سال ُم
اإل ْ
هللا ِل ْلبَش َِريَّ ِة
سالَ ِة ِ
ُر ْؤيَةٌ ِع ْل ِميَةٌ ِل ِر َ
ص ُل ا ْل َرا ِب ُع
ا ْلفَ ْ
***

الخل ُق والتطو ُر في القُرآن الكريم
***
عو ُذ بالل من الشيطان الرجيم
أ ُ
بسم للا الرحمن الرحيم
ُمقَ ِد َمةٌ
بين للا  ،سبحانه وتعالى  ،لنا كيف بدأ خلق الكون  ،بما فيه من سبع
سماوات وسبع أرضين  ،وما فيها وما بينها من كائنات  ،كما تم
استعراضه من خالل اآليات العشر األولى التي ذكرت في الفصل
الثالث من هذا الكتاب .أما هذا الفصل  ،فإنه يركز على استعراض
معاني  43آية من الذكر الحكيم  ،ذات صلة بخلق الحياة وتطورها
على األرض  ،وعلى األخص فيما يتعلق بخلق اإلنسان وتطوره.
وقد تم الرجوع للمفسرين الثالثة الكبار (الطبري والقرطبي وابن
كثير) لشرح معاني هذه اآليات الكريمة  ،ثم تال ذلك مقارنة هذه
المعاني بالحقائق العلمية  ،خاصة تلك التي توصل إليها علماء تاريخ
اإلنسان (األنثروبولوجيا) واألحياء والفلك .والهدف من ذلك هو
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التوصل إلى استعراض لقصة خلق للا  ،سبحانه وتعالى  ،للحياة
وتطورها على األرض  ،ليس فقط بالرجوع للمعاني اللغوية لآليات
الكريمة  ،وإنما أيضا ً بالرجوع للحقائق العلمية المتصلة بتلك
المعاني.
ويمكننا القول بأن نظرية التطور  ،التي تسود شتى العلوم  ،يمكن
أن تستمد تأييدا ً لها من معاني هذه اآليات الكريمة  ،التي تشير إلى
أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،قد بدأ بخلق الحياة على األرض  ،ثم تركها
لتتطور  ،نتيجة للتكيف مع البيئات المختلفة على هذا الكوكب  ،مع
حين إلى آخر يحدده هُو.
تدخله  ،عز وجل  ،لتحسين مخلوقاته  ،من ٍ
والحقائق العلمية التي تتضمنها معاني هذه اآليات الكريمة لم تكن
معروفة ألهل العلم  ،ال في زمن التنزيل وال ألكثر من ثالثة عشر
قرن بعد ذلك  ،إلى أن بدأ تأسيس العلوم الحديثة في القرن الثالث
عشر للهجرة  ،الموافق للقرن التاسع عشر للميالد .وعلى ذلك  ،فإن
هذا الجهد يهدف إلى التعريف بهذه الحقائق  ،كإثباتات علمية على
وجود للا  ،سبحانه وتعالى  ،وعلى أن القرآن الكريم هو رسالته
للبشرية.
اآليات الكريمة المتعلقة بخلق اإلنسان وتطوره
 .2-1يخبرنا للا  ،سبحانه وتعالى  ،في اآلية  19 :29أنه يُبدئ
الخلق ثم يعيده  ،وأنه قد فعل ذلك من قبل عندما انقرض اإلنسان
عن وجه األرض (اآلية  ، 1 :76المذكورة الحقاً) ثم أعاد خلقه من
جديد .ثم يأمرنا في اآلية التالية  20 :29أن نسير في األرض  ،لنرى
قادر على النشأة الثانية في
كيف بدأ الخلق  ،وذلك حتى نؤمن بأنه ٌ
اليوم اآلخر  ،فيقول:
ئ اللـهُ الخلق ثُم يُعي ُدهُ إن َٰذلك على اللـه
أولم يروا كيف يُبد ُ
ير)العنكبوت .(19 :29 ،
يس ٌ
يروا في األرض فان ُ
ئ النشأة
ظ ُروا كيف بدأ الخلق ثُم اللـهُ يُنش ُ
قُل س ُ
ير )العنكبوت .(20 :29 ،
اآلخرة إن اللـه عل َٰى ُك ِّل شيءٍ قد ٌ
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وقد تم تنفيذ هذا اآلمر اإللهي من خالل تأسيس العلوم الحديثة التي
تبحث في بداية الحياة على األرض  ،مثل علم تاريخ اإلنسان
(األنثروبولوجيا) بفروعه األربعة (اآلثار واألحياء واللغة والثقافة)
 ،والعلوم الطبيعية األخرى  ،كعلم األحياء والفيزياء والكيمياء
والجيولوجيا والجغرافيا الطبيعية .وبمقارنة ما توصل إليه العلماء
من حقائق في هذه العلوم  ،عن بداية الخلق والتطور  ،مع ما تتضمنه
معاني آيات القرآن الكريم  ،تظهر حقيقة ساطعة للعيان  ،وهي أن
تلك اآليات الكريمة ما هي إال أدلة على أنها من عند عالم الغيب
والشهادة  ،حتى نؤمن بأنه الخالق العظيم  ،ومن ثم نتبع أوامره ،
ونتجنب نواهيه  ،فنفوز بسعادة الدارين  ،الدنيا واآلخرة.
 .3ثم يؤكد لنا ربنا هذا المعنى في اآلية الكريمة  ، 15 :50التي
تشير إلى أنه كان هناك ٌ
خلق أو ٌل للحياة على األرض  ،فيقول:
أفعيينا ب ۡٱلخ ۡلق ۡٱألو ۚل ب ۡل ه ُۡم فى ل ۡب ٍ ٍ۬
ق جديد (قاف .)15 :50 ،
س ِّم ۡن خ ۡل ٍ۬ ٍ
 .4وتخبرنا اآلية الكريمة  ، 30 :21أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،قد
جعل الماء شرطا ً لوجود الحياة  ،فتقول:
أولم ير الذين كف ُروا أن السماوات واألرض كانتا رتقًا
ي أفال يُؤمنُون (األنبياء :21 ،
ففتقناهُما وجعلنا من الماء ُكل شيءٍ ح ٍِّ
.)30
ولم يثبت أبدا ً أن هناك كائنات حية على األرض ال تحتوي على
الماء أو ال تحتاجه .وحتى في محاوالت علماء الفلك رصد وجود
حياة في الكواكب األخرى  ،فإنهم يبحثون عن وجود الماء فيها أوالً
 ،لعلمهم أن ال حياة بدون ماء  ،كما أخبرنا ربنا  ،سبحانه وتعالى ،
في هذه اآلية الكريمة.
وللا هو األول واألخر  ،وهو الحي القيوم  ،الذي بدأ الحياة في
السماوات واألرض  ،بمشيئته  ،وكالمه  ،وبنفخ روحه في كائناته
وبيديه أيضاً .فنحن نعلم مكونات الخاليا الحية في الكائنات البدائية
الوحيدة الخلية  ،وفي الكائنات المتقدمة المعقدة  ،ولكننا ال نعرف
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كيف بدأت الحياة في الخلية األولى  ،إال من خالل ما أخبرنا به للا
عن ذلك .فهو الذي أنزل أمره على الخلية األولى لتدب الحياة فيها
 ،فأصبح هذا األمر بمثابة البرمجية األساس  ،أي الصبغة الوراثية
األولى  ،المسؤولة عن قيام أعضاء الجسم بوظائفها كما ينبغي لها
أن تفعل  ،فهذه هي النفخة األولى من روح للا  ،التي بدأت الحياة
على األرض  ،وللا أعلم.
 .5اآلية الكريمة  ، 20 :30تخبرنا بأن للا  ،سبحانه وتعالى  ،قد بدأ
خلق اإلنسان من التراب  ،باإلضافة إلى الماء  ،كما ورد في اآلية
 30 :21السالفة الذكر:
ب ثُم إذا أنتُم بش ٌر تنتش ُرون (الروم :30 ،
ومن آياته أن خلق ُكم ِّمن تُرا ٍ
.)20

فالماء هو الشرط األساس لوجود الحياة  ،ولكن هذه اآلية الكريمة
قد أضافت التراب إلى الماء  ،في اإلشارة للخلق األول للحياة على
هذا الكوكب  ،بما في ذلك خلق اإلنسان .وقد تكرر ذكر الخلق األول
من التراب في خمس آيات أخرى  ،في القرآن الكريم]1[ .
 .6ونقرأ في اآلية الكريمة  ، 7 :32أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،قد بدأ
خلق اإلنسان من الطين:
ين (السجدة :32 ،
الذي أحسن ُكل شيءٍ خلقهُ َو َب َدأَ خلق اإلنسان من ط ٍ
.)7

والكلمة ذات الصلة في هذه اآلية هي "بدأ"  ،والتي تبين لنا بوضوح
أن خلق الحياة على األرض قد تم على مراحل  ،أي أنه لم يحدث
مرة واحدة .وهكذا  ،فإن الخلق األول لإلنسان قد بدأ من الطين.
وقد علمنا من اآلية  30 :21أن الماء هو الشرط األساس لوجود
ثان في اآلية  ، 20 :30باإلضافة
الحياة  ،ولكن التراب قد ذكر كشرط ٍ
إلى الماء  ،فيما يتعلق بخلق اإلنسان .أما هذه اآلية ( ، )7 :32فقد
ذكرت أن خلق اإلنسان قد بدأ من الطين  ،وفي ذلك تأكيد لآليتين
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السابقتين  ،ألن الطين ما هو إال تراب مخلوط بالماء .وما لدينا اليوم
من حقائق علمية يؤكد على أن الحياة قد بدأت في الطين  ،كما جاء
في اآلية الكريمة]2[ .
 .7اآلية الكريمة  11 :37تصف لنا الطين الذي خلقت فيه الحياة ،
بأنه كان طينا ً الزباً:
ب
ين الز ٍ
فاستفتهم أهُم أشد خلقًا أم من خلقنا ۚ إنا خلقناهُم ِّمن ط ٍ

(الصافات .)11 :37 ،

وقد أورد المفسرون الثالثة شرح الصحابة  ،بما في ذلك ابن عباس
 ،لمعنى "الزب"  ،فذكروا بأن الالزب هو الالصق  ،أي الذي
يلتصق بعضه ببعض  ،أو بما أصابه.
 .8اآلية الكريمة  ، 26 :15تزودنا بصفة أخرى للطين الذي تم
استخدامه في خلق الحياة على األرض  ،فتقول:
ون (الحجر .)26 :15 ،
ولقد خلقنا اإلنسان من صلصا ٍل ِّمن حمإٍ مسنُ ٍ
والصلصال هو الطين الجاف .أما الحمأ المسنون  ،فهو الطين المنتن
المتغير إلى سواد  ،كما ذكر المفسرون الثالثة من بين ما ذكروا من
المعاني.
وعلى ذلك  ،يمكن القول بأنه باختالط الماء بذلك الطين الجاف ،
فإنه أصبح رطبا ً  ،لزجا ً  ،والصقاً .وألنه كان يحتوي على عناصر
األرض األولية  ،مثل كبريتات الهيدروجين  ،كانت له رائحة منتنة.
وذلك يتفق تماما ً مع ما توصل إليه علماء األحياء  ،من أن الحياة قد
بدأت في المستنقعات  ،أو األماكن التي يختلط فيها الماء بتراب
األرض الذي يحتوي على العناصر األولية المختلفة  ،بما في ذلك
النتنة الرائحة منها مثل الكبريت  ،مكونا ً الطين المنتن اللزج]3[ .
 .9اآلية الكريمة  14 :55تؤكد لنا وصف الطين المستخدم في الخلق
األول  ،بأنه كان صلصاالً يشبه الفخار:
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خلق اإلنسان من صلصا ٍل كالفخار (ألرحمن .)14 :55 ،

والصلصال هو الطين الجاف .أما الفخار  ،فهو الطين المخبوز على
النار للتخلص من المياه الموجودة فيه  ،فيصبح قويا ً وصلدا ً .ولكنه
عندما اختلط بالماء  ،فإنه قد أصبح جاهزا ً لبدء الحياة فيه  ،ألن للا
 ،سبحانه وتعالى  ،جعل من الماء كل شيء حي  ،وللا أعلم.
 .10اآلية الكريمة  ، 14 :71تنص بوضوح على أن الخلق لم يحدث
مرة واحدة  ،وإنما حدث على مراحل أو أطوار متعددة  ،كما أشار
إلى ذلك الفعل "بدأ" في اآلية الكريمة  ، 7 :32الذي يفيد بأن خلق
اإلنسان من الطين كان المرحلة األولى من الخلق األول:
ارا (نوح .)14 :71 ،
وق ۡد خلق ُك ۡم أ ۡطو ً
واآليات الكريمة التالية تخبرنا عن أطوار خلق اإلنسان .فقد اشتمل
الخلق األول على خمسة أطوار  ،أو مراحل  ،وهي بث الحياة
والتسوية واالعتدال ونفخ الروح والتصوير .أما الخلق الثاني  ،فهو
في الرحم  ،ويشتمل أيضا ً على خمسة أطوار  ،أو مراحل  ،هي
النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم  ،كما توضحه الحقا ً اآلية
.14 :23
 .11وتخبرنا اآلية الكريمة  2 :6أن للا  ،عز وجل  ،بعدما انتهى
من المرحلة األولى من الخلق األول  ،أي بدء الحياة في الطين ،
شاء أن يترك خلقه ألجل مسمى عنده  ،أي لوقت محدد عنده ،
فيقول:
ين ثُم قضى أجالً وأج ٌل مس ًّمى عندهُ ثُم أنتُم
هُو الذي خلق ُكم ِّمن ط ٍ
تمت ُرون (األنعام .)2 :6 ،
وهكذا  ،شاء للا  ،عز وجل  ،أن يقضي أجالً  ،بعد الخلق األول ،
تاركا ً مخلوقاته وشأنها  ،وذلك قبل أن يعود لها بعد أجل مسمى عنده
 ،أي بعد وقت حدده هو .وبهذا  ،فإن هذه اآلية الكريمة تشير إلى
مفهومي الخلق والتطور .فالخلق إشارة إلى تدخل للا في مخلوقاته
بالتغيير والتحسين .أما التطور فهو ما يحدث للمخلوقات من تغير
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بعد ذلك  ،نتيجة للتفاعل والتكيف مع بيئتها الطبيعية واالجتماعية ،
وهذا هو جوهر نظرية التطور التي تسود كافة العلوم.
 .12يخبرنا للا  ،سبحانه وتعالى  ،في اآلية  1 :4أنه بدأ الخلق
نفس واحدة  ،وخلق منها زوجها .أما
األول للحياة على األرض من ٍ
الخلق الثاني  ،فهو في الرحم  ،نتيجة لتزاوج سائل الذكر وبويضة
األنثى  ،فيقول:
اس اتقُوا رب ُك ُم الذي خلق ُكم ِّمن نف ٍس واحدةٍ وخلق منها
يا أيها الن ُ
زوجها وبث من ُهما رجاالً كثيرا ً ونساء (النساء .)1 :4 ،
ويتفق علماء الطبيعيات على أن بداية الحياة على األرض كانت على
شكل كائنات عضوية وحيدة الخلية  ،كانت تتكاثر باالنشطار الثنائي
أوالً  ،أي باالنقسام إلى أزواج متساوية  ،ثم بتزاوج الذكور واإلناث
بعد ذلك في الخلق الثاني  ،داخل الرحم (انظر مزيدا ً من التفصيل
في الملحق رقم .)1
 .13اآلية الكريمة  7 :82تشير إلى المراحل الثالث األولى من خلق
اإلنسان  ،أال وهي بث الحياة في الخلية األولى  ،والتسوية ،
واالعتدال  ،فتقول:
الذي خلقك فسواك فعدلك (االنفطار .)7 :82 ،

فالمرحلة األولى من الخلق األول تمثلت في بث للا  ،سبحانه وتعالى
 ،الحياة في الخلية األولى في الطين .وهي مرحلة الكائنات البدائية
 ،التي يشترك اإلنسان فيها مع المخلوقات الحية األخرى  ،من خالل
الصبغة الوراثية األولى أو البرمجية األولى للحياة.
وبعد ذلك  ،كانت المرحلة الثانية  ،التي سوى فيها خلقه  ،أي بتمكين
أعضاء الجسم من القيام بوظائفها كما ينبغي  ،تلقائيا ً  ،فأصبحت
الكائنات أكثر تطورا ً  ،وصوالً إلى الحيوانات .ثم جاءت المرحلة
الثالثة  ،وهي خلق اإلنسان  ،بفصله عن عالم الحيوان  ،وذلك
بتمكينه من االعتدال  ،أي الوقوف على رجلين .وهذه المراحل
الثالث حقائق علمية تدرس اآلن في كتب اإلحياء.
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في تفسيره لكلمة "عدلك" في هذه اآلية الكريمة  ،أخذ الطبري بقراءة
التشديد  ،أي عدلك  ،بمعنى "أنهُ جعلك ُمعتد ًال ُمعدل الخلق ُمقو ًما".
ي الخلق ".أما ابن
وكذلك فعل القرطبي  ،فقال إنه "جعلك ُمعتد ًال سو ِّ
كثير  ،فكان أكثرهم وضوحاً .فلم يذكر التشديد  ،وإنما فسر القراءة
المخففة "عدلك" بأنه "جعلك سويًّا ُمستقي ًما ُمعتدل القامة ُمنتصبها".
وبناء على تفسير ابن كثير  ،فاالعتدال يتمثل في اعتدال القامة
وانتصابها  ،الذي ال يتأتى بالمشي على أربعة أرجل كالحيوانات ،
وإنما بالمشي على رجلين كاإلنسان .وزاد ابن كثير في تفسيره بإيراد
ي ٍ  ،عليه الصالة والسالم  ،الذي ذكر فيه كلمة "عدلك" ،
حديث النب ِّ
حيث قال:
" قال َّللا عز وجل :يا ابن آدم  ،أنى تُعجزني وقد خلقتُك من مثل
هذه  ،حتى إذا سويتُك وعدلتُك مشيت بين بُردين  ،ولْلرض منك
وئيد  ،فجمعت ومنعت  ،حتى إذا بلغت التراقي قُلت أتصدق وأنى
أوان الصدقة ؟"
ومعنى كلمة "عدلتُك"  ،في الحديث الشريف  ،أنك أيها اإلنسان قد
أصبحت قادرا ً على المشي بين البردين  ،نتيجة العتدال قامتك
ومشيك على رجلين  ،األمر الذي مكنك من جمع الثروات .وهذا
المعنى يستقيم تماما ً إذا كانت الباء مفتوحة  ،أي بردين .فالبردان
هما الفجر والعصر  ،أي للسعي لطلب الرزق طيلة النهار  ،من
الفجر وحتى قبل غروب الشمس .وقد وردت كلمة "البردين" بمعنى
الفجر والعصر  ،في حديث آخر للنبي  ،عليه الصالة والسالم ،
والذي قال فيه" :من صلى البردين دخل الجنة".
أما إذا كانت الباء مضمومة  ،أي بُردين  ،فيصعب تفسيرها .فالبُر ُد
في اللغة هو الكسا ُء المخطط .فهل مكن للا  ،سبحانه وتعالى ،
اإلنسان من اعتدال القامة والمشي على قدمين لكي يمشي بين
كساءين؟ واألصح في هذه الحالة هو فتح الباء  ،وللا ورسوله أعلم.
[ ]4
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 .14اآلية الكريمة  3 :64تشير إلى المرحلة الرابعة من خلق اإلنسان
 ،أال وهي جعله في أحسن صورة:
صور ُكم وإليه
خلق السماوات واألرض بالح ِّق وصور ُكم فأحسن ُ
ير (التغابن .)3 :64 ،
المص ُ
وزيادة في تكريم اإلنسان  ،فإن الخالق عز وجل  ،شاء أن يضيف
مرحلة رابعة من الخلق األول  ،صور فيها اإلنسان السوي في أحسن
الصور من حيث التناسق والرشاقة والجمال .والعجيب أن كثيرا ً من
الناس ال يحافظون على هذا التكريم اإللهي لهم  ،وذلك بتعاطيهم
للمواد الضارة بالجسم أو بكثرة األكل مع قلة الحركة  ،مما يؤدي
إلى اإلضرار بالجمال اإللهي  ،الذي منحه لهم أحسنُ الخالقين ،
ناهيك عن األمراض وما ينتج عنها من آالم (المزيد عن هذه
المرحلة الرابعة عند عرض اآلية  11 :7الحقاً).
 .15تخبرنا اآلية الكريمة  8 :82أن التركيبة الوراثية للمولود من
البشر يمكن أن تأخذ أية صورة شاءها للا  ،سبحانه وتعالي:
صور ٍة ما شاء ركبك (االنفطار .)8 :82 ،
ي ُ
في أ ِّ

ي  ،صلى َّللا عليه وسلم ،
وقد أورد الطبري وابن كثير حديث النب ِّ
الذي قال فيه" :إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها َّللا تعالى
ُك ِّل نسب بينها وبين آدم ".ووافقهما القرطبي في أن اآلية والحديث
يشيران إلى أن الجنين اإلنساني يمكن أن يظهر صفات ومالمح
األقارب وغيرهم من بني البشر  ،وحتى بعض مالمح الحيوانات.
ف على الرغم من أن الناس يختلفون في مظهرهم  ،من حيث الطول
والوزن ولون البشرة ومالمح الوجه  ،إال إنهم يحملون نفس الصفات
الوراثية لإلنسانية منذ المرحلة األولى من الخلق األول  ،مرورا ً بآدم
 ،وحتى والديهم .وهكذا  ،فأكبر االحتماالت أن تكون صورهم
مشابهة لصور الوالدين واألقربين  ،ولكن هناك احتماالت أخرى
بأال تكون صورة إنسان ما شبيهة باألقارب .بل إن بعض الناس ربما
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تظهر في صورهم مالمح من الحيوانات  ،وخاصة في األذنين
واألنف والفم والذقن والرقبة والعيون.
 .16اآلية الكريمة  29 :15تشير إلى المرحلة الخامسة من الخلق
األول لإلنسان  ،أال وهي نفخ روح للا فيه  ،فتقول:
فإذا سويتُهُ ونفختُ فيه من روحي فقعُوا لهُ ساجدين (الحجر :15 ،
.)29

وهذه اآلية الكريمة  ،التي تكررت نصا ً في  ، 72 :38تدل على أن
نفخ روح للا في اإلنسان كان المرحلة الخامسة من الخلق األول
لإلنسان  ،والتي سبقت أمر السجود آلدم .والدليل على ذلك استخدام
حرف الفاء في فعل األمر "فقعوا"  ،والذي يفيد الترتيب مع التعقيب
بال مهلة  ،أي التتابع الزمني المتالحم .أما في اآلية الكريمة 11 :7
 ،فإن أمر السجود آلدم قد جاء بعد التصوير بوقت طويل  ،كما يدلنا
على ذلك استخدام كلمة "ثم"  ،التي تفيد الترتيب مع التأخير  ،أي
التتابع الزمني البعيد.
وبالنسبة لماهية الروح  ،فما أوتينا من العلم عنها إال قليالً  ،كما ذكر
للا  ،سبحانه وتعالى  ،في اآلية الكريمة  .85 :17وهناك مناقشة
خفيفة عن ذلك  ،في الفصل التاسع من هذا الكتاب  ،ضمن مناقشة
العالقة ما بين العقل والنفس والروح والسعادة.
ونفخ روح للا  ،سبحانه وتعالى  ،في اإلنسان إنما هو تكريم له
ورفع لشأنه .فهذا الجزء من الصبغة الوراثية اإلنسانية هو الذي أدى
الكتساب اإلنسان صفاته الكريمة العديدة  ،مثل القدرة على التمييز
واال ختيار ما بين الخير والشر  ،والمنطق  ،والقدرة على االمتناع
عن الرذائل  ،والتخطيط  ،والتعبير  ،والسعي للعلم  ،والعمارة ،
كما ستتم مناقشته في الفصل الخامس من هذا الكتاب" :اإلنسانُ :
خليفةُ للا على أألرض".
 .20-17تشير اآلية الكريمة  11 :7إلى الحدث الفارق العظيم في
تاريخ اإلنسانية  ،والذي تم ذكره أيضا ً في اآلية الكريمة 29 :15
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أعاله .فبعدما أتم للا  ،سبحانه وتعالى  ،مراحل الخلق الخمس األولى
 ،التي شملت بث الحياة في الخلية األولى والتسوية واالعتدال
وتحسين الصورة ونفخ الروح  ،فإنه شاء أن يرفع مكانة اإلنسان
ويكرمه  ،بأمره للمالئكة أن يسجدوا له:
ِّ
ولقد خلقنا ُكم ثُم صورنا ُكم ثُم قُلنا للمآلئكة اس ُجدُوا آلدم فسجدُوا إال
إبليس لم ي ُكن ِّمن الساجدين (األعراف .)11 :7 ،
فقد وصل اإلنسان إلى درجة عقالنية و ُخلُقية متقدمة  ،أهلته أن يكون
عند حسن ظن خالقه به  ،فأكرمه باالتصال به وحيا ً  ،وجعله خليفة
له على األرض .وكان من مظاهر هذه المرحلة العقالنية المتقدمة
قيام اإلنسان باختراع وسائل االتصال من بدنية ولغوية  ،مما مكنه
من تبادل المعلومات واألفكار مع اآلخرين .وبالتالي فإن ذلك قد
ساعده على التكيف مع بيئته واستغالل مصادرها  ،مما أدى لتقدمه
وازدهاره.
وإذا ما قارنا قدرات اإلنسان العقلية واالتصاالتية مع قدرات أقرب
الحيوانات إليه  ،نجده قد تميز عنها بعدة صفات خلقية أهلته لذلك.
ومن أهم هذه الصفات أن اإلنسان يتميز بدرجة من الذكاء وحفظ
المعلومات أعلى بكثير من أي كائن حيواني آخر على ظهر األرض
 ،بحسب مقياس  ، EQالذي يقارن حجم الدماغ ووزنه بالنسبة إلى
الجسد  ،وذلك داخل الجنس الواحد وبين مختلف األجناس أيضاً]5[ .
أضف إلى ذلك أن الحنجرة موجودة على زاوية قائمة تمكن صندوق
الصوت فيها بالتحكم الدقيق بدخول وخروج الهواء مما مكن اإلنسان
من إنتاج أصوات محددة أصبحت بمثابة الوحدات األساسية في
اللغة .هذه هي الصفات األساسية التي ميزت اإلنسان  ،وهيأته
للتفكير واالتصال باآلخرين من جنسه ومن القدرة على تسلم الوحي
من ربه.
وبالنسبة للتقدم األخالقي لإلنسان  ،فأساسه البرمجية األخالقية التي
وضعها فيه خالقهُ  ،عز وجل  ،عندما نفخ فيه من روحه ()29 :15
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 ،والذي أدى إلى أن اإلنسان أصبح مجبوالً على الخير  ،كما أنه قد
أصبح قادرا ً على التمييز بين الخير والشر  ،وأعطاه خالقه حرية
االختيار في قراراته وأفعاله  ،ولذلك حقت محاسبته بناء على ذلك.
وتتمركز الناحية األخالقية للنفس اإلنسانية في مقدمة الدماغ  ،فيما
يعرف بالناصية  ،كما نعلم من دراسات العلماء المتخصصين في
الدماغ البشري  ،وكما ذكر للا  ،سبحانه وتعالى  ،ذلك في اآليات
 56 :11و.16-15 :96
إنِّي توكلتُ على اللـه ربِّي وربِّ ُكم ما من داب ٍة إال هُو آخ ٌذ بناصيتها إن
ربِّي عل َٰى صراطٍ مستق ٍيم (هود .)56 :11 ،
ألم يعلم بأن اللـه ير َٰى ﴿ ﴾١٤كال لئن لم ينته لنسف ًعا بالناصية ﴿﴾١٥
ناصي ٍة كاذب ٍة خاطئ ٍة ﴿( ﴾١٦العلق .)16 :15 :96 ،
والناصية في القواميس العربية هي الجبهة  ،وكذلك قال القرطبي
عنها في تفسيره لآلية  ، 56 :11وزاد بقوله أنها ما بين العينين من
الجبهة  ،وهذا بالضبط ما يقول به الباحثون في وظائف أجزاء الدماغ
البشري]6[ .
وقد اصطفى للا  ،سبحانه وتعالى  ،آدم ( ، )33 :3ليمثل البشرية
في سجال مهيب مع المالئكة  ،لكي يثبت لهم استحقاق اإلنسان لثقة
خالقه به  ،كيف ال وهو الذي خلقه بيديه ( .)75 :38فبدأت اآلية
الكريمة  7:11بذكر المرحلة األولى من الخلق األول  ،ثم ذكرت
المرحلة الرابعة على سبيل االختصار  ،وهي أحسن التصوير ،
وذلك من خالل مخاطبة للا  ،سبحانه وتعالى  ،لعباده من البشر ،
بصيغة الجمع .ثم ذكرت اآلية الكريمة آدم  ،عليه السالم  ،بصيغة
المفرد  ،إشارة إلى أنه أحد البشر الذين خلقهم وسواهم وعدلهم
وأحسن صورهم ونفخ فيهم من روحه .ولكن للا  ،سبحانه وتعالى
 ،اصطفى آدم من بينهم  ،كخير ممثل لهم في هذا الحدث العظيم.
وقد جاء هذا التكريم آلدم ونسله من بعده بنا ًء على صفاتهم الكريمة
السابقة الذكر ،وخاصة عبادتهم لل باالختيار ( ، )10 :90بينما يعبد
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المالئكة ربهم نتيجة لطبيعة خلقهم المجبولة على الطاعة (.)6 :66
كما أن البشر قادرون على اكتساب المعرفة ( ، )31 :2وهم أيضا ً
محبون لعمارة األرض ( ، )61 :11مندفعين إلى ذلك بعوامل ذاتية
فيهم]7[ .
وفي هذه اآلية الكريمة أيضا ً  ،يخبرنا ربنا  ،سبحانه وتعالى  ،أنه
أمر المالئكة بأن يسجدوا آلدم اعترافا ً منهم بعلو مكانته عليهم  ،هو
والمؤمنين من نسله بعد ذلك .فسجدوا أجمعين  ،إال إبليس  ،الذي
عصى أمر ربه محتجا ً بأنه أفضل من آدم خلقا ً  ،إذ خلقه للا من نار
بينما خلق آدم من طين  ،كما جاء في اآلية الكريمة .12 :7
وطلب إبليس من الخالق  ،عز وجل  ،أن يمهله وذريته  ،ليثبت له
أن اإلنسان ال يستحق ذلك التكريم  ،وأن أغلب الناس لن يكونوا
شاكرين لنعم للا عليهم .فقبل للا  ،سبحانه وتعالى  ،ذلك التحدي من
إبليس  ،لعلمه بصفة الخير التي وضعها في البشر .فأجل عقابه هو
وذريته وكل من يتبعه  ،سواء كانوا بشرا ً أم من الجن  ،كما جاء في
اآليات الكريمة  18-12 :7و ، 119 :11وكما هو مفص ٌل في الفصل
السادس من هذا الكتاب " :امتحانُ آدم أمام المالئكة  ،وال ُخ ُرو ُج من
الجنة".
 .21تخبرنا اآلية الكريمة  19 :14إلى أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،إن
قادر على إهالك البشر جميعا ً  ،ومحوهم من الوجود
شاء  ،فهو
ٌ
الحي على األرض  ،واستبدالهم بخلق جديد  ،كيف ال وهو الذي
خلق السماوات واألرض من قبل  ،ولخلقهن أكبر من خلق اإلنسان
( ، )57 :40فتقول:
َّللا خلق السماوات واألرض بال ِّ
حق إن يشأ يُذهب ُكم ويأت
ألم تر أن ِّ
ق جدي ٍد (إبراهيم .)19 :14 ،
بخل ٍ
وبإمكان علماء الطبيعيات أن يجدوا سندا ً من هذه اآلية الكريمة
لنظرياتهم عن انقراض كثير من أجناس الحيوانات التي سادت
األرض في العصور السابقة  ،مثل الديناصورات.
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وتخبرنا اآلية الكريمة أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،قد خلق السماوات
واألرض بالحق  ،أي في نظام متقن  ،خاصة في العالقات التي
تربط أجزاءه .فالموقع المثالي لْلرض في بعدها عن الشمس أدى
لوجود الحياة وازدهارها واستمرارها على ظهرها .كما أدى البعد
والقرب من خط االستواء  ،الذي يمثل أقرب نقطة ما بين الشمس
واألرض  ،إلى تكون األقاليم المناخية والبيئية المختلفة  ،وبالتالي
إلى التنوع المدهش في أنواع النباتات والحيوانات على سطحها.
ومن مظاهر اإلتقان أيضا ً أن نسبة المياه على األرض ()%70
تساوي نسبة المياه في جسم اإلنسان أيضاً .وباإلضافة إلى ذلك ،
فأن التوازن ما بين األكسجين وثاني أكسيد الكربون  ،وتكون طبقة
األوزون  ،الذي يحمي األرض من األشعة الكونية فوق البنفسجية
الضارة  ،هي أمثلة أخرى على خلق السماوات واألرض بالحق ،
كما تشير إليه اآلية الكريمة.
 .22أما اآلية الكريمة  ، 11 :76فإنها تخبرنا بأنه كان هناك زمن
اندثر فيه اإلنسان وانقرض  ،واختفى ذكره عن وجه األرض:
هل أت َٰى على اإلنسان ح ٌ
ورا (اإلنسان ،
ين ِّمن الدهر لم ي ُكن شيئًا مذ ُك ً
.)1 :76
وبإمكان علماء األحياء وتاريخ اإلنسان (األنثروبولوجيا)  ،على
وجه الخصوص  ،أن يجدوا سندا ً لفرضياتهم عن انقراض أجناس
إنسانية سابقة  ،فيما يعبرون عنه بالحلقة المفقودة بينها وبين األجناس
األخرى الالحقة .وهذه اآلية الكريمة أيضا ً تشير إلى قدرة الخالق ،
عز وجل  ،على إعادة خلق الكائنات الحية المنقرضة .وفي ذلك
إشارة لنا أيضا ً بالتفكير في قدرته  ،سبحانه وتعالى  ،على إعادة
الخلق في اليوم اآلخر  ،توطئة للحساب]8[ .
 .23تشير اآلية الكريمة  8 :32إلى الخلق الثاني لإلنسان  ،أي في
الرحم  ،الذي يتم فيه التكاثر بتزاوج سائل الذكر وبويضة األنثى ،
بعد أن كان بانقسام الخاليا في المرحلة األولى من الخلق األول ،
حيث يقول للا  ،سبحانه وتعالى:
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ين (السجدة .)8 :32 ،
ثُم جعل نسلهُ من ُ
سالل ٍة من ماءٍ مه ٍ

هذه اآلية الكريمة تصف النسل  ،أي التكاثر  ،بأنه نتيجة التحاد
كمية ضئيلة جدا ً من المواد المائية المنتجة من الذكر واألنثى  ،وهذا
وصف في غاية الدقة  ،وهو سابق لمعرفة اإلنسان الحديثة لذلك ،
وقبل اكتشاف الكاميرات المجهرية واستعمالها لهذا الغرض.
 .24وتعدد اآلية الكريمة  9 :32نعم للا  ،سبحانه وتعالى  ،على
اإلنسان  ،فتذكر أنه بعد مراحل الخلق األول  ،بما في ذلك التسوية
ونفخ الروح  ،أضاف للا نعما ً أخرى على اإلنسان تمثلت في السمع
والبصر والفؤاد  ،وهي نع ٌم عظيمة من للا لمخلوقاته  ،ولكن قليالً
من الناس يشكرونه على ذلك:
ثُم سواهُ ونفخ فيه من ُروحه وجعل ل ُك ُم السمع واألبصار واألفئدة
قليالً ما تش ُك ُرون (السجدة .)9 :32 ،
وهكذا  ،فإن للا  ،سبحانه وتعالى  ،قد منح الحياة لمخلوقاته  ،بما
في ذلك اإلنسان  ،ثم سوى خلقه  ،بقيام أعضاء الجسم بأداء وظائفها
تلقائياً .ولكنه  ،عز وجل  ،قد أكرم اإلنسان بإضفاء جزء آخر من
روحه  ،ميزه عن باقي مخلوقاته  ،بأن مكنه من التمييز ما بين الخير
والشر  ،وبالتالي من القدرة على االختيار في قراراته وأفعاله  ،كما
مر ذكره في شرح اآليات  56 :11و ( 16-15 :96للمزيد عن الروح
 ،انظر الفصل التاسع عن العقل والنفس والروح والسعادة  ،من
منظور إسالمي).
 .25تشير اآلية الكريمة  ، 17 :71إلى أوجه الشبه بين حياة اإلنسان
وحياة النبات  ،فتقول:
وٱَّللُ أ ۢنبت ُكم ِّمن ۡ
ٱألرض نبا ٍ۬ت ًا (نوح .)17 :71 ،
وهذه اآلية الكريمة تذكر اإلنسان بأنه يعود في أصله إلى الخلق
األول  ،الذي كان تحت سطح األرض  ،في المستنقعات المنتنة .ثم
بعد ذلك  ،تطورت الكائنات البدائية  ،فأخذت أشكاالً أخرى من
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الحياة  ،مثل النبات واإلنسان .فكالهما خرجا من األرض  ،للحياة
على سطحها  ،ثم يعودان إليها بعد الموت .وكما أن الحياة تدب من
جديد في بذرة النبات  ،بعد موته  ،بتوفر الضوء والماء والهواء ،
فإن الحياة ستدب في اإلنسان  ،بمشيئة للا  ،حين بعثه  ،في اليوم
اآلخر  ،كما تم مناقشته في الفصل الرابع والعشرين.
 .26وتفصل اآلية الكريمة  37 :18معنى اآلية الكريمة 14 :71

ارا"  ،بذكرها للخلق األول ثم لبعض أطوار الخلق
"وق ۡد خلق ُك ۡم أ ۡطو ً
الثاني  ،فتقول:
ب ثُم من
قال لهُ صاحبُهُ وهُو يُحاو ُرهُ أكفرت بالذي خلقك من تُرا ٍ
جالً (الكهف .)37 :18 ،
نطف ٍة ثُم سواك ر ُ

فذكر التراب هنا إشارة ٌ للخلق األول  ،أما ذكر النطفة فهو إشارة
للمرحلة األولى من الخلق الثاني في الرحم  ،والذي يشتمل على
أطوار  ،أو مراحل  ،كما ستوضحه اآلية الكريمة 14 :23
خمسة
ٍ
الحقاً .والنطفة هي بيضة المرأة التي تم تخصيبها  ،أو تلقيحها ،
بمني الرجل  ،وهي بداية المخلوق الجديد.
وذكر جنس الجنين  ،أي تسويته رجالً في هذه الحالة  ،بعد ذكر
النطفة  ،هو إشارة ٌ إلى ظهور العضو الجنسي الخارجي للجنين بعد
التخصيب بحوالي ستة أسابيع  ،لكن تمييز الذكور عن اإلناث يكون
ممكنا ً ابتدا ًء من األسبوع التاسع بعد التخصيب]9[ .
 .27واآلية الكريمة  11 :35تؤكد المعاني التي تضمنتها اآلية :18
معنى آخر  ،هو التكاثر بالتزاوج بين البشر:
 37وتضيف إليها
ً
جا (فاطر :35 ،
ب ثُم من نُطف ٍة ثُم جعل ُكم أزوا ً
وَّللاُ خلق ُكم من تُرا ٍ
.)11

 .28واآلية الكريمة  67 :40تضيف المرحلة الثانية للخلق الثاني
في الرحم  ،وهي العلقة:
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ب ثُم من نطف ٍة ثُم من علق ٍة ثُم يُخر ُج ُكم طفالً
هُو الذي خلق ُكم ِّمن تُرا ٍ
(غافر .)67 :40 ،
وتتحول النطفة إلى علقة  ،التي تشبه العلقة في شكلها وفي صفاتها
 ،حيث تتعلق بجدار الرحم الذي تمتص منه الدم  ،تماما ً كالعلقة التي
تتعلق بجسم اإلنسان أو الحيوان وتمتص الدم منه.
 .31- 29واآليات الكريمة  14-12 :23تذكر الخلق األول من طين
 ،ثم تجمل األطوار الخمسة المتتالية للخلق الثاني في الرحم:
ين ( )١٢ثُم جع ۡلن َٰـهُ نُ ۡطف ٍ۬ةً فى
ولق ۡد خل ۡقنا ۡٱإلنس َٰـن من ُ
سل َٰـل ٍ۬ ٍة ِّمن ط ٍ۬ ٍ
ٍ۬
ٍ۬
ين ( )١٣ثُم خل ۡقنا ٱلن ۡطفة علقةً فخل ۡقنا ۡٱلعلقة ُم ۡ
ضغةً فخل ۡقنا
قر ٍ۬ ٍار مك ٍ۬ ٍ
ۡ
ۡٱل ُم ۡ
ضغة عظ َٰـ ٍ۬ ًما فكس ۡونا ۡٱلعظ َٰـم ل ۡح ٍ۬ ًما ثُم أنشأن َٰـهُ خ ۡلقًا ءاخ ۚر فتبارك ٱَّللُ
أ ۡحسنُ ۡٱلخ َٰـلقين (( )١٤ألمؤمنون .)14-12 :23 ،
وهذه اآليات الكريمة تصف المراحل الخمسة للخلق الثاني في
الرحم  ،في غاية الدقة  ،كما تذكرها في تتابع دقيق أيضا ً أيدته
أبحاث علم األجنة الحديث .فالمرحلة األولى هي النطفة  ،أي
البويضة المخصبة التي تستمر لمدة أسبوع بعد التخصيب  ،وتتكاثر
خالياها باالنقسام خالل هذه المدة.
ثم تتحول النطفة إلى علقة خالل األسبوعين الثاني والثالث  ،وتلك
هي المرحلة الثانية  ،وهي تشبه العلقة في شكلها وفي صفاتها ،
كما مر ذكره عن معاني اآلية الكريمة .67 :40
وفي بداية األسبوع الرابع  ،وبالتحديد في اليوم الثاني والعشرين ،
يبدأ القلب بالنبض  ،وينتقل الجنين إلى المرحلة الثالثة من الخلق
في الرحم  ،وهي المضغة  ،التي تشبه قطعة لحم يمضغها الماضغ
 ،وال يظهر فيها شيء من األعضاء في البداية  ،ولكنها سرعان ما
تبدأ في التخلق  ،فتظهر األعضاء جلية في األسبوعين الرابع
والخامس.
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ثم تبدأ المرحلة الرابعة للخلق في الرحم  ،بتكون العظام قبل نهاية
األسبوع السادس بقليل  ،أي خالل اليومين الثامن والثالثين
واألربعين من تكون الجنين .ومع بداية األسبوع السابع  ،يتخلق
الهيكل العظمي الغضروفي  ،فيتصلب البدن  ،ويتميز الرأس من
الجذع  ،وتظهر األطراف.
أما المرحلة الخامسة  ،فتبدأ في نهاية األسبوع السابع وتستمر خالل
األسبوع الثامن  ،حيث تكتسي العظام باللحم  ،أي بالعضالت ،
ويكتمل خلق األعضاء واألجهزة الداخلية والخارجية للجنين  ،والتي
يستمر حجمها في النمو بعد ذلك]10[ .
 .32وهكذا  ،بينت لنا اآليات الكريمة السابقة الخلق األول للحياة
على هذا الكوكب ثم الخلق الثاني في الرحم  ،بأطوارهما الخمسة
في الحالتين .أما اآليات الكريمة التالية  ،فإنها تلفت نظر الناس إلى
بعض الظواهر الطبيعية والكونية من حولهم  ،ليتفكروا فيها ،
فيؤمنوا بالل  ،الخالق العظيم .ومن ذلك آياتٌ عن كيفية حدوث البعث
 ،وآياتٌ أخرى تدعوا إلى البحث في أسباب اختالف ألوان الناس
ولغاتهم  ،وفي طبيعة األرض  ،وفي العالقة ما بين األرض والقمر
والشمس  ،وما يعود ذلك عليهم من فوائد.
فاآلية الكريمة  92 :10تخبرنا أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،شاء الحفاظ
على بدن (جسد) فرعون بعد أن أغرقه  ،كما ورد في اآلية الكريمة
 ، 90 :10ليكون ذلك آية للناس  ،ودليالً على حدوث قصة خروج
بني إسرائيل من مصر  ،بما في ذلك معجزة فلق البحر بضربة من
عصا موسى  ،عليه السالم:
فاليوم نُن ِّجيك ببدنك لت ُكون لمن خلفك آيةً وإن كثيرا ً ِّمن الناس عن
آياتنا لغافلُون (يونس .)92 :10 ،
وهذه اآلية الكريمة متعلقة باألمر اإللهي الوارد في اآلية الكريمة
 ، 20 :29بالسير في األرض للتعرف على كيفية بدء للا للخلق .وقد
تم تنفيذ هذا اآلمر اإللهي من خالل تأسيس العلوم الحديثة  ،بما في
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ذلك علم التنقيب عن اآلثار القديمة  ،وهو الذي أدى إلى اكتشاف
األجساد المحنطة للفراعنة (المومياوات)  ،من ملوك مصر القدماء.
وقد أورد ابن كثير تفسيرا ً لآلية الكريمة  ،مؤداه أن بني إسرائيل
طلبوا من موسى  ،عليه السالم  ،أن يريهم جسد فرعون بعد غرقه
 ،ليتأكدوا من موته .فأمر للا  ،سبحانه وتعالى  ،البحر بأن يُلقي
بجسده إلى الشاطئ ليروه  ،وليتحققوا من موته.
وقد أغفل هذا التفسير سبب مشيئة للا  ،سبحانه وتعالى  ،في نجاة
بدن فرعون  ،أال وهو أن يكون ذلك البدن الناجي آية لمن يأتي خلف
فرعون  ،أي بعده .وال ينطبق ذلك على بني إسرائيل آنذاك  ،وهم
الذين عاصروا فرعون  ،وإنما ينطبق على البشرية عامة  ،بعد ذلك.
والتفسير األقرب لمعاني اآلية الكريمة أن بني إسرائيل قد عبروا
خليج السويس  ،عند منطقة ضيقة من طرفه الشمالي  ،يبلغ عرضها
حوالي اثنا عشر ميالً .وقد ألقى البحر بدن فرعون على الجانب
الغربي للخليج  ،حتى يجده المصريون ويرجعوا به  ،وليس على
الجانب الشرقي  ،حيث كان بنو إسرائيل .وهكذا  ،أخذه الجنود الذين
لم يغرقوا في البحر ورجعوا به إلى مصر  ،ليتم تحنيطه  ،جريا ً
على عادة المصريين القدماء إزاء ملوكهم وكبرائهم .وبالتالي ،
أصبح جسده آية لمن أتى خلفه (بعده) من البشر  ،حتى يومنا هذا.
وال يوجد اتفاق بين المؤرخين على من هو الفرعون الذي تشير إليه
اآلية  ،وذلك ألن الكتابات المصرية القديمة ال تذكر ذلك الحدث
تحديداً .كما أن كالً من القرآن الكريم والعهد القديم من الكتاب
المقدس لم يذكر اسمه .ولذلك  ،نجد آراء عديدة عمن كان ذلك
الفرعون وعن زمان خروج بني إسرائيل من مصر .ولكن دائرة
المعارف البريطانية ترجح الرأي الذي يتلخص في أن الفرعون الذي
رفض خروج بني إسرائيل مع موسى  ،عليه السالم  ،كان رمسيس
الثاني ( 1212-1279قبل الميالد) .أما الفرعون الذي تم خروجهم
في عهده فهو ابنه مرنبتاح (ميرنيبتاح)  1202-1212( ،قبل
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الميالد) .ويحظى هذا الرأي بتأييد جوشوا مارك  ،الذي ينفي أن
يكون رمسيس الثاني هو الفرعون الغارق.
ومن مؤيدي هذا الرأي أيضا ً موريس بوكاي  ،الذي قال بأن رمسيس
الثاني هو الذي كان يعذب بني إسرائيل  ،ولكنه مات أثناء لجوء
موسى  ،عليه السالم  ،إلى مدين .وهذا يعنى أن ابنه مرنبتاح هو
الذي لحق بهم وغرق في خليج السويس  ،أثناء تعقبه لهم فيه .وقد
عثر على مومياء جثته المحنطة في وادي الملوك بطيبة عام 1898
 ،مع المومياوات األخرى لفراعنة مصر .وفي عام  ، 1975اشترك
بوكاي مع مجموعة من األطباء في فحص جثة مرنبتاح المحنطة ،
فوجدوا أنه مات غرقاً .وقد كان هذا االكتشاف وغيره من الحقائق
العلمية الدقيقة في القرآن الكريم سببا ً في إسالمه  ،كما عبر عن ذلك
في كتبه ومقاالته ومقابالته]11[ .
 .35-33اآليات الكريمة  51- 49 :17تخبرنا عن نبوءات قد حدثت
وأخرى لم تحدث بعد  ،عن قدرة للا  ،عز وجل  ،على بعث الناس
للحساب في اليوم اآلخر:
وقالُوا أئذا ُكنا عظاما ً و ُرفاتا ً أإنا لمبعُوثُون خلقا ً جديدا ً (اإلسراء :17 ،
.)49

قُل ُكونُوا حجارة ً أو حديدا ً (اإلسراء .)50 :17 ،
ۡأو خ ۡل ٍ۬قًا ِّمما ي ۡ
صدُور ُكم (اإلسراء .)51 :17 ،
ڪب ُُر فى ُ
في تفسيرهم لهذه اآليات الكريمة  ،ذكر الطبري والقرطبي وابن
كثير  ،جزاهم للا خيرا ً  ،أن المشركين من قريش قد تحدوا الرسول
 ،عليه الصالة والسالم  ،متسائلين بصيغة استنكارية عن كيفية قدرة
للا  ،عز وجل  ،على بعث الناس من قبورهم للحساب في اليوم
اآلخر  ،بعدما يتحولون إلى عظام وتراب وغبار .فأوحى للا لرسوله
بأن يرد على تساؤلهم بأنه قادر على بعثهم  ،ليس فقط بعدما
يصبحون عظاما ً ورفاتا ً  ،وإنما أيضا ً حتى لو أصبحوا حجارة أو
حديدا أو أكبر من ذلك.
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ولم يذكر المفسرون الثالثة كيف يمكن أن يصبح اإلنسان حجرا ً أو
حديدا ً أو أكبر من ذلك  ،ألن العلم بتلك الحاالت من التغير لم يكن
متاحا ً في القرون التي عاشوا فيها .أما بالنسبة لزماننا هذا  ،فهذه
اآليات الكريمة تشير إلى حقائق علمية ونبوءات قد حدثت وأخرى
مستمرة في الحدوث.
فاآلية األولى ( )49 :17تقرر حقيقة عرفت منذ زمن بعيد  ،أال وهي
تحول الموتى إلى عظام ورفات  ،أو تراب .أما اآلية الثانية (:17
 )50فهي نبوءة لم تتحقق إال في القرن الثالث عشر للهجرة (التاسع
عشر للميالد)  ،بعد تأسيس العلوم الحديثة  ،خاصة علمي األحياء
وتاريخ اإلنسان (األنثروبولوجيا)  ،بما في ذلك فرع التنقيب عن
اآلثار التابع له .فقد تمكن علماء اآلثار من اكتشاف الحفريات النباتية
والحيوانية المختلفة  ،وصنفوها بناء على أنواعها وعلى األزمنة
التي عاشت فيها .ومن ضمن ذلك  ،تم اكتشاف حفريات إنسانية
عديدة في صخور مختلفة  ،معظمها حجرية وبعضها حديدية .وأدى
ذلك إلى تمكن العلماء من وضع تسلسل زمني لتلك الحفريات ،
باستخدام وسائل تقدير الحفريات التي تعود لْلزمنة الغابرة  ،مثل
وسيلة إشعاع الكربون 14-لقياس عمر الحفريات خالل السبعين ألف
سنة الماضية  ،ووسيلة البوتاسيوم-أرغون ألقدم من ذلك .وهكذا ،
فإن هذه اآلية الكريمة كانت بمثابة نبوءة بأن اإلنسان سيكتشف يوما ً
ما أن الموتى يمكن أن يصبحوا حجارة أو حديداً .عندها  ،سيعلم أن
ذلك هو كالم للا  ،سبحانه وتعالى  ،عالم الغيب والشهادة  ،الذي ال
يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء .وهكذا  ،فاآلية الكريمة
ترد على كفار قريش بأن للا سيبعثهم للحساب بعد موتهم  ،سواء
كانوا عظاما أو رفاتا ً أو حتي إن تحولوا إلى حفريات حجرية أو
حديدية.
وتضيف اآلية الكريمة  51 :17احتماالً خامسا ً لتحول جسم اإلنسان
(باإلضافة إلى العظام والرفات والحجارة والحديد)  ،وبأن ذلك أيضا ً
لن يحول دون بعثهم للحساب في اليوم اآلخر  ،مهما كانت المادة
التي يمكن ألجسامهم أن تتحول إليها .ولم يكن تصور حدوث هذا
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االحتمال ممكنا ً في القرون السابقة للقرن العشرين .فمنذ عقود قليلة
فقط  ،بدأ استخدام مواد مختلفة في جسم اإلنسان  ،بعضها معدنية
أقوى من الحديد  ،لمساندة العمود الفقري والعظام والمفاصل
واألسنان  ،وبعضها اآلخر شبيه بالخاليا اإلنسانية الستبدال خاليا
الفتق مثالً .أضف إلى ذلك عمليات زرع األعضاء  ،وعمليات
التجميل التي تؤدي إلى تغيير المالمح الخارجية لإلنسان .فهذه اآلية
الكريمة تشير إلى هذه االحتماالت الحالية والمستقبلية  ،التي يمكن
أن تؤدي إلى تغيرات في جسم اإلنسان داخليا ً وخارجيا ً  ،وتقول
للناس أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،سيبعثهم بعد موتهم للحساب  ،مهما
أدخلوا على أنفسهم من تغييرات]12[ .
 .36اآلية الكريمة  22 :30تلفت انتباه أهل العلم إلى دراسة ومحاولة
فهم اختالف ألوان الناس ولغاتهم  ،وذلك بالتفكر في تأثير عالقة
السماوات واألرض في ذلك االختالف:
الف ألسنت ُكم وألوان ُكم إن
ومن آياته خل ُق السماوات واألرض واخت ُ
في ذلك آليا ٍ
ت للعالمين (الروم .)22 :30 ،
تخاطب هذه اآلية الكريمة العلماء  ،في شتى العلوم االجتماعية
والطبيعية  ،وتدعوهم إلى اإليمان بالل .فهي تدعو علماء الطبيعيات
 ،خاصة المتخصصين منهم في دراسة بداية الكون  ،للنظر إلى
آيات القرآن الكريم  ،التي تخبر اإلنسان عن كيفية حدوث ذلك  ،كما
مر في الفصل الثالث .وبمقارنة معرفتهم عن بداية الكون مع ما
أنزله للا في كتابه العزيز عن ذلك  ،يتبين لهم أن ذلك الكتاب ال
يمكن أن يكون صادرا ً عن أحد من البشر  ،وإنما هو كالم للا  ،الذي
"ال يأتيه الباط ُل من بين يديه وال من خلفه ۖ تنزي ٌل ِّمن حك ٍيم حمي ٍد"
( ، )42 :41وهو بذلك رسالة للا للبشرية.
فاآلية الكريمة تخبرنا بأن اختالف ألوان البشر وألسنتهم (لغاتهم) له
عالقة بخلق السماوات واألرض  ،وهذا بالضبط ما نعرفه اليوم.
فالشكل البيضاوي (الشبه  -كروي) لْلرض يجعل أشعة الشمس
تصل أطرافها بمسافات مختلفة  ،أقصرها ما بين الشمس وخط
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اال ستواء  ،وأبعدها ما بينها وبين القطبين .ولذلك  ،فإن المنطقة
االستوائية هي أكثر المناطق الجغرافية حرارة  ،بينما تشكل
المنطقتين القطبيتين أكثر المناطق الجغرافية برودة على األرض.
ويشير السجل العالمي للمكتشفات األثرية إلى أن أقدم الحفريات
اإلنسانية عثر عليها في أفريقيا  ،ثم في آسيا  ،وبعد ذلك في أوروبا
 ،وأخيرا ً في قارتي العالم الجديد وجزره .وهذا التسلسل الزمني
ألعمار الحفريات إنما يعكس الهجرة اإلنسانية داخل أفريقيا أوالً ،
إلى شمال وجنوب خط االستواء  ،ثم من أفريقيا بعد ذلك  ،إلى آسيا
 ،فأوروبا  ،وأخيرا ً إلى األميركيتين وباقي أنحاء األرض.
وبما أن المنطقة االستوائية هي األقرب للشمس واألجرام السماوية
األخرى  ،فإنها أكثر عرضة لوصول األشعة فوق البنفسجية
المركزة  ،والضارة للكائنات الحية .وقد تكيف جسم اإلنسان  ،الذي
يعيش في هذه المنطقة  ،مع هذه الظاهرة بإحداث صبغة داكنة على
الجلد  ،تمنع تلك األشعة من اختراق الجلد إلى جسم اإلنسان .وهكذا
 ،فإن درجة تلون الجلد تزيد أو تنقص باالقتراب أو االبتعاد عن خط
تفسير الختالف ألوان البشر  ،من منطقة
االستواء  ،وفي ذلك
ٌ
جغرافية إلى أخرى.
وهناك فائدة هامة أخرى لتكيف جسم اإلنسان مع هذه الظاهرة
الكونية .ففي المنطقة االستوائية  ،يتم الحصول على الكميات
الضرورية من فيتامين دال بسهولة لتوفر أشعة الشمس القوية طيلة
العام .لكن قوة تلك األشعة تقل كلما ابتعدنا عن خط االستواء ،
وبالتالي تقل قدرة اإلنسان على تكوين فيتامين دال منها .فتكيف جسم
اإلنسان في المناطق البعيدة عن خط االستواء بالتخلص من تلون
الجلد ما أمكن  ،حتى يستطيع الجسم أن يمتص أكبر كمية ممكنة من
أشعة الشمس  ،مكونا ً ما يحتاجه من هذا الفيتامين الضروري لنمو
العظام.
ونتيجة للهجرات اإلنسانية المتعاقبة  ،لالستقرار بعيدا ً عن المنطقة
االستوائية  ،شماالً وجنوبا ً  ،أخذت درجة تلون الجلد تقل بنسبة البعد
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عن خط االستواء  ،حتى وصلت إلى أقل درجاتها شماالً  ،كما هو
الحال في شبه الجزيرة اإلسكندنافية وفنلندا وشمال روسيا  ،التي
تحد القارة القطبية الشمالية .ولو أن اليابسة األفريقية ممتدة لتصل
إلى القارة القطبية الجنوبية  ،لكان سكان جنوب أفريقيا شقرا ً وبعيون
زرقاء كاالسكندنافيين .وال ينطبق ذلك على اإلنسان فقط  ،وإنما
على أقرب الحيوانات إليه أيضاً .فقرود الشمبانزي من فصيلة ماكك
 ،الموجودة في شمال اليابان  ،شقر الوجوه والشعر وكذلك زرق
العيون .أما قرود المنطقة االستوائية األفريقية  ،سواء من الشمبانزي
أو الغوريال  ،فهي داكنة الجلد والشعر والعيون]13[ .
***
واختالف لغات البشر أيضا ً مرده للتكيف مع البيئات المختلفة على
األرض .فقد أدت الهجرات اإلنسانية المتعاقبة  ،بحثا ً عن مصادر
غذائية وحيوية جديدة  ،إلى االستيطان في مناطق جغرافية تزخر
بمصادر نباتية وحيوانية وطبيعية لم تكن معروفة من قبل .وأدى
ذلك إلى قيام القادمين الجدد لهذه المناطق باستحداث كلمات جديدة
لوصف تلك المصادر.
وكلما استوطنت مجموعة سكانية في منطقة ما  ،فإنها تأخذ في
توسيع حجم مفردات لغتها  ،لتشمل ما تعبر به عن تجارب أفرادها
وعن تعابيرهم الثقافية المختلفة  ،سواء كان ذلك في الجانب المادي
للثقافة مثل األشياء الملموسة واألدوات المستعملة  ،أو في الجانب
الالمادي (المعنوي) مثل األفكار والفنون واآلداب.
وتبدأ اللغة بشكل مبسط جدا ً  ،تتمثل في رطانة ال يفهمها إال
المتحدثين بها  ،ألنها ال تضم إال عددا ً صغيرا ً من الكلمات التي
تصل إلى حوالي ألفي كلمة  ،وغالبا ً ما تكون هجينا ً من كلمات
معروفة سابقة وأخرى مستحدثة .وبذلك  ،فإنها تمكن المتحدثين بها
من التعبير عن أنفسهم  ،مستخدمين أبسط وأقل مكونات ثقافتهم.
وعندما تستوطن جماعة سكانية منطقة جغرافية محددة المعالم ،
فإنها عادة تنعزل عن الجماعات األخرى  ،ويساعدها في ذلك وجود
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أية عوائق طبيعية كالصحاري والجبال والمياه والغابات .وبمرور
الزمن  ،فإن رطين أهل تلك الجماعة يتحول إلى لغة كاملة تدريجيا ً
 ،وذلك بازدياد عدد السكان وبتوسع ثقافتهم المادية والمعنوية.
وعندما يزداد عدد السكان في منطقة جغرافية  ،بينما تبقى مصادر
الغذاء على حالها أو تقل  ،تصبح الهجرة حالً الزما ً  ،سواء كان
ذلك قسريا ً أم اختيارياً .وبعد حدوث ذلك  ،فإن المهاجرين يستمرون
باستعمال لغتهم األصلية  ،ولكنهم يدخلون عليها تعديالت مختلفة مع
مرور الزمن  ،سواء في كيفية نطق الكلمات  ،أو في استحداث
مفردات جديدة .وهكذا  ،تظهر اللَّهجات المختلفة للغة الواحدة  ،مثل
اللهجات السورية والعراقية والمصرية والمغاربية للغة العربية ،
واللهجات األميركية واألسترالية للغة اإلنكليزية .وليس ذلك نهاية
المطاف بالنسبة للهجات  ،حيث من المحتمل أن تتطور لهجة ما إلى
لغة جديدة نتيجة للعزلة التامة عن اللغة األم .مثلما حدث للهجة
األنكلو -ساكسون  ،الذين هاجروا من ألمانيا للجزر البريطانية منذ
حوالي  1500سنه وانقطعت صالتهم باللغة األلمانية األم  ،فأصبحت
لهجتهم بمرور الزمن لغة جديدة  ،هي اللغة اإلنكليزية  ،التي تختلف
عن أصلها األلماني .ومثال ذلك أيضا ً  ،ظهور اللغة األمازيغية ،
بعد استيطان الحميريين والكنعانيين لبالد المغرب  ،وانعزالهم عن
أصولهم المشرقية العربية]14[ .
وعندما تلتقي جماعات من المتحدثين بلغات مختلفة في مكان واحد
 ،كمدينة أو ميناء  ،وتحتم الظروف على أفرادها أن يتواصلوا لغويا
مع بعضهم البعض  ،فإنهم يلجئون إلى استحداث لغة خاصة جديدة
 ،هي خليط من اللغات التي يتحدثون بها .ومثال ذلك  ،اللغات
المستحدثة من خلط اللغات الفرنسية واإلنكليزية واإلسبانية في البحر
الكاريبي  ،واللغات التي تخلط العربية باللغات األفريقية  ،مثل
النوبية والجوبية  ،أو التي تخلط العربية باللغات األوروبية  ،مثل
اللغة المالطية .وفيما بعد  ،يتطور هذا الخليط اللغوي إلى لغة قومية
كاملة  ،يتم تعليمها للطالب في المدارس  ،وتستعملها الحكومات
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ووسائل اإلعالم فيما يصدر عنها من وثائق وأخبار مكتوبة
ومسموعة ومرئية.
وقد أدى الغزو االستعماري األوروبي لباقي قارات العالم إلى فرض
اللغات األوروبية على شعوب المستعمرات  ،فطغت اللغات
األوروبية على اللغات المحلية وحلت محلها نهائيا ً  ،كما حدث في
األميركيتين وأستراليا  ،حيث حلت اللغات اإلنكليزية والفرنسية
واإلسبانية والبرتغالية نهائيا محل اللغات المحلية .أما في أفريقيا
وآسيا  ،فقد بقيت اللغات األوروبية كلغات رسمية لكثير من الدول
حتى بعد استقاللها عن المستعمرين األوروبيين .ومثال ذلك في آسيا
 ،أن اللغة اإلنكليزية بقيت كلغة رسمية في الهند وباكستان
وسنغافوره وماليزيا .ومثال ذلك في أفريقيا  ،أن اإلنكليزية بقيت
كذلك في نيجيريا وجنوب أفريقيا  ،والفرنسية في تشاد والنيجر ،
والبرتغالية في موزمبيق  .،ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى أن
األوروبيين قد أوجدوا نخبا ً متعلمة من أهالي المستعمرات تتواصل
باللغات األوروبية في إدارة الدولة وفي اإلعالم والتعليم .وبعد
االستقالل  ،استمرت تلك النخب في استخدام اللغات األوروبية.
وساعد في ذلك أحيانا ً وجود عدة لغات قومية في البلد الواحد  ،كما
هو الحال في الهند ونيجيريا .فكان استخدام اللغات األوروبية بمثابة
لغة مشتركة بين المتحدثين بلغات محلية مختلفة .وباستمرار تعليم
اللغات األوروبية في المدارس واستعمالها في اإلعالم وفي أجهزة
الدولة المختلفة  ،استقرت وتجذرت في تلك الدول]15[ .
والخالصة أن اآلية الكريمة  22 :30تشير إلى أن اختالف الناس في
ألوانهم ولغاتهم له عالقة باختالف البيئات الطبيعية التي يعيشون
فيها لزمن طويل  ،في أجيال متعاقبة .كما أنها تشير إلى أن
االختالف في تلك البيئات مرده إلى الشكل البيضاوي لْلرض ،
وإلى عالقة األرض بالشمس واألجرام السماوية األخرى.
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 .39-37اآليات الكريمة التالية تشير أيضا ً إلى بعض الحقائق
العلمية عن األرض والقمر والشمس  ،وعن العالقة بينها  ،وعن
كيفية تأثير تلك العالقة على اإلنسان:
خلق السماوات واألرض بالح ِّق يُك ِّو ُر الليل على النهار ويُك ِّو ُر النهار
على الليل وسخر الشمس والقمر ُك ٌّل يجري ألج ٍل ُمس ًّمى (الزمر ،
.)5 :39
وجعلنا الليل والنهار آيتين ۖ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار
ُمبصرة ً لِّتبتغُوا فض ًال ِّمن ربِّ ُكم ولتعل ُموا عدد السِّنين والحساب ۚ و ُكل
شيءٍ فصلناهُ تفص ً
يال (اإلسراء .)12 :17 ،
س ينبغي لها أن تُدرك القمر وال اللي ُل ساب ُق النهار ۚ و ُك ٌّل في
ال الشم ُ
فلكٍ يسب ُحون (يس .)40: 36 ،
فاآلية  5 :39تخبرنا عن تتابع الليل والنهار وعن عالقة األرض
بالشمس والقمر  ،التي تحكمها دورات زمنية محددة .فتتابع الليل
والنهار يحدث نتيجة لدوران األرض حول نفسها وأمام شمسها ،
ويؤدي ذلك إلى تنظيم أنشطة الكائنات الحية ما بين عمل وراحة ،
اعتمادا ً على ذلك التتابع المنتظم .كما أن دوران األرض حول
الشمس  ،فينتج عنه تنوع الفصول السنوية من صيف وخريف وشتاء
وربيع  ،مما يؤدي إلى التنوع المعروف في أنشطة الكائنات الحية
 ،بما في ذلك اإلنسان  ،على األرض.
أما وصف خلق السماوات واألرض "بالحق"  ،فإنه إشارة إلى البعد
المثالي لْلرض عن الشمس .فلو كانت بعيدة جدا ً عن الشمس ،
لكانت في ليل بدون نهار  ،ولكانت في غاية البرودة أيضا ً  ،مما
يجعلها غير مالئمة لحياة الكثير من الكائنات  ،وخاصة اإلنسان.
ولو كانت صغيرة الحجم وقريبة من الشمس  ،كعطارد والزهرة ،
لما كانت صالحة للحياة  ،نظرا ً لحرارتها الشديدة .لكن للا  ،سبحانه
وتعالى  ،جعلها في موقع مثالي من الشمس  ،حتى تكون معتدلة
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الحرارة ومتوازنة التتابع والتداول ما بين الليل والنهار وما بين
الفصول أيضاً.
وكما أن للشمس تأثير على حياة الكائنات على األرض  ،فإن للقمر
فوائد عدة أيضاً .فهو ضياء في الليل  ،وهو مسببٌ لمد البحار
وجزرها  ،ومالحظة ظهوره وأفوله حسابٌ لْليام والشهور
والسنين .ولكون الشمس والقمر يجريان ألجل مسمى  ،أي لدورات
زمنية محددة لكل منهما  ،فإن ذلك ساعد اإلنسان في اكتشاف التقويم
الزمني لتنظيم حياته وأنشطته المختلفة خالل السنة  ،كما أن ذلك
أدى لعلم الحساب  ،كما تخبرنا اآلية الكريمة .12 :17
أما اآلية  ، 38 :36فإنها تشير إلى حقيقة أن األرض والقمر والشمس
لها أفالك محددة تدور فيها .فمنذ آالف السنين  ،الحظ األنسان
التغيرات الشهرية التي تحدث على األرض نتيجة لدوران القمر
حول األرض وعالقته معها .كما الحظ التغيرات الفصلية  ،نتيجة
لدوران األرض حول الشمس .لكنه لم يكن بمقدوره معرفة دوران
الشمس حول مركز مجرتنا  ،درب التبانة  ،إال حديثا ً جداً .فقد أصبح
من المعروف علميا ً اآلن  ،ومنذ عقود قليلة فقط  ،أن الشمس تدور
حول مركز المجرة مرة كل حوالي  225مليون سنة  ،وهذا يعني
أنها قد أكملت حوالي  22دورة خالل الخمسة باليين سنة السابقة من
عمرها .وقد أشارت هذه اآلية الكريمة لتلك الحقيقة العلمية قبل أربعة
عشر قرنا ً من اكتشاف اإلنسان لها  ،فسبحان للا  ،عالم الغيوب ،
الذي ال يخفى عن علمه شيء في األرض وال في السماء]16[ .
 .40اآلية الكريمة  30 :79تشير إلى حقيقة أن األرض تشبه البيضة
في شكلها  ،أي أنها ليست مربعة أو مستطيلة  ،كما اعتقد كثير من
الناس في األزمنة الماضية  ،كما أنها ليست دائرية تماماً:
واألرض بعد ذلك دحاها (النازعات .)30 :79 ،
وقد فسر الطبري كلمة "دحاها" بمعنى بسطها للرزق  ،وأضاف
اآلية التالية لها" :أخرج منها ماءها ومرعاها" (النازعات )31 :79 ،
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 ،كشرح لها .وتبعه القرطبي في ذلك الشرح والمعنى .وشرحها ابن
كثير بالمثل  ،لكنه لم يتطرق إلى المعنى اللغوي للكلمة.
وهناك معنى آخر أكثر دقة وصلة لكلمة "دحاها" في هذه اآلية
الكريمة  ،وهو أنه  ،سبحانه وتعالى  ،جعلها على شكل البيضة ،
أي أقرب ما تكون إلى شكل الدائرة .ولم يسمع مؤلف هذا الكتاب
تلك الكلمة في بالد المشرق العربي  ،ولكنه سمع االسم المشتق منها
أثناء وجوده في ليبيا ( .)1976-1972فالليبيون يقولون عن بيضة
الدجاج والطيور بأنها "دحية"  ،وكذلك يقال لها في باقي بالد
المغرب العربي.
وهذا المعنى يؤيده ما جاء في معجم المعاني الجامع  ،عن تعريف
ومعنى كلمة "دحية ".فقد عرفها المعجم الجامع بأنها البيضة  ،وحتى
أنه شرحها بإيراد اآلية الكريمة  ، 30 :79التي تصف األرض بأنها
تشبه البيضة في شكلها" :د َحى للاُ األرض  ،دحاها  ،بسطها ومدها
ووسعها  ،على هيئة بيضة للسكنى واإلعمار]17[ ".
وتشبيه شكل األرض بالبيضة (الدحية) هو أدق ما يمكن استخدامه
لوصفها  ،وذلك ليس فقط لتصحيح اعتقاد الناس في األزمنة السابقة
 ،وإنما أيضا ً ألنها ليست دائرية الشكل تماماً .فقد أثبتت القياسات
الدقيقة أنها كذلك .وهكذا  ،كان تشبيه شكلها بالبيضة هو أكثر دقة
من تشبيهها بالدائرة الكاملة.
وقد أدى الشكل البيضاوي لْلرض أن يصلها ضوء الشمس بمسافات
مختلفة  ،أقصرها على خط االستواء وأطولها على القطبين .وهكذا
 ،أصبحت المنطقة االستوائية هي األعلى حرارة ألنها أقرب مناطق
األرض إلى الشمس  ،بينما أصبح القطبان الشمالي والجنوبي هما
األكثر برودة على األرض  ،ألنهما األبعد عن الشمس .وتمتعت
المناطق الجغرافية الواقعة فيما بين القطبين وخط االستواء شماالً
وجنوبا ً بتدرج في الطقس حتى االعتدال.
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وقد أدى التنوع المناخي الناتج عن ذلك إلى تكون األقاليم النباتية ،
مثل األقاليم االستوائية ذات الغابات المطيرة  ،واألقاليم الجافة شماالً
وجنوبا ً بعد ذلك لقلة األمطار فيها  ،ثم األقاليم الرطبة لكونها أكثر
مطرا ً  ،وأخيرا األقاليم القطبية التي تنعدم الحياة النباتية فيها نظرا ً
ألنها مغطاة بالثلج والجليد طيلة العام]18[ .
 .41اآلية الكريمة  41 :13تفسر لنا السبب في أن األرض بيضاوية
الشكل  ،وليست دائرية تماما ً  ،فتقول:
صہا م ۡن أ ۡ
طرافها (أالرعد .)41 :13 ،
أول ۡم ير ۡوا أنا ن ۡأتى ۡٱأل ۡرض ننقُ ُ
والمعنى أن أطراف األرض الخارجية تتناقص بفعل عوامل الطقس
المختلفة  ،من رياح وأمطار وسيول وعواصف وأعاصير  ،األمر
الذي يؤدى لنقصان شكلها عن أن يكون دائرة كاملة.
 .42اآلية الكريمة  31 :79تشرح لنا نتيجة كون األرض بيضاوية
الشكل فتقول:
أخرج منها ماءها ومرعاها (النازعات .)31 :79 ،

أي أن الشكل البيضاوي لْلرض أدى إلى تنوع أقاليمها المناخية ،
وما نتج عن ذلك من تنوع في الحياة النباتية وكميات األمطار .وقد
شجع ذلك التنوع أن تهاجر الجماعات اإلنسانية إلى األقاليم الغنية
بالمياه والحياة النباتية بحثا ً عن المراعي واألراضي الخصبة ،
وبالتالي إلى تعمير األرض بسكنى أقاليمها المختلفة .كما أدى ذلك
أيضا ً إلى التنوع في ألوان الناس وفي ثقافاتهم  ،بما في ذلك لغاتهم
 ،كما تقدم ذكره.
 .43اآلية الكريمة  45 :24تذكرنا بأن الخلق األول كان في الماء ،
وأن الخلق الثاني في الرحم هو أيضا ً من ماء الذكر وبويضة األنثى
 ،ثم تخبرنا عن كيفية تحرك الدواب على األرض بالزحف على
البطن أو بالمشي على رجلين أو بالمشي على أربع  ،فتقول:
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وَّللاُ خلق ُكل داب ٍة من ماء فمن ُهم من يمشي على بطنه ومن ُهم من
يمشي على رجلين ومن ُهم من يمشي على أرب ٍع يخلُ ُق َّللاُ ما يشا ُء إن
ير (النور .)45 :24 ،
َّللا على ُك ِّل شيءٍ قد ٌ
وهذا التنوع في حركة الدواب على األرض إنما جاء بما يتناسب مع
قدرات كل منها على التكيف مع بيئاتها وأرزاقها .ونحن نعلم اآلن
أن الطيور تمشي على رجلين وأن جميع الحيوانات تمشي على
أربعة أرجل  ،فيما عدا الكنغر  ،الذي يمشي على رجلين .أما بالنسبة
لسكان أفريقيا وآسيا وأوروبا  ،أي العالم القديم  ،فإنهم لم يكونوا
على دراية بوجود مثل ذلك الحيوان الذي يمشي على رجلين  ،في
أستراليا  ،التي لم تكتشف إال بعد أكثر من تسعمائة سنة من التنزيل.
لكن للا أخبرنا بذلك  ،كدليل على أن القرآن من عنده  ،فسبحان عالم
الغيب والشهادة  ،أحسن الخالقين.
ا ْل ُخالصَةُ
بدأ للا  ،سبحانه وتعالى  ،بخلق الحياة على األرض  ،ثم تركها
لتتطور  ،نتيجة للتكيف مع البيئات المختلفة على هذا الكوكب  ،مع
حين إلى آخر  ،يحدده
تدخله  ،عز وجل  ،لتحسين مخلوقاته  ،من ٍ
هُو .وكان الخلق األول بالنسبة لإلنسان في خمسة أطوار رئيسة هي
بث الحياة والتسوية واالعتدال وتحسين الصورة ونفخ الروح.
ويعادل ذلك خمسة أطوار أخرى من الخلق الثاني في الرحم  ،وهي
النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم.
وتثبت الحقائق العلمية التي تتضمنها معاني اآليات الكريمة التي
ذكرت في هذا الفصل أن القرآن الكريم هو كتاب للا ورسالته
للبشرية .فلم تكن هذه الحقائق معروفة ألهل العلم  ،ال في زمن
التنزيل وال ألكثر من ثالثة عشر قرن بعد ذلك  ،إلى أن بدأ تأسيس
العلوم الحديثة في القرن الثالث عشر للهجرة  ،الموافق للقرن التاسع
عشر للميالد.
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ومما يزيد في أهمية موضوع هذا الفصل  ،أي الخلق والتطور  ،أنه
إسهام في توضيح العالقة بين الدين والعلم .والحقيقة أن دين للا
الحق  ،اإلسالم  ،هو العلم الحق  ،ألنه قد أتى من الحق  ،جل وعال.
وكما بينت اآليات الكريمة في هذا الفصل  ،فإنه ال يوجد تناقض بين
الدين والعلم  ،وال بين خلق اإلنسان وتطوره .فكالهما تما بعلم للا
وبمشيئته.
===================== ==========================

ق األو ُل
ال ُم ْل َح ُ
األرض
بدايةُ الحيا ِة على
ِ
قصة الحياة على األرض  ،كما يكتبها علماء الطبيعيات  ،تكاد تكون
متطابقة مع ما أشارت إليه اآليات الكريمة التي تم استعراضها في
هذا الفصل من الكتاب .وخالصة ذلك أن الحياة قد بدأت في الطين
الدفء الرطب والمنتن  ،حيث يختلط الماء بالعناصر األساسية
لْلرض .وبعد ذلك  ،أصبح األكسجين وضوء الشمس ضروريان
الستمرار الحياة وتطورها على هذا الكوكب .ولم يعرف العلماء
حتى اآلن تفسيرا ً قاطعا ً لبداية الحياة في الخلية  ،كما عجزوا عن
تفسير حدوث التغيرات الفجائية الهامة  ،التي أشاروا إليها
بالطفرات .لكن ذكر القرآن الكريم لجوهر الحقائق العلمية التي
توصل إليها العلماء حديثا ً هو الدليل على أن هذا الذكر من عند للا
 ،الذي خلق الخلية األولى وبث الحياة فيها  ،وكان تدخله من آن إلى
آخر هو سبب التغيرات الفجائية الهامة  ،أي الطفرات  ،كما سماها
علماء األحياء.
وفي تقدير علماء الطبيعيات أن الحياة بدأت على األرض منذ حوالي
 3.8بليون سنة .وكانت البداية عبارة عن الكائنات وحيدة الخلية ،
البدائية النواة ( ، )unicellular prokaryotic cellsوالتي كانت تتكاثر
باالنقسام إلى أزواج متساوية  ،في عملية تعرف باالنشطار الثنائي
( .)binary fissionثم ظهرت الكائنات وحيدة الخلية  ،المعقدة
(الحقيقية) النواة (.)eukaryotes

 .4الخلقُ والتطو ُر في القُرآن الكريم

93

وكان جو األرض يحتوي على ثاني أكسيد الكربون  ،وبخار الماء
 ،وأول أكسيد الكربون  ،والهيدروجين  ،والنيتروجين  ،باإلضافة
إلى عناصر أخرى .وكانت الحياة نتاج تفاعالت كيميائية بين
عناصر األرض والطاقة المنبعثة من الشمس والبراكين وعواصف
الرياح والبرق .فأدت تلك التفاعالت إلى إنتاج الجزيئات العضوية
( ، )organic moleculesالتي تعتبر المكونات األساسية الضرورية
للحياة.
ومنذ حوالي  630مليون سنة  ،ظهرت الكائنات المتعددة الخاليا
والمعقدة (الحقيقية) النواة ( ، )eukaryotesأي الحيوانات ذات
األجسام الطرية  ،أول األمر في المحيطات .وأهم ما في األمر  ،أن
الحقيقة العلمية التي تقول بأن الحياة قد بدأت في الماء  ،كانت نتيجة
أبحاث أجراها في القرن العشرين الميالدي كل من العالم الروسي
أ .إ .أوبارين  ،واإلسكتلندي ج ب س هالدين  ،واألميركيين ستانلي
مللر وهارولد يوري* .
وهناك باحثون آخرون قالوا بفرضية أن التفاعالت الكيميائية األولى
 ،أي البلمرات ( )polymerizationsالتي أدت لبداية الحياة  ،يمكن أن
تكون قد حدثت في الشقوق الموجودة على أرضية المحيطات العميقة
 ،التي تخرج منها المياه الساخنة وأول أكسيد الكربون والمعادن
األخرى  ،مثل كبريتات ( )sulfidesالحديد والنيكل .فتلك البيئة كانت
أفضل لحماية تلك التفاعالت من سطح األرض  ،الذي كان دائم
التعرض لضربات النيازك  ،الكارثية التدمير .وفي هذه األيام  ،تنتج
العيون الساخنة سالئف ( )precursorsالجزيئات الحية والغذاء الغني
بالطاقة  ،بما في ذلك المركبات العالية التخفيض  ،وكبريتيد
الهيدروجين  ،والميثان.
وتشير فرضية أخرى  ،حول كيفية بداية الحياة على األرض  ،إلى
أن التفاعالت العضوية ( ، )organic polymersالتي تشكل أحجار
البناء الكيميائية األساسية  ،يمكن أن تكون قد تكونت على أسطح
الصخور والطين  ،وليس على قيعان المحيطات والبحار البدائية.
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فالطين  ،الذي يتألف من جزيئات الصخور المفككة  ،هو احتمال
واعد لكونه الموقع المناسب للتفاعالت الكيميائيات األولى
( )polymerizationsألنه يضم األحاديات العضوية ( organic
 )monomersوأيونات الزنك والحديد  ،التي يمكن أن تكون قد سهلت
تلك التفاعالت .وقد أكدت التجارب المخبرية أن التفاعالت العضوية
تتكون من األحاديات بطريقة عفوية  ،على أسطح الصخور والطين
(سولومون  ،بيرغ  ،مارتن ** .)387-385 :2006 ،
وقد أدى تراكم الجزيئات العضوية إلى تكون دهنيات ()protobiont
ما قبل الخلية .لكن تطور ما قبل الخلية إلى خلية حية يبقى لغزا ً لم
يحله العلماء  ،وربما يؤدي فهم تكاثر الجزيئات إلى تزويدهم ببعض
المعلومات الالزمة لحل ذلك اللغز .وقد وجد علماء األحياء أن
المعلومات الوراثية للخاليا الحية مخزنة في األحماض النووية
) ، (DNAوالتي يمكن فهمها على أنها حاملة لرسالة  ، RNAأي
مسلسل األحماض األمينية في البروتينات .وهناك حقيقة لها أهمية
خاصة  ،وهي أن كال ال  DNAوال  RNAيمكنهما التكون عفويا ً على
الطين  ،وأنهما قادرتان على تكرار نفسيهما .ويفترض علماء
األحياء أن  RNAوجدت على األرض قبل  .DNAلذلك  ،فإن الشفرة
الوراثية القادرة على تكرار نفسها  ،والتي تتكون على الطين  ،كانت
صلة الوصل بين الجزيئات العضوية والخلية الحية (سولومون ،
بيرغ  ،مارتن .)389-388 :2006 ،
وبعد ذلك  ،أصبحت المعلومات الوراثية المخزنة في جزيئات
الحمض النووي ( )DNAقادرة على تكرار نفسها وعلى االنتقال
للخاليا الجديدة  ،خالل عملية انقسام الخاليا (سولومون  ،بيرغ ،
مارتن  .)66 ، 2 :2006 ،ويعتبر االنشطار الثنائي للتكاثر في الكائنات
وحيدة الخلية  ،البدائية النواة ( )unicellular prokaryotic cellsمثال
على انقسام الخاليا (سولومون  ،بيرغ  ،مارتن .)466 :2006 ،
وعلى الرغم من أن العلماء يتفقون على أن أقدم الخاليا المتحفرة
تعود تاريخيا ً إلى أكثر من بليوني سنة مضت  ،إال أنه قد تم اكتشاف
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حفريات دقيقة في غرينالند تفيد بأنه كان هناك خاليا لكائنات وحيدة
الخلية  ،بدائية النواة  ،قبل حوالي  3.8بليون سنة .وكانت هذا الخاليا
تحصل على ما تحتاجه من الطاقة من الجزيئات العضوية المتاحة.
وتطورت تلك الكائنات بحدوث طفرة لها  ،مكنتها من الحصول على
الطاقة من ضوء الشمس  ،وطفرة أخرى بعد وقت أطول  ،مكنتها
من الحصول على الهيدروجين  ،بانقسام الماء  ،مثلما حدث مع
البكتيريا الزرقاء ( .)cyanobacteriaوكانت تلك هي الكائنات الحية
الضوئية ( ، )photosyntheticالتي كانت موجودة على األرض من
حوالي  3.1إلى حوالي  3.5بليون سنة مضت.
ومنذ حوالي بليوني سنة  ،كانت البكتريا الزرقاء قد تمكنت من إنتاج
كمية كافية من األكسجين  ،األمر الذي أدى إلى تغيير الغالف الجوي
لْلرض بطريقتين .فأوالً  ،ظهرت كائنات هوائية ( )aerobesحية
جديدة  ،تمكنت من التكيف مع توفر األكسجين  ،فاستخدمته في إنتاج
الطاقة بطريقة فعالة .فقد كانت تلك الكائنات الحية تنتج األكسجين
وثاني أكسيد الكربون بشكل منتظم  ،مما أدى إلى السماح لْلكسجين
باالستمرار كعنصر ثابت الوجود نتيجة الستمرار إنتاجه .وهذا
بدوره أدى إلى إنتاج الطاقة بفعالية في المحيط الحيوي لْلرض
( .)biosphereوثانيا ً  ،أدى تكون طبقات متراكمة من األكسجين في
الجزء األعلى من الغالف الجوي لْلرض إلى تكون طبقة األوزون
( ، )ozoneالتي تحمي سكان األرض من إشعاعات الشمس الفوق
بنفسجية الضارة (سولومون  ،بيرغ  ،مارتن .)391-389 :2006 ،
* مالحظة استطراديه للملحق األول:
أسماء العلماء األربعة الذين كانوا أول من اكتشف أن الحياة قد بدأت
في الماء  ،هي كما يلي:
The Russian A. I. Oparin, the Scottish J. B. S. Haldane, and the
Americans Stanley Miller and Harold Urey.

** المعلومات الواردة في الملحق األول مأخوذة من الكتاب التالي ،
الذي يستعمل في تدريس مادة األحياء في العديد من الكليات
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والجامعات األميركية  ،ألنه يمثل مسحا ً شامالً لْلبحاث العلمية في
هذا المجال:
Solomon, Eldra P., Linda R. Berg, and Diana W. Martin. 2006.
"Biology." 7th Edition. Belmont, CA: Books/Cole-Thomson.
================== =============================

ق الثَّانِي
ال ُم ْل َح ُ
اح ُل تَ َ
شفَ ِة
ير ال ُم ْكتَ َ
ان  ،بِنَا ًء َ
َم َر ِ
ط ُّو ِر اإل ْن َ
علَى األحَافِ ِ
س ِ
ال يوجد اتفاق بين علماء تاريخ اإلنسان (األنثروبولوجيا)
المتخصصين في حفريات اإلنسان القديم على نظرية واحدة بشأن
تطوره  ،وانسالخه عن أقرب الحيوانات إليه  ،الشمبانزي  ،الذي
يشترك معه في  %99من صفاته الوراثية  ،الموجودة في أحماضه
النووية ( .)DNAلكن الفرضيات البحثية المتنافسة تتفق على أغلب
الحقائق  ،التي تم الوصول إليها بناء على سجل اآلثار المكتشف ،
وخاصة الحفريات .وفيما يلي أهم معالم مكونات هذه الفرضيات
البحثية  ،التي تقسم الحفريات اإلنسانية المكتشفة إلى ثمانية مراحل
زمنية من التطور:
أوالً  ،إنسان الساحل التشادي (، )Sahelanthropus Tchadensis
الذي تم اكتشافه في عام  ، 2002ويشير إلى إنسان قديم كان يعيش
في أفريقيا  ،منذ حوالي  7إلى  6مليون سنة مضت .وكان يختلف
عن الشمبانزي في صفات رئيسة  ،فكان وجهه أكثر تسطحا ً (أي
أقل تمددا ً لْلمام)  ،واختلف عنه في األسنان  ،وكان حجم دماغه
أكبر .لكن  ،لم يكن هناك أي دليل على أنه كان يمشي معتدالً  ،أي
منتصب القامة  ،وهي الصفة الرئيسة الختالف اإلنسان القديم عن
الشمبانزي  ،التي ذكرت في اآلية الكريمة .7 :82
ثانيا ً  ،اإلنسان األسترالي القديم ( ، )Australopithecusكان يعيش
في أفريقيا  ،أما االسم فهو نسبة إلى الباحث األسترالي الذي اكتشفه
 ،ويشمل سبعة أجناس رئيسة  ،هي:
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 .1األرضي ( ، )Ardipithecus Ramidusالذي كان موجودا ً في منطقة
عفار الصومالية (التي احتلتها إثيوبيا)  ،في الفترة من حوالي 5.8
إلى  4.4مليون سنة مضت.
 .2األنام ( ، )Anamesnsisالذي كان موجودا ً بالقرب من بحيرة
ت ُركانا  ،كينيا  ،من حوالي  4.2إلى  3.9مليون سنة مضت  ،والذي
كانت له مالمح إنسانية وأخرى شبيهة بالقرود .وكانت أسنانه الخلفية
وفكاه أكبر من تلك الخاصة بالشمبانزي .وكانت األسنان األمامية
أصغر .كما أنه كان يمشي منتصب القامة  ،على قدمين  ،فكانت
تلك الصفة أول انسالخ ملحوظ له عن الشمبانزي.
 .3العفاري ( ، )Afaresnsisالذي كان موجودا ً في منطقة عفار
الصومالية  ،في الفترة من حوالي  4إلى  3مليون سنة مضت .ويعتبر
السلف لكل من الجنسين الرابع والسادس (األفريقي وعظيم الوجه).
وكان حجم دماغه صغيرا ً نسبيا ً  ،وكانت عظمتا حاجبيه بارزتين ،
وفكاه عريضين  ،وناباه كبيرين .وال يوجد دليل على أنه كان يصنع
األدوات أو يتحكم بالنار.
 .4األفريقي ( ، )Africanusالذي عاش في جنوب أفريقيا من حوالي
 3إلى حوالي  2.4مليون سنة مضت  ،وكان يمشي معتدل القامة ،
وكان يشبه اإلنسان في شكل يديه وأسنانه .وكان يأكل النباتات
والحيوانات .أما حجم دماغه فكان مماثالً ألسالفه  ،أي أصغر من
حجم دماغ اإلنسان الحالي.
 .5اإلثيوبي ( ، )Aetheopicusالذي عاش في إثيوبيا  ،من حوالي
 2.5إلى حوالي  2.2مليون سنة مضت  ،وهو سلف الجنسين
المنقرضين السادس والسابع (عظيم الوجه وعريض الخد).
 .6عظيم الوجه ( ، )Robustusالذي عاش في جنوب أفريقيا  ،من
حوالي  2إلى حوالي  1.4مليون سنة مضت  ،ويصنفه بعض
الباحثين على أنه جنس منقرض لفرع آخر هو بارنثروبس
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( .)Paranthropusوكان عريض الوجه لقوة عضالته  ،نتيجة للمضغ
المستمر للطعام.
 .7عريض الخد ( ، )Boisieالذي عاش في شرق أفريقيا  ،من حوالي
 2.2إلى حوالي  1.1مليون سنة مضت  ،وكان عريض الخد والوجه
عموما ً لقوة عضالت الوجه  ،نتيجة للمضغ المستمر للطعام.
الصفات الرئيسة لألجناس الثالثة األخيرة (اإلثيوبي وعظيم الوجه
وعظيم الخد):
كان لهذه األجناس اإلنسانية القديمة الثالثة أضراسا ً كبيرة جدا ً ،
وفكين قويين جدا ً أيضا ً  ،ولكن حجم المخ كان صغيرا ً نسبيا ً  ،مع
وجود قمة قوية لجماجم الرجال .ولم ينطبق ذلك على معظم النساء
 ،الالتي كان لهن فكين صغيرين  ،وهما مثاالن على الفروق
الجسدية بين الذكور واإلناث في األجناس اإلنسانية المبكرة .ويشير
شكل األسنان والفكين إلى نوعية الطعام  ،الذي ربما كان يتكون من
الجذور القاسية والدرنات (مثل الجزر والبطاطس حالياً)  ،التي
تتطلب قوة طحن كبيرة (سولومون  ،بيرغ  ،مارتن .)412 :2006 ،
ثالثا ً  ،اإلنسان الماهر ( ، )Homo Habilisالذي عاش من حوالي
 2.3إلى حوالي  1.6مليون سنة مضت  ،في تنزانيا وشرق أفريقيا
عموماً .وكان أول جنس إنساني له الكثير من نفس مالمح اإلنسان
الحديث .فبالمقارنة مع سابقيه  ،كان صغير الحجم عموما ً  ،وأكبر
في حجم المخ  ،وأصغر في حجم األضراس األمامية والخلفية .وقد
ترك وراءه مواقع أثرية عثر فيها على أدوا ٍ
وأحجار لها
ت بدائية ،
ٍ
حواف حادة للقطع والكشط  ،وكذلك رقائق وقطاعات حجرية.
وهناك باحثون يقولون بأنه ينتمي لإلنسان األسترالي القديم أكثر من
انتمائه ألجناس اإلنسان الالحقة.
رابعا ً  ،اإلنسان العامل ( ، )Homo Ergasterالذي عاش من حوالي
 2إلى حوالي  1.4مليون سنة مضت  ،في شرق وجنوب أفريقيا.
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وهو السلف األفريقي لكل من اإلنسان المعتدل القامة وإنسان
هايدلبرغ .وبهذا يكون هو سلف اإلنسان المعاصر.
خامسا ً  ،اإلنسان المعتدل القامة ( ، )Homo Erectusالذي عاش
من حوالي  1.7مليون سنة إلى حوالي  200ألف سنة مضت  ،في
أفريقيا وآسيا وأوراسيا (أرمينيا وجورجيا) .ويعتقد بعض الباحثين
أنه فرع شرق آسيا المنفصل عن اإلنسان العامل .ويبدو للكثير من
الباحثين أنه تطور عن اإلنسان الماهر  ،لكنه كان أطول منه .وكان
حجم دماغه أكبر  ،واستمر في الكبر.
ومع ذلك  ،فإنه احتفظ ببعض صفات القرود  ،مثل الحافة العظمية
البارزة التي تعلو الحاجبين  ،كما أن وجهه كان ممدودا ً لْلمام .وكان
اإلنسان المعتدل القامة هو أول جنس إنساني بفروق قليلة بين الذكور
واإلناث .وكان يصن ُع أدوا ٍ
ت حجري ٍة متقدمة  ،معروفة لدى الباحثين
باسم األدوات األخيلية ( ، )Acheuleanمثل الفؤوس والقطاعات
والمثاقيب والقشاطات .وقد عاش في المناطق الشمالية من الكرة
األرضية  ،وكان يصطاد الحيوانات  ،ويرتدي المالبس  ،ويوقد
النار  ،ويعيش في الكهوف والمالجئ  ،ويستعمل الحراب كأسلحة
له .ويعتقد بعض الباحثين بأنه انقرض في شرق آسيا  ،عندما وصل
جنس إنساني آخر إلى هناك  ،لكن هذا الرأي ال يحظى باإلجماع.
سادسا ً  ،إنسان هايدلبيرغ ( ، )Homo Heidelbergensisالذي عاش
من حوالي  800ألف سنة إلى حوالي  100ألف سنة مضت  ،في
أفريقيا وآسيا وأوروبا .وقد سمي بهذا االسم نسبة إلى مدينة هايدلبرغ
األلمانية التي تم اكتشاف إحدى حفرياته فيها .ويعتبر السلف لكل من
النياندرتال واألنسان العاقل (المعاصر).
سابعا ً  ،إنسان نِيا ْندَرتَال ( ، )Homo Neanderthalensisالذي عاش
من حوالي  230ألف سنة إلى حوالي  30ألف سنة مضت .وقد سمي
بهذا االسم نسبة إلى وادي نياندر  ،قرب مدينة دوسيلدورف األلمانية
 ،حيث اكتشفت أولى حفرياته .وقد عاش هذا الجنس البشري في
غرب آسيا  ،ثم أخذ يتقدم إلى أوروبا كلما سمح له ذوبان ثلوجها
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بذلك .وكان قصيرا ً  ،قوي البنية  ،ووجهه ممدودا ً لْلمام قليالً ،
وكان الذقن والجبهة مائلين للوراء .وكانت عظام الفكين والحاجبين
بارزة  ،وكان حجم المخ واألسنان األمامية أكبر من تلك التي
لإلنسان المعاصر .وكانت الجيوب األنفية كبيرة  ،نتيجة للتكيف مع
العصر الجليدي في أوروبا  ،وكانت عظام الخدين منحسرة.
وال يوجد إجماع بين الباحثين على أن إنسان نياندرتال كان جنسا ً
بشريا ً منفصالً عن اإلنسان الحديث .فقد صنع واستعمل أدوات أكثر
تطورا من التي كانت لإلنسان المعتدل القامة  ،والمعروفة لدى
الباحثين باسم األدوات الماوسترية ( ، )Mousterianمثل الحراب
الحادة  ،التي كان يستعملها في صيد الحيوانات الكبيرة .وكان يعيش
في جماعات تتميز بالتعاون االجتماعي  ،والتي كان لها شعائرها
ومعتقداتها الدينية  ،كما يتبين ذلك مما احتوته قبور أفرادها.
ومنذ حوالي  30ألف سنة  ،اختفى إنسان نياندرتال من سجل اآلثار
البشرية .ويعتقد بعض الباحثين بأن السبب في ذلك يعود إلى أنه لم
يكن قادرا ً على التنافس مع اإلنسان العاقل الحكيم ( homo sapien
 ، )sapiensأو أن األخير قد قضى عليه تماماً .وهذه الفرضية البحثية
يؤيدها تحليل المادة المختصة بالطاقة في الحمض النووي
( )mitochondrial DNAلعظام نياندرتال المكتشفة  ،والذي أظهر أنه
قد وصل إلى نهاية تطوره  ،وأن أفراده لم يتزاوجوا مع أفراد
اإلنسان العاقل الحكيم.
وهناك فرضية بحثية أخرى منافسة  ،مبنية على اكتشاف هيكل
عظمي في البرتغال  ،لطفل عمره أربع سنوات  ،يعود تاريخه إلى
 24.5ألف سنة مضت .ويظهر ذلك الهيكل العظمي صفات مشتركة
ما بين إنسان نياندرتال واإلنسان العاقل الحكيم  ،مثل قصر عظام
األطراف السفلى .والباحثون الذين أتوا بهذه الفرضية يقولون بأن
ذلك دليل على أنه كان هناك تزاوج بين أفراد الجنسين البشريين.
ويرد أصحاب الفرضية األولى بأن ذلك الطفل كان يمثل تنوعا ً عاديا ً
في أفراد جنس اإلنسان العاقل الحكيم  ،ال أكثر.
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ثامنا ً  ،اإلنسان "العاقل" الحديث ( ، )Homo Sapiensالذي ظهر
في أفريقيا والشرق األوسط منذ حوالي  100ألف سنة .ومنذ حوالي
 30ألف سنة  ،لم يبق على األرض جنس بشري غيره .وأهم ما
يميز مظهره عن سابقيه اختفاء العظمة البارزة فوق الحاجبين
ووضوح الذقن (انظر المالحظة السابعة  ،السابقة الذكر  ،حول
تطور اإلنسان العاقل ( )Homo Sapiensإلى اإلنسان العاقل الحكيم
( ، )homo sapien sapiensخالل الثالثين ألف سنة األخيرة ،
هللا آلد َم" في الفصل السادس من هذا
ير ِ
وانظر أيضا ً قسم " تَحْ ِذ ُ
الكتاب).
وهناك فرضيتان بحثيتان متنافستان عن أصل اإلنسان العاقل الحكيم.
وهما مبنيتان على أبحاث دراسة الحفريات ( ، )fossilsوعلم أحياء
الجزيئات ( ، )molecular biologyوعلم الصفات الوراثية للسكان
(.)population genetics
وتعرف الفرضية األولى "بالهجرة إلى خارج أفريقيا"  ،التي تقول
بأن اإلنسان العاقل الحكيم قد ظهر في أفريقيا منذ حوالي  200ألف
سنة إلى حوالي  100ألف سنة مضت  ،ثم انتشر مهاجرا ً إلى الشرق
األوسط  ،فآسيا  ،ثم أخيرا ً إلى أوروبا.
وتعرف الفرضية الثانية "بالتطور المستقل في األقاليم الجغرافية
المختلفة"  ،وذلك بعد خروج اإلنسان المعتدل القامة من أفريقيا
مهاجرا إلى باقي بقاع األرض .وقد ساعده االنعزال الجغرافي
للتطور المستقل وصوالً إلى اإلنسان العاقل الحكيم .وحدث التجانس
تدريجيا ً بالتفاعل والتزاوج بين الجماعات اإلنسانية المختلفة  ،األمر
الذي حال دون حدوث عزلة تكاثرية كاملة ألي منها  ،ولكن بقيت
بعض الفروق اإلقليمية الحالية  ،نتيجة للتكيف مع بيئات العالم
المختلفة.
***
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المعلومات الواردة في هذا الملحق مأخوذة من الكتاب التالي  ،الذي
يستعمل في تدريس مادة األحياء في العديد من الكليات والجامعات
األميركية  ،ألنه يمثل مسحا ً شامالً لْلبحاث العلمية في هذا المجال:
Solomon, Eldra P., Linda R. Berg, and Diana W. Martin. 2006.
"Biology." 7th Edition. Belmont, CA: Books/Cole-Thomson. Pages
409-416.

يمكن االطالع على صور وصفات وتواريخ األجناس البشرية
المختلفة على موقع معهد سميثونيان  ،على الرابط التالي:
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species
================== =============================

المراجع الرئيسة للفصل الرابع:
القرآن الكريم  ،بالخط العربي  ،المنشور على موقع شبكة تنزيل ،
على الرابط التالي:
www.tanzil.net

كتب تفسير القرآن الكريم للمفسرين الثالثة الكبار  ،الطبري
والقرطبي وابن كثير  ،والتي تم ذكرها في نهاية الفصل الثالث ،
وهي منشورة على الرابط التالي:
http://quran.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=215
Allen, JS; Damasio H; Grabowski TJ (2002). "Normal
neuroanatomical variation in the human brain: an MRI-volumetric
study." Am J Phys Anthropol. 118 (4): 341–58.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12124914
Allman, John. 2000. "Evolving Brains." Scientific American
Library, W.H. Freeman, updated by Sarah Neena Koch (2011):
http://mybrainnotes.com/memory-language-brain.html
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ٌستِ ْط َرا ِديَّةٌ َوتَ ْوثِي ِقيَّة
َ ُمال َح
ْ ظاتٌ ا
:3 ] اآليات الكريمة الست التي تذكر خلق اإلنسان من تراب هي1[
.67 :40 ، 11 :35 ، 20 :30 ، 5 :22 ، 37 :18 ، 59

] هناك دراسات عديدة توصلت إلى أن الحياة قد بدأت في بيئة2[
 والتي تتكون بصفة أساسية من الماء والتراب، شبيهة بالمستنقعات
 يمكن االطالع، 7 :32  كما جاء في اآلية الكريمة،  أي من الطين،
:على بعضها على الروابط التالية
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Clay may have been birthplace of life on Earth, new study
suggests
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131105132027.h
tm
http://www.natureworldnews.com/articles/4784/20131106/lifeevolved-clay-researchers-find.htm
http://www.nytimes.com/1985/04/03/us/new-finding-backs-ideathat-life-started-in-clay-rather-than-sea.html

[ ]3وهذا الوصف الذي تقدمه لنا اآلية ألكريمة  26 :15ينطبق على
الحياة في المستنقعات  ،التي يختلط فيها الماء الراكد بتراب األرض
 ،الذي يحتوي على العناصر األولية المختلفة  ،بما في ذلك النتنة
الرائحة منها مثل الكبريت  ،مكونا ً الطين المنتن الملس.
والكبريت عنصر أساسي ألشكال الحياة المختلفة  ،ولكن تنبعث منه
رائحة كريهة منتنة  ،وذلك نتيجة لمركباته العضوية  ،مثل كبريتات
الهيدروجين  ،التي لها رائحة البيض الفاسد ورائحة المستنقعات
وحيوان الظربان األميركي (.)skunk
http://undergroundhealthreporter.com/swamp-gas-hydrogensulfide/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur
http://www.water-research.net/index.php/sulfur

[ ]4يشير علماء األحياء إلى كائنات المرحلة األولى بأنها وحيدة
الخلية ( ، )prokaryotesوإلى كائنات المرحلة الثانية بأنها متعددة
الخاليا ( ، )eukaryotesوهي المرحلة الحيوانية .أما المرحلة الثالثة
فهي مرحلة اإلنسان المعتدل ( ، )homo erectusالتي انفصل اإلنسان
فيها عن الحيوانات باعتداله  ،نتيجة لوقوفه على رجلين  ،األمر
الذي وسع مدى رؤيته  ،وأتاح له اإللمام بمعلومات أكثر عن بيئته.
أنظر مثالً الكتاب الدراسي الجامعي الذي ذكر مثل هذه المعلومات
أعاله  ،من تأليف سولومون وآخرين:
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حديث " يا ابن آدم  ،أنى تُعجزني" رواه بسر بن جحاش القرشي ،
رضي للا عنه  ،وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة1143 :
وأخرجه أحمد ، 17842 :وابن أبي عاصم في "اآلحاد والمثاني":
 ، 869وابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول" ، 245 :باختالف
يسير.
حديث "من صلى البردين دخل الجنة" رواه أبو موسى األشعري ،
رضي للا عنه  ،صحيح البخاري ، 574 :صحيح مسلم، 635 :
وصححه األلباني.6337 :
[ ]5التفوق العقلي لإلنسان بالمقارنة مع الحيوان  ،ناتج عن فروق
في حجم الدماغ ومكوناته  ،مكنت اإلنسان من اختراع أساليب
متقدمة من االتصاالت اللغوية والبدنية .فمثالً  ،يبلغ متوسط وزن
مخ الشمبانزي البالغ  384غراما ً  ،بينما يصل متوسط وزن مخ
اإلنسان المعاصر إلى  1352غرام .والسبب الرئيس لذلك أن حجم
مخ الشمبانزي ال يزيد بعد الوالدة  ،بينما حجم مخ اإلنسان يستمر
في النمو بعد الوالدة بعقد أو عقدين أو ثالثة عقود من السنين  ،تبعا ً
لتوفر عوامل النمو المختلفة  ،من وراثية  ،وبيئية  ،وغذائية.
https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=14116470
8

ويمكن االطالع على المزيد عن هذا الموضوع ككل على الرابط
التالي:
http://humanorigins.si.edu/human-characteristics/brains

وقامت مجموعة من الباحثين  ،برئاسة ألن  ،بدراسة  46شخصا ً
بالغا ً  ،تتراوح أعمارهم بين  22و 49عاما ً  ،غالبيتهم من
األوروبيين .فوجدوا أن متوسط حجم مخ الرجال كان 1273.6
سنتمترا ً مكعبا ً  ،وباختالف يتراوح ما بين  1052.9سنتمترا ً مكعبا ً
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و 1498.5سنتمترا ً مكعباً .كما وجدوا أن متوسط حجم مخ النساء
كان  1131.1سنتمترا ً مكعبا ً  ،وباختالف يتراوح ما بين .974
سنتمترا ً مكعبا ً و 1398.1سنتمترا ً مكعباً .وللمزيد من التفصيل عن
هذا الموضوع  ،أنظر ( ، )Allen, 2002في نهاية هذا الفصل.
وقد ازداد حجم مخ اإلنسان عبر التاريخ  ،وخاصة خالل المليوني
سنة الماضية .فكان حجم مخ اإلنسان الماهر  ،الذي عاش قبل 2.3
–  1.6مليون سنة  ،حوالي  687-550سنتمترا ً مكعباً .أما إلنسان
المعتدل القامة  ،الذي عاش قبل  0.2 – 1.7مليون سنة  ،فقد وصل
حجم مخه حوالي  1250-600سنتمترا ً مكعباً .ووصل حجم مخ
إنسان هايدلبرغ  ،الذي عاش قبل  100 – 800ألف سنة  ،حوالي
 1400-1100سنتمترا ً مكعباً .وبالنسبة إلى إنسان نياندرتال  ،الذي
عاش قبل  30 – 230ألف سنة  ،فقد وصل حجم مخه حوالي -1200
 1750سنتمترا ً مكعباً .وأخيرا ً  ،فإن حجم مخ اإلنسان العاقل الحكيم
 ،والذي ظهر على األرض منذ حوالي مائة ألف سنة  ،قد وصل
إلى حوالي  1400سنتمترا ً مكعبا ً في المتوسط.
http://tolweb.org/treehouses/?treehouse_id=3710

في قياسهم لذكاء الحيوانات المختلفة  ،ال يستعمل الباحثون حجم
المخ وال نسبته إلى حجم الجسم .وبدالً من ذلك  ،فإنهم يستخدمون
مقياس  ، EQالذي هو عبارة عن مقياس نسبي لحجم المخ  ،أي أنه
نسبة محسوبة من مقارنة مخ حيوان ما مع ما هو متوقع من حجم
مخ حيوان آخر  ،له نفس حجم الجسم.
https://io9.gizmodo.com/5890414/the-4-biggest-myths-about-thehuman-brain

باإلضافة إلى مقياس  ، EQفإن ذكاء حيوان ما له عالقة بمكونات
المخ المختلفة .وينفرد اإلنسان عن جميع الثدييات بأكبر مساحة
نسبية للقشرة المخية ( .)cerebral cortexويشتمل هذا الجزء من مخ
اإلنسان على نصفي المخ المقسمين إلى مناطق مختصة بالوظائف
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العالية  ،مثل الذاكرة واللغة والتواصل والتفكير والتعبير واألخالق
والمنطق.
http://tdlc.ucsd.edu/educators/educators_myths_biggest_brain.ht
ml

[ ]6نص تفسير القرطبي لآلية  ، 56 :11كما يلي:
س ِّميت ناصية ألن األعمال قد نُصت وبرزت من غيب الغيب
"وإنما ُ
صوصة في المقادير  ,قد نفذ بصر الخالق في جميع
فصارت من ُ
حركات الخلق بقُدر ٍة  ,ثُم ُوضعت حركات ُك ِّل من دب على األرض
س ِّمي ذلك الموضع منهُ ناصية ; ألنها
حيًّا في جبهته بين عينيه  ,ف ُ
صوص الحركات
تنُ ِّ
ص حركات العباد بما قدر ; فالناصية مأ ُخوذة بمن ُ
التي نظر َّللا تعالى إليها قبل أن يخلُقها ووصف ناصية أبي جهل
فقال  " :ناصية كاذبة خاطئة " (العلق  )16 : 96 ،يُخبر أن النواصي
فيها كاذبة خاطئة".
وهكذا  ،فإن التفوق األخالقي لإلنسان بالمقارنة مع الحيوان مرده
إلى تطور الجزء األخالقي للدماغ الموجود في الناصية  ،أي خلف
الجبهة مباشرة  ،وخاصة فيما بين العينين  ،كما تبين من األبحاث
العلمية أيضا ً.
موقع الناصية ووظائفها:
تقع قشرة المخ المدارية األمامية ( )orbital frontal cortexفي الجزء
األسفل من سطح المقطع األمامي للمخ  ،مباشرة خلف العينين .ومن
وظائف هذا المقطع التحكم في التنفيذ  ،وتأخير المتعة  ،والتخطيط
البعيد المدى .وهو متصل بكل جزء آخر من مخ اإلنسان .وهكذا ،
فعندما تحصل المقاطع األمامية للمخ على المعلومات الصحيحة من
األجزاء األخرى  ،فإنها تصل إلى االستنتاجات الصحيحة أيضاً.
أما قشرة المخ األمامية المالصقة للجبهة  ،أي الناصية
 ، )cortexفإنها المركز المسؤول عن التركيز والمنطق واإلبداع
والمنع وتأخير المتعة والتخطيط وال ُحكم والتنفيذ والتعبير .أي أن
( prefrontal
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الناصية هي المسؤولة عن قرارات اإلنسان التي يمكن أن تكون
خيِّرة أو شريرة .ومن هنا جاءت اإلشارة لتلك المسؤولية في اآليات
الكريمة .وللمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع  ،أنظر
( )Sapolsky, 2005و ( ، )Allman, 2000في نهاية هذا الفصل.
تطور المخ البشري:
تطور المخ البشري في ثالث مراحل تاريخية أساسية .تتمثل
المرحلة األولى في الجزء الداخلي واألسفل من المخ
( ، )protoreptalianالذي يشترك فيه اإلنسان مع الزواحف البدائية.
ويشتمل هذا الجزء من المخ على النُوى القاعدية  ،والمخ األوسط ،
والجذع المخي الذي يتصل بالرقبة .ويقوم هذا الجزء بتأدية الوظائف
األساسية المشفرة وراثيا ً  ،والمتعلقة بخطط األعمال الغريزية ،
المتصلة بأمور البقاء البدائية  ،مثل االستكشاف والطعام والعدوان
والهيمنة والجنس.
وتتمثل المرحلة الثانية من تطور المخ البشري في الجزء الثاني الذي
يحيط بالجزء الداخلي واألسفل ( ، )protomammalianوالذي يشترك
فيه اإلنسان مع الثدييات البدائية .ويشتمل هذا الجزء من المخ على
اللوزة وقرن آمون والمهاد السفلي ( amygdala, hippocampus,
 ، )hypothalamusوغير ذلك من مكونات ما يسمى بالنظام الطرفي
( .)limbic systemوأهم وظائف هذا الجزء الثاني من المخ أنه
المسؤول عن أنظمة التحفيز والعواطف الفطرية  ،وعن تشكيل
الردود السلوكية على المحفزات القادمة  ،بناء على الغرائز
والتجارب السابقة  ،وهو بذلك يقوم بالتوسط ما بين العواطف
االجتماعية والتسلية وحنان األمومة.
وتتمثل المرحلة الثالثة من تطور المخ البشري في الجزء الثالث
الذي يحيط بالجزء الثاني  ،وهو ما يعرف بالقشرة الجديدة
( ، )neocortexأو بمكون الثدييات الجديدة ( ، )neomammalianوهو
أكبر األجزاء الثالثة .ومن أهم وظائفه أنه يقوم بتكوين المعرفة
الناتجة عن اإلدراك البصري والسمعي والحسي للبيئة التي يعيش
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اإلنسان فيها  ،ويتعامل معها .ويختلف حجم القشرة الجديدة للمخ
اختالفا ً كبيرا ً بين أجناس الثدييات  ،فهو صغير جدا ً في القوارض ،
ولكنه يصل إلى مساحة كبيرة في الحيتان وأجناس القرود األربعة
(الغيبون وإنسان الغاب والغوريال والشمبانزي) .أما في اإلنسان ،
فإنه يصل إلى القمة في حجمه بالمقارنة مع الجزئين األوليين  ،فهو
بحق مخزن المهارات اإلدراكية اإلنسانية .وللمزيد من التفصيل عن
هذا الموضوع  ،أنظر ( ، )MacLean, 1990في نهاية هذا الفصل.
مخ اإلنسان يختلف في تركيبه عن مخ الحيوان:
بينت إحدى الدراسات المجهرية الحديثة للمخ اإلنساني أنه يحتوي
على هياكل عصبية  ،وشبكة اتصاالت معززة  ،وأشكال أخرى من
اال تصال بين الخاليا العصبية غير موجودة في أي حيوان .وهذا
يعني أن المخ اإلنساني يختلف في مكوناته عن مخ الحيوان  ،بما
في ذلك مخ الشمبانزي  ،أي أنه ليس فقط أكبر منه حجما ً وإنما
يختلف عنه في مكوناته .وقد فحصت الدراسة ثمان حاالت إدراكية
تشمل التعليم  ،والذاكرة القصيرة المدى  ،والمنطق السببي ،
والتخطيط  ،والخداع  ،واالستدالل المتعدي  ،ونظرية العقل ،
واللغة .وقد تبين من الدراسة أن أوجه التشابه كانت صغيرة بين
القدرات اإلنسانية والحيوانية في جميع هذه الحاالت .أما االختالفات
 ،فكانت كبيرة .وهذا يعني أيضا ً أن هناك توافقا ً بين العقل ومكونات
المخ  ،أي أن اإلدراك العقلي هو انعكاس للقدرات المادية للمخ.
وللمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع  ،أنظر ()Premack, 2007
 ،في نهاية هذا الفصل.
[ ]7يطلق علماء تاريخ اإلنسان (األنثروبولوجيا) اسم هومو سابين
( )homo sapiensعلى إنسان المرحلة الحالية للبشرية  ،أي المرحلة
الخامسة من الخلق  ،والتي بدأت بنفخ روح للا فيه .ويمكن ترجمة
هذا االسم إلى "اإلنسان الحكيم" أو "اإلنسان العاقل ".وهو يتميز
بدرجات أعلى من الذكاء والرشاقة والجمال عمن سبقوه في المراحل
السابقة  ،كما يتضح من حجم الجمجمة ومالمح الوجه وتناسق أجزاء
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الجسم .ويقدر ظهوره على األرض ابتداء من حوالي ثالثمائة ألف
سنة مضت  ،كما جاء في أحدث االكتشافات من المغرب .وأكثر
التقديرات أن ذلك قد حدث قبل مائتي ألف سنة .وهناك تقديرات
أخرى تقول بظهوره ابتدا ًء من آخر مائة ألف سنة  ،وكان ذلك
الظهور في أفريقيا أوالً  ،ثم انتشر إلى غرب آسيا فشرقها  ،وأخيرا ً
إلى أوروبا (للمزيد من التفصيل عن ذلك أنظر الملحق رقم .)2
وهناك دراسات تقول بأن اإلنسان الحالي قد تطور كثيرا ً عن سلفه
"العاقل \ الحكيم" مع بداية الثالثين ألف سنة األخيرة  ،ولذلك تم
تمييز اسمه بتكرار صفتي العقل والحكمة فيه  ،فأصبح يعرف بأنه
"اإلنسان الحكيم الحكيم" أو "اإلنسان العاقل-العاقل" ( homo sapien
 .)sapiensواألفضل مزج هاتين الصفتين  ،بوصفه أنه "العاقل
الحكيم"  ،بالمقارنة مع من سبقوه .وال ضير في أن بعض الناس ال
يتصفون بالعقالنية والحكمة  ،اللتين وضعهما للا في هذا الجنس
البشري  ،سواء كان ذلك جبرا ً أم اختيارا ً  ،ألن الكثيرين يتصفون
بهما .وكان ُجل هذا التطور في الدماغ  ،وبالذات في منطقة
نيوكورتكس ( )neocortexالمسؤولة عن قدرة اإلنسان على التفكير
المعقد  ،والتي ال يوجد مثي ٌل لها عند الحيوانات الثديية .وقد أدى
ذلك إلى التطور الكبير في التفكير  ،والذي تم التعبير عنه ثقافياً.
وشواهد ذلك ما تركه لنا من رسومات رائعة للحيوانات والنباتات
على جدران الكهوف  ،ثم ما تبع ذلك من صنعه واستعماله للحلي
واألسلحة واألدوات.
وإن كان لنا أن نفكر في احتمال وقت ظهور آدم  ،عليه السالم ،
فذلك ربما كان خالل هذه الفترة األخيرة  ،التي شهدت ذلك التطور
الثقافي اإلنساني  ،أي خالل الثالثين ألف سنة األخيرة  ،ولكن قبل
وصول اإلنسان إلى فجر الحضارة مع العصر الزراعي  ،الذي بدأ
منذ ثمانية آالف سنة  ،وما صاحب ذلك من بدء الكتابة باللغات
المختلفة  ،لوصف كافة مجاالت الحياة  ،والتأريخ لْلحداث  ،ثم ما
تال ذلك من تشييد المباني والرموز الضخمة  ،التي ال زالت قائمة
إلى اليوم  ،مثل المعابد واألهرامات.
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وفيما يلي بعض الروابط عن اكتشاف حفريات المغرب وعن
اختالف اإلنسان العاقل-العاقل عن سلفه:
https://www.npr.org/sections/healthshots/2017/06/07/531804528/315-000-year-old-fossils-frommorocco-could-be-earliest-recorded-homo-sapiens
http://www.columbia.edu/itc/cerc/danoffburg/invasion_bio/inv_spp_summ/homo_sapiens_sapiens.html
https://earlyhumansdiv1.wikispaces.com/Homo+Sapien+Sapien+
Clothes

[ ]8يذكر علماء األحياء وتاريخ اإلنسان (األنثروبولوجيا) العديد من
األجناس اإلنسانية المنقرضة  ،مثل اإلنسان المعتدل القامة
والنياندرتال  .انظر التفصيل الموجود في الملحق رقم  ، 2الذي
يلخص مراحل الخلق والتطور اإلنساني  ،بناء على الحفريات
المكتشفة.
[ ]9انظر الرابط التالي الذي يصف تطور األعضاء الجنسية
الخارجية للجنين  ،بالكلمات والصور:
http://www.baby2see.com/gender/external_genitals.html

[ ]10أنظر الجزء األول من الفصل األول من كتاب "تعريف
توضيحي مختصر لفهم اإلسالم" عن تفسير اآليات الكريمة :23
 ، 14-12من تأليف إ .أ .إبراهيم وآخرين  ،والذي تضمن رسوما ً
توضيحية وحقائق علمية عن المراحل الثالث األولى للخلق الثاني
في الرحم  ،أي النطفة والعلقة والمضغة  ،والمنشور على الرابط
التالي:
https://www.islam-guide.com/frm-ch1-1-a.htm

وانظر أيضا ً البحث الذي كتبه الدكتور عبد الـجواد الصاوي ،
بعنوان "أطوار الجنين ونفخ الروح"  ،والذي يصف فيه األطوار
الخمسة للجنين في الرحم  ،وهي النطفة والعلقة والمضغة والعظام
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واللحم  ،مع رسوم وصور توضيحية .وقد فسر اآليات الكريمة
بالرجوع إلى حقائق علم األجنة الحديث وإلى ما قاله المفسرون
القدامى  ،وخاصة ابن كثير .والبحث منشور على موقع الهيئة
العالمية للقرآن والسنة  ،التابع لرابطة العالم اإلسالمي  ،على الرابط
التالي:
https://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/66Issue-VIII/542-Phases-of-the-fetus-and-breathed

مزيد من الرسوم التوضيحية بالفيديو لمراحل تطور الجنين  ،مع
تعريفات مختصرة  ،يمكن رؤيتها على الرابط التالي:
https://www.babycentre.co.uk/1-week-conception

[ ]11الرأي الذي ذكرته دائرة المعارف البريطانية  ،والذي يتلخص
في أن الفرعون الذي تم خروج بني إسرائيل في عهده  ،أي مرنبتاح
( 1202-1212قبل الميالد)  ،موجود على الرابط التالي:
https://www.britannica.com/topic/biblical-literature/NonEuropean-versions#ref597585

أما كتابي موريس بوكاي المنشورين عن الموضوع" :أبحاث طبية
حديثة عن مومياوات الفراعنة" و "الكتاب المقدس والقرآن والعلم"
فهما موجودان على الرابطين التاليين:
Mummies of the Pharaohs: Modern Medical Investigations
including

Pharaohs,

of

mummies

the

(about examining
)Merneptah

https://www.amazon.com/Mummies-Pharaohs-Modern-MedicalInvestigations/dp/031205131X
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https://archive.org/stream/TheBibletheQuranScienceByDr.mauric
eBucaille/TheBibletheQuranScienceByDr.mauriceBucaille_djvu.t
xt
The 1250-1200 BC opinion about entry of the Israelites to
Palestine is mentioned at:
https://www.ancient.eu/canaan/

 الذي يرجح حدوث خروج، خالل القرن الثالث عشر قبل الميالد
 هم، ) حكم مصر ستة من الملوك (الفراعنة، بني إسرائيل خالله
، )1279-1294(  سيتي األول، )1294-1295( رمسيس األول
 أمينميسا، )1202-1212(  مرنبتاح، )1212-1279( رمسيس الثاني
.)1194-1200(  وسيتي الثاني، )1200-1202(
 التي كتبها، أنظر أيضا ً المقاالت الموسوعية عن تاريخ مصر القديم
 والتي نفى فيها أن يكون رمسيس الثاني هو الفرعون، جوشوا مارك
: في مطبوعته، الغارق
Joshua J. Mark is a co-founder, editor, and a director of Ancient
History Encyclopedia.
https://www.ancient.eu/timeline/pharaoh/

 المتكونة في منطقة، ] انظر المقالة التالية عن األحافير الحديدية12[
 والمحفوظة في متحف، ميزون كريك بوالية إلينوي األميركية
:الوالية
www.museum.state.il.us/exhibits/mazon_creek/about_mazon_cr
eek.html

وانظر أيضا ً إلى صور حفريات إنسانية في صخور مختلفة على
:الرابطين التاليين
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils
https://www.google.com/search?q=fossilized+human+skeleton&
biw0%3B336
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للمزيد عن البعث للحساب في اليوم اآلخر  ،وكيفية حدوثه  ،أنظر
س والرو ُح والسعادة ُ  ،من من ُ
ور
الفصل التاسع" :العق ُل والنف ُ
ظ ٍ
إسالمي ٍ"  ،والفصل الرابع والعشرين" :أليو ُم اآلخ ُر وأحداثُهُ األربعةُ
ال ُكبرى :الساعةُ  ،والبع ُ
اب  ،وال ُحك ُم بالثواب أو بالعقاب".
ث  ،والحس ُ
[ ]13لمزيد من المعلومات عن العالقة ما بين لون البشرة والهجرات
اإلنسانية بعيدا ً عن خط االستواء أنظر كتاب سكوبن (، )2008
الصفحات .439-412 ، 45-43
يمكن الحصول على صور ومقاالت عن قرود المكك الثلجية ،
الشقراء وذات العيون الملونة والزرقاء  ،التي تعيش في شمال
اليابان على مواقع عديدة في الشبكة المعلوماتية العالمية  ،بما في
ذلك الرابط التالي  ،على سبيل المثال:
http://www.blueplanetbiomes.org/japanese_macaque.htm

[ ]14انظر البحث القيم  ،الذي كتبه جميل حمداوي  ،عن األصول
المشرقية العربية للغة األمازيغية  ،خاصة األصول الحميرية
والكنعانية منها  ،وهو منشور على موقع ديوان العرب  ،على الرابط
التالي:
www.diwanalarab.com/spip.php?article13856

[ ]15لمزيد من المعلومات عن تطور اللغة من رطانة ( )pidginإلى
لغة مختلطة ( )creoleوإلى لغة كاملة  ،ثم إلى استخدامها كلغة
مشتركة ) ، (lingua francaأنظر كتاب ريموند سكوبن (، )2008
الصفحات .124-96
[ ]16لمزيد من المعلومات عن دوران الشمس حول مركز مجرتنا
 ،درب التبانة  ،أنظر المقالة اإليضاحية المنشورة على موقع وكالة
الفضاء األميركية  ،ناسا  ،على الرابط التالي:
https://starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/questions/question
18.html
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[ ]17تعريف ومعنى دحية في معجم المعاني الجامع:
عرف المعجم الجامع كلمة دحية بأنها بيضة  ،وشرحها بإيراد اآلية
الكريمة  ، 30 :79التي تصف األرض بأنها تشبه البيضة في شكلها:
"د َحى للاُ األرض  ،دحاها  ،بسطها ومدها ووسعها على هيئة بيضة
للسكنى واإلعمار".
/دحيةhttps://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/

[ ]18لمزيد من المعلومات عن األقاليم المناخية لْلرض  ،أنظر
الرابط التالي:
http://www.physicalgeography.net/fundamentals/7v.html

أنظر الروابط التالية لمزيد من المعلومات عن الشكل البيضاوي
لْلرض:
https://www.scientificamerican.com/article/earth-is-not-round/
http://www.answering-christianity.com/egg-shaped_earth.htm
https://www.quora.com/Why-is-planet-Earth-not-a-perfect-sphere

أنظر الرابطين التاليين لمزيد من المعلومات عن الشكل البيضاوي
لمجموعتنا الشمسية:
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1031357/Oursolar-egg-shaped-according-distant-space-probe.html
https://www.thunderbolts.info/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t
=816&sid=8b34cc2c915ff5737f55bf9c266b510c
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