحمة مف مراحؿ نمو الجنيف؛ مثمما نجد في "سورة المؤمنػو":
ثَُّـ َخمَ ْقَنا ُّ
ؾ
الن ْ
امػػا فَ َك َس ْوَنا ا ْل ِع َ
ض َغ ػةَ ِع َ
آخ َػر فَتََب َار َ
ظ َاـ لَ ْح ًما ثَُّـ أ َ
َنشأَْناهُ َخ ْمقًا َ
ض َغةً فَ َخمَ ْقَنا ا ْل ُم ْ
طفَةَ َعمَقَةً فَ َخمَ ْقَنا ا ْل َعمَقَةَ ُم ْ
ظً
َح َس ُف ا ْل َخػالِِقي ٍػف(المؤمنوفٗٔ).
اهللُ أ ْ
تماما عف شكؿ الجنيف في إحدى المراحؿ ،وفي مرحمة تالية تبدأ العظاـ في التشكؿ مف داخؿ
لفظ "المضغة" :يعبر ً
يجيا.
المضغة قبؿ أف تكسوىا العضبلت (المحـ) تدر ً
وخبلؿ نمو الجنيف ،يمر بمرحمة تبدو فييا بعض األعضاء وقد اتخذت شكميا النيائي ،بينما لـ تتضح بقية معالـ

الجنيف بعد ،ٕٙفمقد ذكر القرآف الكريـ المراحؿ األساسية التخمؽ البشري مف لحظة الحمؿ الى الوالدة حيث قاؿ تعالى :ثـ

89

العدد11/

مجلة كلية التربية األساسية /جامعة بابل

آذار0213/م

(م َخمقة وغير ُم َخمّقة )في سورة الحج ،حيث يقوؿ ربنا سبحانو :فَِإَّنا َخمَ ْقَنا ُكـ
السبيؿ ّ
يسره .ولعؿ ىذا ىو المقصود بعبارة ُ
ِّمف تُر ٍ
ض َغ ٍة ُّم َخمَّقَ ٍة َو َغ ْي ِر ُم َخمَّقَة(الحج٘).
اب ثَُّـ ِمف ُّن ْ
طفَ ٍة ثَُّـ ِم ْف َعمَقَ ٍة ثَُّـ ِمف ُّم ْ
َ
المفظة الخامسة (:العمق)

المادة فييا (العمؽ) ،وىي آية واحدة ،كانت مفتتح الوحي الذي نزؿ عمى قمب النبي
وىي الصيغة التي يكوف مدخوؿ ّ
ؽ ِْ
اف ِم ْف َعمَ ٍ
ؽ } العمؽٕ .والعمؽ في المغة ىو الدـ الجامد ،وقيؿ سميت ىذه
{خمَ َ
األميف ،وذلؾ في قولو تعالىَ :
نس َ
اإل َ
ساف ِم ْف َعمَ ٍ
ؽ(العمؽ.)ٕ :
ؽ ْ
المرحمة بػ (العمؽ) ألنيا تعمؽ بالرحـ ،العمؽ أو العمقة" ،في آيات عدة أشيرىاَ  :خمَ َ
اإلن َ
و"العمؽ" لغة :كؿ ما عمؽ ،وعمؽ بالشيء :نشب فيو ،واإلعجاز ىنا يتمثؿ في دقة اإلشارة إلى مرحمتيف مف مراحؿ
خمؽ اإلنساف ،أوالىما عممية تمقيح البويضة األنثى عندما ينجح حيواف منوي مف آالؼ الحيوانات أف "ينشب" في جدار
البويضة ويتعمؽ بيا مكونا النطفة األولى ،ثـ ثانييما عندما تندفع البويضة الممقحة بعد ذلؾ إلى جدار الرحـ حيث "تتعمؽ"

بجداره بواسطة خبليا أكالة ،وتبدأ رحمة نمو الجنيف وتطور.ٕٚ

المضغة وىي القطعة الصغيرة مف المحـ .ٕٛأو ىو إشارة إلى ما ىو معروؼ مف أف الخبليا نوعاف :منيا ما يساىـ

في تكويف أعضاء معينة بالجسـ (أي تتخمؽ بيا) ،ومنيا ما يظؿ خبليا غير متميزة (عامة) تمبي احتياجات أي جزء مف

الجسـ  -دما أو لحما أو عظاما.ٕٜ

ولكف مما يثير السؤاؿ ىو عدـ ذكر خمؽ االنساف مف مادتو االولى ىنا ،خاصة واف اآلية ىي ّأوؿ الوحي ،ففي ذلؾ
داللة أقوى عمى التوحيد والعظمة ،وقد سيؽ أكثر مف سبب لتبرير ىذه المفارقة ،وكميا في تصوري لـ تشؼ غميبل ،واف كاف
بعضيـ يرى ذلؾ جريا عمى ما كاف يعتقده العرب ،حيث لـ يكف يعرفوف إف أصؿ اإلنساف تراب ،بؿ كاف السائد بينيـ أف

اإلنساف مخموؽ مف قطعة الدـ ىذه ،فإنو رأي فيو شي مف الوجاىة ،ولكني أميؿ إلى أف القرآف ىنا يراعي النغمة الموسيقية
في سبكو وصياغتو اق ار باسـ ربؾ الذي خمؽ ،خمؽ اإلنساف مف عمؽ.
وبعد ...ىذه ىي الصيغ التي استقرأناىا فيما يخص خمؽ اإلنساف ،وقد استقرأناىا عمى ضوء مدخوؿ المادة (خ ،ؿ،
ؽ) .وىنا ندرج بعض المبلحظات الميمة في تصوري:
المالحظة األولى :يعرض القرآف مسيرة خمؽ اإلنساف في مراحؿ ،وبيف مرحمة وأخرى مسافة طويمة معقدة ،ويبدو أف الحكمة

مف ذلؾ كي يفاجيء العقؿ ،ويثير فيو الدىشة ،كما أف ىذه المسافات تبقى متروكة الجتياد واجتراح ودأب العقؿ

لممئيا ،وبذلؾ يساىـ العقؿ في مميء الفراغ القرآني .وكذا تساوي ىذه المسافات طوؿ المدة التي يحصؿ فييا ىذا
التكويف وىو وقت طويؿ لتخميؽ النطفة.

المالحظة الثانية :إف العرض القرآني لمسيرة الخؽ اإلنساني يغمب عمييا الجانب الوصفي وليس التعميمي ،فيو عرض
بياني ،والقصد ىو تثوير الطاقة العقمية مف أجؿ التفكير ،وتثوير الوجداف اإلنساني مف أجؿ االنفعاؿ الحي.

مما قد يفيد باف القرآف يوعز خمؽ اإلنساف إلى الجانب
المالحظة الثالثة :تخميؽ اإلنساف مف نطفة ال يعني ذلؾ حصراّ ،
الذكوري وحسب ،بؿ ىو نتاج لقاء الذكر واالنثى ،كما في قولو تعالى يا أييا الناس ّإنا خمقناكـ مف ذكر وأنثى ،ولكف
جيء بيذا التعبير جريا في بعض االحياف عمى ما شاع بيف العرب ،وقد تكرر كوف المخموؽ االنساني ىو حصيمة ىذا

المقاء الجنسي بيف الذكر واألنثى.
ومما تعممو اإلنساف حقيقتو إذ بمعرفة حقيقتو يمكنو أف يخوض غمار الحياة خوضا صحيحا ويستمتع بكؿ النعـ التي

مصدرىا نعمة القرآف ألنو لواله لما عرؼ اإلنساف طريقو إلى االستفادة مف نعـ الحياة ،ومف نعـ ما بعد الممات.

أذف فالحقيقة المادية لوجود اإلنساف مف خبلؿ القرآف ىي في غاية البساطة والميانة لقولو تعالى :ولقد خمقنا
اإلنساف مف صمصاؿ مف حمإ مسنوف والجاف خمقناه مف قبؿ مف نار السموـ وقولو تعالى :وبدأ خمؽ اإلنساف مف طيف
ثـ جعؿ نسمو مف سبللة مف ماء مييف . فالطبيعة المادية ليذا اإلنساف عبارة عف طيف أسود منتف الرائحة بداية ثـ عبارة
عف ماء حقير بعد ذلؾ ،وىذا يعني أنو ال مسوغ لمبحث عف شرؼ اإلنساف مف خبلؿ وجوده المادي بؿ ال بد مف البحث
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عف شرفو المعنوي المرتبط بالنفخة اإلليية في المادة الميينة مما يؤكد عظمة الخالؽ سبحانو وتعالى إذ لو عرضت ىذه

المادة الميينة عمى غيره ليخمؽ منيا ما خمؽ اهلل تبارؾ وتعالى لما صنع شيئا ،بؿ اإلنساف يتقزز مف أصمو المادي فيكمـ
أنفو حتى ال يشـ رائحتو المنتنة ،ويطير يده مف قذارة الحمإ والماء المييف فكيؼ يصنع منيما ما صنع.
اهلل تعالى وىو يأنؼ مجرد النظر إلييما؟ ومقارنة طبيعة اإلنساف بطبيعة الجاف في القرآ ف لـ تأت اعتباطا وانما
لمتمييز بيف طبيعة مادة مظممة تدرؾ بحاسة البصر ،وأخرى مشعة فوؽ إدراؾ حاسة البصر ،وبياف ذلؾ أف اإلنساف وأصؿ

اسمو إنسياف ألنو يصغر عمى أنيسياف يؤنس مف اإليناس

بمعنى يبصر ويرى خبلؼ الجاف الذي يجف بمعنى يستتر ويختفي ،وليذا يسمى اإلنساف إذا كاف في بطف أمو مستت ار
جنينا ،ويسمى قمبو المستتر في قفصو الصدري جنانا .وكؿ ما يستتر ويختفي ىو جنة ػ بكسر الجيـ ػ ليذا نجد في القرآ ف
الكريـ :وجعموا بينو وبيف الجنة نسبا أي نسبوا لو المبلئكة بنات وقد سميت المبلئكة جنة ال بقصد طبيعة خمقيا بؿ
بقصد طبيعة استتارىا وىي صفة الجاف أيضا .ونظ ار لطبيعة اإلنساف المادية المظممة فقد التصؽ باألرض ضرورة بينما

انطمقت المخموقات النارية المشعة في الفضاء ضرورة أيضا .ىذه ىي الحقيقة األولى لئلنساف في القرآف ،وىي حقيقة
“المخموقية” ،وىي حقيقة مخالفة لحقائؽ الكثير مف الثقافات والمعتقدات التي تزعـ أف اإلنساف آلية أو نصؼ آلية ،متنكرة
لممخموقية مدعية لؤللوىية ،واف أقرت بالمخموقية جعمتو حيوانا … إلى غير ذلؾ مف الظنوف التي تفرضيا االعتقادات
والثقافات.

واذا كاف القرآف قد حسـ القوؿ في طبيعة اإلنساف المادية في قميؿ مف آياتو ،فإنو قد خصص لو العديد مف اآليات

لتحديد طبيعتو المعنوية المتأرجحة بيف درجة أحسف تقويـ ،ودرؾ أسفؿ سافميف.
وىذا ما سنتحدث عنو في المبحث الثالث اف شاء اهلل.
المبحث الثالث:
صفات اإلنسان في القرآن الكريم:

أبدع اهلل أحسف الخالقيف في صنع االن ساف وفؽ تركيبة دقيقة بيرت االنساف نفسو وكما عرفنا اف القرآف في آياتو ال

يغادر صغيرة وال كبيرة اال احصاىا.
ِ
ضع ا ْل ِكتَاب فَتَرى ا ْلم ْج ِرِميف م ْشِفِق ِ ِ ِ
ِ
وف َيا وْيمَتََنا م ِ
اؿ َى َذا ا ْل ِكتَ ِ
ص ِغ َيرةً َوَال
َ
اب َال ُي َغاد ُر َ
ُ َ
َ
َ ُ
ُ
اذ قاؿ تعالىَ  :وُو َ
يف م َّما فيو َوَيقُولُ َ َ
اىا ووج ُدوا ما ع ِممُوا ح ِ
َحداً(الكيؼ.)ٜٗ
اض اًر َوَال َي ْ
ظمِ ُـ َرُّب َ
َكبِ َيرةً إِ َّال أ ْ
ؾ أَ
َ
ص َ ََ َ َ َ
َح َ

فمثبل بيف اهلل لبلنساف ماىية خمقو ٔذ أفرد آيات كثيرة أوضح فييا صفاتو الجسدية والمعنوية حيث قاؿ تعالى :لَقَ ْد
َخمَ ْقَنا ِْ
َح َس ِف تَ ْق ِو ٍيـ(التيفٗ) .فمف حيث المظير الخارجي فاهلل الواصؼ وىو خير الواصفيف بأنو أحسف تقويـ.
اف ِفي أ ْ
نس َ
اإل َ
ؽ ِ
اف
ؼ َعن ُك ْـ َو ُخمِ َ
يد المّوُ أَف ُي َخفِّ َ
أما مف حيث القوى البدنية فقد وصفو اهلل بأنو ضعيؼ اذ قاؿ تعالىُ :ي ِر ُ
نس ُ
اإل َ
ض ِعيف ًا(النساء .)ٕٛفاستعماؿ اؿ الحرفية الجنسية ،التي تفيد العموـ واستغراؽ افراد الجنس ،وقد ترد اؿ الجنسية لمتعريؼ
َ
او الماىية ،ولو الحظنا وصؼ اهلل لبلنساف في مجمؿ القرآف ترد لفظة االنساف معرفة بػاؿٖٓ.

أما الصفات المعنوية الحسنة فيي التي تمتع بيا الرسوؿ واولياء اهلل الصالحوف وأفضؿ الخمؽ الذي وصفو القراف واراد
ؾ لَ َعمى ُخمُ ٍ
ؽ َع ِظ ٍيـ(القمـٗ).
مف البشر االقتداء بو ىو خمؽ الرسوؿ فقاؿ تعالىَ  :وِاَّن َ
ذلؾ الخمؽ الذي كشؼ عنو القرآف ” قاؿ تعالى :لَقَ ْد َكاف لَ ُكـ ِفي رس ِ َّ ِ
ِّ
اف َي ْرُجو المَّوَ َوا ْلَي ْوَـ
ُس َوةٌ َح َسَنةٌ ل َمف َك َ
وؿ المو أ ْ
َُ
َ ْ
ْاآل ِخ َر َوَذ َك َر المَّوَ َكثِي اًر(األحزابٕٔ).
فوصفت اخبلقو بأنيا اخبلؽ القرآف وىذا يدؿ عمى أف توجيياتو لئلنساف تقوـ عمى أساس عمـ صحيح بالحياة،
وممارسة الحياة عمى أساس العمـ الصحيح بيا يجعؿ اإلنساف عمى خمؽ عظيـ أو في مرتبة أحسف تقويـ.
وخبلؼ مرتبة أحسف تقويـ يقوـ درؾ أسفؿ سافميف عمى أسس ال عبلقة ليا بالقرآف
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وعمى رأس ىذه األسس أساس األىواء التي ىي نفخ شيطاف رجيـ أصمو إشعاع مف مارج مف نار يخترؽ مادة الحمإ

والماء المييف المظممة في جسـ اإلنساف ليصؿ إلى نفس طبيعتيا روحية مشعة فيؤثر فييا بركوب حاجيات الجسـ الغريزية
ِ
ويصير تأثيره عبارة عف وساوس كما جاء في الذكر الحكيـ :ولَقَ ْد َخمَ ْقَنا ِْ
ب
اف َوَن ْعمَ ُـ َما تَُو ْس ِو ُس بِو َن ْف ُسوُ َوَن ْح ُف أَ ْق َر ُ
نس َ
اإل َ
َ
إِلَْي ِو ِم ْف َحْب ِؿ ا ْل َوِر ِيد(ؽ.)ٔٙ
ِ
اس ا ْل َخَّن ِ َِّ
وىي وساوس مردىا الشيطاف بشيادة القرآف في قولو تعالىِ  :مف َشِّر ا ْلو ْسو ِ
ص ُد ِ
ور
اس ،الذي ُي َو ْس ِو ُس في ُ
َ َ
الن ِ
الن ِ
اسِ ،م َف ا ْل ِجَّن ِة َو َّ
َّ
اس(الناسٗ.)٘-
إذ يتسمط إشعاع الطبيعة النارية عمى إشعاع الطبيعة النورانية في النفس البشرية والجنية عمى حد سواء مستغبل

افتقار أوعيتيا إما الطينية المظممة أو النارية الممتيبة إلى حاجاتيا الغريزية إلنزاليا مف مرتبة أحسف تقويـ النورانية إلى درؾ
أسفؿ سافميف المييف.

والقرآف الكريـ يتعرض لمرتبة أحسف تقويـ والتي يمثميا األنبياء والرسؿ والصديقوف ،كما يتعرض لدرؾ أسفؿ سافميف

الذي يمثمو العصاة مف كفار ومشركيف ومنافقيف ومرتكبيف لمكبائر .وأوصاؼ إنساف مرتبة أحسف تقويـ ىي نقائض أوصاؼ
إنساف درؾ أسفؿ السافميف.
ولما كاف التضاد وسيمة مف وسائؿ تعريؼ األضداد إذ يمزـ عف وجود صفة في الشيء عدميا في نقيضو سنقؼ عند
بعض صفات درؾ أسفؿ سافميف لمعرفة ما يقابميا مف صفات درجة أحسف تقويـ.

أما الصفة األولى فيي الطغياف لقولو تعالى :إف اإلنساف ليطغى أف رآه استغنى فاألصؿ في مخموؽ طبيعتو

الضعؼ كما جاء في القرآف :وخمؽ اإلنساف ضعيفا أال يطغى ،ولكنو يفعؿ بسبب توىمو التخمص مف ضعفو وىو
االستغناء بكؿ أنواعو.
وأما الصفة األخرى فيي الكفراف وىو جحود الخالؽ وأفضالو ونعمو لقولو تعالى :وكاف اإلنساف كفو ار وكفره بيف

واضح لقولو تعالى :إف اإلنساف لكفور مبيف.

وعف صفة الكفر تنشأ صفات سمبية أخرى منيا الظمـ وىو وضع األمور في غير ما وضعت لو كوضع الكفر مكاف
اإليماف ليذا قاؿ اهلل تعالى :إف اإلنساف لظموـ كفار ،والظالـ يبلزمو بالضرورة الجيؿ إذ لو عمـ لكاف عادال ليذا قاؿ اهلل
تعالى :إنو كاف ظموما جيوال . وصفة الجيؿ سببيا العجمة في تمقي العمـ إذ لو كاف التأني في الطبيعة البشرية لحصؿ
لئلنساف العمـ ليذا يقوؿ اهلل تعالى :وكاف اإلنساف عجوال .ويترتب عف جيؿ اإلنساف اشتغالو بالجدؿ بؿ إسرافو في
الجدؿ ،ولو تأممنا ما خمؼ اإلنساف مف آثار فكرية منذ فجر التاريخ لوجدناىا كما ىائبل مف الجدؿ ليذا قاؿ اهلل تعالى:

وكاف اإلنساف أكثر شيء جدال .أجؿ اإلنساف ىو خصيـ ربو المبيف لقولو تعالى :خمؽ اإلنساف مف نطفة فإذا ىو
خصيـ مبيف .فإذا ما اقتصر جدؿ المبلئكة عمى قوليا :أتجعؿ فييا مف يفسد فييا ويسفؾ الدماء ،واقتصر جدؿ
الشيطاف عمى قولو :أنا خير منو خمقتني مف نار وخمقتو مف طيف فإف جدؿ اإلنساف بمغ في النموذج النمرودي درجة:

((أنا أحيي وأميت)) ،وفي النموذج الفرعوني(( :أنا ربكـ األعمى)) وعمى ىذيف النموذجيف تقاس كؿ نماذج المخموؽ األكثر
جدال .ومف خبلؿ ىذه الصفات السمبية المورثة لدرؾ أسفؿ سافميف نستشرؼ الصفات اإليجابية المفضية إلى درجة أحسف

تقويـ وىي:
التواضع عوض الغرور والطغياف.

والعدؿ عوض الظمـ.

واإليماف عوض الكفر.
والعمـ عوض الجيؿ.
والتأني عوض العجمة.
والطاعة عوض الخصومة والجدؿ.
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والصبر عوض اليمع والجو.

وفي األخير يبقى اإلنساف في ىذا الوجود إنساف قرآف وانساف شيطاف.
الخاتمة وأبرز نتاج البحث

بعد ىذه الرحمة الشيقة والممتعة في كتاب اهلل العزيز التي درسنا فييا وجوه اإلعجاز عبر ربط االسموب القرآني وما

أشار اليو قبؿ مئات السنيف بما توصؿ اليو العمـ الحديث مف مستكشفات جديدة.
ٔ -وجدنا اف مسألة االعجاز القرآني ال تقؼ عمى النظـ وتناسب المفظ مع المعنى وانسجاـ داللة االلفاظ صوتيا مع
ظبلؿ المعنى بؿ ىناؾ سبب آخر وىو االعجاز العممي الذي يستدعي اختيار مفردة عوضا عف األخرى في سياؽ
دوف آخر فحينما ننعـ النظر في دقة اختيار المفظ القرآني إلعطاء المعنى والتحميؿ العممي نجد روعة االعجاز القرآني

تتجمى أكثر حينما واشجنا بيف التعبير القرآني والمستكشفات العممية الحديثة.
ٕ -المصادر القديمة في االعجاز قد تطرقت الى جوانب عديدة مف موضوعات االعجاز مف دوف االشارة الى موضوع
االعجاز العممي .ولو تتبعنا موضوعات االعجاز العممي الحديثة لوجدناه تعرض عمى نطاؽ الموضوعات العممية
البحتة لذا حاولنا في ىذا البحث الربط بيف ما كتب في االعجاز المغوي والببلغي وربطو باإلعجاز العممي عمى سبيؿ

الموازنة بيف الداللتيف المغوية والعممية عمى نحو واؼ.
ٖ-

مف خبلؿ البحث توضح لنا حقيقة المخموؽ المسئوؿ والكائف المكمؼ وأف اإلنساف مزيج مف الروح والجسد والفرؽ بيف
الحرية والتكميؼ.

ٗ -تمثمت عممية خمؽ االنساف بمراحؿ متعددة ال تتقدـ الواحدة منيا عمى األخرى وقد دققنا النظر في االلفاظ التي
اختيرت لمتعبير عنيا وجدناىا اختيرت بدقة عالية لمتعبير عف ذلؾ فبل يمكف استبداؿ لفظة مكاف أخرى.

٘ -اف عممية التقديـ والتأخير بيف حواس جسـ االنساف في القرآف الكريـ لـ تكف لبلىتماـ والتخصيص فقط بؿ لمتسمسؿ
الخمقي فمف الناحية العممية نجد اف العضو المتقدـ عمى غيره قد خمؽ قبؿ غيره فالتقديـ ىنا ليس لبلىتماـ االعتباطي
بؿ لمترتيب المقصود.

 -ٙوصؼ القرآف الكريـ اإلنساف بألفاظ متعددة استدعاىا المعنى فمنيا( :االفصاحي،واألسموبي ،واالنعكاسي،والنفسي).
وفي الختاـ نرجو مف اهلل تعالى أف نكوف قد وفقنا الى عمؿ دراسة مقبولة مفيدة نافعة بعيدة عف الخطأ والزلؿ.
اليوامش:
ٔ -مف ببلغة القرآف في سورة االنساف ٘.
ٕ -حقيقة االنساف في القرآف ٔ.ٕ-
ٖ -ينظر خمؽ االنساف .ٔٚ

ٗ -ينظر الجامع ألحكاـ القرآف .ٔ/ٔٚ
٘ -جامع البياف في تأوييؿ آي القراف ٕٗ.ٛٛ/
 -ٙينظر المسالؾ المغوية ومياراتيا ٖ ،ٔٚومعجزة خمؽ االنساف بيف الطب والقرآفٓ٘ ،الصورة السمعية ودالالتيا الببلغية
في القرآف الكريـٗٔ.

 -ٚينظر التقديـ والتأخير في القرآف الكريـٖٗٔ.
 -ٛينظر مغني المبيب ٔ.٘ٓ/
 -ٜينظر المفردات في غريب القرآفٗ.ٕٜ
ٓٔ -المفردات في غريب القرآف .ٜٚ

ٔٔ -ينظر الظاىرة القرآنية والعقؿٕٓ٘.
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ٕٔ -ينظر الصورة الفنية في المثؿ القرآني٘.ٜٔ
ٖٔ -لساف العرب مادة طيف.

ٗٔ -ينظر المفردات في غريب القرآفٕٖ٘.
٘ٔ -كتاب التعريفاتٓٔ.
 -ٔٙمعجـ الفروؽ المغوية.ٕٜٛ
 -ٔٚالتحرير والتنوير.ٕٙٓ/ٚ

 -ٔٛينظر المفردات في غريب القرآفٕ٘ٗ.
 -ٜٔينظر مف عمـ الطب القرآني.ٗٓ -ٖٚ
ٕٓ -ينظر القاموس المحيط.

ٕٔ -ينظر خمؽ االنساف مف طيف.
ٕٕ -ينظر لساف العرب مادة (لزب) ،وينظر المفردات في غريب القرآف.ٜٗٙ
ٖٕ -ينظر روح المعانيٖٕ.ٕٔٓ/
ٕٗ -ينظر المفردات في غريب القرآفٗ.ٕٜ
ٕ٘ -ينظر تفسير القرآف العظيـ ألبي الفداء.ٔ/ٛ

 -ٕٙينظر خمؽ االنساف في القرآف وعند عمماء االجنةٔ.
 -ٕٚينظر المفردات في غريب القرآف٘.ٖٙ
 -ٕٛينظر المفردات في غريب القرآفٓ.ٜٗ
 -ٕٜينظر خمؽ االنساف في القرآف وعند عمماء االجنةٕ.

ٖٓ -ينظر داللة العموـ والخصوص في القرآف الكريـٕ.ٙ
ثبت المصادر والمراجع

ٔ -االنساف في القرآف ،عباس محمود العقاد ،بيروتٜٔٛ٘ ،ـ.
ٕ -تفسير التحرير والتنوير ،الطاىر بف عاشور ،الدار التونسية لمنشر ،تونس( ،د .ت).
ٖ -تفسير القرآف العظيـ ،أبي الفداء اسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي ،تحقيؽ :سامي بف محمد السبلمة ،دار طيبة،
بيروتٕٕٓٓ ،ـ.
ٗ -التقديـ والتأخير في القرآف الكريـ ،حميد أحمد عيسى العامري ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد.ٜٜٔٙ ،

٘ -جامع البياف في تأويؿ آي القرآف ،محمد بف جرير الطبري ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،
ٕٓٓٓ.
 -ٙالجامع ألحكاـ القرآف ،محمد بف أحمد االنصاري القرطبي ،دار الفكر ،بيروتٜٜٔٛ ،ـ.
 -ٚحقيقة االنساف في القرآف ،محمد شركي www. oujdacity. net\islam article_1989929

 -ٛخمؽ االنساف في القرآف وعند عمماء األجنة ،د .موريس بوكاي ،ترجمة :د .نبيؿ عبد السبلـ ىاروف ،مقاؿ منشور في
موقع برىانكـ ٖٔ.ٕٜٓٓ/ٜ/
 -ٜخمؽ االنساف مف طيف في ضوء القرآف ،عبد الفتاح محمد طيرة ،استاذ في كمية الطب جامعة القاىرة ،مقاؿ منشور
في منتدى طريؽ االيماف.
ٓٔ_داللة العموـ والخصوص في القرآف الكريـ_دراسة لغوية ،حسيف عمي عبد شبع ،رسالة ماجستير ،كمية التربية لمبنات،
جامعة الكوفة.ٕٕٓٓ ،

ٔٔ_روح المعاني في تفسير القرآف والسبع المثاني ،شياب الديف السيد محمود اآللوسي ،المطبعة المنيرية ،مصر (د.ت).
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ٕٔ_الصورة السمعية ودالالتيا القرآنية في القرآف الكريـ ،عباس حميد السامرائي أطروحة دكتوراه ،كمية اآلداب ،جامعة
بغداد.ٕٓٓٔ ،

ٖٔ_الصورة الفنية في المثؿ القرآني ،د .محمد حسيف الصغير ،دار اليادي ،بيروت.ٜٜٕٔ ،
ٗٔ_الظاىرة القرآنية والعقؿ ،دراسة مقارنة لمكتب السماوية ،عبلء الديف شمس الديف ،مطبعة العاني ،بغداد.ٜٔٛٙ ،
٘ٔ_ الفروؽ المغوية ،ابوىبلؿ العسكري ،القاىرة.ٜٖٔ٘ ،

_ٔٙكتاب التعريفات ،السيد عمي بف محمد الجرجاني( ٛٔٙت) ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد(د .ت).
_ٔٚالمسالؾ المغوي ومياراتو .محمد عبد الحميد ابو العزـ .القاىرة طٔ ٖ٘.ٜٔ
_ٔٛمعجزة خمؽ االنساف بيف الطب والقرآف ،د .نبيو عبد الرحمف ،سمسمة دعوة الحؽ.
_ٜٔمعجزة خمؽ االنساف ،ىاروف يحيى ،مقاؿ منشور في منتدى طريؽ االيماف.

ٕٓ_مغني المبيب ،ابف ىشاـ ،جماؿ الديف،عبد اهلل بف يوسؼ(ٔٚٙت) تحقيؽ :مازف مبارؾ ومحمد عمي حمداهلل ،دار
الفكر ،بيروت.ٜٔٛ٘ ،
ٕٔ_المفردات في غريب القرآف ،ابي القاسـ الحسيف بف محمد المعروؼ بالراغب االصفياني ،ضبط ىيثـ طعيمي ،دار
احياء التراث العربي ،بيروت.ٕٕٓٓ ،
ٕٕ_مف ببلغة القرآف في سورة االنساف ،دراسة تحميمية ،الدكتور السعيد عبد المجيد النوني ،موقع جامعة اـ القرى عمى
االنترنيت.

ٖٕ_مف عمـ الطب القرآني ،عدناف الشريؼ ،دار العمـ لممبلييف ،بيروت( ،د .ت).
ٕٗ_موسوعة أىؿ البيت الكونية ،خمؽ االنساف ،عبد السبلـ الرفاعي ،مؤسسة الفكر االسبلمي ،بيروتٕٕٓٓ ،ـ.
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