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 املقدمة
ــاً،      ( ــواق إخوان ــرْخَ الوق ــى ف ــذي رب أصــبحنا والطــائر ال

ــاً  أعشــاش      ــه جمان ــه ل حنتضــن بــيض األعــداء، نفقّس
أدمغتنــا، ننميــه لريمــي  الــرتاب فراخنــا، فــراخ تراثنــا    
الصــحيح، نغذّيـــه وحنتضـــنه، ثــم نســـتميت دفاعـــاً عنـــه   

  ).ناحبيات

 مجعية التجديد الثقافية االجتماعية
 توطئة

ة الواحـدة خمتلفـة قـطّ وال جاهلـة  مسـألة خلـق آدم وكيفيتـه، قبـل                        مل تكن األمـ
امللفّقــة الــيت نصــبت مــن نفســها حكمــاً مهيمنــاً  مثــل هــذه ) الســبعينية(بــزوغ التــوراة 

عمــداً وجهــال بكتابتــها وفــق املســائل، فــإن الكهنــة الســبعني الــذين كتبــوا التــوراة قــاموا  
 حـني   سـياجاً قدسـياً   أسلوهبم ووفق منظورهم وفهمهم ونواياهم، بعد أن جعلوا لكتاهبم          

ضــمنوه كــثرياً مــن األســاطري املقدســة واحلكايــات الشــفوية املقتبســة مــن احلضــارات       
اً  العربية اليت قبلهم واليت كان يتم تناقلها شـفوياً، وأثبتوهـا ليصـوغوا هلـم تراثـاً                   مركزيـ

منتحال منفوخاً خيرجوا به من بداوهتم املفتقرة للحضارة، وصيروا األمر وكأن موسـى             
أتى ببعض أخبارها فإن الرسـاالت والنبـوات        ) ع(هو الذي أتى هبا، وال نستبعد أنّه        ) ع(

ن       إىل   اليوم   نياحملقّققد خلص كثري من     و. تراكمية ممـ بعضاً منها مسروقٌ ومقتـبس أن 
ــوراتينيســب ــف ق الت أقــدم  مهلــ ، حيــث تكش ــم  ملضــامينها  وجــود ــواح ورقُ  كتابــات وأل

 .السومريني العرب والبابليني والسوريني وعرب مصر واجلزيرة
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، وبالتـايل إىل ا عـز شـأنه،         )ع(إن نسبةَ شاملِ حمتوى هذه املدونات إىل موسى         
ه يتضمن ـبكتابٍ مقدس، الذي نُسلِّم بأنّ    أطغت بالقدسية على ما سمي بالتوراة ليوسم        

، وفيــه األســاطري واملرويــات الشــعبية، وأيضــاً اخلرافــات )ع(ه موســى ـاء بـــبعــض مــا جــ
واالفرتاءات، وفيه كذلك تُراثنا العربـي الشـفوي، أُعيـد صـياغته بـنقص فهـمٍ وبأخطـاء                  

 .وحتريف

حبار وكُتّاب التوراة الذين    ومع أن القرآن جاهد ليسقط تلك القداسة عما كتبه األ         
ــا أنّهــم أخفــوا مــا ال يوافــق هــواهم مــن حقــائق الكتــاب أو حرفوهــا    إم) : ــه ــذَ اللَّ إِذْ أَخو

ــورِهِمْ   ظُهـ اءرو ــذُوه بـفَن ونَـــهال تَكْتُمــاسِ و ــه لِلنـَّ ــذِين أُوتُـــوا الْكِتَـــاب لَتُبيننـَّ مِيثَـــاقَ الـَّ
: وا غريهادس، وإما أنّهم ألّفوا و  )١٨٧:عمران آل()قَلِيال فَبِئْس ما يشْتَرون   واشْتَروْا بِهِ ثَمناً    

تَروا بِـهِ                       ( هِ لِيشـْ دِ اللـَّ ذَا مِـنْ عِنـْ هـ قُولُـوندِيهِمْ ثُـمَّ ي فَويْلٌ لِلَّذِين يكْتُبون الْكِتَـاب بِأَيـْ
ا يكْسِـبون      ثَمناً قَلِيال فَويْلٌ لَهمْ مِمَّا كَتَبتْ أَيْدِ       ، فـالقرآن   )٧٩:البقـرة ()يهِمْ وويْلٌ لَهمْ مِمـَّ

الـذي  ) ع(قد أسقط هذه القدسية املخرتعة ملدونة الكهنـة الـذين خلطـوا كتـاب موسـى                 
 .ملْ يسلم من اإلضاعة مع أكوامٍ من خليط أهوائهم وأنسوجاهتم

ــاً خبــــالف التعليمــــات والت   ـ األمــــر ومــــع األســــف مضــــى تارخييـ ضــــمينات إالّ أن
والتوصيات القرآنية، فكان أن عطّلت تلـك القداسـة الزائفـة مسـرية الفكـر  أمـرٍ كـان               
د مـن بـديهياهتم، هـو أمـر عطّـل الفكـر اإلسـالمي برمتـه                        حمسوماً لدى األوائل، وعـ
مثل هذه القضايا، بدخول كـثريٍ مـن أهـل الكتـاب  امللّـة اجلديـدة بفهومـاهتم القدميـة              

قدســيتها، وبثّهــا كحقــائق واســتيالئها علــى الفكــر، ثُــم كــان تقريــب الكــثري مــن  املظنــون 
ة الروائيـة      ان العصور األوىل، ودخـوهلم  العمليـني من الكهنة واألحبار إبأولئك الكتابي

سياسـية وصـراعات مذهبيـة، وبعـد         كمرجعيات تارخيية وإسـالمية، حلسـاب أجنـدات       
ي مــأرب، طُــم وادي الفكــر بــالكثري مــن الروايــات التوراتيــة انفتــاح بــاب الروايــات لكــلّ ذ

اره، حتّى أنّك ال تكاد تتتبع الروايات املتعلّقة باخللق         الذين كانوا هم أساسه ومنبعه وبذّ     
األول إالّ وجتد كعباً ووهباً وغريمها  السلسلة واإلسناد، أو تُحـال علـى جماهيـل، بـل                  

، أحيانـاً بعبـارة    الكهنـة  عـن أهـل الكتـاب أي عـن تـوراة        إن معظم األخبار تُنقل بصـراحة     
ويكفي أن نعلم   ! وأحياناً مبسلّمة أنّها معروفة من أخبار األولني      " وجاء عن أهل الكتاب   "

ع األسـانيد لـن    " وهب بن منبه " قصص األنبياء كتبه     " إسالمي"أن أول كتاب     وملن تتبـ
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جيــد وهبــاً يقــف علــى رأســها، وأن اصــني هــم كعــب األحبــار ووهــب يعــدم أنأكــرب القص 
 .ومتيم الداري وهم من أهل الكتاب سابقاً

، أن الـذهن البشـري، ظـلّ مِـن عادتـه التواطـؤ علـى صـاحبه                  ثانيـةًً إنّه ملـن املؤسـف      
والتنصــل مــن مســئوليته البحثيــة، فاإلنســان مييــل فكــره إىل احملاكــاة، وإىل التــواري   

 مقالته أناس سـبقوه، ويرتعـد لـو كـان سـيأتي بغريـبٍ أو مـا                  ظالل الغري، فيأنس لو قال    
كمـا يقولـون، فهـو بطبعـه يـأنس للمـألوف            " احلشر مع الناس عيد   "، إذْ   "بِدعة"سيدعى  

واملسموع ويستظلّ به ألنّه يدافع من مرتاسٍ حصني، وينفـر عـن الغريـب وغـري املسـموع                  
 .اريسه وحده لو صمدت للرامجاتألن تبنيه ال جيلب السالمة، وعليه أن يقيم مت

ة ملـواراة احلقيقـة العزبـاء،         - هبذا   -فالذهن   يدخل بصـاحبه  نفـق مـؤامرة خفيـ 
هلـذا حـدث التواطــؤ الالشـعوري والالمعلـن بــني أهـل القـرآن وأهــل التـوراة  كـثري مــن         

  !بني األمتينظاهرٍ القضايا، مع وجود فصال سافرٍ بني الكتابين وعداءٍ 

وضع لآلن هـو هـو، لـذا فـأي طـرحٍ جديـد سـيواجه بداهـةً بعنـف هـذا التواطـؤ                        وال
الذي اكتسب فيه كلٌّ منهما قوتـه مـن اآلخـر ال مـن نفسـه، عـن تشـابهٍ زائـف ومهـيٍّ                   

 املــألوف   الشــريفةالنصــوص القرآنيــة ــرا  عوجلــت بتأويلــها جتــاه الفهــم التــوراتي اخلُ
اتر القصاصـني، فظـن املسـلمون أنّهـم حقّقـوا قـوة             الذي انـداح علـى الـنص القرآنـي بتـو          

، )وهو غري تـوراة موسـى  (احلقيقة القرآنية كوهنم أخذوا شهادة توثيقه من توراة الكهنة          
ةً         *وإِنَّه لَفِي زُبرِ الْأَوَّلِني   (إمضاء منهم لفهم قاصرٍ عن قوله تعاىل         مْ آيـ كُـنْ لَهـلَـمْ يأَو 

اءلَمع هعْلَمنِي إِسْرائيلَأَنْ ي١٩٧، ١٩٦:الشعراء() ب(! 

فــة القاتلــة إنّمــا أعطــوا زيــف قصــص التــوراة وهفواتــه   واحلقيقــة أنّهــم هبــذه العطْ 
الوثاقـةَ املطلوبـة والصـدقية، ال العكــس، وربطـوا مصـري الكتــاب احلكـيم الـذي ال يأتيــه        

تلك اخلطوة  ، فأصلحوا ب   بعد تشويهه  الباطل، بآخر خمتلط ما أنزل ا به من سلطان        
 .)٨١:يونس()اللَّه ال يصْلِح عملَ الْمفْسِدِين(عمل املفسدين و

مسـألة   (فمع أن القرآن جاء باحلقيقة البيضاء النقية، وكـلّ آياتـه  هـذه املسـألة            
 أو مـا تُمضـيه   )أو باألوىل تفسـري نصوصـه   ( تقول نقيض ما تصوره التوراة     )خلق البشر 
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لة بشكل مباشر أو غري مباشر مـن اسـتيالء الفكـر التـوراتي، إالّ     روايات املسلمني املنحو 
أن : 

 .  املُتصور عن بداية اخللْق" للسيناريو"االستحكام الفكري املتسامل عليه  *

 . وللقداسة الزائفة املوجودة  تلك الصورة املُسبغة على آدم األول * 

ـات كائنــةً مــا      *  وإلهالــة التقــديس علــى آالف املرويـ    كانــت، ولــو كــان نــيب 
 .  ومن جاهد بني يديه براء منها)ص (اإلسالم

 .  مع مسألة حاكمية قرآن ا وعدم فهم نظامهاخلاطئوللتعامل  * 

ـــ *  م نسـولوقــــوع التشــــابه  ألفاظــــه الــــيت تُحــــاكي  الظــــاهر املتــــوهج 
، مـع أن  القصاصني، حتّى وصـل بـاألمر أن يسـتدلّ بـالقرآن علـى املزعـوم التـوراتي             

 ! القرآن املهيض جانبه لديهم يقولُ النقيض

كلّ ذلك وغـريه قـد حجـب أشـعة نـور القـرآن الواضـحة أن تصـل إىل عقـل املسـلم،                        
وحجــب القــرآن أيضــاً أن يصــل إىل مخاطبــة العــالَم، بــل الــذي وصــل هــو التــوراة حتــت  

 .لى عقولِ العالَم كلّه، فساد هذا التصور املتخلّف واخلاطئ ع"الكتاب املقدس"مسمى 

وحتـررهم مـن سـطوات      )  الغـرب  (ولوال رمحة ا وتنصل بعض رجـاالت العلـم          
  وأركيولوجيــــاً،)geology( هــــذا، وانبثــــاقهم جيولوجيــــاً" الكتــــاب املقــــدس"الهــــوت 

)archaeology()(وســـاللياً  آثاريـــاًوحبـــثهم  )١genealogy(، الســـتدراك احلقيقـــة 
 يعرفوهنـا ويعيشـوهنا     -تـوراة   التـدوين   قبـل    - كان العرب األوائل     املقبورة، احلقيقة اليت  

ويدونوهنا، وأشبعوا هبا كلّ أساطريهم املقدسة لديهم لتبقى معلماً وذخراً، فقـام هـؤالء              
             ار تطبيقاً ملا حـثد اجلباملتجر مبجهودهم العلمي ر الكهنوتيالعلماء املنفلتون من األس

دأَ الْخَلْـق ثُـمَّ                 : (ن قبل عليه القرآن املهجور م    بـ ف قُلْ سِـريوا فِـي الْـأَرْضِ فَـانْظُروا كَيـْ
 ــيْءٍ قَـــدِير لَـــى كُـــلِّ شـع ــه ــأَة الْـــآخِرة إِنَّ اللـَّ ــه ينْشِـــئ النَّشـْ ، فتوصـــلوا )٢٠:العنكبـــوت()اللـَّ

                                                 
ة  كلمـة عرب  "  لـوجي  -أرك"و. ٢٨ص مـنري البعلبكـي، املـورد القريـب،       . هو علم اآلثار القدمية   :  األركلوجيا   -)١( يـ

ومنـها جـاءت تسـمية صـخور األرض         ) ٧بطرس البستاني، حميط احمليط، ص      (هو األرض   " أرك"الرتكيب فالـ   
 .لُغة، فهو لغة صخور األرض وعلْمها= باإلجنليزية، ولوجي " رك"
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ق    إىل كـثريٍ مـن احلقـائ       -اليت انقطع املسلمون مـع األسـف عنـها         -جبهودهم املباركة   
 .تاريخ خلْق اإلنسان

إن أكــرب مهزلــة، بــل أكــرب مأســاة، أن متّ تعليــق مصــداقية ووثاقــة مــا يقولــه القــرآن   
، مـع أن القـرآن أثبـت أنّـه جـاء لـيقص علـى                "خلق اإلنسان "وربطه مبا زعمته التوراة       

ذَا الْقُـرْآن يقُـص علَـى          (بين إسرائيل أكثر الذي هم فيـه خيتلفـون           نِـي إِسْـرائيلَ    إِنَّ هـب
 خْتَلِفُــونــمْ فِيــهِ ي الَّــذِي ه ــر ، وأنّــه مهــيمن علــى الصــادق مــن تلــك الكتــب  )٧٦:النمــل()أَكْثَ

هِ مِـن الْكِتَـابِ                   (فضال عن غريها     يْن يديـْ ا بـ قاً لِمـد صـم قبِـالْح الْكِتَـاب ك وأَنْزلْنا إِلَيـْ
   يْنلَيْهِ فَاحْكُمْ بيْمِناً عهممْ     وهاءو ، انقلـب ظهـر   )٤٨:املائـدة ()همْ بِما أَنْزلَ اللَّه وال تَتَّبِعْ أَهـْ

ان ولُبِس اإلسالم كالفرو مقلوباً، فصار أهلُ الكتاب هم الذين يقصون علـى القـرآن               
، وقضــايا  وصــار الفكـر التــوراتي هـو املهــيمن علــى تفسـري قضــايا القـرآن وآياتــه    ،وأهلـه 

 . العلم والكون

ــة     ن ــومرية والبابليـ ــدونات السـ ــرآن باملـ ــط القـ ــو متّ ربـ ــم، لـ ــعـ ــة واألكاديـ ة واملندائيـ
والســـورية وحضـــارة وادي النيـــل مـــن أرض مصـــر، لكـــان أجـــدى، ألن تلـــك حقـــائق، ال 

هـا،  ءهـا تريـد تعلـيم احلقيقـة ال ادعا         منتحلـة، وألنّ   مقوالت ظنونيـة، وألنّهـا أصـيلة غـري        
 .)١(فرتاضم ال جبهل واوألنّها أخرياً صيغت بعلم وتعلي

 
 ؟ملاذا البحث

كُلّنا يعادي ويسالِم، كُلّنا يحب ويبغض، كلّنا لنا مواقفُه  احلياة من كلّ القضايا،              
 متثّله أو البـوح بـه،   ولو وخزاً أو نبضاً على مستوى اخللْجة أو الشعور إن تعذّرت وسيلةُ           

                                                 
 لــو تأملــت مــا يقولــه صــامويل كرميــر، خــبري الــرتاث الســومري، لــو رأيــت اســتعجابه كيــف متّ انتحــال هــذا  -)١(

يوجـد فـرقٌ مهـم بـني املفكّـرين احملـدثني واملفكّـرين        ( .. لـو مسعـت دهشـته باألوائـل فيكتـب         ! ث  التوراة  الرتا
السومريني، ذلك أن املفكّر احلديث مستعد لإلقرار بأن معرفتـه واسـتنتاجاته إن هـي إالّ نسـبية وأنّـه متشـكّك                 

يكن كذلك، إنّه كان علـى يقـني مـن أن آراءه كانـت مطلقـة       أي جواب أو حلّ مطلق، ولكن املفكّر السومري ملْ          
صامويل كرمير، من ألواح سومر، ص      . ) كيف خلق الكون وكيف يسري ويعمل      الصحة، وأنّه كان يعلم علم اليقني     

١٥٩.  
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ه، هـي أشـبه     شـعور  ه وال  هبا شعور   قد تَربمج  كُلّنا يفعل ذلك وِفْق موازين أو أنظمة ذاتّية       
، فإذا أردنا أن نتحقّق من سالمة تلك املواقف، وكفاءة تلك األنظمة،            "لوحه احملفوظ "بـ  

ــق كمـــا قـــال خليـــل الـــرمحن   ِ رب ممـــاتي وحميـــاي(وصـــوابية تلـــك املـــوازين، لنحقـِّ
نا احلقائق ونزيح األباطيل واألوهام، ، علينا أن نغرز  أنظمة وعي   )١٦٢:األنعام()العالَمني

نــا حلركاتنــا وســكَناتنا، علينــا أن نُعيــد كتابــة وعينــا وفــق النظــام الربــاني، لتخطــو إدارتُ
خطواتٍ نافعة ومسئولة وهادفة وصحيحة، نُثاب عليها بدالً مـن أن نُحاسـب،  حبنـا                

 .وبغضنا،  حربنا وسلمنا

صيغ مراكز   آخر عنوة، حتّى الشيطان ال يقدر أن ي        ال أحد يستطيع أن يربمج أحداً     
   اإلذن ــارة ــنا األم أنفُس ــه ــايل أنظمــة حتريكنــا إالّ إذا أعطتْ ــم مشــاعرنا وبالتّ  ليفعــل حتكّ

وا          الّوما كَان لِي علَيْكُمْ مِنْ سلْطَانٍ إِ      ( لُومــونِي وبْتُمْ لِي فَال تَلُوموْتُكُمْ فَاسْتَجعأَنْ د 
كـــلّ الـــذي نســـتطيعه أن نُقـــدم للقـــارئ أنظمـــةَ تفكـــري، نفـــتح لـــه  . )٢٢:إبـــراهيم()فُســـكُمْأَنْ

مساحات حبث، ونصعقه حبقائق، ونرشقه بنتـائج، نقـدمها ألنّهـا خالصـة جتربتنـا                 
ا                 تـها، لكنـمها عن اقتناع أكيـد بسـالمتها وبراءهتـا وخرييرنا، فنقدوعينا لكينونتنا وتطو

ان النزيه احلـر وإن اتّسـمت لُغتُنـا بصـرامة املُحـق أو بقـوة املُصـيب،               ندعو القارئ باإلمي  
            ي داً مع ما نقول، مثلما ينبغي أناً متجررفلسنا ندعو القارئ إالّ أن يكون حكذلك صبِح 

ــالَ ــحي ــى حنــو الفرضــية        برجمتِ ــه عل ــلّ مــا نقول ــرِها اآلن، وليأخــذ ك ه الــيت هــو  أس
الكٌ أم برجمـه               والزعم، ليختربها بن   ه أأهلمـه هبـا مـب عليها غريحاسفسه، فقناعتُه لن ي

ُحاشاك ا ،هبا شيطان! 

 مسـتبدلةً واحـدة  معـادالت تفكرينـا قـد تُحـدث فارقـاً          حنن نُوقن أن معلومـةً    
 كلّـه؟    كلّها؟ مـا بالُـك لـو جتـدد النظـام           نتيجة سلوكنا وحياتنا، فكيف لو تغيرت املعادلةُ      

ر        ! بل كيف لو اسُتعيض عن كلّ موازيننا مبوازين القسط؟         وحشـ حتماً سيكون لنـا بعـث
 . وقيامةٌ قبل اليومِ اآلخِر

هل حنن مقتنعون أن معرفة احلقيقـة حبـد ذاهتـا مطلـب، ألنّهـا اللبنـة الصـحيحة                     
                 و تشكيل وعينا حلقيقة وجودنـا مـن أجـل فهـم مـن   حنـن   أساس بنائنا ومعمارنا الثقا

  : أن؟هل نشعر ضرورياً ومهماً: وما دورنا  الكون كخلقٍ متميز؟ فلنسأل أنفسنا إذاً
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أن أي تقدمٍ أو مراكمةٍ ملنـاهج أو معلومـات علـى أسـس خاطئـة                ندرك   .١
سينتج تقدماً بطيئاً أو منحرفاً ووشـيك العطـب، فخطأنـا األول سـيغدو أخطـاء                

خاً  – أو ال نكون، أو ربما نكون شيئاً         مرتاكمةً طويلةً حصيلتُها نكون    آخـر  – مسـ  ،
العامل على غري بصرية كالسـائر علـى غـري الطريـق ال تزيـده               : (للقول املأثور 

 .)١()سرعةُ السري إال بعدا

مات تراثنا االعتقادي، ونُراجعهـا علـى حمـك         نتحقّق مِن كثريٍ مِن مسلَ     .٢
 فايــا غفلــةً، مِــن عــدونا، هــذه اخلأنّهــا دخائــل خالطتْنــا، قــد تكــون اندســت إلينــا 

 لصياغة فلسـفتنا عـن احليـاة واملـوت، وتُشـكِّل        ال شعورنا  كركائزتعمل عملها   
 عن ا، أو مالئكته، أو كتبـه، أو رسـله، أو اليـوم اآلخـر مبـا يكتنفـه، أو                 اعتقادنا

ن عالَم الـروح واملـادة، عـن أصـلنا وسـر وجودنـا ومـا حنـن آئلـون إليـه، احلقيقـة أ            
      رة  سـلْباً أو إجيابـاً و     - هذه األمور هي الـيت تُسـي فـرد، وتُلزمـه    كـلَّ -بصـورة خفيـ 

مساءبإلزاماته صبح . 

ف لنـا                         .٣ كشـا وال نـزال ال ي قرآننـا فيـه كـلّ شـيء، مـع أنّـا كنـ نكتشف أن
 فقط، وأن نُفاجأ بأن املفسرين هم من         الواهية منه شيء، بل تُسوق لنا التفاسري     

خطئـوا            أعلَوي سـاحبينا   -ا بتفاسريهم فوق القرآن فانطمر حتتها، فأودى هبم أن
 .  مهمات املسائل-معهم

 املوروث، وآلية قراءة القرآن وطرائق           .٤ نُربهن عملياً، بأن النظام املعر
، هي القاصِرة، ما أدى إىل تعطيله وتعميته وهجره، وإىل إعـالء كلمـات              !"تفعيله"

هتم فــوق كــالم ا، مــا جعــل بعضــاً مِــن فلــذات األمــة يشــمئز مــن  الغــري وتصــورا
، ألن التســطيح أو الفهــم البشــري قــد  وِمــن خطابِــه وســجعاتِهالــنص الــديين كلّــه

 ".ال حكْم إالّ "تدرع باإلهلي، وافتُرِض على النفوس افرتاضاً حتت شعار 

                                                 
  .٢٠٩٢، ص٣ ج،وأيضاً حممدي الريشهري، ميزان احلكمة. ١٠ الفتال النيسابوري، روضة الواعظني، ص-)١(
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األول، وأن هلجاتِ شعوب    نعرف أن لُغتنا العربية قدميةٌ قدم اإلنسان         .٥
هذه املنطقة كلّها ثروة صحيحة وخزائن فهـم، للـرتاث القـيم كلّـه، ولعلـوم مبـادئ                  

 .احلضارات وتارخيها، ولفهم القرآن الكريم أيضاً

م ويقـدم لنـا       أنّنا شربنا الكثري وما نزال، مما يصدر لنا ويرتج        نعي   .٦
ق، عـن تـاريخ منطقتنـا والعـالَم، وكـثريه خـاطئ       مناهجِنا وإعالمنا أنّه علْم وحقائ    

 .ومدلَّس

٧.                   ة قدميـة بائـدة، ومـا مِـن لغة التوراة  أساسِها هلجـة عربيـ نعرف أن
هذه اللغة اليت هي كأحد هلجاتنـا       . ، بل هو أمر مخرتَع    "اللغة العربية "شيء امسه   

ف مـا   ، فيكشـف بنفسـه       إمجـاالً  يستطيع أي قارئ أن يقرأها ويفهمهـا       أُضـيف  زيـ
 .روزُلُفَّق و التوراة أو 

  هـذه املنطقـة منـذ آدم اإلنسـان،           عقيدة التوحيد وجِدت  أن  ب ؤمِنن .٨
 . واملعلِّمنيما يشعرنا بالتواصل التارخيي واحرتام اآلباء

أن مــا أُثِـــر ودون مِــن شــعوب حضـــارات أمتنــا مــن بـــابليني      نكتشــف   .٩
ــريان( ــيني )سـ ــريني، وفينيقـ ــوريني( ، ومصـ ــاً    )آمـ ــانوا عربـ ــم كـ ــم كلّهـ ــت أنّهـ ، يثبـ

والتوحيد واألخـالق سِـمتُهم الغالبـة، وإن سـوق لنـا الغـرب واليهـود عكـس ذلـك،                    
فأقنعونا بادعاء وثنية آبائنا وتعدد آهلتهم وفسـادهم وتفاهـة معـارفهم وبالدهتـم              

 !وبداوهتم، وما أبشعها من جرمية وافرتاء

 الديين والعلمي واحلضاري، الـذي يبـدأ مِـن آدم           لحظ تواصلَ تراثنا   ن .١٠
د           ) ع( حممـ ة سـكناً           )ص(وينتهي خبـري اهلـداة حبيـب ا تبـدأ مِـن اجلنـ مسـرية ،

ــالقرآن العظــيم،        ــحف األوىل وينتــهي ب ــدأ مــن الص ــاً يب ــى، وركْب وتنتــهي هبــا عقب
ــتعلَّم كيــف يقــرأ تلــك املــدونات و    ــر األولــني "في ــأي ك" زُب ــلٍ وروحٍ األســاطري وب  عق

 .واحرتام، وبأي أدواتٍ يفهمها

ــن جهــة، ومصــاحلةً مــع       .١١ يــرى القــارئ مصــافحةً بــني قرآنــه وتراثــه مِ
            جهـةٍ أخـرى، فـال يعـيش انفصـاماً معرفيـاً بـني علـمٍ وديـن، وأن حقائق العلم مـن
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نضع العصابةَ عن عينيه فريى بعقلٍ رياضيٍّ وقلْبٍ يعشق كلَّ بديع، مجالَ قرآنه،             
ه ويـذكره مدهوشـاً       وسحر بيانه، ودقّة نظامه، وروعةَ خمبوءِ معارفِه، فيعرف ربـ 

 .ومسبحاً ومنيباً

يتعلَّم القارئ كيف يبحث، وكيـف يسـأل، وكيـف حيـتج، وكيـف يتحـرر                 .١٢
 شـعوره   ه وصـادر  ه وطرائق حتليلِ  ه واعتقادِ مِن سطوة من سطا على فكره ونظامِ      

وأن يـتعلّم   . ، واسـتغفله دهـراً ممارسـاً الـتفكري عنـه          " وبرمجها منهجها"ومواقفَه و 
ه             باألهم كيف ينهلُ   ربـ اً كتـاب ابٍ، فيقرأ ذاتيـجمِن املصدر نفسه بال وسائط وح 

 .بنفسه كفى هبا بصرياً بدون وصايات وحتكّمات

يتمكّن القارئ ألول مرة مِن فهم أسـاطري األولـني مِـن آبائـه وأسـالفه،                 .١٣
ة مِـن                    ويفرق بينها    وبـني اخلرافـات، ويـرى فيهـا ارتباطـاً وثيقـاً مـع هلجتـه العربيـ

 ألمتـه غـري    املقدسـة، فيستشـعر انتمـاء     جهة والتقاء مع مقوالت مصادرِ اعتقـاده        
 .جمذوذ

ــة        .١٤ ــا أم ــدة، وأنّه ــة اخلال ــم هــذه األم ــاهر عِظَ ــدليل الب يــرى القــارئ بال
ا وهبـا خيـتم، فيمتلـئ أمـال بعـد           اإلنسان وأمة دينه وعلْمِه منذ وجِـد، هبـا بـدأ            

 . أن األرض هي فعال  يورثها من يشاء مِن عباده الصاحلني؛إياسٍ وإحباط

يرتقي القارئ ليعرف مقدار الزيف املهول الذي سطا  هذا العـالَم،             .١٥
ر، خيتـربه بنفسـه إذا            حٍ لـيس فيهـا مسـاحةٌ          انعتـق ليخترب وعياً كونياً آخـ إىل فُسـ ،

قة، وال للحروف اجلوفاء املتزلّفـة،            للزيفِلَة الضيهات، وال للحروب املُسف أو التُر
وينطلـق  " ال نُبـايل  "وال للقداسات املُخرتَعة املهرتئة، فريكمهـا مجيعـاً علـى قارعـة             

 ده مع اور، ولو وحتلقاء الن)بْدِهِ لَيْالى بِعالَّذِي أَسْر انبْح١:اإلسراء()س(. 

اد  أمتنا ليس فيهم شركاء متشاكسون متشعبون، يكونـون          يبزغ أفر  .١٦
لألمة صفْواً بال كدر، علّ أن ترتطّب باحتـذائهم أجـواء اخلصـومات املفتعلـة، مـا                 
                   وديـين ،وقـومي وديـين ،ي وعلمـي بني مذهبٍ ومذهب، وملّة وملّة، بل ما بـني دينـ

 كـلّ املسـائل؟ بـأن يعتـز املـرء           وإنساني، وعـاملي وقـومي ووطـين، فمـا رأيكـم حبـلّ            
وفْق هذه األطروحـة بلسـانه ألنّـه لسـان العـاملني، حمرتمـاً اآلخـرين ألنّهـم أخـذوا                    
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اني واحـد هـو للعـاملني،                       ربـ امللـل كلّهـا  أصـلها ديـن عن هذا اللّسـان، ودينـه ألن
والئــد ويفخــر بقوميتــه ألن الشــعوب تفرقــت مــن هــا هنــا، وينتمــي للعــالَم ألنّهــم  

ــه املهــد األول     بقعتــه، ولإلنســانية ألنّهــا رســالته منــذ ظهــرت وظهــر، ولوطنــه ألنّ
لإلنســان واحلضــارة والــدين، هــذا الرجــوع لألصــل الــذي تــنفين بــه مصــنوعات   
     ــة الواحــدة، هــو الــذي احتــاط لــه نــيب أت مشــل األمالتنــاقض الطارئــة الــيت جــز

النــاس بنــو آدم، وآدم مــن ): (ص (اإلســالم والعــرب واإلنســانية والعــاملني بقولــه 
 ومِن تراب هذه املنطقة باخلصوص، وليس مثّـةَ طريـق نلـتمس بـه نـوراً                 )١()تراب

 جوع األشموا نُوراً(إالّ هبذا الركُمْ فَالْتَمِساءروا و١٣:احلديد()ارْجِع(. 

ــاً باحلقيقــة واإلميــان اخلــالِص، ال    .١٧ ذاتي ينشــأ جيــلٌ مســلّح وأخــرياً، أن
ــدعني    هت ــةُ املـ ــخّابني، وال علميـ ــق الصـ ــادة وضـــجيجها، وال زعيـ ــكرة املـ ــه عسـ ولُـ

بالنزاهة والتجرد أو التدين، بلْ يحاكمهم مبنطقٍ صائب بال انسحاق، وال هتويـلُ             
مهمــا تســلطنوا  اآلفــاق، علــى أعنــاق النــاس، متــى علَــق حبلُــه وانْوثــق " البشــر"

   ة اجلببالواحد األحد، وبالقو    الكـون، وأبـدعت متلغايتـها  " اإلنسـان "ارة اليت صم
              ر وقوداً  دهاليز وأنفاقِ املربوبني التائهني وثرثـراهتم، سـواءشحالسامية، ال لي
ترهيباً مارسوا عليه أو ترغيباً، حتّـى لـو وضـعوا الشـمس  ميينـه أو القمـر          

ورغبتـه أعكَفَهـن جتـاه      مشاله مـا ودع أمـره الـذي انكشـف لـه، ألن قوتـه ورهبتـه                  
   نَّاتٍ تَجْرِي مِـنْ             (خالقِه العليج يْراً مِنْ ذَلِكخ لَ لَكعج اءكَ الَّذِي إِنْ شارتَب

 .)١٠:الفرقان()تَحْتِها الْأَنْهار ويجْعلْ لَك قُصوراً

كـن  ال، ول فهل نستطيع أن نُقدم كلّ ذلك للقـارئ  هـذا البحـث الصـغري، أو ذاك؟         
ــرٍ   (:لنفســهالقــارئ احلــر يســتطيع أن ينتجــه ويقدمــه   ــنْ خيْ ــكُمْ مِ ــدموا لِأَنْفُسِ ــا تُقَ مو

وهتلــك   ، )١١٠:البقــرة()تَجِــد ننثــر خطوطــاً ملعــالَم هــذا الطريــق، روح حــاوِل أنفن ــا حنــن أم
ة         مها  أمثلـةٍ تطبيقيـة آدم  "،  "خلْـق آدم  "الثمرات، نُقد طوفـان نـوح   " "دممعصـية آ  " "جنـ "

وغريها، نُعاجل هبا بعض االعتقادات، ولـيس غرضُـنا األسـاس هـو النتيجـة               " ليلة القدر "
ــارئ           ــه للق ــذي نعرضُ ــهج ومؤسســات الوصــول، هــو ال ــا، املن ــق إليه ــل الطري وحســب، ب

                                                 
 . ٧٣٥، ص٥ج ،سننال ؛ حممد بن عيسى الرتمذي،٣٦١، ص٢ جاملسند،د بن حنبل،  أمح-)١(
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 هـي تقـدِمتُنا     - ال نتيجـة العـالج     -ليختربه، النظام الذي أورث تلكم النتيجـة، املعاجلـةُ          
اه، كيـف يضـرب ويقسـم ويطـرح ال حاصـل الضـرب والطـرح، فلعـلَّ                     للقا رئ وابتالؤنا إيـ

 .وعسى هبذا وغريه يسري به اُ مِن غبشِ ظلماتِ ما األمةُ فيه

 

 أسئلة البحث وطبيعته ودواعيه
 هـذه املسـألة، مسـألة خلـق البشـر وخلـق آدم، كمـا                " يقص احلـق  "هل أن القرآن    

 غريها؟ هو 

ةٌ بوسام هذا وهل مدوريي بالتوراة حمنات ما س"عيه؟" القصص احلقالذي تد 

 منبثق من قرآننا أم من إهاالت      - كمسلمني وعرب  -هل اعتقادنا  هذه املسألة      
  هبا املروي اإلسالمي والشعيب؟رثّتأإغراقات توراتية و

  هذا القرآن؟ يتعارض مع العلم؛ القرآن أم إسقاطاتنا التوراتية علىاوأيهم

ــة وتراثنــا األســطوري القــديم؛ تــراث األنبيــاء واملعلّمــني     ومــاذا عــن جــذورنا العربي
 ، هل يدرك هذه احلقيقة أيضاً ويقصها؟ )ع(املُدون، منذ آدم الرسول 

ةٌ      ة أمـهذه األم هل أن             اني، منـذ القـدم، أم واحـدة  ارتباطهـا مبركـز التعلـيم الربـ 
ة                   أنّنا أمةٌ بال جـ     علـى منطقتـها كهنـةُ اليهـود بـوالدة التوحيـد وباملعـارف اإلهليـ ن ذور، مـ

 والقصص التارخيي، وباحلقائق الكونية والطبيعية، وبالتحضّر والتدوين؟

ــى         ــل وعســكري، عل ــا، نصــر مــؤزّر منظــور سياســي أو اقتصــادي ب ــم، هــل ألمتن ث
 واالعتقـادي، بـل        ) مةاأل(الصهيونية احمللّية والعاملية، ما دامت ترفل         جانبها املعـر

دِ  الذي هـو نبعهـا الـزالل الصـفي،          " قرآهنا"و تفسري    ات التـوراة، وترضـع        قيـ حمكيـ 
 من لُبانات تسطرياته، تفسرياً أو شرحاً، واستدراكاً أو نقال؟

    اً، وحنــننســتقلّ خارجــاً حضــاري ــا أن ــرتاٍث  أســارىكيــف لن ــا، ب   دواخــل أذهانن
نوعٍ صــنعاً مــرة مــن اإلســرائيليات، وأخــرى مســتوردٍ مــن الغــرب اإلمربيــايل املُمــالئ مصــ

هلا؟ كيف لنا أن نُعادي قوماً، حنن نأكل من خبز عجينهم، وحنذو حـذو تفسـريهم عـن                   
الكون واألنبياء واألرض، بل وعنا كأمة، وعن التاريخ، حذو القذّة بالقذّة والنعل بالنعل،             
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ا       ) كقراءهتم للكون أو خللق آدم    (لو دخلوا جحر ضب     حتّى أنّهم    لدخلنا معهـم، ألنّـا رهنـ
 تراثنا وكتابنا برتاثهم املصنوع وبكتاهبم املكتوب بأيديهم؟

ره                ا تزويـراً، وقُرآننـا تُفسـ عنـ صوغه األجنيبجنلو احلقيقة، وتارخينا ي كيف لنا أن
فتُها وتارخيُها؟ وقد سرقا علـى حـني غفلـةٍ          وهل األمة إالّ ثقا   ! تفاصيل التوراة حتريفاً؟  

، "الثقافة هي اليت تُهيمن على مصائر النـاس بأشـد مـن احلكومـات             "أليست  ! من أهلها 
 !على رأي الفيلسوف اإليطايل أنطونيو گرامشي؟

 عمليــة البحــث  مســألة خلــق آدم مســألة عبثيــة، أو  -لــبعض النــاس -قــد تبــدو 
زكٍ،   -بعـين الرصـد الغـائر    -ظاهرها طبعاً، لكنهـا   عبئية، وغري ذات بال،        رشـقةُ نيـ 

  الستحصال كلّ تلك اإلجابات أو حماولـة تلمسـها أو بعضـها، نُعيـد هبـا      تُربق لنا السبيلَ  
س علـى غـري تقـوى،                      -متى وعيناهـا   - إرث دخيـل أُسـ تنـا، وبتْرنـا عـنطنـا جبـذور أمرب 

لـى مسـرية الـوعي اإلنسـاني برمتـه وحنـن ال             ممنهجٍ، ملخطّط توراتي مدسوسٍ علينا وع     
 . نشعر

ثُم هي جتلو الغبار عن قرآننا النير الذي ضج مـن تـراكم الغبـار أو اآلراء واألهـواء                  
ــا  اآلن نفســه تتــيح لنــا       عليــه، وتُعيــد ثقتنــا املُخلخلــة  تراثنــا الصــحيح، مثلمــا أنّه

نسانية الرئيس، ذلك املزور التارخيي    إملاحاتِ تعرفنا على مسات عدونا، وعدو رقي اإل       
 .، املُتلبس بالدين الكهنوتي، الشيطان األكرب)١(األوحد

                                                 
 مــن املفيــد أن ننبــه القــارئ أن حبثنــا لــيس موجهــاً ضــد ملــل التوحيــد وتعاليمهــا وأتباعهــا النــزيهني، ومــا   -)١(

ــة، كنقــدٍ ملعطيــات نشــاز  تــوراة الكهنــ      هنــا إالّ مــن حيــث األمانــة التارخيي ة امللــيء بــالتحريف كالمنــا احلــاد
، أورثت إما خلال فكرياً  عقل اإلنسان عموماً وعقل املؤمن خصوصاً، وإما خلال )ع(والتزوير ال توراة موسى     

ن خـرج عـن الفهـم التـوراتي للكـون، وال             علمياً واضطهاداً للوعي كما دلّت عليه أحقاب القرون الوسطى لكـلّ مـ
اً وهـو األسـوأ مبـا أفرزتـه بعـض أفكـار التـوراة،               ري أو بآخر  األديان، وأخ     تزال آثار هذا االضطهاد باقية بنحو     

ووعودها، وحتريفاهتا، ورؤاها، من نشوء الفكر الصهيوني املمثّل ألسوأ ما  التوراة مـن إسـقاطات وإباحـات،                  
، إالّ أن جمـرد تدوينـه   واملستفيد األكرب من كلّ التلفيق الذي أسسه األولون ولو كان صحيحاً تارخييـاً وجغرافيـاً           

وجعله كتاباً مقدساً منسوباً  تعاىل وملوسى وربطه بالوعود اإلهلية، هو الذي فرخ الصهيونية البشعة، وهـذا                  
أحــرار يناهضــون الصــهيونية، أو ال يقــرون التزويــر أو اإلســقاط  " يهــود"بطبيعــة احلــال ال يعــين أنّــه لــيس مثّــة  

 . واحتالل أراضيهاالتوراتي لنهب الشعوب 
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 :أقسام البحث
ــة اخللـــق األول جبولـــة ســـريعةٍ   ل خالصـــة قصـم  الفصـــل األووبعـــد، ســـنقد

اني، ثابـتٍ منـذ أول الـدهر ع                     لـى  مصادر الرتاث كلّها باعتبارهـا حلقـةً واحـدة لتعلـيم ربـ
هذه املقولـة الراسـخة، لـوال أصـابع الـدس والتزويـر، وسـنناقش بإجيـاز مـا يتعلّـق هبـذه             

ة ا  املسألة  مـدونات التـوراة الـيت هـي املصـدر الفعلـي اخلفـي خل                 لفيـ    لفهـم اإلسـالمي
الدارج، ونُوضح الصـواب الـذي فيهـا واخلطـأ، الـذي أورث االلتبـاس بـني البشـر اهلمـج                  

 منـذ البـدء للقـارئ احلقيقـةَ الصـادمة عاريـةً، احلقيقـةَ الـيت قـد           سنضع .وآدم اإلنسان 
لنــا مــن صــدمة  يصــعب اســتيعاب لــها، ألنّهــا خــالف الســائد، ولكــن البــدهــا وتقبها وفهم

 .لنفيق على كنوز تراثنا وقرآننا وما يأتي به العلم

وسنضـــطر  الفصـــل الثـــاني للولـــوج  دقـــائق التفصـــيل القرآنـــي ملغـــاور هـــذه  
ــى        ال ــاً عل ــل، برهان فصــع وم وسواســع وم ــي ــان قرآن ــة البشــر واإلنســان، ببي ــة، قص قص

لــدى  -  إقناعيــةاملنظــور الصــحيح بــل اســتنطاقاً قرآنيــاً  األســاس، ملــا لــه مــن ركيــزة
  فهم األصل اإلنساني وكُنهه، ودوره  الوجود، واالسـتخالف، ووعيـه            -الفرد املؤمن 

ألخرى، ليـدرك عظـيم نعمـة إنسـانيته املوهوبـة، وخيـرج بصـورة               بربه األكرم، والعوامل ا   
ــداً عــن إمــالء           ــه، بعي ــذي هــو في ــه واحملــيط ال صــحيحة عــن حقيقــة نفســه وعــن عامل
اخلرافات وتُرهات األوهام الـيت ال تُغـين مـن احلـق التـارخيي والعلمـي والقرآنـي شـيئاً،                

لرتسم له دوره   . جاً سليماً وال عاقبةً حسنة    وال ترفع ألمتنا فكراً وال ذكْراً، وال تُورث نتا        
املناط به ليرتسمه، وسنعيد آليات قرآننا العزيز اليت تُركـت دهـراً بـال تفسـري حقائقَهـا                  

  .ونواصع دالالهتا وتفاصيلها العالية ودقّتها الباهرة

                     نات تراثنـا العربـير لنـا مـن شـواهد مـدو ج علـى مـا تيسـعرو الفصل الثالث سن
يم خبصوص هذه املسألة، تراث آبائنا الديين الصحيح وأساطريه املدونـة  ألـواح               القد

        ناهتا، ونُحـاول فـكديات وادي النيل ونقوشها ومـدورقمها وبسومر وبابل وأوگريت ور
ة        طالمسها إن وجدت مبا أقْدرنا املوفّـق سـبحانه      علـى كوهنـا مـن ثقافـة هـذه األمـ بنـاء 

، لنشهد تطابق احلقيقة الغائبـة عـن أمتنـا وهـي بـني يـديها أو                 لغتهاالواحدة ومصاغةً ب  
  .حتت قدميها، راجني من ا التسديد وغفران الزلل
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وسنعقد أخرياً فصال ملناقشة بعض اإلشكاالت؛ مرويةً كانت، أو علمية، أو تراثية،            
ــف، كعينــة فقــط ال كاستقصــاء، بعــ     د تكريســنا الــيت ربمــا تقفــز إىل ذهــن القــارئ املثقّ

 .ملفاتيح احلقيقة  الفصلني السابقني له
 

 :منهج البحث
مفــاتح القــرآن "و ضــوء القواعــد الــيت منــهجناها  كتــاب إنّنــا  هــذا البحــث 

سـنثبت أن كتـاب ا العزيـز ال يرقـى إليـه شـك أنّـه          لفهـم نصـوص القـرآن،       " )١(والعقل
طدم مـع حقـائق العلـم واملكتشـفات بـل      جاء باحلقيقة اليت ال خـالف فيهـا، وأنّـه ال يصـ       

يضيف عليها ما فاهتم وما مل يصلوا إليه بعد، وأنّه يفسر مدونـة التـوراة املوجـودة بـني                   
أيدينا ويصلح أخطاء مدونيه أو مرتمجيـه سـواء لقصـور األوائـل علـى أحسـن تقـدير أو                    

املسماة بالعهـد   (ةلسوء مقاصدهم ومقاصد التالني وهو األرجح، ذلك أنّا ال نرى التورا  
 بطبيعتها املنتحلة إالّ جزء من تراث التاريخ العربـي هلـذه املنطقـة وفيهـا بعـض                  )القديم

ــارخيي أيضــاً، وفيهــا مــا يســتحق النظــر وفيهــا مــا ال        ــه باشــرتاطه التّ وحكْم كــالم ا
يســتحق، وفيهــا مــا ينبغــي نقــده، وفيهــا مــا ينبغــي رميــه افاتــه احلقــائق الواضــحة     
وخدشه  صالح أنبياء ا املقدسني، وعنصريته البغيضة لآلخرين، وفيه الكثري مـن    

 . "كتاب كشكول"املزور واملسروق، 
وسنثبت بتعرجينا على تراثنا العربي األصيل  حضارات العراق وسـوريا الكـربى             

ــاً  احلقيقــة التائهــة، وربمــا نــأتي بــبعض  الروايــات وحضــارة وادي النيــل، تطابقــاً تام 
وأهل بيته النجباء وأصـحابه الكـرام املفضـية         ) ص(الصحيحة اليت بذرها نيب اإلسالم      

 .إىل التصور الصحيح

على أن هناك عقبة كأداء، ستواجه القـارئ ال حمالـة مواجهتـه للشـيطان الـرجيم،          
ي ع            مِنعقبةً ال    س ملا درج علـى مساعـه وتربـليـه،   ثنايا البحث نفسه، بل  عقله املقد

وليس أوهلا يقينه بأن تراث العرب األوائل كلّه خرافات وأنّهم وثنيون ومشـركون، وهـذا               
 ".  الصحف األوىل"التعميم الظامل وهم وخطأ وظُلم لآلباء واألنبياء، وكُفر مبا 

                                                 
  . مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةوالعقل، مفاتح القرآن:  انظر حبث-)١(
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 طبيعته النفسـانية ثانيـاً، تلـك العصـية واآلبيـة للتسـليم ألي           - القارئ –وسيواجه  
 أنّهــا كانــت خمدوعــةً بتارخيهــا  فكــرة- وبصــرامةٍ إبــاء - والــيت ســرتفض جديــد عليهــا،

ع                والتمنـ ،احلـاد ل مـا تنشـغل بالتسـلّح للـردستغفلة عن كتاهبـا األقـدس، ستنشـغل أووم
ــة هــداها،            ــا ورؤي ــذي فيه ــس احلــق ال ــا أو تلم ــة فهمه ــن حماول ــدالً م ــرة ب ــنقض الفك ل

ن وفــالن ومــا نُســب مرويــاً إىل كبــار الســادة  مــن فــالوبــالتمتْرس وراء مــا قالــه الرجــالُ
واألصحاب زوراً أو خطأً، وبدالً من طلب احلكمة والعلم والـتعطّش خلدمـة كتـاب ربهـا                 

ه أمـام  اجلليل وكشف حقيقته احلقّة والتتلمـذ بـني يديـه، سـيلفى القـارئ املُسـتفَز نفسـ               
ه بـالعكس، وكلّهـا مدخولـة علـى     كمٍّ من املرويات منسوبةٍ ألئمة اإلسـالم املكـرمني تُومهـ    

ــا منســوبة إلــيهم أو أُســيئ فهمهــا     علــيهم هبــا فهــي إم الــدين وال شــأن هلــم رضــوان ا
 .وتفسريها

تلــك اهلائــل لكــم الولســنا بفضــل ا  حاجــة أن نُرهــق أنفســنا أو القــارئ لنقــد  
 حاكمـاً،  أساسياً و  مصدراًاملرويات املنسوبة، أو معاجلتها، وبني أيدينا كتاب ا العزيز          

ال يأْتِيـهِ  ( كمـا أخـرب أصـدق القـائلني سـبحانه، وأنّـه       )٨٩: النحـل ()تِبْياناً لِكُلِّ شيْءٍ  ( وأُنزِلَ
، وكفى باملأثورات املُناقضة لكتـاب ا       )٤٢ :فصلت()الْباطِلُ مِنْ بيْنِ يديْهِ وال مِنْ خلْفِهِ      

ــاً خلــال أنّهــا متضــاربةٌ تضــارب النقــيض للنقــ  ــهِ  (يض، وحقّ ــرِ اللَّ ــدِ غَيْ ــنْ عِنْ ــان مِ ــوْ كَ لَ
قـد تُجـرئ عليـه    ) ص(، وإذا كان نيب ا العظيم )٨٢: النساء()لَوجدوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِرياً 

ن دونـه؟             ة اإلسـالم        ! وكثرت عليه الكذّابة وتـواترت، فكيـف بغـريه ممـ فتنزيـه سـاحة أئمـ
      وأهـل واليتـه وأولـو العلـم،               واهلدى مِن أنّهم قالوا باطال وخطأً وتناقضاً، وهـم أهـلُ ا

 -كتــاب ا –أوىل مــن االجــرتاء بــالزعم أنّهــم قالوهــا مــع خمالفتــها الصــرحية للقــرآن  
 .وللحقيقة التارخيية والعلمية، اليت لن يشك فيها مع مستقبل األيام عاقلٌ
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 )١(الفصل األوّل

 بشراحلقيقة الضائعة  خلق ال

                                                 
 ننبه القارئ الكريم أنّنا سنتجاوز اإلشارة إىل املصادر واألحاديـث ومـا شـابه، باعتبـار أن هـذا هـو مـوجز،                  -)١(

 مصــادرها ومراجعهــا املســتقاة منــها  ســتُعاد أفكــاره وســيتم التفصــيل فيهــا  الفصــول القادمــة وسيشــار إىل  
  .هناك



 

 

26 

 



 

 

27 

 
 
 

 متهيد
موجز احلقيقة كما يقصها القرآن والرتاث الديين العربي القـديم كلّـه، أن اإلنسـان               

 ألـف سـنة   ٥٠ إىل ٣٥بني (الكائن العاقل املُتطور انبثق قبل عشرات اآلالف من السنني  
شـت  ، لكنه ملْ ينشأ هكذا مِن تُراب أو من الفراغ، كما ح           )األحافريباتّفاق علماء اآلثار و   

              املسلمون لألسف، وختلّى عـن ذلـك العلمـاء نني ومنهم حننالتوراة ذلك  عقول املتدي
التجريبيون واملكتشفون املتحررون النكشاف خالفه لديهم باليقني العلمـي القـاطع، بـل         
ــة تطــورت بــدورها عــرب مئــات اآلالف مــن      ة بدائيــة ســاللة بشــري ــن قم جــاء اإلنســان مِ

، ال  ب بني مليون إىل سبعة ماليـني سـنة حسـب تقـديرات علمـاء اآلثـار                بالتقري(السنني  
، ومنه نسـلت    )٢(، وهو ليس مبعصوم عن اخلطأ     )١(فآدم هو أول كائن إنساني    ). تقديرنا

 .اإلنسانية املليارية هذه

أما كيف خلق أول كائن بشري، فليس هناك كائن بشري أول، بل جمموعة كائنـات   
ــة مــن طــني األرض وعناصــرها،  أجــواء مــر هبــا   بشــرية، نشــأت ب انية الربتــدبري القــو

كوكب األرض مـن ضـغط وحـرارة ومغناطيسـية وكيميـاء ملْ متـر بـه ولـن متـر، ثُـم هـذه                       

                                                 
)١(-   إن أو      ة بلهجاهتا السريانية والفينيقيـة والعربـاء،       اللغةب "آدم "لل اسم أطلق على اإلنسان العاقل األوالعربي 

خلقـه علـى       وألن الـدم، األصـل، املثيـل الشـبيه، املماثـل     :  تعـين "دِمـو  "."املثيـل " تعـين  "آدم"فكلمـة  ، هصـورت  الرب. 
فهـذه الكلمـة أو االسـم ذهـب كـلّ األرجـاء برتكيبـها          . نسخ صورة شيء عن شيء    الدمية هي   ،  دمية: ومنها أيضاً 

وبلفظها العربي، فمن األمساء اليت أطلق العرب عليه أيضاً كإنسان عاقل وتدل على عقليتـه والـيت ميزتـه عـن                      
، والـيت اشـتُهرت    احلـاذق  ع، املخـرتع، املـاهر،  اخلـالق، املبـد   : وهي تعـين  ،  "نأُم"كلّ الكائنات األخرى هي كلمة      

 أو  التعريـف "هــ "وبإضـافة  . هـي الصـنعة، اإلبـداع، االخـرتاع، املهـارة     :  أو مـانوت ) .. آمـون /آمني(الرتاث الديين  
ــ: "حســب اللــهجات العربيــة القدميــة "دو/ ذو" ن" أو "ندومصــارت تعــين اإلنســان العاقــل املبــدع اخلــالق "هيــوم 

 ).بتصرف. أمحد داوود، تاريخ سوريا احلضاري القديم: انظر(. اخل.. املاهر 
  .، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية)آدم اإلنسان وآدم الرسول: بني آدمني: ( راجع حبث-)٢(
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الكائنات البشرية املنبثّة رجاالً ونساء، تزاوجت، وأجنبت الساللة البشرية اليت تطورت         
 يتطور الكائن البشـري مـن قـرد أو مـن كائنـات أدنـى          فلم. عرب مئات اآلالف من السنني    

كما يقول العامل شارلز داروين، بل بدأت الكائنات مجيعها متمايزة بأنواعهـا، جبيناهتـا              
ــة هبــا، ومنــت  حاضــنات    ــت،    ) بيــوض(اخلاص ــى اكتمل ــدالً مــن األرحــام حتّ طينيــة ب

 .فخرجت إىل الدنيا، لتبدأ من بعدها حقبة التزاوج
 

 
 ! ختيلية عن نظرية تطور اإلنسان الداروينيةصورة

 

 عـــرب الـــزمن رٍفلــو قُـــيض لنـــا أن نكـــون حاضـــري ذلــك املشـــهد الرهيـــب،  ســـفَ  
السحيق، ملا حسبنا إالّ أنّنا على سطح كوكبٍ غريبٍ آخر، نُعاين فيـه فيلمـاً جاحمـاً مـن       

سـتنقعات الطـني   أفالم اخليال العلمي عـن ختلّـق كائنـات غريبـة وانبثاقهـا مـن بـاطن م                
 . بدون تزاوج

والرتاث الديين  نصوصه، بغض النظر عن أفهام مرتمجيه ومؤوليـه، كـان متّفقـاً               
     اهتــا، ودليلنــا علــى اتّســاق القــرآن الكــريم والــرتاث العربــيحــول هــذه النقطــة حبيثي

 :ا هبذه احلقيقة جيده القارئ  املصادر التاليةممقوالهت

 .مالقرآن الكري: األول

توراة الكهنة: الثاني.    

 .مدونات الرتاث العربي القدمية: لثالثا
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 : موجز ما يقوله الرتاث الصحيح -أوالً 
ز بوضـوح بـني مصـطلح البشـر             ميـ جيد أنّـه قـد إالّ أن ل  كتاب اال يسع املتأم

) اإلنسـان  (أوان تكوين اخلليفة  ) املالئكة وسادهتم (واإلنسان، منذ اختصام املأل األعلى      
من أولئك البشر اهلمج السابقني الذين تطوروا سـاللياً عـرب عشـرات ومئـات اآلالف      

 أي اختصـام سـابق  أولئـك املـأل أو            -القـرآن  -من السنني، لكنه مـع ذلـك ملْ يثبـت         
 احتجــاجٍ حــني خلْــق البشــر، الــذي ظــلّ ردحــاً يســكن الغابــات والكهــوف ويســفك    أي

 " ويل ديورانـت  " أشباههياً، هذا الصنف الذي أشار إىل   دماء بعضه ويفسد ال واع    
ــة احلضــارة وأثبــت العلــم اآلثــاري وجــودهم حتّــى إىل مــا قبــل     ل مــن قصاجلــزء األو

حـــني " اإلنيـــاذة" كتابـــه " ريجـــلف"وقـــد ذكـــرهم . مـــن الـــزمن، بـــل ولـــآلنعقـــدين 
ــدموس"صــادفهم  ــا اصــطدم هبــم      " ق ــي، كم ــي الفينيق ــاهن "األمــري العرب " طــروادةك

أولئك البشر الذين أول ما نبتوا ظلّـوا يحـاكون احليوانـات  كـلّ شـيء، كمـا                   . أيضاً
      البشر األوائل ملْ يعرفـوا     ): (والنعجة" أشنان"أسطورة  (يصفهم تراثنا السومري

ــديهم      ــانوا يســـريون علـــى أيـ ــد، وكـ ــوا ارتـــداء املالبـــس بعـ ــز، ومل يعرفـ أكـــل اخلبـ
 ).ون املاءوأرجلهم، ومن القنوات يشرب

ــيْئاً     " (اإلنســان"و ســورة  ــنْ ش ــمْ يكُ ــن الــدَّهْرِ لَ ــني مِ ــانِ حِ ــى الْأِنْس ــى علَ ــلْ أَتَ ه
األول حـني ملْ يكـن اإلنسـان شـيئاً       " الـدهر "، أثبت سبحانه وجود هذا      )١:اإلنسـان ()مذْكُوراً

ل وال يعــين لــيس لــه صــحيفة أعمــا  " غــري مــذكور "مــذكوراً، بــل جمــرد مهــج غــري واعٍ، و  
ــاني، وهـــذا مـــا    حســـاب وال حضـــارة وال اتّصـــال ال مبالئكـــة وال بشـــياطني وال روح ربـ

 عـام،  ٤٠٠٠السومرية قبل أكثر مـن    " عندما رسم اآلهلة املدينة   : "وصفته بدقّة أسطورة  
اإلنسان، فحـني    -اليت بينت وجوداً بشرياً غري معبأٍ به لدى املالئكة قبل إجياد اخلليفة           

ة          متّت تسوية ا   ناتـه اجلينيـانيـة علـى نظامـه ومدواألمشـاج (إلنسان بدخول القوى الرب (
ا كفـورا       "و" مسيعًا بصرياً "ثُم نفخ الروح فيه، صار ذاك الكائن         ا شـاكراً وإمـ حسـب  " إمـ

سـورة اإلنســان، أي دخــل اإلنســان عــالَم الــوعي بتعرفـه علــى اخلــري والشــر فــوعى ذاتــه   
ة هـي احلريـة والتصـرف ليختـرب              والعوالِم اليت تُحيط به ووعى       ه، وأُعطي هبـة ربوبيـرب

تدبري ما حوله، فيكون إما شاكرًا وإما كفورا، بزغ لـه إذّاك سـجود مِـن مالئكـة،             ول وعيه
م احلضـارة واللّغـة هبـذه الـروح                   وعداوة من شياطني، واكتسب منظومة القيم وابتـدأ يعلـَّ
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نسـان املُسـتحدث مِـن ركـام السـاللة البشـرية            الربانية اليت هـي الوديعـة الـيت محلـها اإل          
ــين ســبحانه         ــا ب ــةِ مــن الطــني، كم ــل املخلوق ــا  (املتحــدرة مــن البشــر األوائ لَقْنــدْ خ ولَقَ

 .)١٢:املؤمنون()الْأِنْسان مِنْ ساللَةٍ مِنْ طِنيٍ

م ثـ " اإلنبات"ويعلن القرآن  كثري من آياته أن هناك نشأة للبشر من األرض وهي              
       طُـونِ                : (نشأة أخرى مغـايرة  بطـن األمةٌ فِـي ب أَكُمْ مِـن الْـأَرْضِ وإِذْ أَنْـتُمْ أَجِنـَّ إِذْ أَنْشـ

ل فيهـا         )٣٢:الـنجم ()أُمَّهاتِكُمْ طفـة هـي الـيت سـوف يفصـوهذه النشأة األخرى البادئة بالن ،
مِــنْ نُطْفَــةٍ ) ثُــمَّ(رابٍ هــو الَّــذِي خلَقَكُــمْ مِــنْ تُــ: (ســبحانه وتعــاىل عــرب القــرآن الكــريم

، فهنا ذكْر النشأتين األوىل اإلنبات من       )٦٧: غافر()يخْرِجكُمْ طِفْال ) ثُمَّ(مِنْ علَقَةٍ   ) ثُمَّ(
 .الرتاب، واألخرى اليت  بطون األمهات

 مِن بذرته األوىل، ظلّ عقيماً وقد أشـارت         "يالبشرالكائن   "فمنذ أن خرجت أفواج   
ن سومر وبابل، وإىل أن أخذ  التكاثر عن طريق النطفة والبويضـة مـرت               إىل هذا متو  

الـذي  ) ع(أزمنة مديدة، فالقرآن مل يفصل عن هذه املرحلة لكنه اختزهلا  عبارة نـوح     
 قبل تـدوين تـوراة       ذكره الرتاث العربي القـرن الثالـث قبـل املـيالد        ( الكهنـة     السومري ( 

، ومساه الـرتاث البـابلي   )الصدارة (درص اليأي ذ " يوسدراز" عام ومساه    ألفي أكثر من ب
هـا، فقـال    فظ النفـوس وحا   حـائط أي  " أتونفشـتيم "العربي  األلفية الثالثة قبل املـيالد        

ــواراً(كمــا حكــى عنــه القــرآن ) ع( ــمْ أَطْ ــدْ خلَقَكُ ، فــالعرب األوائــل عرفــوا أن )١٤:نــوح()وقَ
اً، وهلذا كان املُحاور املؤمن القديم كمـا نقلـها القـرآن        البشر مر بأطوارٍ حتّى صار إنسان     

ذِي خلَقَـك مِـنْ تُـرابٍ ثُـمَّ مِـنْ                      : (عنه يقول  اوِره أَكَفَـرْت بِالـَّ حـي و هـو هاحِب صـ قَـالَ لَـه
   الجوَّاكَ رحقبة التخلّق مـن          ! ؟)٣٧:الكهف()نُطْفَةٍ ثُمَّ س فحقبة النشأة من الرتاب أوالً، ثم

 . نطف  األرحامال

وقـــد جـــاء  املـــروي اإلســـالمي اإلشـــارة لكائنـــات بشـــرية قبـــل اإلنســـان وظلّـــت 
فعـن  " )١(النسـناس "متزامنة مع وجوده، بل هي لآلن هلا وجـود كـامن  باطنـه دعوهـا                  

                                                 
، ٢ ج كتـاب الزهـد الكـبري،     ؛ أبـو بكـر البيقهـي،        ١٧٨، ص ٧جمصنف ابن أبي شيبة،     ابن أبي شيبة،    :  أنظر   -)١(

، سـري أعـالم النـبالء   ؛ حممـد الـذهيب،   ٣٢٨، ٢٠٣، ص١، جحليـة األوليـاء  و نعـيم األصـبهاني،   ؛ أبـ ١٢٣،١٢٤ص
  .١٥، ١٣، ص ٢٠؛ ج٤٩٤، ١٧؛ ج١٥٦، ص١٠؛ ج٣٤٢، ص٣ج
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  ع(علي (      ًأيضا اس واحلسن البصريوابن عب) الناس سـناس    ،ذهبوعقّبـوا   ) وبقـي الن 
ــمْ(بــالقول  إالّ كاألنْعــامإنْ ه  (   ًآخــر الزمــان أيضــا  فهــي هــذا، و املــأثور أن) ّيقــل

أي تستويل اهلمجية  دواخل الفـرد علـى إنسـانيته وينطمـر             ) الناس ويبقى النسناس  
 .العقْل والروحنة منه، وهذا لألسف هو ما نشهده يومنا، بل هو السائد

ن     (و موضعٍ قرآنيٍّ آخر نقرأ       ذِي أَحْسـ انِ            الـَّ الْأِنْسـ لْـقأَ خد بـو لَقَـهيْءٍ خ كُـلَّ شـ
ــنيٍ  ــنْ طِ ــت مــن الطــني    - مِ ــة كان ــمَّ "– فالبداي ــاءٍ     " ثُ ــنْ م ــاللَةٍ مِ ــنْ س ــلَه مِ ــلَ نَسْ عج

 .  أي جاءت بعدها مرحلة التكاثر الزوجي)٨-٧:السجدة()مهِنيٍ

ى ضفاف األهنـار كانـت   واخلاليا األوىل اليت كانت مبثابة بذور البشر، واملتكونة عل 
ر القـرآن       )××(وأنثـى ) ×y(، أي ختتـزن جـنس ذكـر         )xx-xy(خنثى  /الجنسية كمـا عبـ ،

هـو نصـف ذكَـر    (، وتفيد امليثولوجيا الفارسية أن البشـر األول   )منْ نفْسٍ واحدة  (عنها  
 .اخلاليا األوىل إذاً/فهي البويضات) ونصف أنثى

وهـو  " بـاملخلوق اخلنثـى   "ئن احلـي األول     و الرتاث السومري والبابلي وصفوا الكـا      
ة              /الكائن" ة امليـاه العذبـة النقيـة الـذي أبدعتـه قـومـن حتـت ظفـره      ) إيـا /أنكـي (القو

املُعبــر عنــه ( وهبــا انبعثــت قــوى اإلخصــاب  األرض )١("الوســخ لــيس بــذكرٍ وال أنثــى

                                                 
عشـتار  ، فاضـل عبدالواحـد علـيKurgarra((    ،(ثم استخرج من حتت ظفـره وسـخاً خلـق منـه كوركـارا                (-)١(

إله صـنعه أنكـي مـن حتـت         : كوراكارو: (٢٦٣، ص إجنيل سومر  ؛ ويقول خزعل املاجدي،   ١٤٩، ص   ومأساة متوز 
مفردة هلا ارتباط بالصـبغيات وأول  " كورا"إن ). ظفره الوسخ ليس بذكر وال أنثى إلنقاذ إنانا من العالَم األسفل     

نـني  "دعى مبادئ احلياة، لذا فإنّنا جند القوة القائمة علـى إطـالق قـوة الصـبغيات الـيت تشـكّلت  املـاء أوالً تـُ                     
") ننمـو + أنكـي  "إهلة األصـباغ الطافيـة فـوق املـاء، ابنـة            : ننكورا: (٢٦١واليت يعرفها املاجدي  الصفحة      " كورا

والعجيب أن قوى امليـاه العذبـة املخصـبة         . فصبغيات اخلاليا احلية، هي وليدة فاعلية املاء، وناموس النمو، إذاً         
 . وواضح أنّه السماد الذي يعرفه الزراع، فهو املُخصب للحياة) سمدإي(تُسمي األساطري وزيره ) أنكي(

مـن املمكـن أن تُشـري       ) نـني كـورا   (طبعاً، حنن  موضع االستشـهاد مبـا يقولـون ال مبناقشـته، وإالّ فـإن تسـمية                   
مى األقـاليم  ألرباب التدبري  اجلبـل املقـدس األول، فـالكور مـن التكـوير وهـو اجلبـل والتكـوين األرضـي، وتُسـ                    

هـذا الكوكـب،   " كور"العناية الربانية، فلم يبدأ ختلّق كائنات اليابسة إالّ بعد وجود     /هي الربة " نني"كوراً لليوم، و  
األرض الثابتـة، أي قـرار األرض   /بأنّه اجلبـل ) Kurgarra"(قر-كور"وهو جباهلا ويابساهتا، ومن املمكن تفسري  

كائنات عشتار أو العنايـة     (وي خاليا أوىل ال جنسية هي بداية كائناهتا احلية          واستقرارها كحاضنة طبيعية حت   
  ). حسب األسطورة) إنانا(



 

 

32 

يا كلّ كائن حي بتـدبريٍ  ، هذا يعين بلغتنا أن فعالية املياه العذبة كونت خال     )ببعث عشتار 
ــة        ــى شــواطئ املســطّحات املائي ــي الطــيين الوســخ املتشــكّل عل الطم  ــوبي الظفــر (رب

ــاء  ــال ســبحانه  ) الوســخ للم ــا ق ــاءٍ    : (كم ــنْ م ــةٍ مِ ــلَّ دابَّ ــق كُ ــه خلَ ــور()واللَّ ــه )٤٥:الن ، وقول
ــيٍّ  ( ــيْءٍ ح ــلَّ ش ــاءِ كُ الْم ــن ــا مِ لْنعجــة   ، حتّــى)٣٠:األنبيــاء()و بلغــت هــذه اخلاليــا البدئي 

مراحل تطورها التكاثر باالنقسام إىل زوجين، ثم علَقت ومنت حتّى بلغت وفقست عـن              
ــن     ــوا م ــالغني، نبت ــوض"بشــرٍ ب ــب الطــني /بي ــات      "قوال ــهم مبئ ــلّ شــيء قبل ــت ك ــا نب ، كم

 عــام ٤٠٠٠وعشــرات ومئــات املاليــني مــن الســنني، و ملحمــة اخلليقــة البابليــة قبــل    
قامـت بعـد    ") إنليـل "ويسـموهنا   (شارة إىل هـذا، أن القـوة الربانيـة املضـطلعة باإلنسـان              إ

 -أي الـرب   -فحفـر ( :امللحمـة  تقـول    تذليل األرض بسـمائها، خبلـق البشـر، لكـن كيـف؟           
ــر      ــر يظهـ ــدأ البشـ ــدها بـ ــق، وعنـ ــرية  الشـ ــدايات البشـ ــقا  األرض، ووضـــع بـ شـ

ــة واحــدة هــي هــي ملْ     وهــذا، مــن ن  ،)كاحلشــيش  األرض صــوص ســومر، فاحلقيق
 .تتغير

ثم بعد أحقاب من تواجد أجيال مديدة من أولئك البشر، انتقل التكاثر ليكون عـن   
وبــدأَ خلْــق : (طريــق النطفــة الذكريــة والبويضــة األنثويــة بــتالقح اجلنســين، وهــو قولــه 

اللةٍ مِـنْ       " ثم "*اإلِنسانِ مِنْ طِنيٍ   ثُـمَّ  "* مـاءٍ مهـنيٍ    جعلَ نسْلَه مِـنْ سـ "    نَفَـخو وَّاه سـ
              ونكُر ا تَشـْ مـ قَلِـيال ةالْأَفْئِـدو ار الْأَبْصـو مْع  )٩-٨:السـجدة ()فِيهِ مِنْ روحِهِ وجعلَ لَكُم السـَّ

، وهذه اآليات ال حتتمل مييناً وال مشاالً مهما حاول املفسرون ليهـا             "ثُم"الحظ دالالت   
" ثـم " أو تقديراً، بدأ خلْق اإلنسان من طني، هـو طـوره البشـري األول،            تقدمياً أو تأخرياً  

اختار زوجـًا منـه ليـنفخ       " ثم"لقاح ذكوره بإناثه،    " ماء"صار هلذا البشر ساللةٌ تأتي مِن       
 .فيهما مِن روحه، آدم وحواء

ى ، فمعنــاه كــائن حــي مثلنــا، ال متثــالٌ طــيين أو مشعــي علــ "بشــر"فالقائــل إذا قــال 
راً مِـنْ طِـنيٍ     (:٧١ ، أو ص٢٨هيئتنا، فإذا قال تعاىل  سورة احلجر      شـب الِق إِنِّي خـ* 

  اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعفِيهِ مِنْ ر نَفَخْتو وَّيْتُهطينـاً كهيئـة بشـر   "فلم يقـلْ  ) فَإِذَا س" ،
لـروح فيـه، وهـذه     من الطني هو كائن حي ال حمالة، قبل تسويته ونفخ ا     ملخلوقفالبشر ا 

 .  بداهة لغوية، ال حتتاج فلسفة وال تعقيداً
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لَ فهذا النفخ  الكـائن البشـري املخلـوق ابتـداء مـن طـني                 رت       قبـة، والـيت تطـومـد 
، بل نفخ الروح هو الذي ميز اإلنسـان مـن   التوراةسالالته، ليس نفخ النفس كما زعمته       

 .سائر الذوات احلية ذات النفس

اللَةٍ مِـنْ          : ()١٤-١٢(انه  سورة املؤمنون     وقوله سبح  مِـنْ سـ ان ا الْأِنْسـلَقْنلَقَدْ خو
خلَقْنــا النطْفَــةَ علَقَــةً فَخَلَقْنــا ) ثُــمَّ (*جعلْنــاه نُطْفَــةً فِــي قَــرارٍ مكِــنيٍ) ثُــمَّ (*طِــنيٍ

وْنَا         ْضغَةَ عِظَاماً فَكَسـا الْمضْغَةً فَخَلَقْنلَقَةَ ملَحْمـاً     الْع لْقـاً    ) ثُـمَّ (الْعِظَـامخ أْنَاه أَنْشـ
الْخَــالِقِني ــنأَحْس ــه فهــذه قبــل أن تكــون وصــفاً ملــا  الــرحم الــذي  ) آخــر فَتَبــاركَ اللَّ

ســيتمخّض طفــال، هــي نفســها مراحــل تكوينــه األوىل مــا قبــل التــاريخ، عــدا أن البشــر   
 كما سائر املخلوقات األخرى، كانـت الـوالدة         خرجوا إىل الدنيا من بذورهم كباراً بالغني      

الكونية إذاً أوالً، ثم جاءت الوالدة التكاثرية عرب التلقيح الزوجي، وهذا بالذّات مـا فـات                
ة األوىل                    تولّـد الرجـال والنسـاء مـن اخلاليـا احليـ ري القـرآن معرفتُـه  سـر على مفسـ

بة، ثـم          اليت انقسمت إىل خاليا أنثوية خم     ) النفس الواحدة ( ة خمصـ بة، وخاليـا ذكريـ صـ
                   ة "منت  املستنقعات وانبثقـت عـن رجـال بـالغني ونسـاء، حيـث نظـام كـم  -الربوبيـرب "

" األرحـام "الذي هو لكلّ الكائنات، ثم بعد دهور جاءت مرحلـة التـزاوج واالسـتيالد مـن                 
عاصـرها  نسـان و  حلـق عليهـا اإل    بدالً من الرحم األول وهـو األرض، وهـي املرحلـة الـيت              

ة "ألنّه أتى مِن ساللتها، وبعد أن أُعطـي الـروح وعـى معنـى               األلوهيـ- وطِـب   " االـيت خ
 ربَّكُميا أَيها النَّاس اتَّقُوا     (هبا، فقال تعاىل  كتابه املبني  أول سورة النساء حصراً            

اء             الَّذِي خلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدةٍ وخلَق مِنْها       نِسـاالً كَـثِرياً و ا رِجـ مـثَّ مِنْه بـا و هـزَوْج 
 .)١:النساء() الَّذِي تَساءلُون بِهِ والْأَرْحاماللَّهواتَّقُوا 

ومن املُدهش أن القرآن قد كرر أن النشأة األوىل هي متاماً كالنشأة اآلخـرة، وكمـا            
 الديين منذ القـدم بطرائـق دفـن تعـي     بدأَنا سنعود، بنفس الكيفية، لذلك احتفظ تراثنا  

 البشر  قوالب الطني، وحواضن الطني، فهكـذا جيـب      )ختلَّق (هذه البداية، فكما نشأ   
تَكُمْ مِـن الْـأَرْضِ نَباتـاً      (أن يدفن ليعاد تصنيعه يوم البعث إنباتاً مرة أخرى           أَنْبـ ه  *واللـَّ

ــرِجكُمْ إِخْ   ــا ويخْ كُمْ فِيهــد ــمَّ يعِي صــديقه " جلجــامش"، وحــني رثــى  )١٨-١٧:نــوح() راجــاًثُ
، و الطوفـان    )صديقي الذي أحب عاد إىل الطـني      ( امللحمة البابلية قال     " إنكيدو"
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قـد عـاد    : (قـائال ) ع(، وهـو نـوح      )أي حائط وحافظ النفوس   "(أوتونفشتيم"البابلي ينعى   
 .، إذن، فالرتاث واحد)البشر إىل الطني

 

 لق اإلنسان؟كيف خ -ثانياً 
ــة، وهــذا هــو البــون الشاســع بــني     ل قــوى علويذلــك متّ بتــدخ ــد بــأن  إن الــرتاث يؤكّ

فلدى السومريني جند حـواراً بـني القـوى     .الصدفة العمياء وبني القصد واإلرادة اإلهلية 
هـو مبـدأ احلكمـة والنقـاء وهـو        " (إنگـي "الروحانية املكلّفة بتخليق اإلنسان، فيخاطب      

ــياملُنجــي ــه    ) واملُحي ــوة الــيت فوق ــا "، خاطــب الق ــدبرة،  " (نــني مــو / حنــني م ــوة امل أي الق
اربطــي ، إن الكــائن الــذي نطقــتِ بامســه موجــود( ):، األم الكــربىحيــاءســيدة اإل/قــوة

، والـنص واضـح أن الكـائن البشـري          )عليه صـورة األربـاب، عـيين مساتـه، إنّـه اإلنسـان            
ال، هـم الصـفوف البشـرية األوىل              البهائمي موجود قبل اإلنس    نسـ أي ان وصاروا شـجرة

اليت ظلّت تفقس  بدء اخللْق مِن بيوض األرض، فما خرج غريهم بعـدها، متامـاً كمـا        
 .الكائنات األخرى كلٌّ مِن بذرته

ــدل   ع ــم ــط"ث ــائن   " ربْ ــات هــذا الك ـــ  (جين ــة  ) DNAسلســلة ال ل  عمليــدخ بالت
إنسـانياً،   )١("مخلَّقـة "ديـد وتركيـزةٍ جديـدةٍ، لتحويـل نطفتـه إىل            صفّها، بصفٍّ معدلٍ ج   

كمــا أنبــأ تعــاىل عــن تلــك القِــوى اخلالقــة وصــف اجلينــوم اإلنســاني الــذي أثبــت العلــم   
والـذي انتـهى    " غري املُخلَّقة "البهائمي  " النياندرتال"حديثاً أنّها مغايرة عن جينات بشر       

 خلَقْنــا الْأِنْســان مِــنْ نُطْفَــةٍ أَمْشــاجٍ نَبْتَلِيــهِ فَجعلْنــاه إِنَّــا: ( ألــف ســنة٣٠عصــره قبــل 
وعقلـه،  ) آدم وحـواء  (، فهو هذا، وأُكملت مدارك اإلنسـان األول         )٢:اإلنسان()سمِيعاً بصِرياً 

بالتأكيد على جينات العقل ليكون عقلُه فوق الغريزة ال خاضعاً هلا كالبشر اهلمج، بعد              
لتكـون وسـيلة اتّصـاله مببدئـه حيـث          " الروح"بكينونة أخرى فوق العقل هي هبةُ       أن زُود   

ــى أن    " املنــدائيون"املــأل األعلــى، و ــاً حمضــاً، حتّ ــدون أن آدم كــان قــبال خملوقــاً مادي يؤكِّ
 .مِن عامل األنوار، وأُودعت فيه فصار كامال" روح"أُحضرت نسمةُ 

                                                 
أنظـر  . ، الـيت أتـت علـى ذكرهـا  وصـف املُضْـغة             ٥ -حسب آية سـورة احلـج     " املخلّقة وغري املخلّقة  " معنى   -)١(

  .جتماعية، احلقيقة دون قناع، مجعية التجديد الثقافية االوعصى آدم: حبث



 

 

35 

ة األرضـية كمـا      ثُم متّ إفراد آدم حلواء فقط، و       اء آلدم وحسب، وإسـكاهنما اجلنـحو
ــةَ   (قــال تعــاىل   ــك الْجنَّ زَوْجو ــت ــكُنْ أَنْ ــا آدم اسْ ــرة()ي ، تدشــيناً لشــريعة األســرة   )٣٥:البق

لينسـال نسـال   ) ا/وهي تُدعى  الرتاث شريعة إيـل  (الواحدة وقدسيتها بوجود األب     
يا علـى مسـتوى الكـائن اإلنسـاني اإلهلـي نظـام             إنسانياً غري مهجي، ولينسخ ويزيح عمل     

شـريعة  (الطبيعة الغرائزي السائد، نظـام اإلخصـاب واإلباحـة واألمومـة والنسـل فقـط                
بعد هبوطها  ) عشتار/أنانا(لـ  ) إيا/إنكي(، وهو الذي عبر عنه أسطورياً بإنقاذ        )عشتار

خصــابي والــزواج العشــوائي قــد أي الفكــر اإل" عشــتار"، إذْ أن دور )١(إىل العــامل الســفلي
هــبط وســفُل واحنــطّ لــدى الكــائن الــواعي، وانتــهى علــى مســتوى رقــي اإلنســان وتطــور 

دْ   (، و )نُزِع عن الشريعة القدميـة صـدارهتا      : (ه وسلوكه، فنقرأ  األسطورة    قيمِ مل يعـ
 الشاب  الطريق يخصب املرأة الشابة، فلريقد إذن الرجل وحده  غرفته، ولتـنمْ            

إغــراء " جلجــامش"، وهلــذا نــرى رمزيــاً رفــض امللــك البــابلي  )املــرأة وحــدها إىل جانبــه
رفِعتْ عنـها مجيـع أثـواب السـيادة والسـلطان،           (، أي رفضه لشريعة العشواء،      "عشتار"

، )لقـــد صـــيغتْ قـــوانني العـــالَم األســـفل بعنايـــة واكتمـــال، فـــال تُناقشـــي" أنانـــا"أيْ 
" لتلــبس ثــوب الطهــارة "، "لعشــتار"حتــوالً بعدئــذٍ " قــديمالنظــام ال"ولنشــهد مــع إذالل 

ــاة اجلديــد      ــرة، نظــام احلي ــا("ولتخــدم نظــام احلكمــة واألس نظــام النقــاء والنجــاة  ") إي
ــريعة ا ) أنگـــي( ــل(وشـ ــل  )إيـ ــة النسـ ــربز دور قيمـ ــتار(، فيـ ــة، ) عشـ ــذه احلقبـ  هـ

كمـا  أسـطورة     (ا  كخطّابة، ونسـاجة، وكاهنـة تقـف مـع قـيم الشـرف وتُعاقـب منتـهكه                
، واملغزى هـو تسـييد      )السومرية، البستاني الذي انتهك قوانني األسرة     " أنانا والبستاني "

ارة  " حيـزى "وهـي   " (إيـزيس "القيم اإلنسانية على اهلمجية، وهذا ما أُثِـر عـن            البصـ أي (
بـأن  وعقـدت بـني الرجـل واملـرأة، وقضـيت           : (م.سيدة وادي النيـل قبـل األلـف الرابـع ق          

 )..حداً ألكل البشر" أوزوريس"حيب األبناء آباءهم، لقد وضعت مع أخي 

                                                 
الســومرية والبابليــة واآلشــورية إىل العــالَم الســفلي معنــى تكــويين قــديم  ) عشــتار/أنانــا( ألســطورة هبــوط -)١(

أيضاً، يناسب فعالية مبدأ اخلصب بعد هتيؤ كوكب األرض، حيث نالحظ أن حيوية املياه النقية بتشكّل األهنار                
للحيـاة، بعـد تشـكيل اليابسـة املناسـبة للخصـب، علـى أن        ) تارعشـ (، هي الـيت بعثـت مبـدأ اخلصـب         )أنكي/أيا(

) دمـوزي السـوري أو أدونـيس   (يكون له دورات نصف سنوية  معظم املناطق، لـذلك يـتم التضـحية باخلصـب              
  .ملدة نصف عام 
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   ومــع هــذا الــرتاث البــاهر، نُــدهش جــداً لالحنــراف العــيت عــن هــذا املســار املعــر
لَ الـرب اإللـه آدم ترابـاً         : "الثابت واملوغل  القدم حني نقرأ النص التوراتي يقول         وجبـ

 !)٧: ٢التكوين(" نسمة حياة، فصار آدم نفساً حيةمن األرض، ونفخ  أنفه 

ة؟       ! كيف جبل آدم من تراب كما يجبل التمثال؟        اً حيـ وبالتايل نُفخ فيه فصار نفسـ !
أي أنّـه  ) وقَـدْ خلَقَكُـمْ أَطْـواراً   (هذا نقيض ما أثبته الرتاث الصحيح عرب نوحٍ وقبـل نـوح           

      ة واحـدة بأنّـه       طور بعد طور خمتلـف، فالكـائن البشـري مـرر ولـيس مـرمرحلـة تطـو 
أَكُمْ مِـن الْـأَرْضِ       : (جبِل كالتمثال ثم نُفخ فيه، وأثبته الرتاث عرب هود         أَنْشـ و ٦١: هـود ()هـ( ،

ــا  : (نفســه الــذي اسرتســل القــرآن علــى لســانه   ) ع(وعــرب موســى   فِيهــاكُمْ و لَقْنــا خ مِنْه
 فأثبت أن املخلوق الرتابي هـو اجلـنس البشـري ال آدم             ،)٥٥:طه()نُعِيدكُمْ ومِنْها نُخْرِجكُمْ  

ر أعظـم األنبيـاء        ! وحده، وخرجوا أوالً كالنبات أنفساً حية، ال كالتمثال األجـوف          عبـ ثـم
هذا، فضال عن أن النفس ال خيـتص هبـا اإلنسـان وحـده،     )! ص(الصادق األمني حممد   

ــا       ــة ذات نفــس، هــذا م ــات احلي ــل الكائن ــل أن ك ــوال     ب ــا الصــحيح ل ــرآن وتراثن ــده الق أكّ
قـد صـيرت آدم ناطقـاً أي مفكّـراً ومبـدعاً ال             " الـروح "مشاغبة توراة الكهنـة وتـوابعهم، و      

ولـيس  ) يـا آدم بروحـي نطقْـت      (حياً لذلك  احلديث القدسي يخاطب عـز وجـلّ آدم            
 .)١("حييت"

تَكُمْ مِـن الْـأَرْضِ       (وقد رأينا كيف رسم القرآن الكريم صورة اخللق األول           أَنْبـ اللَّهو
، هذه اآلية حامسة، اإلنبات حيكي صورة ختتلف جذرياً عن جبل التمثـال   )١٧:نـوح ()نَباتاً

. من الطني، وكلمة اإلنبات تقدح فوراً فينا صـورة اخلـروج مـن بـذرة  األرض، ال غـري                   
   ــات الصــحيحة، عــن الــنيب ــع للمروي املتتب ــ) ص(بــل إن هنــج "الســيما  ) ع(ي وعــن عل

سريى هذا األمر الـذي ينسـجم مـع كـالم ا بوضـوح، مـا ختلّـى عـن التصـور                      " البالغة
 !التوراتي، وسريى أن نفخ الروح صيرت آدم مفكِّراً ال حياً

فاإلنسان مل يجبل كتمثال من الطني، كما زعم كهنةُ التوراة الـذين كـانوا ذوي فهـمٍ          
امد، وأخذ هبذا لألسف خلـق كـثري وفسـروا خلْـق اإلنسـان األول علـى                 بدائي ومنظور ج  

أنه جبل من تراب وتُرك زماناً حتى جيف ثم صار الشيطان يدخل من أنفه وخيرج من                

                                                 
)١(- كمل التفصيل  الفصل الرابع جواباً على إشكال  خطبة موالنا عليسن )خلق آدم ) ع .  
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 وتلقّفهـا   التـوراتيني فهذه صـورة مزريـة جـاءت بدايـةً عـن الكهنـة              ! دبره، ويرفسه برجله  
تحكام هــذه الصــورة علــى األفهــام الواعيــة، إن اســ. الــبعض وزينوهــا لألذهــان والقلــوب

حاقَ الرتاث الصـحيح    منيوماً ما أن ينعى ا    ) ص(حدت باإلمام الباقر سليل النيب األكرم       
     كيـف ابتـدأ اخللـق ملـا اختلـف اثنـان                 (:  مسألة خلق آدم قـائال ١()لـو علـم النـاس( ،

 ! وهذا يعين أن الناس ال يعلمون، مهما ادعوا وكابروا

ــم ــن منخــر آدم ثُ ، مــع أن )٢(التمثــال وخيــرج مــن دبــره  - كيــف كــان إبلــيس يــدخل مِ
ــر بعــد شــيطاناً؟   بــل كــان  ســجوده وطاعتــه وتــدبريه حتــى أن   ! إبلــيس حينــها مل يصِ

اني املُسـتَحدث، مشـروع                  استوى آدم بروحه نُودي به ليكون خادماً  هذا املشـروع الربـ
بعنا النص التوراتي نفسـه لرأينـا احلقيقـة بازغـة علـى        ولو تت  .اإلنسانية، فأبى واستكرب  

 :خالف ما توهموا وأومهوا، فنقرأ

وقــال ا لتُخــرج األرض ذوات أنفــس حيــة كجنســها، هبــائم ودبابــات ووحــوش (
فخلق ا اإلنسان   .. أرض كأجناسها، وقال ا نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا          

 .)٢٨ -٢٤: ١التكوين()همذكرا وأنثى خلق.. على صورته 

 :فنالحظ التايل

 . إنبات أجناس الكائنات احلية من األرض، وهو صحيح، كما بينا سلَفاً-١

                                                 
أمـا لـو علمـوا كيـف كـان بـدء            : "قـال   ) ع(؛ و حبار األنوار، عـن أبـي عبـدا           ٢٨٢،  ١جاحملاسن،   الربقي،   -)١(

  .١٣٥، ص٢ جحبار األنوار،السي، ". اخللق وأصله، ملا اختلف اثنان
زء األول، البن كـثري،  اجلـ  البداية والنهاية    هذا املروي جتده لدى معظم الطوائف، وننقله لك من كتاب            -)٢(

فخلقه ا بيده لئال يتكرب إبليس عنه فخلقه بشرا فكان جسـدا مـن طـني        : (ذكر األحاديث الواردة  خلق آدم     
      أربعني سنة من مقدار يوم اجلمعة فمر  هم منه فزعـا إبلـيس فكـان    ت به املالئكة ففزعوا منه ملا رأوه وكان أشد

ميــربــه فيضــربه فيصــو ــالٍ (يكــون لــه صلصــلة فلــذلك حــني يقــول  ار ت الفخّــت اجلســد كمــا يصــو لْصص ــن مِ
كـم   رب وقـال للمالئكـة ال ترهبـوا مـن هـذا فـإن        ،ن فيه وخـرج مـن دبـره        ودخل مِ  لقت ما خ   ويقول ألمرٍ  )كَالْفَخَّارِ

    طت عليه ألهلك  لّصمد وهذا أجوف لئن سهن (..           وهناك صـياغات كـثرية هلـذه الروايـة، ونسـبتها إىل رسـول ا
ب ابـن كـثري      وأيضـ ) ص( كـثري منــه  ولـبعض هـذا السـياق شـاهد مـن األحاديـث وإن كـان        (اً إىل أهـل بيتـه، ويعقـِّ

  )!!!.متلقّى من اإلسرائيليات
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ــة، وهـــو صـــحيح-٢ ــزاً بشـــفرته اجلينيـ خـــروج كـــلّ جـــنس كجنســـه، متميـ  .
ــمْ  (والــرتاث مبــا فيــه القــرآن الكــريم يؤكّــد   ــيْنِ لَعلَّكُ ــا زَوْج لَقْنــيْءٍ خ ــلِّ ش ــنْ كُ ومِ

ونسـوى مـن املـاء    (ال أنّـه خلـق كـلّ األزواج مـن شـيءٍ واحـد          ) ٤٩:الذاريات)(تَذَكَّر
، فكـلّ أصـل وفـرع وشـجرة خرجـت مـن بـذرة خمتلفـة                 ) التكوين األول  ظرفوهو  

ـز عــن البيضــة األخــرى، فأخرجــت فصــائل مــن           ـة وتكــوين متميـ برتكيبــة جينيـ
 إىل فيــل، والقــطّ لــن  املخلوقــات ال خيــرج منــه إىل غــريه، فالبعوضــة لــن تتحــول  

يتطــور إىل بومــة، كــلٌّ مــن شــجرته، والقــرد لــن يتحــول إىل إنســان، كمــا هــي      
أن كـال مـن هـذه       : ، بل الـرتاث الواحـد يؤكّـد       )١(بنظرية داروين اليت أدهشت الغر    

الشـــجرات هلـــا بـــذرهتا واســـتمرت هبـــا، فعنـــد قـــدامى عـــرب وادي النيـــل يقـــول 
وخلقـــت حشـــودا مـــن األشـــياء أنشـــأت :( احليـــاةوتعـــين الفتّـــاح بـــادئ" إمفتــاح "

ــها  ياتُهـــا إىل الكينونـــة مـــن  .. أنفسـنشـــوءات حـــافِرة وجـــاءتْ ذر كمـــا صـــنعْت
 ).نشوءات والدهتا

وبـين القـرآن    . والعلـم أثبتـه   . البشر آخر املخلوقات، وهذا أيضـاً صـحيح        -٣
فســهم، ذلــك أنّــه ســبحانه مــا أشــهد النــاس خلْــق الســماوات واألرض وال خلْــق أن 

ــاً    ــه آدم -ألنّهـــم آخـــر النشـــوءات أوالً، وألن اجلـــنس اإلنســـاني ثانيـ  ملْ - وبدايتـ
 .يعاصر البزوغ البشري البدئي من الطني

 

 أين اخلطأ  التوراة؟ -ثالثاً 
اً               ليكون ربـ ،لق على صورة الرباخلطأ أنّهم خلطوا بني البشر واإلنسان، فالذي خ

ذا سيأتي بعد أحقاب، بعد مئات اآلالف من السنني، ال أولئـك      لألرض هو اإلنسان، وه   
                                                 

ال توجد عالمة واحدة حتمل على االعتقاد بأن أياً من املراتب احليوانيـة الكـربى ينحـدر                 : " أوسنت كالرك    -)١(
تميـز النـاتج عـن عمليـة خلـق خاصـة متميـزة، لقـد ظهـر اإلنسـان علـى            من غريه، إن كل مرحلـة هلـا وجودهـا امل     

، قواعـد املنـهج  علـم االجتمـاع       إميـل دوركـايم،     : انظـر ("األرض فجأة و نفس الشكل الذي تـراه عليـه اآلن          
 :وأيضاً) ٢٢٢، ٤٢ص

http://www.alhawali.com/index.cfm?fuseaction=paragraphs&conte
ntID=27#99990140  
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أي جمـاميع مـن   ، )هـم ذكـرا وأنثـى خلق   (البشر الذين سبقوه دهراً فهم كما قالوا عنهم         
 ودليــل أنّهــم خلطــوا، أنّهــم ســيتكلّمون بعــد فقــرة عــن خلــق آدم   .الــذكور واإلنــاث البشــر

إسكانه اجلنـة، ثـم حـني    عن  و– وزعمواكما تصوروا  طبعاً -" جبله من الرتاب"لوحده و 
لـــق ا هــذا كتــاب مواليــد آدم، يــوم خ    : (التطــرق لنســل آدم  األرض كتبــوا اآلتــي    

 وباركـــه ودعـــا امســـه آدم يـــوم ذكـــرا وأنثـــى خلقـــهاإلنســـان، علـــى شـــبه ا عملـــه، 
٢-١: ٥التكـوين ()لقخ(.            نـا هـو متييـز القـارئ بـني عبـارةوالـذي يهم)  ا وأنثـى خلقهـم ذكـر (

ة جبمــوع البشــر  الفقـرة األوىل   ا وأنثــى خلقــه  (، مــع الســابقةاخلاصـــة ) ذكـراخلاص
 .الحقةبآدم وحواء اإلنسان  مرحلةٍ 

وحيــث أن التــوراة انتحلــت مــن الــرتاث العربــي، فقــد وعــت حقيقــة وجــود اجلــنس    
هــي امــرأة و" ليليــت" فاســتعارت مــن الــرتاث البــابلي شخصــية اهلمجــي، فتحــدثت عنــه،

اراً أي   )اإلنسان اهلمجي  ( النسل اهلجني  التوراة لوجود  ، وتطرقت )١(وحشية ته جبـومس ،
وحـدث ملـا ابتـدأ النـاس يكثـرون علـى األرض وولـد        : (عصياً، فنقـرأ عـن طوفـان نـوح        

فاتّخذوا ألنفسهم نسـاء مـن      . هلم بنات، أن أبناء ا رأوا بنات الناس أنّهن حسنات         
روا، فقال الرب ال يدين روحي  اإلنسـان إىل األبـد، لزيغانـه هـو بشـر                كل ما اختا  

 تلك األيـام، وبعـد ذلـك    ) نفيليم(كان  األرض . وتكون أيامه مئة وعشرين سنة   
ر ـؤالء هـم منـذ الدهـ      ـاس وولـدن هلـم أوالدا، هـ       ـأيضا إذ دخل بنو ا على بنات الن       

البشري اهلمجي موجود منذ الدهر، بـل هـم    نالحظ أن اجلنس     .)٤-١: ٦تكـوين   ()ذوو اسم 
ونلحظ صرحياً تزاوج اإلنسان بإنـاث      ! قبل آدم، وإالّ فمن أين جاءوا إن ملْ يكونوا قبله؟         

ارين عصـيني علـى الرتبيـة           وح هـي     . البشر اهلمج، مـا يولّـد هجنـاء جبـنفخـة الـر وأن
لحظ الرتميـز بـأن اإلنسـان هـو         اإلنسان حصراً، وتنتقل إىل اهلجائن البشريني أيضاً، ون       

" بنـات النـاس                  " ابن للرب ات هـن وح، والفتيـات اهلمجيـفيـه نفخـة الـر بشـر بـال     (ألن أي
ق بغـري       )روح، هن غري خملّقات إنسانياً أو على أحسـن التقـدير هجينـات             ، فيمتـزج املُخلـَّ

و " اإلنسـان  -سـان اإلن"ولـيس   " احليـوان  -اإلنسـان "املُخلَّق، وينتج هجيناً إنسـاناً، هـو        

                                                 
، احلقيقـة دون قنـاع، مجعيـة التجديـد الثقافيـة      وعصـى آدم : شخصية عوجلـت بإسـهاب  حبـث    :  ليليت -)١(

  .االجتماعية
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 ني وقلــوهبم قلــوب الشــياطني  (املــرويــورة اآلدمــي اتنــا عــن . )١()صــورتُهم صو مروي
ــك" نـــراه  عصـــر عالفســـاد الـــذي انتشـــر هبـــذا التـــزاوج املشـــا أب نـــوح فينقـــل )٢("لَمـ 

كــوائن واخــتالطٌ  وقــام بعــده لَمــك، وكـان  أيامــه   ()٣(املسـعودي عــن ذلــك الـزمن  
ــالنســل ، وينقــل )، وقــد كثــر الفســاد  األرض)ع(وقــام بعــده نــوح بــن ملــك  .. و ، وتُ

  ا أدرك نوح قال له      (الطربيك"فلمقد علمت أنّه مل يبق  هذا املوضـع غرينـا            "لَم 
وال (حـني دعـا     ) ع(، وهلذا السبب قال نوح      )٤()فال تستوحش وال تتّبع األمة اخلاطئة     

ــاراً  ــاجِراً كَفَّ ــا فَ ــدوا إِلَّ ــد ســبحانه بقولــه عنــهم  )٢٧: نــوح()يلِ ــوْءٍ  (، وأكّ س ــوْم ــانُوا قَ ــمْ كَ إِنَّه
 عِنيمْ أَجْماهقْنجاءت لوصـف قـوم نـوح وقـوم لـوط          " قوم سوء "، وعبارة   )٧٧:األنبياء()فَأَغْر

ــا خطِيئَـــاتِهِمْ أُغْرِقُـــوا: ( القـــرآن، وقـــال تعـــاىل أيضـــاً فالـــداعي األكـــرب  )٢٥: نـــوح()مِمـَّ
 .و خطيئاهتم ومسلكهم الفجوري الظامل وليس شركهم االعتقاديلإلهالك ه

يـا أبنـاء األفـاعي، لسـتم     (خماطباً خطـاة اليهـود   ) ع(وال نندهش من قول عيسى      
أيهــــا احليــــات أوالد (وقــــال ) أوالد أبــــيكم إبــــراهيم، وإمنــــا أنــــتم أبنــــاء الشــــيطان 

نفسها إذ كانت العرب تطلق علـى  ، فهو متثيلٌ غري بعيد عن الفكرة  )٣٣: ٢٣متّـى   ()األفاعي
ــات وأبنــاء التــنني "ســكنة الكهــوف مــن اهلمــج   ــة  "أبنــاء األفــاعي واحلي ــدرك هبــذا علّ ، ونُ
 -أوتــو"حــافظ النســل، و) خاشِــش-عــرتة(أي " أتراخاســس"تســمية نــوح لــدى البــابليني  

ط النفوس، بل نُـدرك باخلصـوص غضـب الـرب علـى            ئأي حا ) حاط الـ نفوس  (" نفشتم
ام نـوح    -البشـر  وح    ) ع(اإلنسـان أيـة تصـنع     بتفـريطهم  أمانـة الـرمبعاشـرات غـري سـوي

                                                 
  .٣٧٨، ص١١جتدرك الوسائل، مس؛ املريزا النوري، ٢٧٧، ص١١جوسائل الشيعة،  احلر العاملي، -)١(
ــة قدميــة قبــل الفصــحى، والكــاف لــدى العــرب      ": ملــك"-)٢( ة هلجــة عربيوالســرياني ،أب نــوح، وامســه ســرياني

للمثلية، وامليم لبناء تعريف كما جندها يومنا متصدرة اسم املفعول وبعض صِـيغ الفاعـل واملصـدر واسـم اآللـة                     
مي               الشبي" مِك"واسم املكان والزمان، فـ      شـبيه إيـل،   " إيـل -مِكـا "ه واملثيل، لكن أقـلّ منزلـة مـن األصـل، وهبـذا سـ

مثيل الرب، وكانت مكّة أيضاً املقام واملوطن األول لإلنسان ألنّها مثيـل مصـغّر لبيـت القـدس املعمـور واملـأهول                       
      باملالئكة، لذا جاء الفعل العربي"ر،  " مكث"أو  " مكت"أو  " مكبإضـافة  " ملـك "ولعلّ اسـم  مبعنى أقام وتوطّن وعم
  .حيث كانت أرض السريان  تلك األحناء العربية" مكّة"الم التعريف، يشري إىل نسبةٍ إىل 

  .١٠، ص١ ج، مروج الذهب، املسعودي-)٣(
  .١٠٨، ص ١، ج تاريخ الطربي الطربي،-)٤(
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ال يــدين روحــي  اإلنســان إىل (احليــواني اهلمــج، بإهالكــه بالطوفــان - البشــرأشــباه
 ــه هــو ب ــاألبــد، لزيغان ــروح    )٣: ٦تكــوين ()رش ــلب ال ــواني وس ــة البشــر احلي ، فعومــل معامل
   ش املت وأُغرِق، وهذا ما العالَمقوله           وح  د ايسري إليه اآلن، غافلني عن توع )  ك بـرو

            اءشا يعْدِكُمْ مسْتَخْلِفْ مِنْ بيذْهِبْكُمْ وأْ يشةِ إِنْ يذُو الرَّحْم أَكُمْ مِـنْ      الْغَنِي ا أَنْشـ كَمـ
  رِينيَّةِ قَوْمٍ آخة            )١٣٣:األنعام()ذُرالواقـع العربـي      ، فهـذه اآليـة العجيبـة لـيس هلـا صـدقي  

جئنـا مــن  ) النـاس (التـارخيي وال  الواقـع اإلنسـاني العـاملي، إالّ بنحـوٍ واحـد، هـو أنّنـا         
، ولـدليل   "مـا يشـاء   "و  " إنْ يشـأ  "ذرية قومٍ آخرين، وملْ يتكرر هـذا املشـهد أبـداً، لقرينـة              

ا متّ ذلـك    توعد ا به، فهو استبدال اجلنس اإلنسـاني برمتـه لصـاحل خلْـقٍ جديـد، كمـ                 
ــأْ (مــرة قبــل التــاريخ باســتبدال اهلمــج بنــا، فهــذه اآليــة يكــافئ مضــمونُها قولــه       شإِنْ ي

هِ بِعزِيـزٍ           يذْهِبْكُمْ ذْهِبْكُمْ     ( و )١٦:فـاطر () ويأْتِ بِخَلْقٍ جدِيدٍ، وما ذَلِك علَـى اللـَّ أْ يـ شـإِنْ ي
 .)١٣٣:النساء()ه علَى ذَلِك قَدِيراًأَيها النَّاس ويأْتِ بِآخرِين وكَان اللَّ

ة       (واملـيم األخـرية للجمـع       ) Nefilimنفيليم  (أما لفظة    رف باللغـة العربيـ عـفيمـا ي(! ،
مشرياً إىل " نبيل"تعين اجلبابرة، والبعض قال أن أصلها    " كلدية"فالبعض قال أنّها كلمة     

ة الـيت تُعـزى إليهـا العربيـة          خرافة مالئكة ساقطني، غري أنّه  اللهجة الكنعانيـة           العربيـ
اهلابطـة  (، انفصـل، فلمـاذا ال تكـون هـي السـاللة األدنـى            )١(سـقط /أي هبط " نفل"جند  

 " نثـل "وهـذه اللّفظـة مـا زال يقابلـها          ! واملنفصلة عن اإلنسـان خبصائصـها؟     ) حيوانيا
ات أيضـاً حيـث      العربية القدمية و اللّهج    " نفل"العربية الفصحى، اليت كانت تُلفظ      

الثاء فاء، وهـي تعـين األمـر نفسـه، انفصـال شـيء مـن شـيء وسـقوطه منـه، ومنـه جـاء                       
 .وهو الروث" النثيل"

" النياندرتال"وقد تساءل بعض علماء الغرب املهووسني بالتوراة بعد اكتشاف بشر           
ــر عنـــهم  التـــوراة بــــ : "اهلمـــج يكونـــوا هـــم املُعبـ مكـــن أنالســـ"النفيلـــيم"أال ي ، ما وأني

 رغــم أن النيانــدرتال !؟"قــدراهتم اجلســمية وهيكلــهم أقــوى مــن اإلنســان وأشــد بطشــاً   
                     ،ر لـذلك انقـرض، فلـيس إالّ اإلنسـان اهلمجـياهلمج الصرف كائن غـري ذكـي وال متطـو

 .هو الكائن الشرير القوي، ميلك ذكاء اإلنسان اخلارق وبطش اهلمج

                                                 
  .اللغة الكنعانيةحييى عبابنة، :  أنظر-)١(
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  ــر ــل والغريــب واملــدهش  آن، أن ق ــة منشــأها    ب ون بعربيــر ــذين ال يق ــوراة ال اء الت
ــة  الرتمجــة الســبعينية        أمــام كــثريٍ مــن ألفاظهــا، الــيت كُتبــت بالالتيني يقفــون طــويال

)Septuagint(              عـن الطوفـان وسـببه رون  معناها، فإليك هذا النصفرتاهم يتحي ،
 The earth was corrupt( :)١١: ٦التكـوين  ( التـوراة،  الـنص اإلجنليـزي املرتجـم     

violencebefore God, and the earth was filled with .(،    الكلمـة األخـرية إن
تعين قسـوة وعنـف، ولكـن انظـر إىل ترمجتـها  الـنص العربـيviolence (                  يولنسف(

ة أيضـاً، كيـف صـارت الكلمـة              تِ   ( ):ظلمـاً (املأخوذ عن الالتينيـد فَسـأمـام  األرضو  ِا 
كما يسمى، فذلك هـو  " مبنطوقه العربي"أما  نصها األصل      ).ظُلْما األرض توامتأل

ــسْ : "  فتقــول،الغريــب بعينــه  مأرص هــي أرض، فالصــاد ضــاد لــدينا   "أرْص مــألى ه ،
لسـان  "املأخوذ بعضها من   " العربية"أحياناً، والشني والسني يتبادل مواقعها  العربية و       

ــ"هــي " مهــس"، فـــ "كنعــان ــش/مهــس"، فمــا هــو هــذا الـــ "شمهالــذي مــأل األرض، " مه
مــا هــو ذا الشــر الفظيــع جــداً : ، إذْ يتحيــرون)١(فجــاءه الطوفــان؟ لنقــرأ أقــوال بــاحثيهم

الـذي اسـتدعى بالضـرورة طوفانـاً هـائال جلرفـه باخلصـوص مـن هـذه                  " مهش"املدعو  
  املنطقة؟

ــار إليـــه  اهلـــامش   ــراءة املقـــال املُشـ  القـــاموس العـــربي  أو ومـــن يواصـــل  قـ
ــش"، يــرى أنّهــم يقولــون أن الكلمــة  اإلغريقــي ــوحي بــأنواع مــن الشــرور، والعنــف،  " مه تُ

والقسوة، والوحشـية، والرذائـل واخلطايـا، لكـنهم ال يعرفـون معناهـا علـى وجـه الدقّـة،                    
 فاسأل أي عربي يتكلّم بلهجته، ويلفـظ اجلـيم جيمـاً فرنسـية قريبـةً مـن         ! وكيف جاءت 

شالشني كما  كثري من هلجاتنا، ما هو اهلم) جيبك)ژاهلمج؟ يأو اهلم . 

                                                 
)١( - Genesis also states that God brought the flood because the world was full of 

hamas. The term hamas is very complex. The wide range of meanings for the 
term hamas means that a lexical analysis of the word is not sufficient to allow us 
to determine what particular evil is here called hamas and what it was about this 
particular evil that necessitated a flood. 
http://home.apu.edu/~geraldwilson/atrahasis.html                       ؛ Strong’s 

Hebrew and Greek Dictionaries, H2555 
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 منوذج لكائن مهجي صرف ال يتطور
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  مناذج لإلنسان اهلمجي املتطور الذي يستخدم السالح إلبادة خصومه٤
 

 :ختام الفصل
ذِي خلَقَكُـمْ مِـنْ طِـنيٍ ثُـمَّ قَضَـى        : (ل، بينه سبحانه  قولـه  وخالصة القو  و الـَّ هـ

          ونثُـمَّ أَنْـتُمْ تَمْتَـر هد ، فاألجـل املقضـي واملنقضـي هـو         )٢:األنعـام ()أَجال وأَجلٌ مسمى عِنـْ
 ألــف ســنة ٥٠الطــور البشــري،  الــدهر املنســي، وقــد انقضــى، واألجــل املســمى هــو    
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نسانية كما أخـرب القـرآن  آيـات أُخـرى ودلّ عليـه الـرتاث، وهـو القـائم اآلن                     للحقبة اإل 
        اهلم فسد  األرض ويسفك      وحنن ما زلنا مجيعاً منرتي فيه ونتصارع تصارعج الذي ي

 .الدماء بعيداً عن اهلدف الرباني العميق من تسويتنا إنساناً مذكوراً

الصحيح، وإلكمال الصورة ووضع النقـاط      هذا آنفاً هو ملخّص ما يقوله لنا تُراثنا         
ــا يقولــه تراثنــا املقــدس بنصوصــه  ســياقها، ولغايــة    علــى حروفهــا، ولفهــم املزيــد مم

أنّا ال جنده الئقاً أن نأتي بالقرآن شاهداً فقط ودليال ومنضـي، بـل        : "أخرى أمسى هي  
مع للحســنى ، فينبغــي أن نقــف عنــده ونُنصــت لــه ونســت "هــادي"ـ هــادٍ أيضــاً هــو، بــل الــ

وزيادة، هبذا الرجوع التأملي إىل تلـك املنـابع الصـرفة نتعـرف علـى السـياق العـام لتلـك                   
 ذلـك املـدى الرهيـب مـن احلقيقـة البـاهرة الـيت            -كمسـلمني أو كعقـالء     –اآليات، لنـرى    

ــة    خيتزهنــا ومــيض هنائياضــةً بأبعادهــا الالمنــه في تعــاىل، وتشــع حــروف كتــاب ا 
 . اإلنساني اجلوالفضاء الوعي

 

 
 

 اخلروج من الطني
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 الفصل الثاني
 خلق البشر واإلنسان  القرآن الكريم
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 متهيد
، ومـدلوهلما  اللّسـان   "اإلنسـان "، و"البشـر "الكالم  املصطلح القرآني  تجاوز  سن

        ما وأنــرق، الســي ــي هــذا الف ــات يع ــي ب ــارئ العرب ــى أن الق ــاء عل ــي، بن ــن  العرب ــثرياً م  ك
كونـه ميزاننـا، وهـو       -املفكّرين بينوا هذا الفـارق وأشـبعوا األمـر فيـه، والقـرآن احلكـيم                

 جند أن كلّ آياتـه تـدعم التفريـق بامتيـاز وبـال اسـتثناء ملـن طلـب          -اللّسان العربي املُبني  
 "البشــرية"احلقيقــة بــال مــراء، إذْ املصــطلح القرآنــي دقيــق ال يــأتي هبــذا مكــان هــذا، فـــ 

مظهــر بيولــوجي تتعلّــق بالصــورة اإلحيائيــة الــيت حنــن عليهــا أنّــى أتــت واســتُعملت،           
، ملكــان الــروح املنفوخــة فينــا، لــذلك فــإن كــالم ا يخاطــب     واإلنســانية جــوهر معــر

ــربوا وال (اإلنســـان ال بشـــريته إالّ كمحكومـــة لإلنســـان وقالـــبٍ لـــه، كقولـــه   وكُلُـــوا واشـْ
أو ملكاهتــا وحصــائلها مــن وعــيٍ وعلــم " األنــا العليــا"، فكــلّ مظــاهر )٣١:رافاألعــ()تُسْــرِفُوا

األنـا  "ودين وأخالق وفلسفة وحضارة هي مظهر إنساني، والعكس أيضاً، فكـلّ مظـاهر              
من حياةٍ دنيا وغرائز وعقل سـفلي وأجهـزة مجيـع ذلـك ووظائفـه، هـي مكـون                   " السفلى

 ).روح(بشري، فالبشرية قالب، واإلنسانية قلب 

فنحن مجيعاً مبن فيهم األنبياء بلحاظ وجودنا الطبيعـي كلّنـا بشـر ال متـايز بيننـا          
ر مِـثْلُكُمْ    (ال أسود وال أبيض، لـذلك قالـت األنبيـاء      شـا ب ن إِلـَّ ، لكـن  )١١:إبـراهيم ()..إِنْ نَحـْ

        بلحــاظ اإلنســانية ومنــها الــوعي والتقــوى وإدراك الغايــة واالتّصــال باملبــدأ الربــوبي ،
، فقـد  )ولَكِنَّ اللَّه يمن علَى منْ يشاء مِـنْ عِبـادِه     : ( لذلك عقّبوا بإضافة   فالتمايز بين 

 يرتقـي مـن     .  أو كالمها أو ال أحد منـهما يكون األبيض إنساناً أو األسود فـاملرء عليـه أن
ـــرِ(بشــــريته متقــــدماً إىل إنســــانيته  شـمِــــنْكُ*نَــــذِيراً لِلْب ــــاءـــنْ ش أَوْ  لِمـ تَقَــــدَّممْ أَنْ ي

تَأَخَّر٣٧، ٣٦:املدثر()ي(ُا ،أم ر هبذا والشيطانيأمر بالضد . 



 

 

50 

ــة      ــق، فقــال صــاحب احلكــم العطائي ــون هــذا التفري اخــرج مــن  : (وقــد وعــى األول
ـــ  ــون، خبروجـــك مِ ــوان إىل املكـ ـــ األكـ ــريتك مِ ــاف بشـ ــفٍ ن أوصـ ــلّ وصـ ــاقض ن كـ  منـ
 ، فالعبودية الواعية مظهـر    )يباً ومن حضرته قريبا   لعبوديتك، لتكون لنداء احلق جم    

ح إنسانيبل هي املظهر اإلنساني ،ر. 

وإن  .، ففكّرت أن تتمتّع هبا لوحـدك، فأنـت تُمـارس بشـريتك            إن كان  يدك نعمةٌ    
سـاعد اآلخـرين وتُشـركهم فيهـا، حتـب إسـعادهم، فأنـت تُمـارس         فكّرت أن تُعطي هبا، تُ   

، إنّمـــا هـــذا مثـــال لتعـــرف موقعـــك بـــني اإلنســـاني الـــذي فيـــك   )تكإنســـاني(ربوبيتـــك 
والبشري . 

ــاهرة لنستكشــف مــن        ــات ا الب ــة ســياحية  آي ــى هــذا، ســنأخذ جول ــاء عل فبن
معادالته الدقيقة مـا يقولـه بشـأن خلـق البشـر ثـم اإلنسـان، مـدركني بـأن القـرآن كونـه                        

ن البشر، أو اإلنسان، ومن أي زاويـة أو  كالم اإلله، فإنّه يصف احلقيقة، فحيثما تكلّم ع     
جزئية، فالقصة احلقيقية هي نفسها، كيفما مسعتها، ألنّها واحدة، وواحـدة هـي، فـال               

 .يمكن أن يرِد لفظٌ أو حرف يقول خبالف هذه الوحدة، فهلم نُصغِ له ونقرأ

 
 : اختصام املأل األعلى- أوالً

  الـرب د املالئكـة  (إنالـذي هــو       حـني  ) )١(سـي أعلـم املالئكـة بإنشـاء الكـائن البشـري
الٍ مِـنْ                 (آخر الكائنات األرضـية      لْصـراً مِـنْ ص شـب الِق ي خـ ك لِلْمالئِكَـةِ إِنـِّ بـإِذْ قَـالَ رو

، )٢٨،٢٩:احلجـر () فَإِذَا سوَّيْتُه ونَفَخْت فِيهِ مِنْ روحِي فَقَعوا لَه ساجِدِين          *حمأٍ مسْنونٍ 
وَّيْتُه ونَفَخْـت فِيـهِ مِـنْ       *إِذْ قَالَ ربك لِلْمالئِكَةِ إِنِّي خالِق بشراً مِـنْ طِـنيٍ    (و فَـإِذَا سـ 

ــاجِدِينس ــوا لَــهوحِــي فَقَعــت علــى إجيــاد )٧٢، ٧١:ص()راملالئكــة احتج ملْ يــذكر أبــداً أن ،
فـوق احليـوان ذكـاء، مـع         غري مصـنفة، هـي    هذه الفصيلة املتميزة األخرية، وهي فصيلة       

                                                 
: هنـا هـو سـيد املالئكـة وآمرهـا ووجـه ا فـيهم، لـه حبـث  مكـانٍ آخـر، انظـر حبـث                           " الرب" أن    حتقيق -)١(

  .، احلقيقة دون قناعوعصى آدم
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إخباره هلم بأنّه متى مـا متّ تسـويته ونفـخ الـروح فيـه سـيأمرهم باخلدمـة واإلذعـان لـه             
 . م احتجاج منهم على ذلك، إالّ أنّه ملْ يقُ)السجود(

بيد أنّه مبجرد أن قال  ظرفٍ آخر أنّه سيجعل من ذلك املخلوق خليفة، احتجوا               
وإِذْ قَالَ ربك لِلْمالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِـي الْـأَرْضِ          (سفك الدماء   بأنّه يفسد وي  أو تساءلوا   

 اءمالــد سْــفِكيــا وفِيه فْسِــدــنْ يــا مــلُ فِيهلِيفَــةً قَــالُوا أَتَجْعفمــاذا يعــين )٣٠:البقــرة()خ ،
 : يعين أن املالئكة كانت هلم ثالث حمطّات هذا؟

، هتيئـة ظروفهـا  وا  خـدم ضوا هبـا، بـل   خلق البشر من الطني، وهذه ر    -١
 .وعاملةألنّها خملوقات مدبرة 

ــوا عليهـــا فهـــي خملوقـــات طائعـــة    -٢ قـــرار الســـجود لـــه، وهـــذه ملْ حيتجـ
 .وساجدة بطبيعتها

قــرار جعــل ذلــك البشــر خليفــة، وهــذه أشــكلوا عليهــا، ألنّهــا خملوقــات     -٣
 . ويسفكسدعاقلة، تعي النتيجة املنطقية، والبشر فعال كائن مف

 ألنّهم عاينوا فعال ما يفعله البشر طوال التاريخ املديد من إفسـاد             إشكالُهمفنهض  
 الطبيعة ومن أكل بعضه البعض أيضـاً، وكالمهـا عنصـران منافيـان لتـولّي اخلالفـة                  

ــرْ(مثلمـــا قـــال ســـبحانه  الْحـ هْلِـــكيــا و فِيهـ فْسِـــدى فِـــي الْـــأَرْضِ لِيــع لَّى سـإِذَا تَـــوو ث
ــلَ ــوا  ( و،)٢٠٥:البقـــرة()والنَّسـْ تُقَطِّعـوا فِـــي الْـــأَرْضِ ولَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِـــدــيْتُمْ إِنْ تَـــو ســـلْ ع فَهـ
، فاإلفساد البيئي، وإهـالك النسـل، ظاهرتـان تقفـان علـى النقـيض          )٢٢:حممـد ()أَرْحامكُمْ

، هذا املنطق الصحيح، باحت به املالئكة   .يتها بعفومع الدور االستخال

ظلّت  أقـوام إىل     ) أي اهلمجية بأكل اللّحوم البشرية    (واللّوثة األخرية باخلصوص    
ــرة منــها وإىل اآلن  بعــض       ــى األوروبيــة املتحضّ ــدان حتّ عهــدٍ قريــب  كــثري مــن البل

ة احلضـارة   "األدغال، حسب مـا يقولـه ويوثّقـه كـلّ العلمـاء، وراجـع                لويـل ديورانـت    " قصـ
، ســتجده يصــفهم أنّهــم يســكنون الكهــوف ويــأكلون حلــم البشــر، وقــد  اجلــزء األول منــه

استمرت هذه العادة اهلمجية  بعض املناطق حتى القرن احلـادي عشـر قبـل املـيالد،                 
لدى سكان إيرلندا وإيبرييا اليت هي أسبانيا ومجاعـات  الـدامنارك، وأمـا  جزيـرة                 

فالــدول . القصــابون اللحــوم اليــوم بريطانيــا فقــد كــان اللحــم البشــري يبــاع كمــا يبيــع    
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األوروبية كما يقول ديورانت نفسه كانت تعيش حياة من اهلمجية حتى السـابع والثـامن          
ــث كــانوا يصــطادون بعضــهم الــبعض ويســمنوهنم ويقــدموهنم          ــل املــيالد، حي عشــر قب
ــاً عــرب       ــوالئم،  حــني أن احلضــارة احلقيقيــة كانــت متتــد  املنطقــة العربيــة جنوب لل

  .ئ املتوسط فقط، أما بقية الشعوب فما تزال  طور اهلمجية وهجعتهاشاط

 صورة تبين أن أوربا كانت موطن الربابرة اهلمج

 

وإذا كانت املالئكة سلّمت بفضل اإلنسان الروحاني املستولَد من اهلمـج البـدائيني،          
م فال يستطيع، ألنّه    فإن إبليس بعدها لن يسلّم، حني يستدعى للسجود مع املالئكة آلد          

يأبى أن يـرى  الكـائن الـذي أمامـه جانبـه اإلنسـاني السـامي املُشـرق، ويصـر أن يـراه                        
، أمــا "بشــر"إىل " اإلنســان"بأصــله البشــري، وظــلّ جهــاد إبلــيس حتّــى يومنــا هــو إرجــاع  

ال جهاد املالئكة فتحويل البشر إىل إنسان كما بدأوا به وكما كان ينبغي، لـذلك حـني قـ               
نْ خلَقْـت طِينـاً      : (إبليس لِمـ د٦١:اإلسـراء ()أَأَسْج(           التقـدير ـرين أناملفس معظـم ظـن ،)  ملـن
،  حـني أن     ")مـن طـني   "أي  (، فقدروا عائداً حمـذوفاً هـو اهلـاء، ثـم قـالوا              ) طينا هخلقت



 

 

53 

ا مــا مفعــوالً ثانيــاً، هــذ" طينــاً"مثــل هــذا التقــدير يقلــب اآليــة علــى رأســها، ألنّــه يصــير  
سيبدو، فينتج أن ا صير اإلنسان طيناً، بينما العكس هو الصـحيح، الـرب قـد صـير           

ــالقول      ــأبى ب ــيس يماحــك ويجــادل وي ال أســجد ملخلوقــك  : البشــر الطــيين إنســاناً، وإبل
الطيين، فهو ال يرى اإلنسان إالّ بشرا وطيناً، كما رأى املستكربون أنبيـاءهم الروحـانيني      

، )١٥٤:الشـعراء ()ما أَنْت إِالّ بشر(، )١٥:يس()ما أَنْتُمْ إِال بشر(، )١٠:إبراهيم()مْ إِال بشر إِنْ أَنْتُ (
)رشذَا إِالّ با هنقرأ !!)٢٤:املؤمنون()م هلذا التغافل اإلبليسي: 

-  )       الِقالئِكَةِ إِنِّي خلِلْم كبإِذْ قَالَ رالٍ مِـنْ     و لْصـراً مِنْ صشونٍ    بن إٍ مسـْ مـح  
ــنْ   * ــت فِيــهِ مِ ــوَّيْتُه ونَفَخْ ــإِذَا س ــاجِدِين  فَ س ــه ــوا لَ ــي فَقَع ــنْ  . . .*روحِ ــمْ أَكُ ــالَ لَ قَ

 دونٍألَسْجسْنإٍ ممالٍ مِنْ حلْصمِنْ ص لَقْتَهرٍ خش٣٣-٢٨:احلجر()لِب(. 

-  )    ب ـالِق ـي خـ ـك لِلْمالئِكَــةِ إِنـِّ بـإِذْ قَــالَ رــراً ومِــنْ طِــنيٍ ش *  ـوَّيْتُه فَــإِذَا سـ 
  اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعفِيهِ مِنْ ر نَفَخْتلَقْتَنِـي مِـنْ      .. . *وخ ه ر مِنـْ قَالَ أَنَـا خيـْ

 لَقْتَهخ٧٦ -٧١:ص() مِنْ طِنيٍنَارٍ و(. 

ــة مرحلــة اخللــق البشــر    ر عبــارات نيكــرإبلــيس، ي ن أعــاله أنفنجــد  الســياقي ي
األوىل نفســها، صلصــال قــال صلصــال، طــني قــال طــني، وال يــذكر التســوية والــروح          
وي ونُفـخ فيـه            د معلوماته بشأن البشـر أنّـه سـجدا أنّه ملْ ية املوهوبة، وهذا إمواإلنساني
من روح الرب لعدم شهوده هذه املرحلة، أو أنّه يتغافل هذه امليـزة وال يريـد أن يراهـا أو             

 .هايقنع بوجود

ــماءِ     ( ــونِي بِأَسْ ــالَ أَنْبِئُ ــةِ فَقَ ــى الْمالئِكَ ــهمْ علَ ــمَّ عرضَ ــا ثُ كُلَّه اءــم ــم آدم الْأَسْ وعلَّ
   ادِقِنيالءِ إِنْ كُنْتُمْ صؤعليـه تتّكـئ معـارف كـثرية             )٣١:البقرة()ه مـا  : ، هنا يقفز سؤالٌ مهـم

 األمساء اليت عرفها آدم وملْ تعرفها املالئكة؟

  نـه القـرآن          " األمساء"إنزات الشـيء، هـذا مـا بيهي السمات واخلصائص وممي
ما أنزل ا به مـن سـلطان، فهـي          " اسم"آياته الكثرية، ال جمرد العنوان األبرت، الذي هو         

       ن أنــي ــق املُســمى، وهــذا يب ــداليل، اســم يواف ــى م ــة  بدايــة  "/األمســاء"داالّت عل اللّغ
صدر تبعاً مليزة الشيء املُسمى، ال اعتباطيـة وال تواضـعية، مـا             اإلنسان كانت وصفية، ت   

يدلّك مرة أخرى أن أي لغة حتتفظ هبذه اخلصيصـة  أمسائهـا فهـي اللّغـة اإلنسـانية             
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، حيث ترجـع أصـل كـلّ         بلهجاهتا األوىل، وال جند هذا األمر إالّ  اللّغة العربية وحدها         
 اشتقاق االسم وهو أصله، وهـي اللغـة الوحيـدة الـيت              متّ هكلمة إىل فعل أو جذر أويل من      

 .جتد هلا معاجم تعود باألمساء إىل أصوهلا الثالثية الفعلية

) كمســتقبِل(هــذا التمييــز  األشــياء، يبــدأ مبــدركات الســمع والبصــر والفــؤاد        
مى يناسبه كدالٍّ عليه، مـا يسـ  " امساً"إلدراك التميز، فيبدأ مرحلة التجريد، ليصوغ له      

اليوم بالتصنيف، وهـذا بالتمـام مـا يقـوم عليـه العقـل العلمـي حـني اكتشـافه أي نـوع أو                   
فصيلة جديدة من أي شيء بناء على وجـود فـارقٍ ومـائز ولـو ضـئيل، إذْ لـو كـان نفسـه                        
ألحلقه العلماء بالفصائل املصـنفة واألمسـاء املتـوفّرة، وملـا حنلـوه امسـاً جديـداً، لـذلك                   

م (ماً، ولـذلك قـال      كان التصنيف عل   علـم التمييـز والتصـنيف،      )  آدم األمسـاء كلّهـا     وعلـَّ
 ).أنبئوني بأمساء هؤالء(مثلما قال بعدها ) حفّظ آدم(أو ) أنبأ آدم(وملْ يقل 

ثُـم   -وعلماء العالَم اليوم أن األمساء اليت يطلقها آدم        ) العربي(لكن الفرق بني آدم     
سها واملوائز، بينما افـرتق اليـوم األمـر فـال يسـتدلّ              هي السمات نف   -ورثها اآلباء العرب  

من االسم  أحيانٍ كثرية على شيء عدا ظرف االكتشاف أو ثقافـة املكتشـف أو امسـه                  
، أي ليس له ارتباط بالصـوت وال بـاحلرف،           أو ال شيء   أو ربما اسم كلبه أو قطّته أيضاً      

، خــذْ مــثال )١(قــديس الشــيءكمــا كــان الســني يضــاف لــدى اإلغريــق  هنايــة الكلمــة لت 
فقـد عرفنـا    " أشـعة رونـتجن   "ال تعـين سـوى أنّهـا أشـعة جمهولـة، وإذا قُلنـا               " إكس أشعة"

 .اسم مكتشفها فقط، أما ما خصائصها اليت نستفيدها من االسم؟ ال شيء

ــديها         ــه، ول ــة  بــين البشــر وميزت ــإذا كانــت املالئكــة اكتشــفت الفســاد واهلمجي ف
كمصــطلح دالّ علــى طبيعــة معينــة غــري الئقــة، فمــا الــذي   " الســفك"و" الفســاد"مفهــوم 

 قصرت عنه وغلبها آدم فيه؟

                                                 
 يبدو أن هـذه السـني التشـريفية أو التقديسـية، الـيت أخـذها اإلغريـق عـن الفينيقـيني العـرب، هلـا ارتبـاط                  -)١(

، ورمــزوا القمــر بــه، وجعلــت الحقــة لألمســاء العظيمــة كــامللوك  "ســني "بــالنور اإلهلــي الــذي دعــي لــدى األوائــل 
النور "أو " نور األنوار"أو " النور"، فسني أو سِن تعين "نارام سِن/ نارام سني"األوائل مثل األكادي حفيد سرجون    

ة، والقرآن الكريم قد    مبعنى مشس باإلجنليزي  " سن"، ومنه جاءت    "لَمع النور "مبعنى  " سنا"، ولعلّها من    "املقدس
  ".يا سني"املنطوقة " يس"أومأ هلذا  قوله 
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كنظام اتّصايل مع بقية الكائنـات وتواصـلي فيمـا بينـها؟            " النظام الصوتي "هل هو   
ولكنها تفتقد جهاز التصويت هبا، أي تفقد ملَكة النطق         " األمساء"أي أن املالئكة تعرف     

ى التنغــيم الــيت امتلكهــا اإلنســان دون ســائر احليوانــات، حيــث أن أرقــى        والقــدرة علــ 
ــاً واحــداً مــن األصــوات ال تســتطيع أن     -خبــالف اإلنســان -الفصــائل  إنّمــا تصــدر طيف
   !تتعداه؟

ــه جــواب مغــرٍ، إذ أن املالئكــة لغتــهم غــري جهازيــة عضــوية، بــل إحيائيــة        يبــدو بأنّ
ــال بــأن نظــام      ـن ق مـ ــن ــالومض، ولك ــة إحيائيــة      ك  التواصــل ال يمكــن أن يتّكــئ علــى لغ

ــة؟ ــا       ! وختاطري ــة كلّه ــدير أنظمــة الطبيع ــدبرة تُ ــةً وحنــن مســلِّمون أن املالئكــة املُ خاص
 "!ال علْم لنا"بل قالوا " ال قُدرة لنا"ثُم أن املالئكة ملْ يقولوا  !باقتدارٍ رهيب؟

 فقــط، فاملالئكــة املُســجدون تعلــم أعتقــد أن الســر ال يكمــن  تعلــيم آدم األمســاء 
اليت قد علّمتْها، ولكن ماذا عن الشيء الذي ملْ تتعلّمه؟ املالئكـة تقـف، ألنّهـا                " األمساء"

مربجمــة علــى الصــحة، وعلــى مــا تعلــم، واإلنســان مــربمج علــى املشــيئة واملُحاولــة، فــال   
ــر، فاإلنســان لديــه نظــام تعلّ    ــاً وإن تعثّ جيعلــه يطــوي  يقــف، بــل يــتعلّم ذاتي توليــدي مــي

ــم، فالســر يكمــن  كلمــة     ، ال بعضــها )األمســاء كلّهــا " (كلّهــا"املســافات إىل مــا ال يعل
 -علـى حنـو التمثيـل ال غـري    -ويقف، فالرمحن قد علّم اإلنسان أصول البيان، فاملالئكة   

 .لديها موسوعة أحكام، واإلنسان أوتي أصول األحكام

ــو نــافس أضــخم جهــاز كمبيــوتر فــائق الســرعة      ســيبدو اإلنســان بليــداً جــداً    ل
           هذه الكمبيوترات العمالقة لن ة أو اسرتجاع املعلومات، لكنات احلسابيمليارات العملي

     تها عليـه، فقـد تسـتوعب كـلّ قـواميس العربيـة       تُخرج لك إالّ ما سبق ولقّمتها به وبرجم
 ولكن مـاذا لـو أردهتـا أن تُؤلّـف     كشربة ماء وتُتيحها لك  أقلّ من معشار ثانية واحدة،     

 البليـوني أو الرتيليـوني، كلمـةً        أرشـيفها كلمة وصفية جديـدة صـحيحة غـري موجـودة             
العرض جملة العجز التام    " شاشة"واحدة فقط؟ ستُدهش حني تظهر لك مباشرة على         

 ظـاهراً كـلّ     ئ، هنا يصرع العقـلُ اإلنسـاني البطـ        "سبحانك، ال علم لنا إالّ ما علّمتنا      "
 .تلك احلدود، ويتجاوزها
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هـي مسـئولية خليفـة األرض،       " كلّهـا "األشـياء   ) أمسـاء (فمعرفة خصائص ومسات    
" علْـم "فاألمر كان أشبه مبسابقة        . دون بعض   أمساء بعض أو   ال اختصاص دون آخر   

ب األمساء، كما بينا، فاألمساء ليست معلومات تُحفظ، كما حيفظ كـثري طـال            " إنباء"ال  
ــه     دة نتائجاملُحــد املالئكــة  هــذا االمتحــان املســرحي املــدارس دروســهم، وإالّ لظُلمــت
سبقاً كانتخابات بلداننا، بـأن أُنْبـئ آدم باألجوبـة سـلفاً مـن حتـت الطاولـة واملالئكـة ملْ                     

كـال، االمتحـان    ! باإلجابة الصـحيحة  " غُشش"تُخبر، إذن؛ فال فضل له عليهم سوى أنّه         
 عنـه امتحـان حمفوظـات، امتحـان نـوع ال             وأهليـة،   ذكاء وقـدرة    نوع؛ أقرب المتحان كان  

،  ويــتعلَّم هبــا أي يتّســم"كلّهــا"امتحــان كــم، فطبيعــة آدم جتعلــه قــابال ألن يعلــم األمســاء 
وتكوين املالئكة ينزع هبم للتخصص فيما علِّموا فقط وال جمال هلم لعلم ما لَم يعلَّمـوا،                

 توثيقيــة وصــفية اســتنتاجية ال قياســية وال تنبؤيــة وال طــافرة، لــذلك حــني فهــم عقليــة
رصدوا مهجية البشر، فـإن برنـاجمهم العقلـي يعطـي نتيجـةً واحـدة ال غريهـا، أن هـذا                     

 . املخلوق ال يصلح للخالفة، وهذا ما قالوه

ضـمري  ب(قـال   ) مسـماه (وكينونـة الشـيء نفسـه       ) امسـه (وللتمييز بني مسـة الشـيء       
ماء كُلَّ     " (هـؤالء "و" همعرضـ "ثم قـال    " كلّها): "اجلمع لغري العاقل   م آدم الْأَسـْ ا وعلـَّ ثُـمَّ   هـ 

لألشياء، ألوهم  " ثم عرضها "، ولو قال    )هؤالءأنبئوني بأمساءِ   ..  على املالئكة  همْعرضَ
ــا  ــاء"بأنّهـ ــمائر  " األمسـ ــع املُعجـــز  الضـ ــة، بـــل إن هـــذا التنويـ ــرة ثانيـ ــل مـ ــا( جبعـ ) هـ
 صاحبة السمات، يؤكّـد مـرة أخـرى علـى           التجلّيات/للكائنات) هم(األمساء، و /للسمات

لٌ للتعامـل مـع املخلوقـات          ر اخلليفة أنّه أهـدو)    ة ألمسـاء ا انيـأنّـى كانـت   )كمظـاهر رب 
ــةٍ      ــذواتٍ حي ــا ك ــة أو مجــادات، يعاملُه ــة أو نباتي ــها حيواني  هلــا مشــاعر وأحاســيس   رتْبت

اهــه، ترجــو عدلــه وتتفاعــل معــه ســلباً وإجيابــاً، فــاجلميع أوتــار  معزوفــة اخلــالق  جت
أي االتّسـام   (هبـا   " التعلّم"اليت على آدم    " كلّها"احلسنى الفعلية   " األمساء" الذي له    األجلّ

سنجد شرحاً وافيـاً للمسـألة، وبـأن        " عد فطري ب. . اللسان العربي " حبث   ،  )والتحلّي
تعلــيم األمســاء آلدم شــيء، ومعرفتــه للماهيــات املعروضــة الــيت كانــت لنمــاذج إنســانية    
اســتخالفية مســتقبلية مــن غيــب الســماء واألرض، جلــنس بشــري صــاحل غــري مفســد،   

 .شيء آخر
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 :النشأة األوىل والثانية والثالثة - ثانياً
ــتني  خلْقــه؛   لســانه العربــي املــبني أن هنالــك نشــأتين  إن كتــاب ا يثبــت ب  كيفي

ــا           ــى، أم ــذكر واألنث ــاح ال ــة مــن األرحــام بلق ــات، والثاني واحــدة خيــرج مــن األرض كالنب
  من األرض، ثُم من األرحام، ثُم من األرض، فكيف ذلك؟: تارخيياً فهم ثالث نشآت

 

 :  النشأة من األرض -١
)  اهأَخ ودإِلَى ثَمو                    هر ا لَكُـمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَيـْ مـ ه دوا اللـَّ ا قَوْمِ اعْبـالِحاً قَالَ يمْ ص  و هـ

 :، هذه اآلية تُبين أمرين)٦١:هود() واسْتَعْمركُمْ فِيهاأَنْشأَكُمْ مِن الْأَرْضِ

ــام صــاحلٍ  -  أ الــرتاث العربــي أي ع( أن (  وقومــه ال أقــلّ الشــفوي العربــي
بأكثر مـن ألـف سـنة، فضـال عـن التـوراة       ) ع( وجود موسى  وذلك قبل  –منه  

 هــذا الــرتاث الشــفوي يعــرف  -الــيت نُســجت بعــد موســى بــألف ســنةٍ أخــرى  
ــتكلّم عنــها كمســلّمة  األذهــان   ) ع(حقيقــة خلــق اإلنســان، فــإن صــاحلاً    ي

 . املُعاصرة أو هو يذكّرهم هبا، فقط يبقى على القوم عبادة اخلالق األحد

قرآن يقـص احلقيقـة كمـا هـي، وكمـا قاهلـا تـراث األولـني، ال                   أن ال  - ب
 .اجتهاد فيها وال تزييف

، ليس هلـا إالّ معنـى واحـد، هـو       "أنشأكم من األرض  "فالرتكيز هنا على    
 .خروج البشر أوالً من األرض

 

 : النشأة من قوم آخرِين -٢
اء         وربك الْغَنِي ذُو الرَّحْمةِ إِنْ يشأْ يذْهِبْ      ( شـا ي عْدِكُمْ مـسْتَخْلِفْ مِنْ بيا  كُمْ و كَمـ

ــرِينيَّــةِ قَــوْمٍ آخــأَكُمْ مِــنْ ذُرة  )١٣٣:األنعــام()أَنْشوهــذه اآليــة العجيبــة لــيس هلــا صــدقي ،
الواقع العربي التارخيي وال  الواقع اإلنسـاني العـاملي، إالّ بنحـوٍ واحـد ال غـري، فاآليـة             
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ــداً تُخاطــب النــذير الب مــن جهــة، وذو رمحــة مــن جهــةٍ   ) ص(شــري حمم غــين الــرب بــأن
 أخرى، فيستطيع أن يستغين عن املخاطَبني بإذْهاهبم، ولكن من هم املخاطبون؟ 

إذْ ! إذا كانوا قريشاً فهل هم أُنشِئوا من ذرية قومٍ آخرين، وليسوا من ذريـة آبـائهم؟        
" بــين إســرائيل"ظ كيــف ورث ســبحانه  آخــر، الحــال شــيئ" قــوم آخــرين"و داللــة هــذا هــ
ــه "أرض  ــه " فرعــون وقوم ــرِين   ( قول ــاً آخ ــا قَوْم اهثْنأَوْرو ــذَلِك ــدخان()كَ وكَــمْ (، و)٢٨:ال

      ــرِين ــاً آخ ــدها قَوْم ــأْنَا بعْ أَنْشــةً و ــتْ ظَالِم ــةٍ كَانَ ــنْ قَرْي ــمْنا مِ ــاء()قَص ــالقوم )١١:األنبي ، ف
أي " القريـة املقصـومة   "هلَكني، ألن أولئك أُبيدوا مجيعـاً فهـم         املنشأون ليسوا من ذرية امل    
ــل هــم    ــادون، ب ــرون"الســكّان املُب ــى   "آخ ــرون(، أي غريهــم، وهــذا معن ــان  ). آخ ــا إذا ك أم

ه                      مِـن ذريـة    "املخاطَب هو العالَم كلّـه باعتبـار أن الرسـالة خامتـة، فكيـف أتـى العـالَم كُلـُّ
  ؟"قومٍ آخرين

كــال املســألتني، كيفمــا قرأهتمــا، اإلنســان، قــريش، والعــالَم، كلّهــم   هــو حــلٌّ واحــد ل
                      ية قومٍ آخـرين مغـايرين لنـا، هـم البشـر األوائـل، اخللـق البـهائمي البـدائيجاءوا مِن ذر

عدا فلـولٍ ربمـا نعثـر عليهـا           (أنشأنا سبحانه منهم وأبادهم بالتدريج      . غري اإلنساني 
) مـا يشــاء  مـنْ بعــدكم ويســتخلف (لك قــال تعـاىل  ، لـذ )األدغـال أو  مغـاور الكهــوف  

ن يشـاء   "الدالّة على حقبة الحقـة مباشـرة، ولـيس          " بعدكم"وليس   ة      " مـ الدالّـة علـى هويـ
معلومة، بل هـو اسـتبدال اجلـنس اإلنسـاني كـامال، ولـيس توريـث الذريـة األبنـاء مكـان                       

 .آبائهم، أو استخالف قوم مكان قوم

حصـل مـرة واحـدة فقـط حـني إنشـائنا            " ذريـة قـومٍ آخـرين     اإلنشاء لنا من    "إن هذا   
 السـتُبدل اجلـنس اإلنسـاني    -كمـا تتوعـدنا هـذه اآليـة       -أول مرة، ولو حصل مرة ثانية       

ا توريـث الـذراري، واالسـتبدال فقـد حصـال كـثرياً، بـل مهـا            ه ملْ حيصل، أمـته، ولكنبرم
املاضي مع خيـار حصـوله مسـتقبال قـال      سنة احلياة والتاريخ، وألنّه ملْ حيصل قطّ          

   عنـها       )إذا شاء أو إن شاء    (وملْ يقل   ) إنْ يشأ (سبحانه مستهال ـرتوالصورة نفسها عب ،
هِ بِعزِيـزٍ       *بِخَلْقٍ جدِيدٍ  ويأْتِ   إِنْ يشأْ يذْهِبْكُمْ  (آية أخرى    ، ١٦:فـاطر () وما ذَلِك علَى اللـَّ

أْتِ               أَلَمْ تَر أَنَّ ا   (، وأخرى   )١٧ يـذْهِبْكُمْ و أْ يـ شـإِنْ ي قبِـالْح الْـأَرْضاتِ واوم للَّه خلَق السـَّ
، كمـا بينـه صـرحياً       )غرينا حنن " (الناس"، فهو خلْق جديد غري      )١٩:إبراهيم()بِخَلْقٍ جدِيدٍ 
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ـــذْهِبْكُمْ : (أيضــــاً ـــأْ يـ شـإِنْ يـــا النَّــــاس هــــأْتِ أَي يـو رِينـــبِــــآخ ه علَــــى ذَلِــــك  وكَــــان اللـَّ
 ".الناس" اخلاء املغايرة  الكيفية جلنس فتحب" آخرين" الحظ )١٣٣:النساء()قَدِيراً

ثُم أن وضع هذه اآلية  سورة األنعـام، لتُشـري أن حقبـة بـزوغ البشـر األوائـل الـيت         
ذاؤه منها تولّد اإلنسان بعد مئات آالف السنني، هي فرتة ختليـق األنعـام أيضـاً ألنّهـا غـ                  

حسب السلسـلة الغذائيـة، ولـو ملْ تكـن األنعـام موجـودة النقـرض البشـر األوائـل جوعـاً                      
 .)١(وأكلوا بعضهم بعضاً

 
 :نشأة األرض ونشأة األرحام -٣

)   اسِـــعو ــك ــم إِنَّ ربـَّ ــا اللَّمـ ــأِثْمِ والْفَـــواحِش إِلـَّ ــون كَبـــائِر الْـ جْتَنِبـي ــذِين الـَّ
ــو أَ  ةِ هــر ــمْ  الْمغْفِ ــم بِكُ ــأَرْضِ  عْلَ ــن الْ ــأَكُمْ مِ ــونِ    إِذْ أَنْش ــي بطُ ــةٌ فِ ــتُمْ أَجِنَّ  وإِذْ أَنْ

نِ اتَّقَـى            بِمـ أَعْلَـم و كُمْ هـ كُّوا أَنْفُسـاتِكُمْ فَال تُزن   . )٣٢:الـنجم ()أُمَّهالحـظ احلقبيتـي
الثانية " إذ"األوىل تتحدث عن مرحلة خلق البشر قبل والدة األرحام، و         " إذ"جلياً،  

وملاذا خاطب سـبحانه اجلـنس اإلنسـاني        . يبين تولّد اجلنس البشري  األرحام     
 !بنشأهتم  احلقبتني؟" هو أعلم بكم"

ألن هاتني احلقبتين ما زالت بصـماهتما تُـؤثّر  مسـرية اإلنسـان  ميولـه               
ــل البـــهائمي حيـــث شـــريع  ة الرتكـــاب اإلثـــم والفـــواحش، امليـة الغرائزيـــة البشـــري

موجــود  جيناتــه ومكــون وعيــه املرتاكــم  ) العشــتارية األوىل(اخلصــب واإلباحــة 
الـدهر األول   (ني احملطّتين، حمطّـة الـزمن األول        اتعرب الدهور، واملورث له عرب ه     

حيــث ) املنســي"ــه     " املســتقر ــع  جينات ــة األرحــام حيــث يق هــي األرض، وحمطّ
ن بنوازعهما حلظـة الوقـاع اجلنسـي وعقـد          الشذوذ السلوكي الذي يسببه الوالدا    

                                                 
ــأْ  : ( إلمتــام الفكــرة عــن هــذه احلقبــة، وافــق بــني هــذه اآليــات  األنعــام    -)١( شي ــةِ إِن محذُو الر ــي ــك الْغَنِ برو

خلَقَكُم مِـن نَفْـسٍ   ( وبني )١٣٣:األنعام)(ن ذُريةِ قَومٍ آخرِينيذْهِبكُم ويستَخْلِف مِن بعدِكُم ما يشاء كَما أَنْشأَكُم مِ 
دِ خلْـقٍ           عـب لْقـاً مِـنخ اتِكُم هـطُونِ أُمفِي ب خْلُقُكُماجٍ يةَ أَزْوانِيامِ ثَمالْأَنْع مِن لَ لَكُمأَنْزا وهجا زَوهلَ مِنعج ةٍ ثُماحِدو 

ــذْرأُكُم فِيــهِ    (، و)٦:الزمــر)(.. اجــاً يــامِ أَزْو الْأَنْع ــن ــكُم أَزْواجــاً ومِ ــن أَنْفُسِ ــم مِ ــلَ لَكُ عضِ جــأَر ــماواتِ والْ الس ــاطِر  فَ

 .)١١:الشورى)(..
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ــة   ، وصــار وجــوب "وديعــة"، ولــذلك صــار احلمــل  "املســتودع"نطفتــه، وهــي حمطّ
و هذا يمكن لنبوءة اإلجنيل أن      . التخير للنطف، من صميم أمانة الدين ووعيه      

     الذنوب الوالدين تقع على األوالد فع اآلباء أكلـوا حصـرماً وأسـنان    (تتحقّق بأن
وهـذا أشـبه بـاقرتان قيثـارتني متنـافرتي الذبذبـة مـا يـؤدي إىل                 ) األبناء ضرست 

 .اخللل النفسي والسلوكي  نفسية املواليد
 

 :"النشأة اآلخرة"و" النشأة األخرى" -٤
ى     *وأَنَّه خلَق الزَّوْجيْنِ الذَّكَر والْأُنْثَى    (: اآلية األوىل  مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنـ * 

ــرى  وأَنَّ ــأَة األُخْ ــهِ النَّشْ ــنجم() علَيْ ــد      .)٤٧ -٤٥:ال ــين بوضــوح أن حتدي ــة تُب هــذه اآلي
جمموعـة  ألنّهـا تُعطـي نصـف       (جنس الذكورة واألنوثة، ال يكون  بويضة األنثى         

ألنّه يعطـي   (الذكر  " حومينات"، كما أنّه ليس       )١()الصبغيات – الكروموزومات
" حـومين " الرجـل حـني يلقّـح البويضـة، فـإن سـبق        ، لكنهـا  مـين     )النصف أيضـاً  

) سـبق آخــر ميلــك    ) حيـوان منــوي ة الــذكورة كـان املولــود ذكــراً، وإنميتلـك صــبغي
ففــي هــذا ) إذا تُمنــى(صــبغية األنوثــة كــان العكــس، وهــذا متامــاً داللــة العبــارة   

مـن  " احلومينات"، ظرف سباق )إذا(الظرف فقط يتحدد اجلنس ال قبله، ظرف      
ل                    ا حتمـلرجل نفسه، ال قبله وال بعـده، ظـرف أوىل سـاعات املعاشـرة، وهـذا مـا ي
فإذا سبق مـاء الرجـل مـاء    ) (ص(أن نفهمه من قول نيب األمة )  قراءة ثانية (

ماء (، أن ماء الرجل وماء املرأة كالمها من حومينات الرجل،           )٢()املرأة نَزع الولد  
غة الذكوريــة، ومــاء املــرأة أي احلــومين اآلخــر الرجــل أي احلــومين احلامــل الصــب

، مــع تســليمنا بــالقراءة األوىل األخــرى القائلــة أن مــاء )األنثويــةاحلامــل الصــبغة 
املرأة محضي، وماء الرجل قلوي، ولُوحظ أن غلبـة الوسـط احلمضـي           ) إفرازات(
 لتلقيح  نثويةاألينشط احلومينات ذات الصبغة     ) أي غلبة ماء املرأة وعلو تركيزه     (

                                                 
  .٥٦، ص ، الشفرة الوراثية لإلنسان دانييل كيفلس ولريوي هود-)١(
ا          ( و حديثٍ آخر     ؛١٨٩، ص ٣، ج املسند أمحد بن حنبل،     -)٢( عـتَمفَـإِذَا اج فَرأَةِ أَصرالْم اءمو ضيلِ أَبجالر اءم

رأَةِ أَذْكَـرا بِـإِذْنِ اللَّــهِ       الْمـ نِــىلِ م جـالر نِـىم ال لِ آنَثـاَ     ،فَعـ جـالر نِـىأَةِ مــرالْم نِـىم ال إِذَا عـهِ  و ابـن حــزم،  ).  بِــإِذْنِ اللـَّ
  .١٨٧، ص٩، جاحمللى
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ــة الـــيت ملْ      ــوة العظيمـ ــزات النبـ ــذا مـــن معجـ ــر، وهـ ــة، والعكـــس  اآلخـ البويضـ
ــان تُلمحــان إىل        ــا هــذا، فالقراءت ــار علمــاء الطــب  يومن ــوادر كب يكتشــفها إالّ ن

 .السببني العلميني  تذكري أو تأنيث اجلنني

ي حـني   أ" إذا تُمنـى  "هي بويضـة املـرأة باخلصـوص، و       " نطفة"ولنا أن جنعل    
يلقحها مين الرجل، لتظـلّ متواليـة خلـق الـذكر واألنثـى مـن ذكـر وأنثـى، وهكـذا،                     

ــة   األم وافــق جــواب نــيببــن مســعود الــذي رواه  ) ص(وهــذا ي حــديث عبــدا 
ــذي ســأله      ــودي ال ــاً لليه ــد  : اإلمــام أمحــد  مســنده جواب ــا حمم ــق  .. ي ــم يخل م

خلق، مـن نطفـة الرجـل ومـن نطفـة       يا يهودي، مِنْ كلّ ي    ): ص(اإلنسان؟ قال   
 .)١(املرأة

ــارة      ــة، هــو عب ــا مــن اآلي ــى  "النشــأة األخــرى "ومغزان ــا معن  ؟"األخــرى"، فم
ة واملغـايرة           " آخر"هي مؤنّث   " أُخرى" ا    .بفـتْح اخلـاء، وهـي تفيـد البدليـ آخِـرة "أمـ "

ــث   ــي مؤنّ ــر"فه ــل األوىل واألول   " آخِ ــني  .)٢(بكســر اخلــاء، وهــي مقاب ــر"وب اآلخ "
، ولكــن لــو قُلنــا أنّــه "اآلخِــر"مســافةٌ شاســعة، فلنــا أن نقــول أن ا هــو " اآلخِــر"و
ــر" ــة مغــايرة عنــه    " اآلخ ــاً، لــه كيفي وقــد تكــررت مفــردة  . ألشــركنا معــه إهلــاً ثاني
جيـب أن نفهـم      .ة واملغـايرة   مرة بنفس املعنى مفيدة البدليـ      ٧١ القرآن   " أخرى"

 .لنقاط التالية ينبين ويتأسس على هذا التفريقهذا ألن ما سنقوله اآلن و ا

ــة ال  الكميــة    ن  الكيفيهنــاك نشــأتي فهــي ثــالث  (فاآليــة تُخربنــا أن
 ):الكمية

 .   نشأة معتادة، من األرحام  - ١

 . نشأة أخرى، أي مغايرة  الكيفية بدالً من تلك النشأة املعتادة  - ٢

                                                 
  .٣٤٠، ص٥ جالسنن الكربى،؛ النسائي، ٤٦٥، ص١ جاملسند، أمحد بن حنبل، -)١(

ـــةٌ مِــــن الْــــأَولِني: (الحــــظ اآليــــات )٢( ، قُــــلْ إِن الْــــأَولِني والْــــآخِرِين ()١٣:الواقعــــة) (، وقليــــلٌ مــــن اآلخِــــرينثُلـَّ
ــأَولِني  ()٤٩:الواقعــة)(موعــون ــكِ الْ ــم نُهلِ ــبعهم  أَلَ ــم نُتْ ــرين، ث ــثَال   ()١٦:املرســالت)(اآلخِ مــلَفاً و س مــاه لْنعفَج

ل)٥٦:الزخرف)(لِلْآخِرِيناآلخِر، بكسر اخلاء عكس األو ،.  
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ن، وهــذه النشــأة وحــومي مــن لقــاح ذكــر وأنثــى، بويضــة النشــأة املعتــادة هــي التولّــد
ــا النشـــأة األخـــرى فهـــي  -حنـــن البشـــر -املعتـــادة هـــي علينـــا تفعيلـــها أو تعطيلـــها، أمـ 

خمصوصة ومحتَكرة على الرب بكيفية فردية غري تكاثرية ال دور لنا ذكوراً وإناثاً فيها،              
 ؟"النشأة األخرى"فمتى حصلت أو ستحصل تلك 

يب مجيب بأنّها مقصورة على يوم البعث، قُلنا هذا نصف صحيح،           ربما يج 
تلـك  أي  " النشـأة األخـرى   "مـع كونـه     " البعـث "أن  ملاذا  : ولكن سيبقى لدينا إشكال   

مي أيضـاً            ة عـن نشـأة األرحـام، سـالـيت تـدلّ   "النشـأة اآلخِـرة  "املغايرة  الكيفي ،
ة وافـرتاق زمـاني وعـددي فـأين            هـذه النشـأة اآلخـرة      " أُوىل" هـي    على وحدة كيفيـ

لكن املستقر الذي تُبينه اآلية      .فهذا احللّ النصفي يورث التناقض    ! املشاهبة هلا؟ 
)  النشـأة األخـرى    عليـه (إلفـادة االختصـاص، أن      ) عليـه (بتقديم اجلار وارور    

 ةفهنـاك نشـأ   .وحده ال علينا، فنشأة األرحام علينا، والنشأة األخرى عليه دوننـا    
ــد مــن األرحــام، وهنــاك نشــأة علــى ا هــي      أي " أُخــرى"علينــا هــي نشــأة التولّ

أوىل حـني بـدء اخللـق       : (مغايرة للمعهود الذي نراه، وهذه األخرى حتصل مـرتني        
 .)١(، وكالمها ملْ نرمها)البشري، وآخرة حني البعث

 علَـى  ثُمَّ يعِيـده إِنَّ ذَلِـك        أَولَمْ يروْا كَيْف يبْدِئ اللَّه الْخَلْق     ( :اآلية الثانية 
 سِرياللَّهِ ي*                   نْشِـئي ه دأَ الْخَلْـق ثُـمَّ اللـَّ بـ ف قُلْ سِريوا فِي الْأَرْضِ فَـانْظُروا كَيـْ

                                                 
ه إىل علـي أمـري املـؤمنني                    -)١( عـزى نصـهناك مرويـاً ي أخـرى إىل حفيـده         ) ع( نُلفت انتباه القارئ أن ةة، ومـرمـر

ابـن أبـي الفـتح      ،  )ملن أنكر النشأة األخرى، وهـو يـرى النشـأة األوىل          لعجب  كل ا  عجبت): (ع(علي زين العابدين    
اً  احليـوان واإلنسـان،                ،٢٨٨، ص ٢ج كشف الغمة،    اإلربلي، فالنشأة األوىل هنا نشأة األرحام وهي تُـرى يوميـ

العجـب  : (اأً هكـذ  وألنّه قابلها بنشأة أُخرى مغايرة هي النشأة من األرض، إالّ أنّهم أحيانـاً ينقلـون الروايـة خطـ                  
 اآلصـفي  تفسـري القـرآن،    الفـيض الكاشـاني،   )، وهـو يـرى النشـأة األوىل   ةخـر  ملن أنكر النشأة اآل  كل العجب 

الـيت  " األوىل"و" اآلخـرة "، وهذا خطأ  النقل ألن النشـأة         "اآلخرة"بـ  " األخرى"باستبدال كلمة    ،١٢٥٨، ص ٢ج
، "اآلخـرة "املشـاهبة لنشـأته   " األوىل"سـتحيلٌ أن يكـون رأى النشـأة    تُقابلها مها بكيفية واحـدة، واإلنسـان هبـذا م         

ــه رأى فقــط نشــأته   " األخــرى"فكالمهــا مــن صــنف النشــأة   رة، لكناألوىل"غــري املعهــودة لديــه وال املتصــو) " 
ةٍ ، ويمكـن تصـحيح احلـديث حـالَ تفسـريه حبالـ          )مـن األرض  " (األخرى) "أو لنشأتيه (املخالفة لنشأته   ) األرحام

اليت اإلنسان يراها دائماً هي نشـأة النباتـات يوميـاً         ) املوافقة للنشأة اآلخرة  (واحدة فقط هي أن النشأة األوىل       
من األرض، ألنّـه هكـذا سـتكون النشـأة األخـرى املغـايرة لنشـأة اإلنسـان األوىل مـن األرحـام، إنباتـاً مـن األرض                

  .)١٩: الروم)(بعد موتِها وكَذَلِك تُخْرجونويحيِي الْأَرض ( وهبذا دلّل القرآن  قوله
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 ةالْآخِر النَّشْأَة          يْءٍ قَـدِير لَـى كُـلِّ شـع اآليـة تـدعو     هوهـذ . )١٩،٢٠: العنكبـوت () إِنَّ اللَّه 
اد علم اآلثار  معرفة كيف نشأ اخللق، والبشر، لتُطـابق           الناس بصراحة العتم  

. احلقيقــة القرآنيــة وينكشــف هلــم صــدقها، ال بــأن يأخــذوها مــن التــوراة املــزورة
 أن هنـــاك نشـــأة أوىل بـــنفس -كمـــا قـــدمنا -، تعـــين ببســـاطة "النشـــأة اآلخِـــرة"

لق ثـم يعيـده علـى       الكيفية، ومن عجيب هذه اآلية، مع إخبارها أن ا يبدئ اخل          
ــذرة      ــات، أو النباتـــات مـــن البـ ــوم مـــن مـــوت أخريـ مســـتوى النجـــوم بـــوالدة النجـ
ــاس إىل الســري  األرض لينظــروا        ــدعو الن ــا ت ــذا، فإنّه ــذرة وهك فالشــجرة فالب
ويحقّقوا كيف بـدأ اخللْـق البشـري، ألنّهـم متـى مـا علمـوا ذلـك، سيسـهل علـيهم                      

ــة،  جــداً معرفــة أن ا علــى كــلّ شــيء قــد  النشــأة واحــدة وبــنفس الكيفي ير، ألن
نشــأة ) "إعــادة اخللــق (هــي نشــأة أوىل، وهــذه  ) أي بدايــة اخللــق (ســوى أن تلــك  

ة         "أُخرى"وليس  " آخِرة"وهذا داللة   ". آخِرة فاألوىل واآلخرة مهـا اثنتـان بالكيفيـ ،
ـع العناصــر           مــائع، فتتجمـ طــيين خيــتلط باملــاء، فيتشــكّل طمــي نفســها، تــراب

ملكونـــات بـــل ومخلّفـــات الكائنـــات املتحلّلـــة مـــن نباتـــات وحيوانـــات، لتشـــكيل    وا
ــة الالزمــة الــيت هــي أساســات الكــائن احلــي، و      قــوم الســادة  ياألمحــاض األميني

ــإطالق أوامرهــا إىل        ــلّ إنســان، ب ــوا شــفرات ك ــالنفخ  الصــور، فيبثّ ــدبرون ب امل
 تعليمــات الشــفرات األمحــاض لتشــكّل بروتينــات وخاليــا اجلســم البشــري وفــق  

ــزة لكــلّ فــرد، فيرتكّــب شــيئًا فشــيئاً    ــة املتمي حاضــنات -كمــا اجلــنني-اجليني  
تُمْ أَمْواتـاً    : (الطني املائع املغلّفة بقوالب الصلصـال، هـذه صـورة البعـث متامـاً              كُنـْ

، وهــي الصــورة )٢٨:البقــرة() ثُــمَّ إِلَيْــهِ تُرْجعــونيحْيِــيكُمْ ثُــمَّ يمِيــتُكُمْ ثُــمَّ فَأَحْيــاكُمْ
 . األوىل الغائرة  الزمان، املشهد نفسه

ة تنحسـم معـارك كـثرية،  جـداالت مـألت كُتـب الكـالم، عـن                     وهبذه الكيفيـ
حشر األجسام وكيفيتها، فاملادة مـادة األرض وعناصـرها، منـها خلقنـا أول مـرة                

 متامـاً، وال يهـم ا       ومنها خنرج ثانية، أما الشفرة املورثة فكلٌّ وشفرته كما هـي          
أنّنا حتلّلنـا  األرض أو تبعثرنـا  الفضـاء أو حتولنـا إىل حجـارة أو إىل حديـد                 

ــاب   (أو إىل خبــار، لــذلك قــال  ــدنَا كِتَ ــنْهمْ وعِنْ ــأَرْض مِ ــنْقُص الْ ــا تَ ــا م لِمْنــدْ ع قَ
، فالكتـــــاب احلفـــــيظ أقـــــرب فهـــــمٍ لـــــه هـــــو مدونـــــة اجلينـــــات  )٤:ق()حفِـــــيظٌ
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وي بنانَـه    : (، لذا قال تعاىل   )إيه.إن.الدي( لَى أَنْ نُسـع لَى قَادِرِينهـو  )٤:القيامـة ()ب 
هو نفسه، واإلنسان العربي منذ آالف السنني كان يعي متاماً ما يفعـل حـني كـان              
يمارس دفْن موتاه، فهو يحاكي بذلك وضعية البداية ألنّه يعلم أنّها عني النهايـة،           

ــد هلــا،  مهــة، و التوابيــت     في  حيــث شــاع أســلوب الــدفن داخــل اجلــرار الفخاري
 . الطينية، وحتت الرتاب، ثم رش املاء عليه

وتنحسم هبذا الفهم أيضـاً التباسـات كـثرية، مـن أن ماليـني النـاس ملْ تُـدفن                   
 القبور، فمنها من مات غرقاً ومنهم من أُحرق وذر رماده، ومنهم من افرتسـته               

 تعفّــن وحتلّــل، ومنــهم مــن مــات انفجــاراً  اجلــو بــل وعلــى ســطح احليوانــات أو
القمــر حســب احلادثــة املشــهورة، ومنــهم ومنــهم، فالكــلّ ســيخرج، هبــذه الصــورة، 
ن،                       سيخرج من قبور طينية عريانـاً سـواء دفـن أم ملْ يـدفن قـبال، كُفّـن أم ملْ يكفـَّ

املبعـوثني، سـواء ملـن طُمـر     وتتوحد بذلك أرض احملشر، كمستنبت زراعي ألبدان      
أو وأندونيسـيا   حتت ركام جليد سيربيا وكنـدا، أو غـرق  فيضـانات بـنغالديش               

أُحرق  مبباي، أو دفن  أحناء العالَم، فمبعـثهم وحمشـرهم مـن أرض العـرب                 
ــا    ، هكــذا كانــت البدايــة  )١()أرض احملشــر واملنشــر(كمــا  احلــديث النبــوي أنّه

دأْنَا أَوَّلَ خلْـقٍ نُعِيـده        (ذلك يؤكّـد تعـاىل      وهكذا هي النهاية لـ     ا بـ ١٠٤:األنبيـاء ()كَمـ( ،
 اآليتان، وداللة كاف التشبيه واحملاكـاة   اتان، وه )٢٩:األعـراف ()كَما بدأَكُمْ تَعودون  (و

ــة     ــة البدئي ــة نفســها، الكيفي ــة، ال تُعطــي إالّ الكيفي ــا   : (العربي ــا كَم ــدْ جِئْتُمونَ لَقَ
ذِي فَطَـركُمْ            (، وقال   )٤٨:الكهف()ناكُمْ أَوَّلَ مرَّةٍ  خلَقْ نْ يعِيـدنَا قُـلِ الـَّ مـ قُولُوني فَسـ

رَّةٍ      (،  )٥١:راءساإل()أَوَّلَ مرَّةٍ  ا أَوَّلَ مـأَها الَّذِي أَنْشحْيِيها  ( وقـال    )٧٩:يـس ()قُلْ ي يِينـأَفَع
لْ هـ       لـْ  مْ فِـي لَـبْسٍ مِـنْ      ـبِالْخَلْقِ الْـأَوَّلِ بـدِيـ  ـ خلَقْنـ    * دٍـقٍ جلَقَـدْ خا اإلِنْسـ  و ان    

                                                 
بــل أن قــراءة تســرب . ١١٢، ص٣، جالــدر املنثــور ؛ جــالل الــدين الســيوطي، ١٩٤، ص٣، جالتفســريابــن كــثري،  )١(

ــن حو(ســـطح هـــذه اآليـــة  مـى والْقُـــر أُم ــذِر ــاً لِتُنـ بِيـرآنـــاً عقُر ــك ــا إِلَيـ نـيحأَو كَـــذَلِكــعِ ال و مـالْج مــو يـ ــذِر تُنـــا و لَهـ
ــب يــة"، ترســم مالمــح خارطــة املركــز، حيــث  )٧:الشــورى)(ر وحيــث "الــوحي"، وحيــث "القــرآن"، وحيــث "العربي ،

ألنّها  البقعة األوىل الـيت ظهـر منـها البشـر األوائـل،           " أم القرى "، وحيث   "رسول الناس والعاملني  ) ص(حممد  "
، فهــي أصــل اتمعــات، األقــدم واألول،  )القــرى( صــدر منــها كــلّ جتمعــات اإلنســانية   ثــم، بعــد آدم وهبوطــه، 

األخري سـيكون هنـاك أيضـاً، لـذلك     " يوم اجلمع"فاتمع األول كان هناك  تلك املغاور على سراة احلجاز، و         
 .كان املسلمون يحاكون يوم اجلمع هذا  موقف عرفة، الشبيه باحملشر
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عاطفاً ) فلقد( واخللق األول هنا هم البشر وليس اإلنسان وإالّ لقال           )١٦،  ١٥:ق(). .
ليفيد أنّـه يسرتسـل  احلـديث عنـهم،         ) ولقد خلقنا اإلنسان  (بالفاء حني قوله    

 .)٧٨:يس()نْ يحْيِي الْعِظَام وهِي رمِيم خلْقَه قَالَ مىوضَرب لَنا مثَال ونَسِ(و

اكُمْ مِـنْ                    (وكذلك   لَقْنـا خ ثِ فَإِنـَّ بٍ مِـن الْبعـْ تُمْ فِـي ريـْ يا أَيها النَّاس إِنْ كُنـْ
      ني بـخَلَّقَـةٍ لِنرِ م تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ علَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مضْغَةٍ مخَلَّقَةٍ وغَيـْ

                 كُمْ طِفْـالثُـمَّ نُخْـرِج ىم سـلٍ مإِلَى أَج اءا نَشامِ مفِي الْأَرْح نُقِرى  .. لَكُمْ وتَـرو
ــلِّ زَوْجٍ       ــنْ كُ ــتْ مِ ــتْ وأَنْبتَ برــزَّتْ و ــاء اهْتَ ــا الْم لَيْهــا ع لْنــإِذَا أَنْز ــدة فَ ــأَرْض هامِ الْ

لبعث يحاكي البدايـة، هـو تصـنيع مـن تـراب،            ، وهذه اآلية ترينا أن ا     )٥:احلج()بهِيجٍ
وأن األرض هــي الــرحم الــذي ســيمر فيــه اجلــنني البشــري، ســوى أنّــه لــن خيــرج  

ة خيـرج رجـال وامـرأة    ـطفال كما جرت العادة من أرحام األمهـات، بـل كمـا البدايـ      
ون ويحْيِ األَرْض بعْد موْتِها وكَذَلِ.. (من رحم األرض، موافقاً لقوله       جـتُخْر ك* 

                 ونتَنْتَشِـر ر شـابٍ ثُـمَّ إِذَا أَنْـتُمْ بلَقَكُـمْ مِـنْ تُـراتِهِ أَنْ خمِنْ آياتِـهِ أَنْ      *ومِـنْ آيو
 وهـذه اآليـة صـرحية    )٢١-١٩: الـروم ()..خلَق لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنوا إِلَيْها  

ألرض امليتة متاماً كما خيرج النبات، فـإذا فجـأة   بأن احلقبة األوىل أُخرجنا من ا 
ة مذهلـة، ثـم أعقبـها باآليـة                     انيـهنا وهناك، فتلـك آيـة رب بشر ينتشر ويدب حنن
الثانية حني تعارفـت إنـاث البشـر وذكورهـا، لتبـدأ مرحلـة التـزاوج وهـي احلقبـة                    

ى، واملُنصـف  اليت عاصرها اآلدمي وخاطبته اآلية هبا، ومهـا مـن آيـات ا الكُـرب             
العاقل لن جيد حميصاً من االعرتاف بدقّة كالم ا وترتيبـه، فاآليـة وبصـراحة               
تُعلــن أن خلــق البشــر املنتشــر املُخــرج كالنبــات قــد متّ أوالً، ثــم  مرحلــةٍ الحقــة  
خلق لنا من أنفسنا أزواجـاً لنسـكن إليهـا وجعـل بيننـا مـودة ورمحـة، فهـو اخللـق                     

لصبغة اجلينية، ليتم التوافق الروحي والعقلي واالجتمـاعي  اإلنساني، من نفس ا   
ال يـرى هـذا            . واألسري ني، ومـنفانتشـار البشـر متّ قبـل خلـق الـزوجني اإلنسـاني

ــاً ســيعمد إىل تفكيــك كــالم ا وإعــادة ترتيبــه، وتقــديم وتــأخري، وتــأويالت    جلي
 . سفةعتم

    حقبة البداية نفسها هي حقبة النهايـة قـد م سـبحانه قولـه   وألن) ه دأُ   اللـَّ يبـْ
  هعِيدثُمَّ ي الْخَلْق      ون عـهِ تُرْج و  (ه  ـه قولـ  ـ، وعقّـب سبحانـ    )١١:الـروم (  )  ثُـمَّ إِلَيـْ هـو
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اإلنبات من  "، ووسط   )٢٧:الروم(  ) هِـ وهو أَهْون علَيْ   يبْدأُ الْخَلْق ثُمَّ يعِيده   الَّذِي  
  . اآلنفة)٢١_١٩:الرومآيات (  حسابية بينهما متاماً بدقّة" األرض

كيـف  ) أو خلـق البشـر    " (النشأة األوىل "فالرتاث العربي الصحيح كان يعرف      
حصلت، ويدرك أنّها من طني الرتاب، حيث خرجت البشر كالنبـات، وال أدلّ مـن               

ــاً قاهلـــا قبـــل  ــأَرْضِ ( عـــام ٥٠٠٠  أكثـــر مـــنذلـــك أن نوحـ ــن الْـ ــتَكُمْ مِـ أَنْبـ ــه  واللـَّ
فليست النشأة األوىل النشأة  األرحـام  " النشأة األوىل"، فهذه هي  )١٧:نوح()نَباتاً

دقُون     (من النطفة واملين، فـا حـني قـال           اكُمْ فَلَـوْال تُصـ لَقْنـخ ن  أَفَـرأَيْتُمْ  *نَحـْ
 ونا تُمْنم*     الْخَالِقُون أَمْ نَحْن قَدَّرْ* أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَه ا  نَحْنمو وْتكُمْ الْميْننَا ب

 وقِنيسْببِم نَحْن*      ون ا ال تَعْلَمـ نُنْشِئَكُمْ فِي مـلَ أَمْثَالَكُمْ ودلَى أَنْ نُبلَقَـدْ  * عو 
ــتُمْ  ــىعلِمْ ــأَة األُولَ ــذكَّرونالنَّشْ ــوْال تَ ، فقــد أحــال علــى علمهــم  )٦٢-٥٧: الواقعــة() فَلَ

صلصال، وليسـت تلـك الـيت تتخلّـق     /طني/ماء/ببالنشأة األوىل اليت هي من ترا 
بالفــاء ليكــون " قــد علمــتُم النشــأة األوىلفل"ممــا يمنــون  األرحــام، وإالّ لقــال 

املفيـدة  " علمـتُم "عطفاً وتفريعاً على املعلوم السابق أي التخلّق من املين، وملا قـال            
ا وقـد قـال             فهـذا يعـين أنّـه    )١(بـالواو " ولقـد "لعلمٍ سـابق خـارج سـياق الكـالم، أمـ ،

ة وباإلمكـان                    ة الرتاثيـ هـا معلومـةٌ  العقليـأحال على نشأةٍ أخرى خـارج اآليـة لكن
تذكّرها، وإن كانت ليسـت مشـاهدة لـديهم كنشـأة املـين واألرحـام، إذن؛ فالنشـأة                

 ".فلوال تذكّرون"األوىل معلومةٌ لديهم، كلّ الذي عليهم هو أن يستحضروها 

  ات األربع     واآلية تشي بأنالسلك الناظم بني العملي  :    ،خلق اخلالئق من املين
، والنشـأة األوىل القدميـة، سـلك    )البعـث (وتقدير املـوت علـيهم، واإلنشـاء األخـري      

مــا " وهــو "أفــرأيتُم"، وبرجمــة واحــدة، أشــارت إليــه اآليــة بعبــارة )٢(وربــاطٌ واحــد
ــة األوىل الــيت حتتــوي علــى الشــفرة ا   "تُمنــون ــة، فهــي  ، هــو اخللي الكتــاب "جليني

                                                 
بالواو ال بالفـاء ليـدلّ علـى عـدم العجـز عـن اإلماتـة         " وما حنن مبسبوقني  "لواو هذه قال أيضاً      وخلاصية ا  -)١(

  .املذكورة أوالًً، وعلى البعث واإلنشاء الالحق ثانياً
") اربـط عليـه صـورة اآلهلـة       "كما  الـرتاث السـومري       ( هو املعبر عنه بشد األسر، وهو السلسلة، الرباط،          -)٢(

ــــة مقـــــدرة أي برنـــــامج وقـــــو انني ختليقيـ)   مثَـــــالَها أَملْنــــد ا بـــئْن ــــرهم وإِذَا شِـــ نَا أَسـدــــد شـو مـــــاهلَقْنخ ــــن نَحـ
دِيالة)٢٨:اإلنسان)(تَبنة اجلينيوهو نفسه سلسلة الشفرة الوراثية اإلنسانية، املدو ،.  
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، ومدونـة التخليـق واإلماتـة، وإن كـان مـن سـر ملـوت اخلاليـا أو توقّفهـا                     "احلفيظ
عــن العمــل فهــو خمبــوء كربنــامج مقــدر  ســطور سلســلة شــفراهتا، وقــد كشــف 

       ث (الرابع فيه جينةٌ    ) الصبغة(م  الكروموسوالعلم حديثاً بعضاً من هذا؛ أنمـور (
 . جينة حيتويها٥٠٠ من أصل تُعنى بطول األعمار

 

 
 

 نشأة األرحام املعتادة
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 نشأة األرض األوىل ثُم اآلخرة يوم البعث من بيوض الطني

 

 :"تارة أخرى"اإلخراج   -٥

ة ثانيـة مغـايرة، ونؤكّـد علـى           " أخرى"إذا أمضينا داللة     بكيفيـ ةبأنّها تعين كر
ور      (كما قوله    ،"مغايرة" فِـي الصـ نُفِـخى   مَّ ثـُ .. ور ، بأنّهـا  )٦٨:الزمـر ()..نُفـخ فِيـهِ أُخـْ

غري الكيفية األوىل، فـاألوىل للصـعق واإلماتـة وسـلْب النفـوس             " نفخة ثانية "تعين  
ــدنياحياهتــا ــاء، إذا كــان هــذا هــي ، والثانيــة علــى العكــس متامــاً    ال ،  هــذالإلحي

مْ ومِنْهــا نُخْــرِجكُمْ مِنْهــا خلَقْنــاكُمْ وفِيهــا نُعِيــدكُ: (ســندرك ملــاذا قــال ســبحانه
ا   (باإلنبات األول من الطني كما قلنا،) مِنْها خلَقْناكُمْ(،  )٥٥:طه()تَارة أُخْرى  فِيهـو
ــا  (بالــــدفن واملــــوت اجلســــدي،  :نقــــولوخبطــــأ جتــــاوزاً اآلن ) نُعِيــــدكُمْ ـ مِنْهـو
ــرِجكُمْ ــة   ) نُخْ ــرة ثاني ــات م ــى   . بالبعــث واإلنب ــا معن ــارة أخــ "لكــن م ــاذا "رىت ، ومل

 أُضيفت هنا؟

مـرتين  كتـاب ا، واختلفـوا  أصـل الكلمـة فقيـل أن                " تـارة "لقد جاءت   
بغض النظر عـن أصـلها،      " تارة"لكن داللة   ". طور"الذي يبدو أنّه    " تور"أصلها من   

املغـايرة  : معروفةٌ  منطق الفهم والسياق االستعمايل العربي، فهي تفيد أمـرين          
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ة     "مـرة " التغـاير ال ميكـن اسـتعماهلا  موقـع            وإلفادهتا ؛والتكرار فالفعـل بكيفيـ ،
ــارات، بــل مــرتني وثــالث مــرات        ــارتين أو ثــالث ت ــه ت واحــدة ال ميكــن أن تقــوم ب

، وهلــذا )٨٠:التوبــة()إِنْ تَسْــتَغْفِرْ لَهــمْ ســبْعِني مــرَّة(، )١٠١:التوبــة()ســنعذِّبهمْ مــرَّتَيْنِ(
لَقَـدْ جِئْتُمونَـا   ( و)٥١:اإلسراء()أَوَّلَ مرَّةٍمنْ يعِيدنَا قُلِ الَّذِي فَطَركُمْ     (السبب جاء   

، ألن خلْق أول مرة هـو متامـاً كخلـقِ ثـاني مـرة،          )٤٨:الكهف()أَوَّلَ مرَّةٍ كَما خلَقْناكُمْ   
ة         أوىل كذا، لكـان كيفيـ خلقنـا   كالمها من قبور طينية، ولو قال أنّه خلقنا تارة

ــارة الثانيــة حتمــاً مغــايرا   ــر دمــج   ؛ الت ــارة"وهلــذا الســبب تيس ألن " أخــرى"مــع " ت
 ).كما أسلفنا(كليهما يفيدان التغاير 

وجتـاوزاً  إنّـه أمـر مغـاير حتمـاً،          ؟"اإلخـراج تـارة أخـرى     "إذن؛ ما الذي يقابـل      
 بباطنـها  ثـم إعـادة ختليقنـا        مبوتنـا   خروجنـا مـن األرحـام الـذي ينتـهي          هو: نقول

ال " تـارة "لكـن   . )١()منها خنرجكم تارة أخـرى    (، هو الذي يقابل     )وفيها نُعيدكم (
ن أو أكثــر، فهنــا  بطــن األرض تــأتي حلــدتيرٍ مــرث واحــد، كمــا قُلنــا، بــل ملتكــر 

، فـنالحظ   دخـول دخـول، خـروج،     : ، و مثال البحر   خروج،  ، دخولٌ خروج: حدث
 ــارة"أن ــذا   تعلَّقـــت با" تـ ــرر عـــن األول، وهـ ــاني، واملتكـ ــاير للثـ حلـــدث الثالـــث املغـ

 :وفائدهتا، أي" تارة"بالضبط عملُ 

 )منها نُخْرِجكم() = مِنْها خلَقْناكُمْ(

 )منها نُخْرِجكم(× ) نُعيدكمفيها (

تارة منها نُخرجكم، وتارة  األرض نُدخلكم:  األمرفكأن. 

، وخنــرجكم مــن األرض  )أرحــام(ة وأنــتم موجــودون بعــدما خــرجتُم بطريقــ  
 . أخرىبطريقة 

                                                 
رى فَ    (-)١( أُخـ ةفِيهِ تَار كُمعِيدي أَن تُمأَمِن أَم      غْـرِقَكُميحِ فَيالـر قَاصِـفاً مِـن كُملَـيسِـلَ عرهـذه هـي   )٦٩:اإلسـراء )(ي ،
، "اخلروج منـه والنجـاة  "، هو "اإلعادة  البحر تارة أُخرى"الثانية  القرآن كلّه، الحظ أن الذي يقابل        " تارة"الـ
تارة أخرى وهي تقابل اخلـروج منـه، ولـو    ، فهناك دخول البحر أول مرة، خروج منه، دخوله "دخوله أول مرة"ال  

   ".دخوله  املرة األوىل"، لقابلت "دخوله مرة أخرى"قلنا 
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فاخللق األول من األرض هو للجنس البشري األول كافّة، ال كما يتصور أنّه              
آلدم، فلذلك جاء ضمري املفعول املخلوق باجلمع، أما كيفيته فليسـت كمـا صـوره               

 بـل كمـا     الفهم التوراتي، جببل املخلوق البشـري فضـال عـن اإلنسـاني مـن تـراب،               
ة اإلعـادة للبعـث، إخراجـاً كمـا النبـات                  ر عمليـمكننا متاماً وبالدقّة نفسـها تصـوي

ــاتٍ ( ــهِ جنَّ ــا بِ تْنكــاً فَأَنْباربم ــاء اءِ مــم ــنْ السَّ ــا مِ نَزَّلْنيْتــاً ... وم ةــد ــهِ بلْ ــا بِ يْنأَحْيو 
وجالْخُر الصورة هي هي)١١-٩:ق()كَذَلِك ،. 

، )منـها خلقنـاكم   (أفـادت خروجـاً مـن األرض        " ًتـارة "نا آنفاً أن    على أنّا فهم  
، ولكـن الواقـع     )منـها نُخـرجكم   (، ثم خروجاً آخـر      )فيها نعيدكم (ثم دخوالً فيها    

ب هذا كما بينـا فيمـا سـبق، فهنـاك املاليـني ملْ يـدفنوا، بـل أُحرقـوا،             ش يكذّ ااملع
الـيت  " فيهـا نُعيـدكم   "نفهـم   والبعض مات  الفضـاء و خـارج الكوكـب، فكيـف             

 ؟"منها نُخرجكم"أنّها العملية اليت تُغاير " تارة"أدركنا من كلمة 

ــف أحــد ليســأله، وهــو نفســه الســر الــذي تكشــفه كلمــة         هــذا أمــر ملْ يتوقّ
 : فهي تعمل بوجهني" نُعيدكم"

اخللــق (وجــهٍ يعــين اإلدخــال  األرض ليقابــل اإلخــراج األول مــن األرض      
 وهـذا الوجـه يفيـدنا أنّـه يعـزز أن اخللـق البـدئي كـان إخراجـاً سـيقابله                      ،)البدئي

لكن سـيادة هـذا     ). الدفن أو التحلّل إىل عناصر الرتاب     (بعدئذٍ إدخالٌ  األرض     
 . هو الذي أفضى باإلشكال املطروح وانطالؤهالوجه

 إعـــادة ختليـــق )rebuilt/recreate (هـــو" يعيـــدكم"الوجـــه الثـــاني ملعنـــى 
وتركيــب ذرات وخاليــا وأعضــاء اإلنســان نفســه، وهــو نفــس املعنــى الــذي عنــاه      

، فهـم ملْ    )٥١:اإلسـراء () قُلِ الَّذِي فَطَركُمْ أَوَّلَ مرَّةٍ     يعِيدنَافَسيقُولُون منْ   (املُنكرون  
ة    ! قطعـاً " مـن يـدفننا  األرض؟  "يقصدوا الوجـه الـذي معنـاه        ليسـألوا عـن هويـ

 ".ن يعيد ختليقنا بعد انفنائنا؟م"بل !! الدفّان

ــا ويــزول اإلشــكال، أن ا صــنعنا      فبهــذا الكشــف، تتّضــح اخلارطــة كلّه
طني األرض وأنبتنا منها لنخرج  البدء، ثم لو متنا أينما متنا ولـو  املـريخ أو                  

     طـني األرض،  ) مبعنى تصنيعنا( هناية األمر   " إعادتنا" زُحل، فسوف يتم 
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ه  (وهذا بالتمام مـا أفصـحته اآليـات         . خرج مرة ثانية كما خرجنا أول مرة      لن واللـَّ
ــمَّ يعِيــدكُمْ فِيهــا ويخْــرِجكُمْ إِخْراجــاً*أَنْبــتَكُمْ مِــنْ األَرْضِ نَباتــاً ، )١٨، ١٧:نــوح() ثُ

    ل كيف جاءتفتأم"عيـدكم " الـزمن السـحيق و     " أنبتكم"بني  " ثُمة،  " ياملسـتقبلي
           ما مِن ت ملاليني السنني، ولكنتكون امتد وهي حقبة قد"بني   " ثم اإلعـادة "أتت "

اليت هـي   -، ألن اإلخراج سيعقب اإلعادة "اإلخراج"و) التصنيع  باطن األرض (
ــه  ــق نفسـ ــنع    -التخليـ ــت مصـ ــتنقعات إذاً كانـ ــة واملسـ ــاألرض الطينيـ ــرة، فـ  مباشـ
 .النشوءات طُراً

لــرتاث العربــي القــديم الصــحيح يعــرف كــلّ هــذا؟ نعــم، ألن فهــل مــن املعقــول أن ا
تَكُمْ مِـنْ األَرْضِ نَباتـاً        (هـو الـذي قـال اآليـة اآلنفـة           ) ع(نوحاً   أَنْبـ ه  لقومـه،   )واللـَّ

اكُمْ    (لفرعون هو حديث آيتنـا املسـتهلّة        ) ع(واسرتسال جواب موسى     لَقْنـا خ مِنْهـ
 .احملاكية ملقالة نوح متاماً) جكُمْ تَارة أُخْرىوفِيها نُعِيدكُمْ ومِنْها نُخْرِ

   

 :القرآني" اإلنسان" مصطلح - ثالثاً
، تعـين ذلـك الكـائن االجتمـاعي الـواعي املكلّـف الـذي               "اإلنسان"إن مفردة   

ه ومعرفـة الكـون                     ر إىل معرفـة ربـز ليتطـو نُفخ فيه الـروح، فتميـ ل جينياً ثمدع
 ــه ودوره الســامي ــه     ووعــي ذات ــه، وهــي تشــمل آدم اإلنســان وذريت ــه ب  املعهــودِ ل

بالضرورة، بينما نلحظ املفسرين يلوون هذه املفـردة  التفاسـري، حيـث دأبـوا           
ــيهم آدم، ليتخلّصــوا مــن التنــاقض مــع       ــة آدم فقــط دون أب ــوا هبــا ذري خيص أن

ليقـاً  يقـول تع  ) ره(، فهـذا اإلمـام الطـربي        )النطفـة (اعتقادهم، السيما  آيات     
اجٍ           ( :على قوله تعاىل   مِـنْ نُطْفَـةٍ أَمْشـ ان ا الْأِنْسـ لَقْنـا خ أي إنّـا   : ()٢: نسـان اإل()إِنـَّ

ــا  فاإلنســان هــو ذريــة آدم فقــط، وال نــدري كيــف    )!  مــن نطفــة ذريــة آدمخلقن
 ! استُثين آدم من اإلنسانية وهو سببها ومصداقها األول األكيد؟

دارج ملْ يفطــن كيــف أن آدم خلــق مــن نُطفــة  ذلــك ألن الفهــم التقليــدي الــ 
وأمشاج ومين، فقاموا بإخراجه منها، مع أن اآليات تنطبق أول ما تنطبق على             
آدم ثم من تفـرع عنـه، فاللّسـان العربـي القرآنـي بنظمـه يخربنـا باحلقيقـة بـال                   
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 ـة، و    " الــرمحن"هــوادة، أن ـة خاصـ بعنايــة تدبرييـ نالــرمح"خلــق اإلنســان، أي "
   واعٍ موهــوبٍ للكــائن      ٥٧مفــردة وردت كصــفة   مــرة، وهــي مفهــوم معــر

  الواعي)درك فقـط  "الرمحن"ليتعامل به، فاحليوان ال يعرف ) اإلنسان مثالي ،
      به وبرناجمه الطبيعي ه (نظامه اخلاصرب ولـذلك   "الـرمحن "، ولكن ليس    )أي ،

ــم ووعــيهم إىل حــ       ــافرون حــني ســفُل إدراكه ــال الك ــة وحضــيض  ق دود الطبيع
كما . )٦٠:الفرقان()؟وما الرَّحْمن وإِذَا قِيلَ لَهم اسْجدوا لِلرَّحْمنِ قَالُوا       (الغرائز  

   خربنا القرآن أيضاً وبإصرار أنبـدأ خلقـه مـن    - ال بين آدم فقط -" اإلنسان"ي 
ــق، ومــن      طــني، وخلــق مــن صلصــال، وخلــق مــن نطفــة، ومــن أمشــاج، ومــن علَ

ــان ســـالل ــان كـ ــى (ة، وأن اإلنسـ مْنـــيٍّ ي ــنْ منِـ ــةً مِـ ــة()نُطْفَـ ــاالطّراد )٣٧:القيامـ ، فـ
داخــلٌ  كــلّ " آدم"ودقّتُهــا، تُحتّمــان أن " اإلنســان"القرآنــي، وخصيصــةُ معنــى 

ا                  اه باخلصـوص، أمـ جٍ منها، بل بعضها ال يعـين إالّ إيـهذه املعادالت ليس مبخر
 : واآليات هيكيف؟ فسنأتي إىل تفصيله  البحث،

 )٢٨:النساء()وخلِق الْإِنْسان ضَعِيفاً(
 ) ٢٦:احلجر()ولَقَدْ خلَقْنا الْأِنْسان مِنْ صلْصالٍ مِنْ حمأٍ مسْنونٍ(

 ) ٦٧:مريم() يذْكُر الْأِنْسان أَنَّا خلَقْناه مِنْ قَبْلُ ولَمْ يك شيْئاًأَوال(
  )٣٧:األنبياء() عجلٍ سأُرِيكُمْ آياتِي فَال تَسْتَعْجِلُونِخلِق الْأِنْسان مِنْ(
  )١٢:املؤمنون()ولَقَدْ خلَقْنا الْأِنْسان مِنْ ساللَةٍ مِنْ طِنيٍ(
  )٧:السجدة()الَّذِي أَحْسن كُلَّ شيْءٍ خلَقَه وبدأَ خلْق الْأِنْسانِ مِنْ طِنيٍ(
)انالْأِنْس رلَمْ يأَوبِنيم صِيمخ ومِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا ه اهلَقْن٧٧:يس() أَنَّا خ(  
 ) ٣-١:الرمحن()خلَق الْأِنْسان. ..الرمحن (

  )١٤:الرمحن()خلَق الْأِنْسان مِنْ صلْصالٍ كَالْفَخَّارِ(
  )١٩:املعارج()إِنَّ الْأِنْسان خلِق هلُوعاً(
ــا الْأِنْ ( ـ لَقْنـــا خ ـ ـــمِيعاً       إِنـَّ سـ ــاه ــهِ فَجعلْنــ ـــاجٍ نَبْتَلِيــ ــةٍ أَمْشـ ــنْ نُطْفَــ ـــان مِــ سـ

 ) ٢:اإلنسان()بصِرياً

  )٤:البلد()لَقَدْ خلَقْنا الْأِنْسان فِي كَبدٍ(



 

 

73 

  )٤:التني()لَقَدْ خلَقْنا الْأِنْسان فِي أَحْسنِ تَقْوِيمٍ(
 )٢:العلق()خلَق الْأِنْسان مِنْ علَقٍ(

 عناه شريف قوله تعاىل         ولو أجلسسلمٍ أو عاقلٍ وأمسم مِنْ ( :نا أمامنا أيو
ذِي     (،)٢٠:الـروم () تَنْتَشِـرون  بشرآياتِهِ أَنْ خلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ          و الـَّ هـو

هـل  : اه سـؤاالً ثُم سألن، )٥٤: الفرقان() فَجعلَه نَسباً وصِهْراًبشراًخلَق مِن الْماءِ   
ن سـئل     تُوحي بكـائن حـيٍّ أم مجـاد؟     " بشر"كلمة   ألجـاب كـلّ مـ :    ،أنّـه كـائن حـي

           ق القرآن جـواهبم هـذا، ألنّـه  كـلّ وة أتـى هبـا       ٣٧رودات املفـردة الــ      ولصدمـر 
  وحسب آية الروم والفرقان أعاله،      . مبعنى الكائن احلي  البشـر املخلـوق مـن    أن
ئن حي، ينتشـر ويتـزاوج، أي هـو كمـا حنـن متامـاً، بـل هـو              الرتاب، واملاء، هو كا   

ــةِ إِنِّــي ( :فــإذا جــاء تعــاىل، ليقــول . ال نــنس هــذا،حنــن ــالَ ربــك لِلْمالئِكَ وإِذْ قَ
ــنونٍ  ــأٍ مسـْ مـــالٍ مِـــنْ ح لْصـــرًا مِـــنْ ص شـب ــالِق ( و،)٢٨:احلجـــر()خـ ــك بـإِذْ قَـــالَ ر

   ب الِقالئِكَةِ إِنِّي خراً مِنْ طِنيٍ  لِلْم٧١:ص()ش( .          فهـذا البشـر املخلـوق، كـائن حـي
إنّـي  : (بالضرورة، وليس مجاداً ومتثـاالً، ولـو كـان مجـاداً لكـان ينبغـي أن يقـول                 

ــةِ    (كمــا قــال عيســى  ) خــالق كهيئــة البشــر  ــنيِ كَهيْئَ ــن الطِّ ــمْ مِ ــق لَكُ ــي أَخْلُ أَنِّ
ــرِ ــو قــال  )٤٩:آل عمــران()الطَّيْ ــه أن يطــري ككــائن حــي   ، ل"طــرياً) "ع(، ول  .كــان علي

ن يـزور متحـف الشـمع،       مـ وليس متثاالً جامداً، وإالّ له احلق فالبشر كائن حي
  !!لقد رأيت الكثري من البشر: أو أماكن املنحوتات واسمات أن يقول صادقاً

كـائن حـي ولـيس مجـادًا كمـا يـزعم التوراتيـون، وا           " البشر املخلـوق  "ال،  
ــق  ( بــاملنطق نفســه يــرد علــيهم ــنْ خلَ ــر مِمَّ شــتُمْ ب ــلْ أَنْ د )١٨:املائــدة()بجمــر أي ،

فهــم ليســوا متاثيــل، كــزعمهم  بدايــة اخللــق . كغريكــم" بشــرية"كائنــات حيــة 
ــن خلــق " "خــالق بشــراً "فالحــظ !! البشــري، الــذي هــو آدم لــديهم   مم ــر بش" ،

ة حنْـت قالَـبٍ أو هيكـل     فعملية خلْق البشر أي جعله كمـا حنـن، هـي غـري ع              مليـ
 .طيين أو مشعي أو متثال هبيئة بشرية

             عقّـب سـبحانه  سـورتيي املخلوق البشري ر "هذا الكائن احلي و " احلجـ
ــه   (بالعبـــارة نفســـها " ص" ــوا لَـ وحِـــي فَقَعـــنْ ر ــهِ مِـ ــت فِيـ ــوَّيْتُه ونَفَخْـ ــإِذَا سـ فَـ
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ــاجِدِيناه"، )سمنتشــر املســتقبل" إذا"، "فــإذا ســو حــي ة، فهنــاك جــنس بشــريي
  دطني الرتاب واملاء   " خلقه بشراً "بع وم والفرقـان    (منالـر ينتظـر  )حسـب آيـيت ،

 .النفخ  الروح، لتسجد له املالئكة بعدئذٍ" إذا"اليت للتسوية، وينتظر " إذا"
  

 : اإلنسان الالمذكور دهراً-رابعاً
)   ــني ــانِ حِـــ ــ ــى الْأِنْسـ ــى علَـــ ــلْ أَتَـــ ــ ــيْئاً   هـ ــ ــنْ شـ ــمْ يكُـــ ــدَّهْرِ لَـــ ــن الـــ مِـــ
". قـد "هنـا هـي مبعنـى       " هـل : "يقولـون ومـا أكثـر مـا يقولـون         ،  )١:اإلنسان()مذْكُوراً

، وا  "قـد "مبعنـى   " هـل "واحلال املؤسـف أنّـه مـا مـن عربـي يسـتعمل أو يفهـم                 
 مئات املواضع، فما كان أيسر استخدامه   " قد"سبحانه قد استعمل احلرف     

 ! هنا

  لغـي فكـرة إحكـام القـرآن، وجيعـل كـالم النـاس                   إنباإلبـدال ي د الظـنجمر
فوق كالم ا، وجيعل القـرآن حمكومـاً ال حاكمـا، وجيعـل فكـرة اإلتيـان مبثلـه                   
بل بأحسن منه أمراً مستساغاً، وجيعل القرآن احتمالياً ومبـهماً بـل وتعميـةً ال      

  رنا ربياناً، ويصيهاحلاجة لطبقة م     ن رين املتنازعني يعلّمونا    اء  أمسن املفس
 ــة حتويــل آيــات     " قــد"هــي مبعنــى  " هــل"أي وأيهــا مبعنــى شــيء آخــر، وبالنهاي

القرآن إىل لغز ال يدرك حلّه أحد املتدبرين بل هنباً لآلراء، و األخـري يفضـي                
بعدم قابليته لالستخدام باملرة ألنّنا سنسري إذّاك علـى أرض ملغومـة ال نـدري               

  إىل إثبـات وحتقيـق     ) هـل (، لينقلب سؤال    "قد"قد تنفجر  وجهنا بـ      " هل"أي
ه بـدالً                 ). قد( رين أنّه ركن إىل رواية  هـذا الشـأن، لكنـذر بعض املفسما عرب

مــن التفكّــر  احلقيقــة و ســر الروايــة، مســح حــرفني مــن كتــاب ا وأخــلّ  
 .بنظامه الصارم احملكم جبرة قلم

لق هـو غـري اإلبـداء واالبتـداع مـن عـدم بـل هـو تغـيري                     إذا عرفنا أن اخل   
املاهية والصورة، فاآلية ختربنـا أن هنـاك قـوة ربانيـة خالقـة تقـول بأنّهـا علـى                    
عاتقها متّ خلق اإلنسان من نطفـة أمشـاج، فمتـى كـان هـذا اخللـق؟ هـي تفـتح                     

ملعرفـة  السؤال للمخلوق اإلنساني أن يبحث بنفسه بأداة حتثّه على طلب هذه ا           
 قـد (ليعرف أصله ويدرك النعمة، هي حقيقةٌ تعرفها القوة اخلالقـة أنّـه             ) هل(
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ــدهر     ــى اإلنســان حــني مــن ال ــى عل ــرب،     )أت ــد لإلنســان ال لل ــرآن مع ، لكــن الق
ــاً خالقـــاً  يتســـاءل مـــا دام هـــو لـــيس ربـ لـــق؟ : فلإلنســـان أننْظُـــرِ (كيـــف خفَلْي

  لِقمِمَّ خ انعرف نفسه ضـمن الكـون واملخلوقـات الـيت فيـه،             لي )٥:الطارق()الْأِنْس
ــميت هـــذه الســـورة بســـورة اإلنســـان، وســـورة الـــدهر، ألنّهـــا    سـ وال عجـــب أن
تستحث اإلنسان أن يرجع بالبحث  الدهر األول حني ملْ يكن اإلنسان شـيئاً              

 .مذكوراً، فصار مذكوراً، وأُعطي الوعي واملشيئة ليشكر أو يكفر
يْئاً   يكُـن هلْ أَتَى علَى اإلِنسانِ حِني مِن الدَّهْرِ لَمْ         : (ونص اآليات هو   شـ 

ــاه ســمِيعاً  *مــذْكُوراً  لْنعــاجٍ نَبْتَلِيــهِ فَج ــةٍ أَمْش ــنْ نُطْفَ ــان مِ ــا اإلِنس لَقْنــا خ  إِنَّ
فمـن عجيـب    . )٣-١: الدهر() إِنَّا هديْناه السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وإِمَّا كَفُوراً       * بصِرياً

الدقّة القرآنيـة أن تغـيري كلمـة واحـدة أو حـرف تقلـب األمـر رأسـاً علـى عقـب،                  
والقــرآن كتــاب الكــون واحلــق والتــاريخ، فــال يمكــن إالّ أن يصــف احلقيقــة، إنّــه 

ــاق" ــيس   " انبث ــات، ول ــة  كلم ــات، أي هــو   " صــياغة"احلقيق ــة  كلم احلقيق
فقــط . انعكــاس ال رســم وتصــويرانســباكٌ طبيعــي عفــوي، ال اصــطناعي، هــو 

ــا خلقنــ (تصــور لــو بــدلنا  اآليــة الثانيــة لتكــون     فوضــعنا ..)  مــن نطفــة  اهإنّ
، بل احلـق، ربمـا بـدا للقـارئ أن هـذا          )اإلنسان(بدالً من االسم    ) اهلاء(الضمري  

 اآليـة الثانيـة     " اإلنسـان "االفرتاض أوىل وأخصـر، فـال حاجـة لتكـرار مفـردة             
 . ومة مذكورة من اآلية األوىلألنّها معل

إن بعض الفطنني للمستوى اإلعجازي القرآني يفرتض أن آيات القـرآن أو            
تعمل لوحدها أيضاً بغض النظـر عـن        ) أكثر من آية متتامة   (الوحدات القرآنية   

سياقها وعن اآليات اليت حوهلا، فبنـاء علـى منهجـه نسـتطيع القـول أن حـذف                
آليـــة الثانيـــة يصــير اآليـــة غـــري صـــاحلة للعمـــل حـــال  مـــن ا" اإلنســـان"مفــردة  
واليت أقـيم   ..)  إنّا هديناه السبيل  (ة  ـة الثالث ـا مفردة، السيما وأن اآلي    ـانتزاعه

هـذا   .فيها الضمري هذه املرة بدالً من الظاهر هي جزء من وحدة اآلية الثانيـة  
 . منهج حسن ورصني يستحق الثناء واألخذ  االعتبار

" اإلنســان" املتــدبر  خصــوص اآليــة الثانيــة يــرى أن تغييــب مفــردة  لكــن
وهـو اهلـاء    (فيها سيضطره إلحلاق اآلية الثانية بـاألوىل ضـرورة، ألن عائـدها             
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تُحيل إىل اآلية األوىل، فسيكون إنسان اآليـة الثانيـة هـو إنسـان     ) املُبدلة فرضاً 
بح اآلية الثانيـة شـرحاً لـألوىل    اآلية األوىل أُخرج من العدم أو من الفراغ، فتُص 

ال استئنافاً منفصال، وهـذا سـيقلب اآليـة علـى عقبـها وميحـو املعنـى املسـتقلّ                 
 اآليـة  " اإلنسـان "بينمـا   .الذي  اآلية األوىل أيضاً، واآلخر الذي  الثانيـة  

" آدم" اآلية الثانيـة هـو   " اإلنسان"األوىل هو حنن، اجلنس اإلنساني برمته، و      
أي أن هــذا النســق القرآنــي  . لُنا، الــذي أهنــى حقبــة الالمذكوريــة جلنســنا  أصــ

أنّــه  اآليــة ) أنــا وأنــت(املُــدهش يخــرب اإلنســان القــارئ للقــرآن الــواعي لذاتــه 
ف، ال                 األوىل كان حيناً من الدهر شيئاً ال يذكر، أي ليس بإنسان، هو غـري مكلـَّ

بقبــيح وال حبســن وال مــآثر تُــذكر، هــو يــذكر ال بإميــان وال مبعصــية، ال يــذكر 
ضمن رعايا الطبيعة والتسخري ال فوقها، عقلُه مسخَّر للغريزة، ال مسخِّر هلا،            
ــاء وإعجــاب وال         ــى إليــه ال حبســد وال بثن ــدع شــيئاً وال يلفــت املــأل األعل ال يب

ــهائم         ــا الب ــوان واحــد، يبصــر كم ــات واحلي ــاهٍ ووصــال، هــو والنب ــيس (بانتب ول
، ملْ تُنفخ فيه روح ويوضع فيـه  ")مسيعاً"وليس (، ويسمع كما البهائم  ")بصرياً"

بل كان طائعـاً بالطبيعـة     ) إما شاكراً وإما كفورا   (عقل وتُطلق له مشيئة ليؤول      
كمجموعة غرائز يفكّر هبا وتـديره بـالكَره كحـال كـلّ البـهائم وإن كـان أحـذقها                   

ــثٍ لــه وال حســابٍ عليــه وال   " الــدهر"وأعالهــا وأشــدها تطــوراً، يهلكــه    بــال بع
عتاب وال كتاب، هذا الـذي جنـده  األحـافري أسـبق مـن عشـرات اآلالف مـن                    

إنســان "السـنني كبشـر النيانـدرتال والبشـر الـذين سـبقوه، ولـيس كمـا يقولـون          
 . بل بشر" إنسان بكّني" "جاوه

لــو حبثــت بعمــق لعلمــت أن    : فاآليــة األوىل تُخاطــب اإلنســان لتقــول لــه    
وهـذا  . كان دهراً ال شيء يذكر، ألنّك حينها ملْ تكـن إنسـاناً       ) البشري(جنسك  

 .البابلية الحقاً" إيتانا والنسر"ما سنراه توضّحه أسطورة 
 

  ولكنْ، متّى صار اإلنسان إنساناً؟

للتبــاين، وملْ تُعــوض " اإلنســان"هــذا مــا تُبينــه اآليــة الثانيــة، لــذلك كــررت مفــردة   
إلنسان قد بدأ خلقُه  اآلية الثانية فقط، مِن ذلك الشيء الـذي أُشـري لـه                 بالضمري، فا 



 

 

77 

 اآلية األوىل تعيش سالالته دهراً، ذلـك املخلـوق البشـري النكـرة الالمـذكور الضـائع                  
ــل التــاريخ بــال آثــار وال مــآثر، وهــذا مــا بينتــه آيــات ســورة البقــرة       أحقــاب مــا قب 

مـن يفسـد    (ه كان من جـنس مهجـي هبـائمي  وصـفهم لـه               اختصام املالئكة  آدم أنّ    
ــدماء، وحنــن نســبح حبمــدك ونقــدس لــك      ــا ويســفك ال ــارة تشــري إىل أن  )فيه ، العب

اموعـــة البشـــرية كانـــت ال تعـــي التســـبيح واحلمـــد والتقـــديس وغـــري الئقـــة للتـــدبري 
واالقتتـال  واالستخالف، جمموعة فطرية غري واعية حتكمهـا الغرائـز، كغريـزة الصـراع              

 .مع الكائنات احليوانية ومع بعضها من أجل البقاء، ال غير

حـني مـن الـدهر ملْ    " البشـر  "هـل أتـى علـى   (ملـاذا ْمل تقـل اآليـة        :  فلو سأل سـائل   
 : ألجبنا؟"اإلنسان"موضع " البشر"، بوضع )يكن شيئاً مذكورا

" البشـر  "إنّـا خلقْنـا  : (وماذا سنقرتح بعدئذٍ لآلية اليت تليها، هل هـي أيضـاً          :  أوالً
ر املوضـوع       )فجعلناه مسيعـاً بصـريا    .. من نطفةٍ أمشاج     ملْ نفـرتض هـذا تغيـ فإنّنـا إن ،

بني اآليتين، وإن افرتضناه فاحلُكم خاطئ، ألن البشر كـانوا خملـوقني منـذ دهـر، وهـذا               
 .متمثّال  بدايته آدم" اإلنسان"املذكور كيفيةُ خلْقِه للتو إنّما هو 

 

وهـي   -أن ا سبحانه ال يخاطِب إالّ اإلنسان، ألن أداة التواصل مع الرب             :  ثانياً
الــيت تعــين الفصــيلني " بشــر" وضِــعت فيــه، يخاطبــه بكفــره أو بشــكره، فلــو قــال -الــروح

ــه " ــذكور من ــه "وهــو اإلنســان، و " امل ــاً    " الالمــذكور من وهــو اهلمــج، لكــان اخلطــاب خاطئ
اطَب املُختار الذي عقَل األلوهة، واملُكره الذي ال يعقلها، بأن يفـتّش              بتعميمه؛ ألنّه خ  

                 ته ونسـيانه مِـن املـأل األعلـى، فالثّـاني ال يصـحته ومهجيل لريى بدائيأحقاب دهره األو
عليه ذلك، وليس بواعٍ وال مكلّف واخلطاب معه عبث ألنّه ملْ يتغير حالُـه  الزمـانين،                 

 خطاباً إهلياً مـع بشـر، تراهـا كلّهـا مـع      -فعال" كلِّه"ونعين  -رى  القرآن كلّه     لذلك ال ت  
 :هو الذي" اإلنسان "أن ،أحدها" هلْ أتى على اإلنسان"، وآيتُنا هذه "اإلنسان"

 . يدعو ربه  كلّ آيات القرآن -
 .  الرب منه والفاجر، الشكور منه والكفور،سيبعث ويحاسب -
 . لشيطان وأضلّه وجعله يكفر ليدخل النار مع الداخلني عاداه ا-
 . هـيوصيه سبحانه بوالديه إحساناً، وبأن يشكره، وال يشرك ب -



 

 

78 

 . أما البشر اهلمج فتُركوا سدى، لن يرتَك سدى  -
 . كادِح إىل ربه كَدحاًُ فمالقيه  -
 .يضاًأ" علّمه البيان"و،  علّمه الرمحن ما ملْ يعلَم-
 . خلِق  أحسن تقويم -
 . عليه أن ينظر ويتذكّر ويتفكّر ويبصر  -
ــان يســجالن أقوالــه وأعمالــه لينبــأ يــوم احلســاب مبــا قــدم      - لــه متلقّيــان مالئكي
 .وأخر

 .  د عرضِها وكان ظلوماً جهوالً الذي محَل األمانة الربانية بعوحده -

 اخلليفة، وملْ خيتصموا عند ذكـر       "اإلنسان" ذكر   فاملأل األعلى ملْ خيتصموا إالّ      
فهـل يعقـل أن يطلـب سـبحانه         . الذين خرجوا مجاعات أول الدهر ككـّل حيـوان        " البشر"

من فصيل البشر اهلمج أن يفتّش  ماضيه لريى متى كـان غـري مـذكور؟ هـو كـان وهـو                 
، )لو كـان لـآلن موجـوداً      (حلآلن غري مذكور، ملْ يتغير شيء بشأنه، ولآلن هو فاقد للرو          

وال يستطيع أن يستوعب  ذهنه معنى الزمان واملكان ليبحـث  التـاريخ أو املسـتقبل          
أو  األكوان والفضاء، تلك خصيصةٌ اختص هبا الفصيل اآلخر من البشر الذي أُيقِظ              

 عـن  "إلنسـان ا "فقط، هو الذي جعل مذكوراً بنفخ الروح، فاملذكورية متيز ميزت البشر   
ة مِـن أصـله،           أسالفه البشر اهلمج، وهذا هو املطلوب منه أن يرى تلـك احلقبـة الطفوليـ
بــل وقــد خوطِــب ليتوغّــل ألعمــق منــها لــريى حلظــة والدتــه الكونيــة حــني كــان ال شــيء، 

 "شـيئاً مـذكوراً   "وذلك بزمنٍ قبلْ أن يكون شيئاً ال مذكوراً، يتوغّل ذهنياً وحبثاً مِن كونه              
 الطّني، حقبة خلق كائنات " ال شيء"كهمج، ثم إىل   " شيء المذكور "اآلن كإنسان، إىل    

ــذْكُر : (أصـــله األول  ذلـــك الطـــني العجيـــب،  قولـــه تعـــاىل لإلنســـان نفسِـــه   ال يـأَو
 .)٦٧:مريم()الْأِنْسان أَنَّا خلَقْناه مِنْ قَبْلُ ولَمْ يك شيْئاً

فكّر، هل مر عليك دهـر ملْ تكـن         : تقول لقروي هو لآلن قروي    هلْ يصح أن     :واآلن
هـل مـر عليـك أيهـا     : ولكن تقـول ملـدني ذلـك    .مدنياً؟ هذا كالم ال منطِق فيه، وال طائل 

 .نعم، حني كُنت قروياً: املدنّي دهر ملْ تكن مدنياً؟ فهذا صحيح، وجوابه
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 مــنِح هبــة املذكوريــة بــالروح ليــذكر ربــه  ألن اآليــة، تُخاطــب اإلنســان الــذي: ثالثــاً
ويعي دوره، أنّه قد يفقدها بتفريطه فيها، فيعامل معاملة هؤالء اهلمج بـل أشـد، مثلمـا              
ــهائم الــيت متثّلوهــا          ــر بعــض األفــراد  صــور الب حشعــن احلســاب حيــث ي نســمع

ــا        ــا قــال تع ــون  احلشــر كم ــف الــروح، فيكون ــاهتم، وهجــروا توظي ـاء  (ىل حي ــوْ نَشـ ولَ
    ونرْجِعال ياً وضِيوا ما اسْتَطَاعكَانَتِهِمْ فَملَى ممْ عاهخْنسخون علـى  )٦٧:يس()لَممسي ،

ــذكَرون      ال ي ــم ــوا فيهــا وتشــكّلوا عليهــا، ثُ ــي   (اهليئــة الــيت تكون ــمْ فِ ــالقَ لَه ال خ ــك أُولَئِ
     ال يو اللَّه مهكَلِّمال يةِ وكِّيهِمْ      الْآخِرز ال يـةِ وامالْقِي وْمإِلَيْهِمْ ي وقـال   )٧٧:آل عمـران  ()نْظُر ،

 قَالَ رب   *ومنْ أَعْرض عنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضَنْكاً ونَحْشره يوْم الْقِيامةِ أَعْمى           (
أَتَتْك آياتُنا فَنسِيتَها وكَذَلِك الْيوْم     قَالَ كَذَلِك    *لِم حشرْتَنِي أَعْمى وقَدْ كُنْت بصِرياً     

، فالشاهد، أنّه عـاد غـري مـذكور، عقوبـةً؛ ال يكلّمـه الـرب، وال ينظـر                   )١٢٦-١٢٤:طه()تُنْسى
  .إليه، وال يزكّيه، يحشر أعمى، ثُم ينسى

ن  لــذلك كــان فعــل الشــيطان إرجــاع اإلنســان إىل أصــله الطــيين، الالذكــر، ليكــو 
ر اإلنسـان الئمـاً الشـيطان بأنّـه          ثانيـة فيتحسـ ةهاية المذكوراً مـرنِ    (الن لَقَـدْ أَضَـلَّنِي عـ

ز     .)٢٩:الفرقان()الذِّكْرِ بعْد إِذْ جاءنِي وكَان الشَّيْطَان لِلْإِنْسانِ خذُوالً        فاإلنسـان الالمتميـ
شـر مهـج، ولـو لـبس أرقـى األلبسـة       عن البهائم، ملْ ينتفـع بـنفخِ الـروح فيـه شـيئاً، هـو ب              

وأذْوقها، وتكلّم بأحلى الكالم وأعذبه، وركِب أفخم املركبـات وأعقـدها، مادامـت حياتُـه               
يأكل ويشرب وينكح وينام ومهه أن يفرتس أي شيء ليعيش، بال ضابطٍ داخلي منـه وال           

ــن أولئــك األســالف وْمل     ــه، هــو  الفــرز الــدقيق، مِ ــاملعنى  أخــالق، ناســياً رب  يتطــور، ب
احلقيقي . 

   

 ؟ "اإلنسان"فكيف خلِق 
ــة مــن ســورة     ــة الثاني ــدهر"أو " اإلنســان"تُجيــب اآلي ــق بتصــرف جــيين   "ال ــه خل ، أنّ

، واألمشاج هي ما يخلط ويغزل بدقّة بني شيئني ولونني، ولـو راجعـت             )أمشاج.. نطفة  (
غُـزولٍ داخـلٌ بعضُـها    :   وأَوشـاج أَمشـاج :   لسان العرب لرأيت قـول األَصـمعي   " مشج"

األَمشاج األَخالطُ؛ ألَهنا ممتَزِجةٌ من أَنواعٍ، ولـذلك يولـد          :  بعض، وقول ابن السكيت    
ــن ســيده     ــةٍ، وقــال اب ــائع مخْتَلِف ــرأَة؛    : اإلِنســان ذا طَب ــتِالطُ مــاء الرجــل وامل اخ ــيج واملَشِ



 

 

80 

وال جنـد     . طـا، وكـلّ شـيئني خمـتلطني       كـل لَـوننيِ اختلَ    : واتّفقوا أن أصـل األمشـاج هـو       
تكون نتيجـة مـزيجٍ بـني لـونني مـن اخلصـائص             ) األمشاج(اإلنسان غري الكروموسومات    

  ونصـفها مـن املـرأة     ) منـها  ٢٣(، حيث نصفها من الرجل      )ومن ماء أب وأم   " (صبغة"أي ،
ر  مـن الوالـدين كمـا ع      ) صـبغة (، وهي خمزن الطبـائع املوروثـة املختلطـة          ) األخرى ٢٣( بـ

ــر ) اجلديلـــة(ابـــن الســـكّيت، وصـــورهتا كمـــا بـــين العلْـــم حـــديثاً تُشـــبه الغـــزل   كمـــا عبـ
ة"وكلمة   .األصمعيكرموسـوم   /هـي ترمجـة لكلمـة كروموثـو       " صبغيCHROMOSOME  

هـي  " كرومـو "اليت هي أصلها عربي ثم صارت  اللغـات األجنبيـة كروموسـوم، فكلمـة                
وكمــا أن . أصــل/صــبغة:  بالفصــحى" قُرمــة"  وكرومــو لفظــاً بالســريانية: األصــل وهــي

ــالء، فالصــبغة هــي   " الصــبغة" ــق احليــوي"صــارت  الفهــم املتــداول طِ  اللغــة " اخللْ
هِ صِـبْغًَة        : (العربية أيضاً أو كما يقوله القرآن الكـريم      ن مِـن اللـَّ نْ أَحْسـ مـهِ و صِـبْغَةَ اللـَّ

  ونابِدع لَه نَحْن١٣٨:البقرة()و( خلقـاً             أي أحسـن مـن ا ن ز ومـ املتميـ خلْق ا  .   فكمـا أن
" بويـا "وهي كلمة صـحيحة، فـإن       " صبغيات"أيضاً تعين صبغة، فندعو اجلينات      " البويا"

صــبغة وخلْــق حيــوي وحيــاة، إال أنّهــا صــارت مــع االســتخدام اليــومي العــامي          : تعــين
ي  األصـل تعـين صـبغة،    البسيط تسـتخدم  الطـالء فقـط أي  الـدهان، بينمـا هـ           

) BIO-LOGY - )١(علـم احليـاة   " ( لوجي -بيو"ذهبت أوروبا وصارت    ) البويا(فمن هذه   
 !). ظناً أن كلمة بويا هي إغريقيةّ

 

 

                                                 
)١(- لوغوس/ لنغو / لوغي / لوجي " وأيضاً فإن- Logy كما اشتهر " علم"، وليس "لغة"أصلها عربي وتعين "  

  .خطأً
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 واحد" كروموسوم"صورة توضيحية للخلية ولنواهتا وشريط 
  

 إذن؛ هـي شـيء   ،"نطفـة "أخص مـن الــ   " مشاجأ"فعوداً إىل اآلية، واضح منها أن الـ   
فعلى هـذا، ينتفـي الـوهم الـذي يلحـق           ). اخللية املائعة األوىل  (البد أن يوجد  النطفة      

نطفـةٍ إذا   / نطفـة مـن مـين يمنـى      (ويصيرها نفس آيات    ) أمشاج.. نطفة  (هذه اآلية   
ــات        )تُمنــى ــرحم كانــت شــفرهتا جين ــين الــيت حمضــنها ال ــات نطفــة امل ــلّ آي ، ذلــك أن ك

بتحويلــه مــن الكــائن البــهيمي، ) آدم(ثابتــة متوارثــة، أمــا ختليــق اإلنســان األول إنســانية 
         ف وتعـديل جـيينة جينيـة بلُغـة اليـوم     (فقد كـان بتصـر انيـل  )هندسـة ربفاإلنسـان األو ،

الصبغة اجلينية مـن أبـيهم األول،        / ورثوا هذه اخللْقة  ) بنو آدم (خلِق من أمشاج، وبنوه     
كحـال  " لـه مسـع وبصـر     "ولـيس فقـط     " مسيـع بصـري   "دم املباشـر إىل     لذلك نرى حتول آ   

فقـول كتــاب  . اآلدمـيني مثلنـا، فهـذا السـمو والنقلـة  الـوعي اخـتص هبـا الكـائن األول         
من نطفة : (ا (    رت مباشرة بكلمةفُس)أمشاج (       على حنو تفصيل أكثر وللدقّة، ولكـن

فلـــيس هكـــذا ســـريعاً، إذْ لِـــم ،ــث قلـــيال لنرتيـ مـــن أمشـــاج( ملْ يقـــلْ ســـبحانه مباشـــرة (
؟ ذلـك، ألن هنـاك      "نُطفـة "فيستغين بالدقّة واملباشرة عن الزيادة والعموم، ويلغي كلمـة          

 وإضافتها فما هو؟" نطفة"سرا  وضع كلمة 
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واملخلوقات الثانيـة   ()١( أن املخلوقات البشرية األوىل اخلارجة من تراب األرض     -١
ة  ) نسان اخلارجة من الرحمأيضا أي حنن البشر اإل   بدأ كلّ منها من نطفة، أي من خليـ

، وكذلك اإلنسان  طور الـرحم يبـدأ بالنطفـة أيضـاً،             )قابلة لإلخصاب والتكاثر  (أوىل  
ة األوىل املائعـة    (فآدم اإلنسان األول بدأ بالنطفـة        حينمـا ملْ يكـن شـيئا مـذكورا        ) اخلليـ .

ة تبـدأ مـن نطفـة           فاإلنسان  كال احلقبتين بـل وكـلّ ا         ة أوىل  (لكائنـات احليـ ة حيـ خليـ (
 .كيفما كانت الطريقة احلاضنة خارج الرحم أو داخله

، )أو النطفة البدئية اليت خلق منها الكائن      (األوىل  ) أو اخلاليا (يبدو أن اخللية     -٢
تلك اليت استنسخت نفسها باالنقسامات حّتى صار للكائن احلي جسم مكتمل خباليـا             

عددة الوظائف، يبدو أن تلك اخللية هلا سر خاص لو تتبعها العلـم بصـبغة معينـة، إذ           مت
 تريليـون   ١٠٠  " الكرموسـومات /األمشـاج "الكامنـة     (يلوح أن تغيري الشفرة الوراثية      

، فتغيريهـا عربهـا هـو الطريـق املختصـر لتعـديل كـلّ        )خلية هي جممـوع خاليـا اإلنسـان       
 .اإلنسان األول - وهذا ما حصل آلدم. االنقسام أو بعدهاخلاليا سواء قبل 

يعبر هبا عن املتبقـي مـن قطـرات املـاء  اإلنـاء، وهـي صـورة               " نطفة"ن كلمة   إ -٣
كب فيـه       ل مـا سـتقريبـاً، بفـرض   (تعادل ما حنن بصدده كون آخر قطرات اإلناء هـي أو

 بقـي منـه، وهـذا يحـاكي         وهـي آخـر مـا     ) عدم االختالط، وعلى حنـو التمثيـل والتقريـب        
صورة النطفة احلية أو اخلاليا األم األوىل اليت نسـخت نفسـها وانقسـمت وهكـذا، فلـو                  

النســخ املُضــافة مــن جســم اإلنســان، -شــطب كــلّ اخلاليــا/جتاهــل/نــزف/قُمنــا حبــذف
لصفينا أخرياً على اخللية األصل املتبقّية وهي كالنطفة  اإلناء، وهـي اخلاليـا األوىل    

                                                 
ه خلَقَكُـم مِـن تُـرابٍ ثُـم          (الفطـر األول بقولـه تعـاىل         اآلية اليت تُبين هذا  سورة فاطر، اليت تُشري إىل            -)١( واللـَّ

ا بِعِلْمِـهِ           هنـا ليسـت تلـك    " نطفـة "، فالــ  )١١:فـاطر )(مِن نُطْفَةٍ ثُم جعلَكُم أَزْواجاً وما تَحمِلُ مِن أُنْثَـى وال تَضَـع إِلـَّ
الـرحم ال أن تعقبـها  ترتيـب    " نطفـة " ينبغـي أن تسـبق   من ذكورة وأنوثـة " أزواج"اليت  الرحم، ألن مرحلة الـ       

اآلية، بل األوىل فهمها كمراحل االنبثاق البشـري، بيولوجيـا اخللـق البشـري، إذْ كـان ترابـاً أوالً، ثـم بعـد دهـور،                          
ــة البشــرية األوىل    نــت مــن عناصــره اخلليــة، تكو ــا وســالالت طيني الـــ ، وهــي)البــذرة(بعــد أن صــار الــرتاب طين 

ر عنـها                 "نطفة" ن بعد أحقاب مديدةٍ الرجال والنساء وهـي املعبـة لتكوانقسمت عن خاليا جنسي الطني، ثم  ،
، وظلّــت إىل اآلن هــذه األزواج، الــيت بــدأت مِــن نقطــةٍ تارخييــة تنســل البشــرية عــرب أرحــام  )ثُــم جعلَكُــم أَزْواجــاً(

  ).مِن أُنْثَى وال تَضَعوما تَحمِلُ (إناثها، املعبر عنه 
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ملعبر عنها علميا باخلاليا اجلذعية كاملـة القـدرة أو القـوة، أو قُـلْ هـو النسـخة األوىل                    ا
 . إيه .إن .من الـ دي

 أمر أدقّ وأعظم؟ ولِم أتت مضارعة       االغريبة الوضع فهذ  " نبتليه"أما ما دور لفظة     
 خلقنـا (اضـية  مستمرة ال ماضية لتليق بالكائن األول املنصرم، ولتناسب أفعال اآلية امل    

؟ وملاذا جاءت عاريةً من حـروف العطـف       )ه السبيل هدينا) (ه مسيعا جعلناف) (اإلنسان
  واجلر) ـرين وعلـى أهـل النحـو                 )لنبتليـه  / فنبتليـه : مـثالحبيـث أشـكلت علـى املفس ،

أو حـاالً مـن فاعـل    " خلقنـا "أو مفعـوالً ثانيـاً لــ    " إنّـا "إعراهبا ما بني كوهنـا خـرباً ثانيـاً لــ      
جــاءت  ؟)، أو ذهــب الكــثري لتقــدير حــروف وحمــذوفات"اإلنســان"أو حــاالً مــن " خلقنــا"

كذلك، ال ألجل أن نقدر حمذوفات ونكسر اآلية ونفكّكهـا إلعـادة بنائهـا مبـا هنـوى ومـا                    
 :يالئم قواعدنا، بل

، ذلـك  )الصبغة املُخلَّقـة /بالصف اجليين(ألن اإلنسان األول منذ حلظة تكونه     -١
، منذ اللحظـة األوىل  )١(ف الذي أصبح يتوارث كصبغة مستمرةٍ  بين آدم إىل اآلن الص

نُفـخ فيـه الـروح الـيت هـي مـن عـالَمٍ              ) التسوية وإعداد النفخ  (من اكتمال الصف اجليين     
ــة    فأعطتــه أمانــة االختيــار آخــر،  ــل إذّاك بقدمــه  عــامل املذكوري ــي هبــا، دخ  الــيت ابتُل

واالمتحـان، ابتُلـي بإسـجاد املالئكـة وبعـداوة         " االبـتالء "الوعي، عـامل    إنساناً، دخل عامل    
مـن يومهـا    -إبليس، إعطائه املشيئة، والعقل، وأمانة الروح، فصار مبتلى بـأمور جديـدة             

وكلّ معاني االبتالء والـبالء مِـن نعـمٍ         .  ومكلّفاً وحماسباً، وليس مهال كما السابق      -لآلن
 اليت جندها  القرآن صـارت تعنيـه وحـده، ولنـا أن نقـرأ                واختبارات وخياراتِ تصرفٍ  

 ).إما شاكرا وإما كفورا.. نبتليه (املوافقة لـ ) ليبلوني أأشكر أم أكفر(

أن كلّ مقتضيات املشيئة والعقل والروح اإلنسانية، هلـا ركـائز وأسـس جينيـة،                 -٢
 أمشــاج"> --" نطفــة"أي كمــا أن" ــإن ــه"> --" أمشــاج"، ف  فالنظــام اإلنســاني  ،"نبتلي

الدنيوي خاضع وأسري للقوة اخلالقة عرب جيناته، وكما يقول سـبحانه علـى لسـان هـذه                 
نَحْــن خلَقْنــاهمْ وشــددْنَا أَسْــرهمْ وإِذَا شِــئْنا : (القــوة اخلالقــة  ســورة اإلنســان أيضــا

                                                 
ق ومـن                      -)١(  وإن حصل له تشوه باختالطه باهلمج، وتزاوجه منهم، فصـار اإلنسـان أحيانـاً بـل وغالبـاً مِـن املخلـَّ

 نته آية احلج٥ -غري املخلَّق، كما بي.  
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  ــدِيال ــالَهمْ تَبْ ــدَّلْنا أَمْثَ ــديل عــرب هــ  )٢٨:اإلنســان()ب ــاط"ذا ، فالتب ــر/الرب ــون، مــن  " األس يك
-إيـه .إن.الـدي (األمشاج أو ما يعبر عنه بالتصرف  خارطة جيناته، رباط أو سلسـلة              

DNA.( 

ــة، فتحــت عــيين هــذا          -٣ ــتالء هبــذه األمان أن نتيجــة هــذا الصــف اجلــيين، واالب
صي الشـيطان  املخلوق مباشرة على عاملٍ مل يكن يعيه وال يدري به قبال، فابتُلي بأن يع     

وال يسمع له، وابتُلي بأن يطيع سـادة املالئكـة ويسـمع هلـم، وابتُلـي باالختيـار، فكـان               
مسيـع  "يرى املالئكـة ويسـمعها والشـيطان أيضـاً، وإن تعـبري             " مسيعاً بصرياً "قمة وعيه   

الذي انتقل إليه آدم بولوجه املعجز إىل عامل اإلنسانية ليس سهال، بل هو مسـة             " بصري
ــة فقــدها اإلنســان بعــد إخراجــه مــن اجلنــة وفقــدها معــه بنــو آدم، وإالّ الســتطاع    رب اني

  ٢٧-لــذلك نلحــظ أن آيــة األعــراف   (اآلدمــي أن يــرى املالئكــة وأن يــرى الشــيطان     
قـد  " إنّه يراكم هو وقبيله من حيث ال تـروهنم         . . .يا بين آدم    "حتذيرها من الشيطان    

ويكفيـك أن تعـرف أن كـلّ صـفة          ).  األول آدم وحـواء    خصت بـين آدم فقـط دون اإلنسـان        
وهـي  " مسيـع بصـري   " القرآن هي  تعاىل عدا هـذه، وكـلّ           )  مرة ٤٧وردت  " (مسيع"
 ".مسيع بصري" مرات، هي  عدا هذه، فميزة اإلنسان أنّه يسمع ويبصر ال أنّه ٧

 

 ــه .. أمشــاجٍ .. نطفــةٍ (فاخلالصــة أن ، هــو خــطّ  )اً بصــريافجعلنــاه مسيعــ .. نبتلي
تــارخيي يشــرح بالتفصــيل مــا جــرى علــى الكــائن األول، بانتقائــه مــن جممــوع كائنــات      

فّاً لَقَـدْ جِئْتُمونَـا         (بشرية هبيمية بدائية، فرداً ذكراً وفرداً أنثى         صـ كبلَى ررِضُوا ععو
ــرَّةٍ ــاكُمْ أَوَّلَ م لَقْنــا خ ٤٨: الكهــف()كَم( ،)ــدْ جِئْتُم ــرَّةٍ  ولَقَ ــاكُمْ أَوَّلَ م لَقْنــا خ ى كَمادــر ــا فُ ونَ

، ووضـع  قالـب ختليقـي طـيين إلعـادة            )٩٤: األنعـام ()وتَركْتُمْ ما خوَّلْناكُمْ وراء ظُهورِكُمْ    
 لكن مبميزات اإلنسان العاقل     )١(خلقه وتصنيعه، ثم تصويره وتسويته جينياً مرة أخرى       

                                                 
)١( - In recent years, the Out of Africa theory has become increasingly dominant. 

In part, this is due to evidence provided by new genetic techniques. In three 
remarkable experiments, scientists extracted DNA from Neanderthal fossils and 
compared it with that of modern humans. The DNA was very different, 
supporting, but not proving the idea that Neanderthals were a separate species.  
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، لـذلك  )بـين آدم ( الذين سيحملون ويرثون شفرة مورثاتـه نفسـها   )ذريته(هو وكلّ نسله   
إنسـانيا عـرب    - ثـم صـورناكم    -أي بشريا – ولقد خلقناكم  (١١-قال تعاىل  األعراف   

 . األخرية أي بعد نفخ الروح الربانية" ثُم"و) ثم قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم -جيناتكم

إىل التفصـيل خطـوة خطـوة، ومـن السـطح        هذا اخلطّ التارخيي يسري من اإلمجال       
 املضطلعة بتكليف من    -)ع(واليت أحدها جربيل     -إىل العمق، فيقول بأن القوة اخلالقة       

ــذكر،        ال ي ــه بــدائيٍّ غرائــزي ربهــا بشــئون اإلنســان، أنّهــا خلقــت اإلنســان مــن كــائنٍ قبل
ة األم األوىل   (بالدخول على النطفة     علـى      )اخلليـ ات، ولـيس     وهـ " أمشـاج "، ثـمي الصـبغي

-، مـا يـدلّ أن خصيصـة العقـل           )أمشاج(بل بعضها   ) مشج(وال أحدها   ) األمشاج(كلّها  
نكتشــفها موزّعــةً علــى عــدد مــن األمشــاج   -مــثال أزواج ( كجينــات وكوظــائف ينبغــي أن

مقتضـيات االبـتالء    ) كتابه اجليين / برناجمه (، ثم وضعوا فيه     )٢٣الكروموسومات الـ 
، ونتيجـةً هلـذا   )شـاهد منـه  (ري، وسجلّ أعمال تسجل كلّ ما يصدر منـه      من عقل، وضم  

      أروه طريـق شـكر اإللـه وطريـق            "مسيعاً بصريا "التحويل جعلوا هذا املخلوق كالرب ثـم ،
 .الكفور ليختار بنفسه السبيل الصحيح اجلميل األثر

 

 : بث الرجال والنساء- خامساً
ــها، مل    ــة وبراعت ــة اهلندســة القرآني ــي    لدقّ ــع مفردت ــة وضْ ــرون إىل علّ يلتفــت املفس

ومل يـدركوا  " وبـث منـهما رجـاالً كـثرياً ونسـاء     : " قولـه سـبحانه    " النسـاء "و" الرجال"
ذِي       : (،  قول البارئ عز وجلّ    "األرحام"ارتباط ذلك بـ     اس اتَّقُـوا ربَّكُـم الـَّ ا النـَّ هـا أَي يـ

    َلقخةٍ واحِدلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وا      خمثَّ مِنْهبا وها زَوْجمِنْه      اء نِسـاالً كَـثِرياً و اتَّقُـوا   رِجـو 
    بِهِ و لُوناءالَّذِي تَس اللَّهامقِيباً    الْأَرْحلَيْكُمْ رع كَان هم  . )١:النساء() إِنَّ اللَّهفقـال كـثري : أن

بعض إىل تصور الفهـم     هي حواء، وهذا ما قاد ال     " زوجها"، و )١(هي آدم " النفس الواحدة "
ثم فهموا على ضـوء ذلـك أن مـن آدم وحـواء بـث             ! التوراتي أن حواء خلقت من ضلع آدم      

                                                                                                                        
(ref.  http://www.channel4.com/history/microsites/N/neanderthal/) 

 بل زاد املفسرون أموراً حسب تفننهم  قواعدهم وجمازاهتم، فقالوا أن من موارد تأنيث املذكّر هـو قولـه              -)١(
خلقكم مـن نفـسٍ   (واملراد به آدم، بل أنّهم أتوا بقراءة شاذّة تقول    ) دةخلقكم من نفسٍ واح   : (تعاىل  هذه اآلية   

  .وسبحان ا)!! واحد
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ا الرجــال والنســاء، وهــذا قــادهم مــرة ثانيــة إىل اخلطــأ الثــاني بتصــور أن أبنــاء آدم    
 -حســب منظــورهم -الــذكور تزوجــوا أخــواهتم اإلنــاث، فانبثقــت البشــرية، وكــان األمــر 

 !!مقبوالً  البداية اضطراراً ثم حرمته الشريعة

ــدة والتشــريع، ناهيــك عــن         ــى مســتوى العقي إذن، خطــأٌ واحــد اســتتبع أخطــاء عل
 . األخطاء على مستوى العلْم واحلقيقة التارخيية

ملـاذا  : فـإذا سـأل  " (فقـه املـرأة  "شحرور، فقد فطن هلذا، فقـال  كتابـه    حممد  أما  
ألن البـث ال    :  من سورة النسـاء؟ نقـول      ١  اآلية  )ما رِجاالً كَثِرياً ونِساء   وبثَّ مِنْه (قال  

يكون إال مِن مجاعٍ جنسـي، واجلمـاع اجلنسـي ال يكـون إال مـن رجـل وامـرأة، وألن فعـل                       
"أفادنـا     . انتـهى  )١(")امـرأة "وأنثـى بالغـة     " رجـل "ال يتحقّق إال بوجود ذكر بالغ       " بث فخـري

 .مها للذكر واألنثى البالغين، فلْنبدأ من حيث انتهى" امرأة"و" رجل"ن  أ،هذا املفكّر

فعلى رأي شحرور كان ينبغي أن تنعكس اآلية ليكون الرجال والنسـاء مهـا مصـدر                
ــه ! هــم رجــالٌ ونســاء، فالحــظ ) ولــيس البــاث(البــث، واآليــة تقــول أن املبثــوث   فلــم يتنب

الـنفس  "عيـة املرحلـة املـتكلَّم عنـها، ومـا هـي              إىل نو  - مع علو شأهنم وعقلـهم     -اجلميع
؟ وكيف متّ خلق زوجها منـها؟ فـإذا كـان الـبعض             )الكائن احلي املتنفّس األول   " (الواحدة

ــى مســتوى الوجــود          ــذا صــحيح عل ــها خلقــت حــواء، فه ــم أن الــنفس األوىل آدم ومن فه
 أيضـاً ال كمـا      اإلنساني ال البشـري، ومِـن آيـات أخـرى ال هـذه، ووفـق التصـور الصـحيح                  

ــا أدخــل بــذلك التســرجيات التوراتيــة والــزعم خبلــق حــواء مــن ضــلع آدم أو    اشــتُهِر، مم
الرجـال  "ولكـنهم لـن يسـتطيعوا أن يجيبـوا كيـف صـار بـث                ! ومـا شـابه    )٢(فاضل طينتـه  

أيـن هـم كمـا حكـى سـبحانه       مباشرة، وأين هم األطفـال؟ ) ذكور وإناث بالغني  " (والنساء

                                                 
  .٢٥٦، ص )فقه املرأة (، حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي حممد شحرور-)١(
ــة  أشــبه بــاألجهزة فائقــة التقنيــة أو العلميــة اخليال ( بنــاء علــى قولنــا أن آدم وضــع  حاضــنة طينيــة  -)٢( ي

ة     ) يومنا ة املنسوبة أو حتّـى التوراتيـجيناته، قد نُعطي ألنفسنا فُسحة للروايات اإلسالمي إلعادة ختليقه وصف
اليت تقول أن آدم أُلْقي عليه السبات  اجلنة حـني متّ ختليـق حـواء، لفرضـية استنسـاخ برناجمـه اجلـيين هلـا،                   

أن نقبل هبذا التصور كون حواء خلِقت مِن فاضل طينة آدم، بـأن وضِـعت              ليكونا نفساً واحدة جينياً، كما يمكن       
ة الـيت سـبق ووضِـع آدم فيهـا              ة التخليقيـال تُشاكسـه           .  احلاضنة الطيني لـذهن القـارئ أن نقـول هـذا تسـهيال

  .املرويات على ظاهرها املُتخيل
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نِني            (ذلك  قوله     اجِكُـمْ بـلَ لَكُـمْ مِـنْ أَزْو عـجاجـاً ولَ لَكُـمْ مِـنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْو عـج ه واللـَّ
ةفَدحبنني وحفدة "، فـ   )٧٢:النحل()و "         ر األطفال، وهي اللفظة املناسـبة، لكـنحتتمل تصو

 كيف لنا أن نتصور رجاالً بالغني ونساء ينبثّون حني الوالدة؟ 

 أن يجيــب عليــه مشــكوراً ومل يفلــح، ألن اإلشــكال مــا زال   شــحرور هــذا مــا حــاول 
أحـق بالصـياغة، ألنّهـا حتتمـل الصـغار      ) وإناثـاً  كـثرياً  ذكوراًوبث منهما   (قائما، أن تعبري    

وبإمكان تصور التـزاوج بـني الـذكور واإلنـاث كمـا أخـربت              . ثم الكبار أي عالَم الناس كلّه     
، بال داعي ملـا افرتضـه     )١٣:احلجرات()إِنَّا خلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأُنْثَى     (كلّ اآليات وليس أوهلا   

ــث .شــحرور ــث شــيء متحــرك وانتشــاره،     : الب ــى     (هــو بع ــي إِلَ ــي وحزْنِ ــكُو بثِّ ــا أَشْ إِنَّم
، وإذا تعلّقت باملخلوقات فقد ارهتنت  كلّ اآليات ببدايات اخللْق األوىل            )٨٦:يوسف()اللَّهِ

 ).الكائنات احلية(بث الدواب حيث 

 :إذن، فإن آيتنا تنقسم إىل مرحلتني

---) طبيعية(األسباب  " ربكم) + "خمافة" (اتّقوا ") =اتَّقُوا ربَّكُم : (املرحلة األوىل 
 .غرائزية-خمافة موضوعية> -

ــة  ــة الثانيـ ــه : (املرحلـ ــوا اللـَّ ــوا) = "واتَّقُـ ــة" (اتّقـ ــبب األســـ " ا) + "خمافـ باب مسـ
 .خمافة ذاتية واعية> ---) إميانية(

ولذلك جند أن  املرحلة األوىل فصل بداية اخللْـق حيـث كانـت اخلاليـا احلاملـة                 
ـة ســاحبة  املــاء األول حتمــل     ) الــنفس الواحــدة (للجينــة البشــرية األوىل   خاليــا حيـ

ــة، فهــي عدميــة اجلــنس      ــة واألنثوي ــق منــ  )خنثــى(الصــبغتني الذكري ــم خل ــا، ، ث ها زوجه
ة وخاليـا أنثويـة، ثـم منـت هـذه اخلاليـا الذكوريـة واخلاليـا                       بانقسامها إىل خاليـا ذكريـ
ــة امللقّحــة متامــاً  الــرحم، لتشــكّل كائنــات بشــرية، اخلاليــا      ــة كمــا تنمــو اخللي األنثوي

وا  األنثوية كونت إناثاً، والذكرية كونت ذكوراً، ولكن لـيس إناثـاً وذكـوراً صـغاراً بـل منـ              
ة حبتـة                       ورجـاالً، هـذه هـي مرحلـة ربوبيـ كـم (البيوض حتّى خرجوا بـالغني أي نسـاءرب (

إذّاك، " ا"حتّى لكأن الطبيعة هي اليت ختلق، فليس من واعٍ بشريٍّ موجـود يعـي اسـم          
ال رجــال ) رجــاالً كــثرياً ونســاء (هــذه هــي احلقبــة األوىل لبــزوغ هــذا الكــائن البشــري   

 وامـرأة                  واحداً وامرأة لقت منه أو من ضـلعه امـرأة، وال رجـالواحداً خ واحدة، وال رجال 
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                  بالغٌ، فصيلةٌ مستقلّةٌ بـذاهتا قـد انبثقـت را من قرود أو من سالالت أدنى، بل خلقحتد
وظلّت تنبثق من الطني الالزب دهوراً طويلة، ثم ملّا تطور بعد دهر، فمن هؤالء الرجـال    

 .  التزاوج، فانتقل بعدها طور اخللْق البشري إىل مرحلة األرحاموهؤالء النساء متّ

هـذا الطــور الثــاني هـو الــذي خــرج منـه اإلنســان بعــد أحقـاب وعاصــره، فأضــحى     
اإلنسان كأنّه خيلق نسله، وصار يؤثّر  الوليـد املخلـوق البشـري القـادم حيـث األبـوان                   

ــبإمكاهن ــوهاً بســـ  مـ ــوياً أو مشـ ــنني سـ ــرفاهتا أن جيعـــال اجلـ ــا  موء تصـ ــا ومـ ا وأخالقهمـ
يتناوالن، ومبقدار كفرمها بأي نسبة من الوعي بـا واإلحسـاس بـه وبرقابتـه، فجعـل                 

"ة وملْ              " ا وحلصول الـوعي عنـده باأللوهيـ ف اإلنساني احلررقيبا هنا لدخول التصر
ا  ( أخرب هو الرقيب هناك، بل ملْ يشهدهم سبحانه تلك املرحلة كما      " ا"يكن مفهوم    مـ

     ــلِّني ــذَ الْمضِ ــت متَّخِ ــا كُنْ مــهِمْ و ــق أَنْفُسِ ــأَرْضِ وال خلْ ــماواتِ والْ ــق السَّ ــهدْتُهمْ خلْ أَشْ
ــداً ، هـــذا اخللـــق الطـــيين املســـتنبت األول املبثـــوث قـــال ســـبحانه عنـــه   )٥١:الكهـــف()عضُـ

ــا تُنْ  ( ــا مِمـَّ كُلَّهـ اجــأَزْو ــق الْـ ــذِي خلَـ ــبْحان الـَّ ــا ال  سـ ــهِمْ ومِمـَّ ــنْ أَنْفُسِـ ــأَرْض ومِـ ــت الْـ بِـ
ونعْلَمأزواج مـن  : (، األزواج اليت نبتت من طني األرض كانت كأصناف النبـات        )٣٦:يـس ()ي

ــه األرض   ــذي تُنبت ــوع ال ــزاوج، وهــي أزواج، أي     )الن ــة الت ــال إىل مرحل ــل االنتق ، وهــذا قب
ة      ة وأناثيـوقـد قـال    . تـأتي بطـرقٍ ال نعلمهـا     ، وهنـاك أزواج   )مـن أنفسـهم   (مواليد ذكوري

لْنا الْآيـاتِ                      (تعاىل   تَوْدع قَـدْ فَصـَّ تَقَر ومسـْ أَكُمْ مِـنْ نَفْـسٍ واحِـدةٍ فَمسـْ ذِي أَنْشـ و الـَّ هـو
ــون فْقَهــوْمٍ ي ، فاملســتقر كــان وال يــزال هــو األرض، هــو  البدايــة حــني   )٩٨:األنعــام())١(لِقَ

ولكــم  األرض (كــلّ إنســان حيبــو وميشــي هــو مســتقر    الــنفس الواحــدة، وهــو اآلن ل 
ن بلقـاح الـزوجني            )مستقرة عكسـية     . ، واملستودع هو الذي  األرحـام يتكـو وهـي عمليـ

للبدايـة، حيــث اآلن تُخلــق الــنفس الواحــدة مـن زوجــني، و البدايــة خلــق الزوجــان مــن   
 .نفس واحدة

 خاليـا وحيـدة ال جنسـية، انقسـمت      فبما أنّا عرفنا أن البداية البشرية انبثقت من       
، مــا أنــتج بفعــل الظــرف اخلــاص واليــد  وأنثويــةكــلٌّ منــها إىل خليــتني جنســيتني ذكريــة  

                                                 
اهلا اآلخر، فاملُستودع هو ما كان  هذه الدنيا لالمتحـان   هذه اآلية هلا معنى باطن آخر، أن لكلّ نفس مث   -)١(

وهو املثيل، واملستقر هو مـا كـان  العـالَم اآلخـر، عـالَم املثـال، و اآلخـرة يقـرتن املسـتودع باملسـتقر، الـنفس                          
  ).وإذا النفوس زُوجت: (بقرينها أو قُلْ بصورة عملها
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ةً بشـرية، منـت هـذه            ) بيوضاً(الربانية خاليا خمصبة     البيـوض "كثرية حتتضـن أجنـ " 
ــة"حمضــن الطبيعــة  أفــراد حتّــى فقســت بعــد أطــوارٍ طويلــة اآلمــاد عــن " األرض الطيني 

 .)رجاالً كثرياً ونساء(بالغني ناضجني جنسياً 

 

 
 

 أجنة بشرية تولّدت  بطن األرض وانشقّت األرض عنهم رجاالً ونساء بالغني
 

مبـا أنّــا عرفنــا هــذه البدايـة فقــد عرفنــا  احلقيقــة النهايـة أيضــاً، حيــث تفقــس    
ة     القبور الطينية عن رجالٍ وإناثٍ بـالغني، ال عـن كهـول وال           عـن أطفـال، فلـيس  اجلنـ 

ــار أطفــالٌ أو كهــولٌ بــل كلُّهــم    متســاوون" أتــراب"والن د "، وهنــاك )١(أيأهــل شــبابســي 

                                                 
  .اوي املخلوقات الرتابية لتسجاءت األصل " ترب" ولعلّ تسمية -)١(
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ة    كهـول سـيد   "، وليس مثّة    "اجلنة هـذه النهايـة الشـبيهة بالبدايـة واملُحاكيـة          "!  أهـل اجلنـ
ــا،  ــيهلـ ــبحانه     هـ ــه سـ ــه لقولـ ــر ووجـ ــزى آخـ ــا خلَ (مغـ ــا كَمـ ــدْ جِئْتُمونَـ ــاكُمْ أَوَّلَ لَقَـ قْنـ
ــرَّةٍ ــه )٤٨:الكهــف()م ــده  ( وقول ــقٍ نُعِي ــدأْنَا أَوَّلَ خلْ ــا ب ــاء()كَم ــه )١٠٤:األنبي ــدأَكُمْ  (، وقول ــا ب كَم

ونود٢٩:األعراف()تَع( ةملكان كاف تشبيه الكيفي ،)كما.( 

 مِنْ تُرابٍ   ومِنْ آياتِهِ أَنْ خلَقَكُمْ   (هذه هي الصورة نفسها اليت أخرب سبحانه عنها         
  ونــر ــر تَنْتَشِ شــتُمْ ب ــمَّ إِذَا أَنْ ــروم()ثُ ــاتٍ بالغــة    )٢٠:ال ، حيــث االنتشــار جــاء مباشــرة، لكائن

خرجت خملوقةً للتو من الرتاب، وهي الصورة نفسها واالنتشـار نفسـه الـذي سـيعاد                  
راد   يخْرجون مِن الْ: (البعث، يوم اإلعادة كما بينا سابقاً، فقال تعاىل        مْ جـاثِ كَـأَنَّهأَجْد

نْتَشِر٧:القمر()م( . 

 علــى رأس ســورة النســاء، حيــث كانــت  )١(ولعلّنــا نــدرك اآلن ســر وضــع هــذه اآليــة 
ة حبتـة ال دور                 رة، وأموميـمرحلة متـأخ املرحلة األوىل الغرائزية  حفظ النوع البشري

 بدأت بـآدم وحـواء، حـني أُنـيط          للرجل فيها إالّ كفحل إخصاب، و املرحلة الثانية اليت        
دور االلتزام باألسرة، جاءت الوصية باتّقاء ا  األرحـام، وصـيانة            ) اآلدمي(بالرجل  

املــرأة وحفــظ النســل واألســرة، وهــذا مــا أفضــى بــاتمع ليكــون ذكوريــاً، ســواء بشــكلٍ  
 .صحيح أو باستبداد

ــاء مب    ــن الطـــني جـ ــري األول مـ ــق البشـ ــاق اخللـ ــق   وإن انبثـ ــد خلـ ــدة بعـ ــل مديـ راحـ
ر عنـها بثمانيـة أزواج ليبـدأ تكاثرهـا بعدئـذٍ        (احليوانات قبلـه، إالّ األنعـام األربعـة          املعبـ (

نعت خصيصـاً لـه، وجـاءت بتخليـق                ألّنهـا صـ فقد تزامن إجيادها مـع االنـبالج البشـري
 بتـدخل  خاص أيضاً ليستأنسها ويسخّرها، فهي ملْ تُنشأ ضمن النشوءات الطبيعية بل       

رباني خاص، بإنزال شفرهتا وختليق اآلالف منها إذّاك مع البشـر بـنفس الطريقـة، بـل                  
اآلية تُخرب أن ختليقها تأخر حتّى تزامن مع انتقال تكـاثر البشـرية إىل مرحلـة التخليـق                  

نْهــا خلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ واحِــدةٍ ثُــمَّ جعــلَ مِ(اإلخصــابي  بطــون األمهــات البشــريات 
 يخْلُقُكُمْ فِي بطُونِ أُمَّهاتِكُمْ خلْقاً مِـنْ    -وأَنْزلَ لَكُمْ مِن الْأَنْعامِ ثَمانِيةَ أَزْواجٍ     -زَوْجها  

                                                 
)١(-)                    اء نِسـاالً كَـثِرياً و ا رِجـ مـهمِن ث بـا وهجا زَوهمِن لَقخةٍ واحِدنَفْسٍ و مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمباتَّقُوا ر اسا النها أَيي

  .)١:النساء)(ه كَان علَيكُم رقِيباًواتَّقُوا اللَّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والْأَرحام إِن اللَّ
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ـو فَــأَنَّى               ـا هـ ـه ربكُــمْ لَــه الْملْــك ال إِلَــه إِلـَّ ـاتٍ ثَــالثٍ ذَلِكُــم اللـَّ لْــقٍ فِــي ظُلُمــدِ خ بعـْ
فُونـرون الـذين خلطـوا بـني اآليـات وسـاووها              . )٦:الزمر()تُصْرفمع جتاوز مـا يقولـه املفس

ببعضــها وأخرجوهــا عــن موضــوعها، وعجــزوا أن يــروا بــني مفاصــلها ارتباطــاً فأعــادوا 
فاآليـة واضـحة، ال     . تفكيكها لتناسب أذهاهنم ويروضوا اآلية ليسـرتحيوا مـن معضـلتها          

ــإنزال خــرا    ــى أصــولنا     حتكــي ال عــن آدم وال حــواء، وال ب ــدلُّنا عل ــل ت فٍ مــن الســماء، ب
              لنا وهبا عاشـت خِّرتة منذ صار البشر ينتجون أنفسهم، وأصول األنعام اليت سالبشري

        ة ولوالها هللكنا منذ البداية، فأصولنا كخلـق حيـوانيك  (البشريجـاء  ) بيولـوجي متحـر
لّ ظـــروف بعـــد دهـــور و ظـــ" ثـــمDNA( ،"(مـــن خاليـــا أوىل حتمـــل الشـــفرة األوىل 

ــا  (مناســبة وتطــورات   ــها زوجه ــل من ـــ     ) جع  األصــل، DNAهــو نُســخة أخــرى مــن ال
انقسمت لتكوين زوج آخر من اخلاليا وهكذا استمر هبذا االنقسام التخليق كما حيدث               

 بـوالدة البشـر     ١-بطن األم لذلك تركهـا سـبحانه إجيـازاً، وقـد فصـلها سـبحانه  النسـاء                 
ــزل ســبحانه    ــالغني، وأن ــر      (الب ــدبري وتقري ــة والت ــث اجلن ــرار  األرض حي مــن مصــدر الق

ة،   ) املصائر أنزل أصول األنعام الثمانية، وما دام املوضوع عن األصول بأنّها الشفرة اجلينيـ
ــا هبــذه         ــة، لتخليقه ــة شــفرهتا اجليني ــة هــي خالياهــا األوىل احلاوي ــام املُنزل فأصــول األنع

ة املقـدرة بروعـة واملناسـبة لنـا      وشـراباً ولباسـاً ومركبـاً، لتتخلّـق بـداياتُها كمــا       الكيفيـ غـذاء 
تكونــا حنــن لكــن بصــورةٍ جــاهزة ومعجلــة، متزامنــاً ذلــك مــع مرحلــة التكــاثر البشــري بــني  

ة إىل الطور الرمحيبالوالدات البشري الرجال والنساء، اليت انتقلت . 
 

 : تطور الساللة البشرية- سادساً
انِ مِـنْ طِـنيٍ             أَحْسن كُ  يالَّذِ( اإلِنسـ لْـقأَ خدبو لَقَهيْءٍ خلَّ ش*       لَه لَ نَسـْ عـثُـمَّ ج 

ــنيٍ   ــاءٍ مهِ ــنْ م ــاللَةٍ مِ ــنْ س ــمْع   *مِ ــمْ السَّ ــلَ لَكُ عجــهِ و ــنْ روحِ ــخ فِيــهِ مِ ــوَّاه ونَفَ ــمَّ س  ثُ
  ونــكُر ــا تَشْ م ــيال ــدة قَلِ ــار واألَفْئِ األَبْصوالعجيــب  هــذه اآليــة أنّهــا   . )٩ – ٧ : الســجدة()و

          اشة التوراتية، فمع بداهة أنرين الحنباسهم  الكمأعجزت املفس" تُفيـد الرتتيـب    " ثُـم
مـن طـني كالتمثـال،    " جبِـلَ "أنّـه   " آدم"والرتاخي واتّفاقهم على ذلك، إالّ أن تصورهم عـن          

           رهم  اآلية الواإلله ونفخ فيه من روحه، حي ته يدسو سطى  ثم)     لَه : ) .. .ثُمَّ جعلَ نَسـْ
كيف جـاء النسـل مـن التمثـال الطـيين البـدئي وتكونـت لـذلك التمثـال سـاللة مـن مائـه                    
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كيـف أن   !  قد سواه ونفـخ فيـه مـن روحـه؟          -كما ينص سبحانه  -، ثم بعدها    "املين"املهني  
ه سـاللة ونسـلٌ     متثاالً من الطني األجوف غري املستوي، بعد مدة أحقاب خترج مـن منيـ             

    هـا؟ بـل                -"ثُم"والحظ  -من البشر، ثم وينفخ فيه من روحـه ليحيـا؟ عجيـب يه ايسو 
ا  : فهم بني ثالثة أمـور     .أعجب منه العقل الذي يصدق هذا وتنطلي عليه تلك األمور          إمـ

أن أصــدق القــائلني ســبحانه أخطــأ، وإمــا أن معتقــدهم التــوراتي عــن آدم هــو املخطــئ،  
 . العربية ال تفيد  اللّسان العربي ما تُفيده من التعقيب واملُهلة" ثُم"ن وإما أ

           هشام فلم ا ابناه البعض، أمعاً الثالثة أهون الشرور، وهذا ما تبنيقبلْ هذا، بل طب
أي أنّـه   ! أجاب بأمرٍ عجيب آخر أن اآلية الثالثة هي عطف على اآلية األوىل ال على الثانية              

بدأ خلق اإلنسان من طني، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، ثـم جعـل   (ب اآلية هكذا  أعاد ترتي 
واملصيبة العظمى أن بعض املفسرين أو الكُتّاب، يدافعون        )!! نسله من ساللة من ماء مهني     

د، ثـم يـدمغون                   حبرارة عن مثل هـذا، وهـم يـدافعون ال عـن القـرآن بـل عـن اعتقـادهم املُقلـَّ
ــام   ــي هكــذا كالمهــم باخلت ــة    : (امللك ــة العربي ، )وهــذا معــروف أو شــائع  القــرآن و اللغ

 !! ال هو ليس مبعروف وال بشائع ال  القرآن وال  اللّغة: فنقول

لكن احلقيقة املؤسفة بل واملُخجلة أن كلّ تلك التخرجيات إنّما أفادت أمـراً واحـداً               
تنزيهـاً  تعـاىل، هـو أن ا عـز     فقط؛ هو نفسه الذي هربـوا منـه مجـيعهم وحتاشـوه           

سـبحانه  ! ، أو قـد أخطـأ  ترتيـب آياتـه سـهواً       "ثُـم "وجلّ فعـال قـد أخطـأ باسـتخدامه          
 .وتعاىل عما يصفون

ــل املتجـــرد يســـتطيع أن يالحـــظ بوضـــوح وإجيـــاز  بدايـــة خلـــق : عمومـــاً، املتأمـ أن
ــم بعــد مــدة      ــدت مــن الطــني، ث  صــارت تتناســل فكونــت  اإلنســان بــدأت مبخلوقــات تولّ

) أي أحـدهم  (، ثـم متّـت تسـوية املخلـوق هـذا            )من ماء مهـني   (سالالت بالتكاثر الزوجي    
الذي يراد له أن يصري إنساناً هنائياً بالنفخ فيه مـن الـروح اإلنسـانية وإمـداده باملـدارك                   

 :التايل) ١-الشكل(الحظ . املركّزة له وألجيال ذريته

انِ مِـنْ طِـنيٍ             الَّذِي أَحْسن كُلَّ  ( اإلِنسـ لْـقأَ خدبو لَقَهيْءٍ خش *       لَه لَ نَسـْ عـثُـمَّ ج 
ــنيٍ   ــاءٍ مهِ ــنْ م ــاللَةٍ مِ ــنْ س ــمْع   *مِ ــمْ السَّ ــلَ لَكُ عجــهِ و ــنْ روحِ ــخ فِيــهِ مِ ــوَّاه ونَفَ ــمَّ س  ثُ

ونا تَشْكُرم قَلِيال ةاألَفْئِدو اراألَبْص٩ - ٧: السجدة()و(. 
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من طني

من ماء مهني

 سواه
 ونفخ الروح

بعد عشرات أو مئات آالف السنني ثُم

ثُم

صار ينسل ويتكاثر من  
 ذكر وأنثى

 بدء خلق اإلنسان
)البشر األوائل(  

 

بعد عشرات أو مئات آالف السنني

 آدم وحواء
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 :أما  بسطها وتفصيلها فنلحظ التايل

١-                  كلّ شيء خلَقه، فهناك مسرية  إحسان كلّ خلـق، وهلـا بدايـة، ثـم أحسن ا 
 .تطور، ثم تسوية

مــا لَكُــمْ ال ) (ع( خلْــق اإلنســان حتّــى صــار حســناً مــر مبراحــل، كمــا بــين نــوح  -٢
ذكّرهم بفضـل     -)ع(نـوح    -، وهـو    )١٣،١٤:نـوح () وقَدْ خلَقَكُـمْ أَطْـواراً     *لَّهِ وقَاراً تَرْجون لِ  يـ 

ربهم أنّه أوصلهم إىل أحسن طور، الذي هو أحسـن تقـويم، فمـا هـي هـذه األطـوار الـيت         
  امتدت لعشرات أو مئات اآلالف أو ماليني من السنني حسب اآليات أعاله؟

بــدأ خلــق اإلنســان مــن ) = "البويضــات الطينيــة األوىل(بــدء خلــق البشــر : األوىل
 ."اخللق" = "طني

ل السـاللة          (حتسـني خلْـق البشـر       : الثانية ات التسـوية  نسـ مسـرية عمليـ" = (  ثـم
 ."جعل نسله من ساللة من ماءٍ مهني، ثم سواه

 ونفــخ -التعــديل-إمتــام التســوية (إحســان خلْــق البشــر بتطــويره إلنســان  : الثالثــة
 ."هناية التسوية" = "ثم سواه ونفخ فيه من روحه) = "وحالر

 اإلنســاني، املخــاطبون مــن ا بوجــوب الشــكر أصــحاب الســمع  التوالــد :الرابعــة
 "...وجعل لكم السمع = "واألبصار واألفئدة 

 فما هي االستفادات من هذا التسلسل العجيب لآليات؟
 

 فحـني كـان طينـا هـو لـيس إنسـاناً،            الحظ الكـالم عـن اإلنسـان  مراحلـه،          : أوالً
وحني كان ساللة بشـرية لـيس إنسـاناً، فهـذه مراحـل تكوينـه، كمـا نقـول خنلـق الطاقـة                       
الكهربائية بدءاً من تيار املاء، بوضع توربينات علـى جماريـه القويـة، ثـم حصـر احلركـة                   

لكهربـاء،  املتولّدة ضمن جمال مغناطيسي لتتولّد شحنات، نسوقها عرب أسالك مكونـةً ا           
فالكهرباء ليست املاء بل بدايتها هناك، وهي ليست حركة التوربينات، بل هـي آخـر مـا      

 ".وبدأ خلق اإلنسان"ينتج من تلك البدايات، لذلك قال تعاىل 

الطني هو الطني، أي مـزيج الـرتاب مـع املـاء، ومـرت عليـه ظـروف ماليـني                 : ثانياً
ا         السنني حتّى صار قابال ألن يكون مادة ل        لحياة باحتوائه على األمحـاض وغريهـا، وممـ
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ــد اإلنســان فيــه، هــو املخلوقــات الــيت      أخصــب الطــني ليكــون قــابال إليــالد الكــائن املعقّ
ــة مــروراً بالعضــويات والالعضــويات الصــغرية إىل       هريــن الكائنــات ا ــه مِ ــدت قبل وجِ

ايـة املخلـوق البشـري    النباتات واحليوانـات، هـذه هـي البيئـة األوىل الـيت تشـكَّل فيهـا بد        
الذي سيغدو بعـد أحقـابٍ إنسـانًا، فتولّـد أوالً مِـن الطـني كائنـاً بشـرياً بالغـاً يـدرج كمـا                         

حالــه ككــلّ املخلوقــات املنبثقــة املنبثّــة " ملْ يــركض  رحــم"احليوانــات، املخلــوق الــذي 
حها آيات  ، وتوضّ )مل يصبها أمل الوالدة   (األوىل، واليت عبرت عنه أساطري سومر وبابل        

 .قرآنية أخرى

ــات  ( ذلــك الكــائن البشــري اخلــارج مــن تفــاعالت الطــني   :ثالثــاً املــاء ومركب مــواد
، ليس فرداً، وليس جنساً واحداً، بل هو جمموعة ذكـور وإنـاث،       )الرتاب وعناصر احلياة  

اء بدليل أنّه انتقل غرائزياً بعد أحقاب إىل مرحلة تكاثره بواسطة التوالد للتخلّق من امل              
ــد والتخلّــق مــن طــني األهنــار وهــي احلقبــة الــيت     املهــني أي بــالتزاوج اجلنســي، ال بالتولّ
اســتمرت آمــاداً طويلــة حتــى انتــهت شــيئاً فشــيئاً مــع انتــهاء الظــرف البيئــي واملنــاخي      

أ  املـاء املهـني                     ة لتُخبـ ر التـزاوج انتقلـت الصـفات التخليقيـففي طـو ،السـائل  (اخلاص
املنوي.( 

عربيــاً هــي امتــداد شــيء مــن شــيء  رفــق وخفــاء، فهــي تصــدق أوالً " الســاللة"و
ة   (على تطـور الطـني       ة احليـاً       "عـرب سـاللة     ) املـاديصـل ملئـات   " تسلسـل زمـاني مديـد جـد

املاليني من السنني، أسهم  تطـور خصائصـه، كـلّ األحيـاء الـيت خرجـت قبـل البشـر،                     
السـومريني، فقـد مـر بسالسـل معقّـدة مـن            حسـب   " لب الطـني  "أو   فهو خالصة الطني،  

إن إيـه،     .وتصدق ثانياً  تكون األمحاض النووية، وسالسـل الـدي          .تغير اخلصائص 
تني اجلنسـيتين             .الطني إلنتاج املخلـوق البشـري األول       وتصـدق ثالثـاً علـى اتّصـال اخلليـ
ه للمخلــوق اجلديــد مــن املــاء إيــ.إن.الــدي" سلســلة"الذكريــة واألنثويــة  الــرحم ليكونــا 

وتنطبــق ). أيضــاً" ســلّ ســاللة"هــي مِــن الفعــل " سلســلة"ونالحــظ أن (املهــني هــذه املــرة 
رابعاً على انقسام هذه اخللية املخصبة األوىل برفق وخفاء ومنو وامتداد  الـرحم                

ثري اخلـارجي   وخامساً هو االمتـداد التكـا     . سلسلة تطورية حتّى تُشكّل املخلوق اجلديد     
فكــلّ ذكــر يخصــب أنثــى فيكونــان خملوقــاً بشــرياً جديــداً، وهكــذا  كــلّ مــرة، فيتكــون  

 . للمخلوق جنس وامتداد هو الساللة البشرية اليت هي النسل



 

 

96 

الـذي هـو    " النسـل "يأخذ بعداً علوياً، على عكس مفهوم       " الساللة"سوى أن مفهوم    
، بينما مِن آدم إلينا مير عرب نسل       )آباء(دم مير عرب ساللة     احنداري، فالطريق منا إىل آ    

وهــو التناســل واالحنــدار مــن جيــل أعلــى جليــل  (، وقــد بــين ســبحانه أن النســل )أبنــاء(
 واإلنـاث صار يتم مِن الساللة اليت بدورها جاءت من ماء مهني، هو مين الذكور         ) أسفل

جعــل . (املخلــوقني بدايــةً مــن طــني أرضــي مــن مــاء > -- مــن ســاللة> -- نســلهثــم
، ومقلوهبـــا )مـــن طـــني> --) بـــدأ خلـــق اإلنســـان(مـــن البشـــر املخلـــوق > -- مهـــني
الزماني: 

 

      ة ـســاللة بشريــ > ---مــاء مهــني  > ---ذكــور وإنــاث  > ---بــدء اخللْــق طــني   
 .أي ظهور اإلنسان" ثم سواه ونفخ فيه من روحه"> ---النسل البشري > ---

 ؟"ساللة" ينسل من ساللة؟ أي ملاذا قال وملاذا صار

ــاني، للســاللة الــيت         ورب ــي ــة انتخــاب طبيع ــاك ســالالت، وأن مثّ ــين أن هن هــذا يب
ــة تســوية وحتســني   ). اآلتــي٢-حســب الشــكل(ســيخرج منــها اإلنســان  كمــا يبــين أن مثّ

ة، جتــري علــى قــدم وســاق  كــلّ ســاللة، فكــلّ نســل أو عــدة أجيــال منــه، يصــري ســالل 
مبعنى حصول تطور  النسل، وهـو املسـمى بتحسـني النسـل، حتّـى وصـل إىل اسـتواءٍ                    
طبيعــي مناســب ومقبــول الختيــار اإلنســان منــه، فــتم التــدخل الربــاني إلمتــام التســوية  

 .املصنع التخليقي األخري-عليه بتسريع بعضها وتعديل اآلخر  اجلنة

ة أخــذت طــوراً مديــداً  حتســني الســاللة   التســوية ونفــخ الــروح، فالتســوي:رابعــاً
ر ظـروف األرض وجاذبيتـها، وصـار قـادراً               ة حتّى انتصب مبقـدارٍ مناسـب، بتغيـالبشري
ة بـه كنظـام تواصـلي، ونظـام                على توظيف يديه  املصنوعات، وتطـوير أصـواتٍ خاصـ

، وهـي  اجتماعي، حتّى اختري ليحصـل علـى ذروة التسـوية املناسـبة ألعضـائه وجوارحـه        
ة   )الـذي أحسـن  (حسـب بدايـة الـنص    " إحسان خلْق اإلنسـان  "مرحلة   بالتسـوية النهائيـ ،

آدم : لــزوجين منــه(بواســطة قــوى التخليــق مــن املالئكــة الصــافّة، بالتعــديل اجلــيين لــه  
 .فيه" روح الوعي"، وإيتائه العقل املفكّر، ونفخ الروح الربانية )وحواء
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" تسـويتها "البـدئي مـن الطـني، ثـم تكـاثر السـاللة و            " قاخللـ : "هذه املراحل الثالث  
                 ة عـرب قـرون وأحقـاب وتعلّمـه مـن الطبيعـة، ثـم ر الطبيعة اخلارجيـوحتسني نسلها بتغي

ــة إلخــراج اإلنســان الكامــل الــذي      " بالتعــديل"إهنــاء التســوية   انيل القــوى الرببتــدخ
ك السـاللة املسـتوية وأقصـى       أحسن تقويم من مجيع اجلهات، مِن أعلى تطور لنسـل تلـ           

ــها القــرآن  ســورة االنفطــار     . مــا اســتطاعت بلوغــه  ــر عن ــا  (هــذه املراحــل عب هــا أَي ي
وَّاكَ  خلَقَـك  الَّذِي   *الْأِنْسان ما غَرَّكَ بِربك الْكَرِيمِ     فَسـ  لَكد ا     *فَعـ ةٍ مـور صـ فِـي أَي 

 ككَّبر اء٨-٦:االنفطار()ش(  رتطور إىل طور، منـذ أنبتـهم مـن األرض             ، وأنّه تغي صورته مِن 
، ففي كلّ طور يركب صورة غري اليت سـبقها، حتّـى عدلـه فجعلـه               )ع(نباتا كما قال نوح     

 . إنساناً واعياً خمتاراً يخاطب باإلميان أو بالكفر

 نالحظ أن الضمائر قبل النفخ من الـروح، كلّهـا مفـردة تـتكلّم عـن البشـر                   :خامساً
ي منذ بدايته إىل مرحلة ختليق اإلنسان منه، فتتكلّم عنه كواحد، كجنس، ال يهـم               البدائ

ذكر      ) بـل سـالالت   (من هذا ومن ذاك، مع أن له نسـال، وصـار سـاللة               ه يـ موعـاً، لكنـوج
ــن أجــل أمــرٍ واحــد، كــذكور النحــل الــيت ختــرج لتخصــيب امللكــة         ــه مِ ــه كلّ كواحــد، وكأنّ

ــاملطلوب منــها واحــد فقــط، وك    ــيت تتســارع لتخصــيب      ف ـة ال ــة املليونيـ وياحليوانــات املن
ــاقي ينتــهي دورهــم ويتالشــون بعــد التخصــيب،       البويضــة، مــا املطلــوب إالّ واحــد، والب

ينهي حقبة أولئك الذين ال متايز بينهم وال عنوان، ليأتي بعـدها            ) آدم(فانبثاق اإلنسان   
مْع    (خطاب التميز بصيغة اجلمـع لألنـاس الـواعني األلوهـة          لعلكـم  .  .وجعـل لكـم السـَّ

 ).  تشكرون

ة آدم اإلنسـان األول   ( كلّ الناس هم من بـين آدم   :سادساًً عِـلَ هلـم مسـع    )مـن ذريـج ،
، وملْ يقـل سـبحانه      )أدوات العلم واإلدراك، أدوات العقـل فـوق الغريـزي         (وأبصار وأفئدة   

عـد آدم يرثـون بـالوالدة تلـك     أنّه سواهم ونفخ فيهم من روحه، فهذا يدلّ أن كـلّ النـاس ب   
ــة" ــة ) التعـــديل اجلـــيين" (التســـوية النهائيـ ل، ويرثـــون جزئيـــةَ الـــروح اإلهليـمـــن آدم األو

 :واآلن لنرسم الشكل الكلّي للعملية .املنفوخة فيه، تلقائياً
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 :الرسم أعاله بيان مطابق للنصني القرآنيني التاليين

انِ مِـنْ طِـنيٍ             الَّذِي أَحْسن كُلَّ  ( اإلِنسـ لْـقأَ خدبو لَقَهيْءٍ خش *       لَه لَ نَسـْ عـثُـمَّ ج 
ــنيٍ   ــاءٍ مهِ ــنْ م ــاللَةٍ مِ ــنْ س ــمْع   *مِ ــمْ السَّ ــلَ لَكُ عجــهِ و ــنْ روحِ ــخ فِيــهِ مِ ــوَّاه ونَفَ ــمَّ س  ثُ

ونا تَشْكُرم قَلِيال ةاألَفْئِدو اراألَبْص٩ - ٧ : السجدة()و(. 

 ثُمَّ جعلْناه نُطْفَةً فِي قَـرارٍ مكِـنيٍ   *ولَقَدْ خلَقْنا اإلِنسان مِنْ ساللَةٍ مِنْ طِنيٍ        (
وْنَا          * ضْغَةَ عِظَاماً فَكَسـا الْمضْغَةً فَخَلَقْنلَقَةَ ما الْعلَقَةً فَخَلَقْنطْفَةَ عا النلَقْنثُمَّ خ 

د       *اه خلْقاً آخر فَتَباركَ اللَّه أَحْسن الْخَالِقِني        الْعِظَام لَحْماً ثُمَّ أَنشأْنَ     ثُـمَّ إِنَّكُـمْ بعـْ
 تُونيلَم ذَلِك*ثُونةِ تُبْعامالْقِي وْم١٦ – ١٢: املؤمنون() ثُمَّ إِنَّكُمْ ي(. 

 :فالنصان يوضّحان، وكما الرسم أيضاً، ثالث مراحل

 هنيمرحلة من الطني إىل املاء امل -

 مرحلة من املاء املهني إىل نفخ الروح -

 مرحلة ما بعد نفخ الروح -

أما النص الثاني منـهما باخلصـوص، فمـع أنّـه يشـرح املراحـل الـثالث أيضـاً، فإنّـه                  
، يصـف املرحلـة األوىل لوحـدها أيضـاً، علـى أن          ١٦ و ١٥لوحده أيضاً، ومن دون اآليتني      

ــا هــو بيــوض طين     ــا    يكــون القــرار املكــني فيه ــذرة اخلالي ــة  األرض، والنطفــة هــي ب ي
                     اإلنشـاء  األرض كاإلنشـاء  األرحـام متامـاً، مـع فـارق أن ة األوىل، ذلـك ألنالبشري

 .اخلارج من رحم األرض خملوقٌ بالغ، واخلارج من رحم األنثى طفلٌ

انِ               ( فاآلية   اإلِنسـ لْـقأَ خد بـو لَقَـهيْءٍ خ كُـلَّ شـ ن ذِي أَحْسـ  ثُـمَّ   * مِـنْ طِـنيٍ    الـَّ
لَ               *جعلَ نَسْلَه مِنْ ساللَةٍ مِنْ ماءٍ مهِـنيٍ          عـجوحِـهِ وفِيـهِ مِـنْ ر نَفَـخو وَّاه ثُـمَّ سـ 

           ونكُر ا تَشـْ مـ قَلِـيال ةاألَفْئِـدو ار األَبْصـو مْع ، جـواب لسـؤال   )٩ - ٧ : السـجدة ()لَكُمْ السـَّ
نا   : علميجِد؟ اآليـة تُجيـب    هذا اإلنسان املوجود أمامهـذا اإلنسـان   :  اليوم كيف و أن

 :الذي هو أنتم) كجنس(

ــة (بــدأ خلقــه مــن الطــني    -١ ة األوىل والســالالت الالواعيوهــو األجيــال البشــري( ،
 .وهو ملْ يكن بعد إنساناً
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ثم  مراحل الحقة، قام يتزاوج، وصار ينسل نفسه مـن مـين ذكـر وأنثـى تلـك               -٢
 .السالالت

٣-  ن مــن جنسِــه ثــمي ) الــذكر واألنثــى( انتُخِــب زوجــياآلن فقــط، " اإلنســان"ليســو
 .ونَفخ فيه من روحه

ليظهر بعدها اجلنس اإلنساني برمته الذي ألفراده السمع واألبصار واألفئـدة             -٤
 .واملعاني الباطنة كالشكر والكُفُور

، قـد جيـد غضاضـة       وننوه أن اإلنسان، الـذي يقـرأ القـرآن تقليـداً، وأسـري اآلراء             
 مثــل هــذه الفكــرة، فيقــوم ســراعاً كمــا أخــرب القــرآن مــن شــأن اإلنســان باملُجادلــة  
ب                    وضـمائره، علـى حسـ ة النظـام القرآنـي ف بنائيـ ولنسـ ،دحض به احلـقبالباطل لي

        ن            ) ع(مدرسة الرتادف واالعتباط، فإذا كان علـي د مـ اس بـالقرآن وجـ النـ وهـو أعلـم
بقـانون الـرتادف والالنظـام مبعنـى        ) إنْ احلكـم إالّ     ( أيضاً وصير    يجادلُه بالقرآن 

)    ّرة إالط اللّعـب               )ال إمبشـر آيـة، لكـن أي أحـدٍ مبتغـاه مـن جيـد أي أن فال غـرو ،
بآيات ا بأن يشوه اللّسانية املبينة لتلك اآليـات فـال يأبـه كيـف يسـقط رأيـه علـى                      

ه        القرآن وكيف يخلخل الرت    ة ال يهمـ كيب واملنطق والكلمات واألحرف، وبصـراحةٍ تامـ
 .معرفةُ احلقيقة مبقدار ما يهمه إثبات رأيِه ودفع أي رأي مقابل

فمن اآلراء اليت تُصر على الفرار عن احلقيقة، تلك الـيت جتعـل موضـوع اآليـة هـو              
مهـني، ثـم يـنفخ فيـه     اإلنسان عموماً، تتكون مادته من الطني، ثـم يصـري نطفـةً مـن مـاءٍ          

ــرحم  ــروح  ال ــه وال ضــمائره وال       ! ال ــرآن وال ســر مفردات ــب الق ــذا، فــال يهــم ترتي هك
سياقها املرتبط بالتدبري األلفي  ليلة تقدير وجود اإلنسان األول، وال توقّفـت لتسـأل               

 - جعلـه  ثـم "وكان ينبغـي التعـبري   ) ثم جعلَ نسْلَه( قوله   " نسلَه"ما فائدة وجود كلمة     
ثُـم جعلـه    "، وحتّى هذه ال متشي بل املفروض        "جعلَ نسلَه "ال  "  ساللةً من ماء مهني    -هو

ا   : (، كما قال تعاىل  سورة املؤمنون      "جعله ساللةً "ال  "  من ماء مهني   نُطفة لَقْنـلَقَدْ خو
اللَةٍ مِـنْ طِـنيٍ         مِـنْ سـ اننُطْفَـةً   ثُـمَّ   *اإلِنس اه لْنـعارٍ  جكِـنيٍ  فِـي قَـروإىل مـا  )١٣-١٢() م ،

 !هنالك مِن أغاليط عديدة؟
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ر             فسـما وصـل إليـه م باإلشادة بتعليقٍ هو خري بانتـهاء  وأمـا القـولُ  (وحيدونا األمر 
ــردي النســل ــال الفكــري    إىل ف ــل بالكم ــن اإلنســان الكام ــق التولــّ  ن م ــن طري أي آدم  (د م
ر من نوع آخر من اإلنسـان غـري   لتطو انشعاهبما وانفصاهلما با -أي صعوداً -  ثم ،)وحواء

  البشر الالواعي  (  الكامل بالكمال الفكري د  ثم انقراض األصـل وبقـاء الفـرع املتولـّ          ،)أي
ى    (: فيدفعه قوله تعاىل   .منهما على قاعدة تنازع البقاء وانتخاب األصلح       ثَلَ عِيسـإِنَّ م

 علـى التقريـب   )٥٩:آل عمـران () قَالَ لَه كُنْ فَيكُـون عِنْد اللَّهِ كَمثَلِ آدم خلَقَه مِنْ تُرابٍ ثُمَّ      
١()م وما  معناه من اآلياتاملتقد(. 

ه التعـارض مـع آيـة أخـرى                 )ره(فهذا املفسر الكبري     ه من إشكال إالّ ظنـملْ يكن لدي ،
 .   اليت سنتعرض هلا" إن مثل عيسى"هي 

 

اني كـون شـفرات أزواج خملوقـات         نفرتض أنّه، وِفْق خمطّطٍ وتـدبري ر       :فاخلالصة بـ
ــدءا  الطــني األول     ــرت إىل الوجــود ب ــوىل األول(اليابســة، وظه ــلّ   ) اهلي ــتج أق ــذي أن ال

النباتـــات، ملئـــات ماليـــني الســـنني، أســـهمت بـــدورها كاهريـــات واملخلوقـــات تعقيـــداً 
ــات عضــوية أكثــ     نقــل الطــني حلالــة أخصــب وأعقــد وحيتــوي علــى مركب  ر، احليــوي

فتطور الطني ليوجِد مسـتويات مـن اخللـق أعقـد كاحليوانـات مـن أدناهـا شـيئاً فشـيئاً                     
ــة، كلّمــا        ــة للسلســلة الغذائي ــاة قريب ــاة، و حماك ألعالهــا، وهكــذا حســب دورات احلي
انوجد خملوقٌ هيأ بتواجده وموته عرب ماليني السنني، هيأ الطني لالنتقال إىل مستوى             

ى تُوج الغِنى اخلصيب للطني، بإخراجه آخر املخلوقات وهـم البشـر             اخللْق أعقد، حتّ   
ــيمني أوالً، أو      ــوا عقـ ــم خرجـ ــدو أنّهـ ــذين يبـ ــل، الـ ــث مل   األوائـ ــراض حبيـ ــريعي االنقـ سـ

مـن  ، ثُم مبوهتم وحتلّلهم خيرج آخرون     يستطيعوا تكوين نسلٍ طبيعي يعيد دورة حياهتم      
 ثانٍ حمسنٍ عن األول، واستمرت هـذه   وهكذا، فيتطور الطني إلخراج جيل    رحم األرض   

         احلالة أيضاً مئات اآلالف من السنني وكانت أعمارهم قليلـة، باعتبـار الظـرف القاسـي
 لتنسل  على التزاوج ةل البشري اجي األ جنحتاملُحدق هبم، وألنّهم خيرجون بالغني، حتّى       

ــن وقــادر علــى التناســل     ثر عنــدها إىل ، فانتقــل التكــا نفســها أو خــرج جيــل أخــري حمس

                                                 
  .٢٥٨، ص١٦، مجامليزان الطباطبائي، -)١(
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    ــاً مــع انتــهاء الظــرف الطبيعــي ــأ  األرحــام، متزامن إليــالد البشــر مــن األرض،  الــذي هي
ات التحسـني     بـدالً مـن األرض     مـن األرحـام     البشـرية  لاجيأرج  بدأت خت ف وبـدأت عمليـ ،

، حتّــى بلــغ مرحلــة تطــور مناســب يســمح بانتخــاب   وراثيــاً الســاللة جــيال بعــد جيــل 
نزوجني منه لنفخ الروح فيهما وحتويلهما إنساني . 

 

 : غرض النسل اإلنساني- سابعا
إن اجلنس البشري القائم قبـل آدم كـان يتبـع النظـام األمـومي، أي نظـام الطبيعـة          

)           العشـتاري دعى بالنظـام األمـومي يـ والبابلي نظـام التـزاوج     )وحسب الفكر السومري ،
حيــث ال وجــود إالّ ألم ترعــى الصــغار،  " أمــومي"العشــوائي واإلخصــاب لبقــاء النــوع، و 

والرجــل مــا هــو إالّ فحــل لإلخصــاب كممالــك احليــوان، وخبلْــق اإلنســان انتقــل نظــام    
لــدى -لتســود املعرفــة  ) حســب املــدونات القدميــة " إيــل"نظــام (االجتمــاع إىل األســرة  

 سـبحانه   باإلله وبالكون وباخلالئق، لدى الكائن اجلديد كما بين ذلك  -اجلنس املتميز 
ــلَ     ( قولــه  ــعوباً وقَبائِ ــاكُمْ ش لْنعجــى و ــرٍ وأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــاكُمْ مِ لَقْنــا خ ــاس إِنَّ ــا النَّ هــا أَي ي

      ــبِري خ ــيم ــه علِ ــاكُمْ إِنَّ اللَّ ــهِ أَتْقَ ــد اللَّ ــرمكُمْ عِنْ ــارفُوا إِنَّ أَكْ ــذكر )١٣:احلجــرات()لِتَع ، فال
جــود اإلنســاني ال البشــري، أي آدم وحــواء، منــهما نســلت    واألنثــى هنــا مهــا بدايــة املو  

 .الشعوب والقبائل اإلنسانية وكُرم بنو آدم بوعي اإلله
 

 :هذه البداية القادحة تارخيياً، وغرضها الرئيس، أثبتها سبحانه  قوله

ــكُ  ( ــا لِيسْ هــا زَوْج ــلَ مِنْه عجةٍ وــد ــنْ نَفْــسٍ واحِ ــمْ مِ ــو الَّــذِي خلَقَكُ ــا ه ــا فَلَمَّ إِلَيْه ن
ا لَـئِنْ آتَيْتَنــا           مـبَّهر ا اللَّــهو عـرَّتْ بِـهِ فَلَمَّــا أَثْقَلَـتْ د فِيفــاً فَمـخ ال اها حملَـتْ حمـْ تَغَشـَّ

   الشَّاكِرِين كُونَنَّ مِنالِحاً لَنا         * ص مـا آتَاه فِيمـ كَاءر شـ ال لَـهعالِحاً جا صمفَلَمَّا آتَاه
فَتَع  شْرِكُونمَّا يع الَى اللَّه *   خْلَقُـونمْ ي هـيْئاً وش خْلُقا ال يم شْرِكُونــ  ١٨٩: األعـراف ()أَي

ة             " نفس واحدة "،  )١٩١ ة احليويـ اخلليـ آدم، وليسـت ة األوىل، أيهنا هي النفس اإلنساني
وهـذه اآليـات    .بق، كمـا بينـا فيمـا سـ    )٦:، الزمـر ٩٨: ، األنعام١:النساء(األوىل كاليت    

تبين الغرض من خلق آدم وحواء، وتكوين نظام األبوية، أي نظـام األسـرة الـيت فيهـا أب                 
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وأم يرعــون أبنــاء تُســمى الذريــة اإلنســانية، يبســط هلــا  اجلســم والعلــم، لتكــون ذريــة  
              ،ها وخالقها وغايـة ختليقهـا اإلنسـانية تستعمر األرض باخلري، تعرف ربانيرب  ال نسـال

ــاً بــال روح ربانيــ   ــاً مادي ــاً غرائزي فيــه، فلــو أراد ســبحانه ذلــك ألبقــى الشــريعة   ةحيواني 
األمومية فقط وملْ يرفع البشر من حضيضـهم إىل اإلنسـانية بالعقـل والـروح والتخليـق          

 .اجليين املطور املتميز

رادة لتنتـهض  فخلقَنا سبحانه هبذه املواصـفات، مـن نفـس واحـدة خملّقـة هبـذه الفـ                
ـة  (، وجعــل مــن نفــس النســخة متامــاً زوجهــا      )الــذكَر اآلدمــي (لــدورها  األنثــى اآلدميـ

، لتنبثــق اإلنســانية وتنســل منــهما،   )ذكــراً وأنثــى (، فصــارت الــنفس اإلنســانية  ")حــواء"
                 اإلهلـي إنسانان معاً، ليقوما شراكةً بتعاهـد املشـروع اإلنسـاني أي ،وأم ويكون دائماً أب

ــزوج إىل زوجــه، الواحــد إىل       املت ــد، جعــال مــن نفــس الشــفرة وذات املكــون ليســكن ال ولّ
اآلخر، من مجيع اجلهات فكرياً ونفسياً وروحياً فيقع االنسجام، لتأتي الذرية صـاحلةً             

ب املنبت املُتناغم السويالطي هذا اجلو . 

قل التخليق اإلنساني بعدئـذٍ  متّ ربانياً، فقد نُ) آلدم وحواء(فإذا كان التخليق األول   
إىل األبــوين بتغشــي الــذكر األنثــى بدايــة ثــم مبمارســة الرتبيــة ضــمن الوصــايا الربانيــة   

 . املعهودة من جهة ثانية

  ه    "ولكنأخلّ بـامليزان، فكـلّ        " اإلنسان الظلوم جلنسه اجلهول برب خالل مسريته قد
ــائي زوجــي، ترامهــا يستحضــرانِ ا ربهمــا      قلبــهما  أحلــك الظــروف، ظــرف   ثن

، لكنهمـا بعدئـذٍ     )بيولوجيـاً (إثقال احلمل والتوجس، ويدعوان بالذرية الصاحلة جسـماً         
حـــني الرتبيـــة يورثـــان أبناءمهـــا املولـــودين معـــافني، يورثاهنمـــا العلـــم اخلطـــأ والشـــرك  

ــة، و  ــيعلّم أ   " اإلنســان"والسفاســف والبهائمي ــاً ل ــا رباني ــق معلّم ــرم وخل ــه  كُ ــه وذراري جيال
الصــواب ال اخلطــأ، واحلــق ال الباطــل، واخلــري ال الشــر، فقــام اإلنســان يعمــل العكــس،   
                   عـزى أصـلها إىل التـوارث سـواءحتّى صار أكثر األخطاء واخلطايـا املوجـودة املنتشـرة، ي

 أو إمهــاالً مــن ،)٧٤:الشــعراء()قَــالُوا بــلْ وجــدْنَا آباءنَــا كَــذَلِك يفْعلُــون: (مــن تقليــد اآلبــاء
ا الْـأَوَّلِني        : (اآلباء أوان التعليم فتحتج األبناء بعدئذٍ      ائِنـذَا فِـي آب ا بِهـمِعْن ا سـ املؤمنـون ()مـ :

ة بعيـداً عـن الفطـرة واالتّجـاه للخـالق             )٢٤ فاألسـرة الـيت    .، فتجنح أفعـال األبـوين بالذريـ
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اً     جعلها ا حصناً عن البهائمية ومدرجاً للوعي ومغرسـاً      للقـيم، انقلبـت وصـارت عشـ 
 . لبذر املادية ووكْراً للشرك وموبئاً لسوء الرتبية والسلوك

   ة مجيعهــا  شــقّها األســريحيكــي عــن املســرية اإلنســاني ا كــلّ أب (ودليلنــا أن
ــة   ) وأم ــل اآلي ــه  ذي ــه    (ال آدم وحــواء باخلصــوص، قول ــال لَ عــالِحاً ج ــا ص مــا آتَاه فَلَمَّ

ـركَا شـ     ـرِكُون ـا يشـْ ـه عمـَّ ـالَى اللـَّ ـا فَتَعـ مــا آتَاه فِيمـ ـا  (، )١٩٠:ألعــرافا() ء عمـ فتعــاىل ا
 ).عما يشركان(وليس ) يشركون

 

 :ختام الفصل
رأينا كيف أن اآليات تصرح بدقّتها أن األصل الذي خلق ا منه البشر هو الطني               

لعلـم احلـديث أن احليـاة ظهـرت علـى           الذي هـو مـزيج املـاء والـرتاب وعناصـره، ويقـرر ا             
هذه األرض أول ما ظهرت على ضفاف املسطحات املائية حيث يتكـون جبوارهـا طمـي             

 ذلك الظـرف  - ينشأ منه الزبد واحلمأ املسنون على مر السنني، فنبتت           الذيالطني  
ــد اخللــق فجــاءت الطحالــ   -وتلــك البيئــة ــة البســيطة، ثــم تعقّ هريالً الكائنــات اب،  أو

فالنبات فاحليوان فالبشر، وأن هذا التطور  حاالت الطـني وأشـكاله السـالفة الـذكر                
والظــروف حــدثت عــرب مئــات املاليــني مــن الســنني حتــى أمثــرت شــجرهتا األوىل، وكــان  
أعقــد و أكمــل وآخِــر مثــره مــن مثارهــا وختامهــا هــو البشــر، الــذي منــه بعــد مــدة صــنع 

ك        ( إىل وعي األلوهة     اإلنسان اخلالد بروحه املتطور    بـإِلَى ر كَادِح إِنَّك انا الْأِنْسها أَيي
 .)٦:االنشقاق()كَدْحاً فَمالقِيهِ

ومع هذا الكم املتواتر واهلائل من آيات احلق اليت ترسـم كـلّ واحـدةٍ منـها منفـردة،                   
 أن الـبعض ال     ثُم مـع بعضـها، خارطـة اخللـق البشـري ثُـم اآلدمـي، إالّ أنّـه مـن املؤسـف،                     

يهمه إالّ القدسيات الزائفة لغري كتاب ا، وقد رد أحد املفكّرين على مقالـة مصـطفى        
حني استفزه تعليقُـه علـى قولـه        )" ٥٤( ص   -التفسري العصري للقرآن    "حممود  كتابه    

أن آدم مـر مبراحــل التخليـق والتصــوير   : بقــول) ولقــد خلقْنـاكم ثــم صـورناكم  : (تعـاىل 
ة فوقـع  احملظـور         هإنّ: (سوية واستغرقت ماليني السنني، رد عليه     والت جيهـل العربيـ ( ،

إن مثـل عيسـى عنـد ا كمثـل          : (لو تأمل مصطفى حممود  قوله تعـاىل       : (ثُم عقّب 
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 رحــم أمــه  ) ع(، فهــلْ خلــق عيســى  )آدم خلقــه مــن تــراب ثــم قــال لــه كــن فيكــون    
وانيــــة مفرتســــة كمــــا زعــــم  مصــــطفى اســــتغرق ماليــــني الســــنني؟ ومــــر بــــأطوار حي

 .ال حول وال قوة إالّ با، وا املُستعان:  أما تعليقنا حنن فـ.)!!!حممود؟

 أي حمظور هذا وأينـه، حـني يعتَـق القـرآن مـن سـطوة تـأثري إسـرائيليات                  : ونتساءل
نعــين  التــوراة؟ وأي حمظــور مــن اتّفــاق احلقــائق العلميــة مــع القــرآن، ولســنا  )يهوديــات(

ر بعضَـه ببعضِـه ومسـتغنٍ بنفسـه، حتّـى                   فسـات املتقلِّبة، فـالقرآن يظريتفسريه هبا وبالن
ه                     رة للقـرآن واملخالِفـة للعلـم، هـي القـرآن نفسـ رين؟ وهل آراؤنـا املفسـعن جهابذة املفس
ليكون اخلروج عنها خروجاً إىل احملظـور؟ متـى سـيتفعل هـذا القـرآن إن بقـي مطمـوراً                    

ن خـالف رأيـاً                      هكذا حت  ل أو قُصور حامليه؟ ما هـذه املشـاجب الـيت تُرفَـع علـى مـت جه
       ــة ســر ين؟ فهــل العربيــة أو الــد ــه ال يفهــم العربي جامــداً غــري قرآنــي وغــري مقــدس، بأنّ
كيميائي نادر أم أن العرب ال يعرفون لُغتهم؟ ثُم هل القياس السـابق املُغـالِط املُحـتَج بـه                   

ومغـزاه    ") كمثَـلِ ("سر التمثيـل    ) ذلك القياس (للعربية حقّاً؟ هل يفهم     يشي عن فهمٍ    
ن وقَـع  احملظـور                        لنـرى مـ ل هبـا؟ وأيـن السـياق القرآنـي العربية، وماهية الزاويـة املُمثـَّ
وفسر القرآن برأيه وصادم القرآن بعضه ببعض ليوحي بتناقضـه وهـو ال يشـعر، فقـط            

 ة؟ للتشبث باألطالل القدمي

وطرداً هلذا القياس، وعلى منواله منضي حسب الفهـم التقليـدي التـوراتي الشـائع               
 سـنة،   ٤٠آدم جبِل من الطني كالتمثال، وأُلقي على باب اجلنة حتّـى جيـف              : فينا لنقول 

 سنة ليجف ويدخل الشـيطان فيـه        ٤٠فكيف باملثْل عجن ا متثال عيسى؟ وأين ألقاه         
ثم كيـف زُرِع هـذا التمثـال الطـيين            ! يسى لدى ا كخلق آدم    ليكون خلْق ع  ! وخيرج؟

 ! مريم بعد ذلك جنيناً؟

اً ونفـخ فيهـا                        ه ومتثّـل هلـا بشـراً تامـ إىل أمـ عيسى قد جاء امللَك ة،  أنوأين املثلي
ــن نســلِ آدم، فكيــف    روح اإلنســان باعتبــار املولــود ســيجيء مــن أبٍ غــري بشــري لــيس مِ

 دِعـت  آدم وانتقلـت  أصـالب     تصله نسمة الرة؟ عمومـاً،   ) جينـات (وح الـيت أُو يـالذر
ة يسـأل    عـاء املثليـآدم ومتثّـل هلـا بشـراً ونفـخ فيهـا مـن          : فاد الـذي زار أم أيـن ذاك امللَـك

 !روحه، بدل أن ينفخوا  آدم مباشرة؟
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زرٍ  احلقيقـة                  هـو نفسـه القيـاس ذاك، وهـو مـ وجقياسنا املع خجِـل،   الحظ أنوم 
وال يفيد علْماً مبقدار ما يفيدنا خصاماً وجلاجاً وابتعاداً عن بريق القرآن وروحنتـه      

 !حروب ال أخوية وتسفيالت كالمية

ـا عـــن مغــزى التمثيـــل، وصـــياغة    ــة، ) مثَــلُ كـــذا كمثِـــلِ كــذا  (أمـ ــة والعربيـ القرآنيـ
ذِين  ( عز وجلّ يقول أيضاً      أن ا : فلقياسنا املعوج أن يواصل بِغَصته االحتجاج      مثَلُ الـَّ

:  فطبقاً لذاك القياس نستنتج    )٥:اجلمعة()حملُوا التَّوْراة ثُمَّ لَمْ يحْمِلُوها كَمثَلِ الْحِمارِ      
ذِين ينْفِقُـون      : (ويقـول ! احلمار له أذنان طويلتان وذيل، فهـل للتـوراتيني أيضـاً؟           مثَـلُ الـَّ

  مْ فِي سالَهتَتْ    أَمْوبَّةٍ أَنْبثَلِ حفهـل أولئـك املُحسـنون طُمِـروا         )٢٦١:البقـرة (). . .بِيلِ اللَّهِ كَم 
: ويقـول !  األرض وسقوا ماء وطلع من فـوق رؤوسـهم احلشـيش والسـنابل؟             ) كاحلبة(
  فهل اإلنسان املذكور كـان يـدلع لسـانه ويلـهث وينـبح      )١٧٦ :ألعـراف ا()فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ  (

ــذِين (و! كالكلــب؟ ــلُ الَّ ــوتِ  .  .مثَ نْكَبــلِ الْع  فهــل يخرجــون خيوطــاً مــن   )٤١:العنكبــوت()كَمثَ
 !مؤخراهتم أو يعششون  زوايا الغُرف، وهلم مثان أرجل، وأنثاهم أضخم مـن ذكَـرهم؟              

هاتيستطيع ا   تُر كثرية  حيشد بـل   ها، وأمثلتنا اآلنفة واحتجاجاتنا كلّها سـخيفة      ملرء أن ،
ــز وللقــارئ املــؤمن        ــه العزي ــي ولكتاب ســوُقها نعــده اســتهزاء بآيــات ا، ونعتــذر  العل
والعاقــل منــها، لكننــا نرمــي حلاجــةٍ؛ أن قائمــة آيــات القــرآن قاطبــةً تنفــي هــذا القيــاس 
الغريب عن العربية والبعيد من املنطق، لكن جداالتنا غـري املثمـرة تقودنـا لألسـف ملثـل                  

العــب واالســتخفاف بآيــات القــرآن والرتاشــق هبــا،  حــروب غــري مقدســة عــن هــذا الت
 .آرائنا بتمزيق املصاحف ورفعها  وجه اخلصم

 لـو سـلمت النوايـا وأحسـنا الظـن،           -هـداهم ا وإيانـا     -إن غاية مجيع املتجادلني     
ذن؛ فلنفكّـر  ه، ال غري، من أجل كينونتنـا ورفعتنـا، إ         وتثويرهو الدفاع عن قرآننا األقدس      

 اآليات ولْنفهمها كمـا هـي جمـردين مـن آرائنـا وأوهامنـا، فـال نـأتي هبـا وحنـن نلـوي                         
لساهنا لتشهد على ما نقول شهادة زور، ونضـع  فمهـا مـا نُريـد قولـه، ونُسـبغ عليهـا                      

 !لبوسنا، أي عار علينا أن نُنطّق القرآن هبوانا وعصبيتنا وردود أفعالنا؟

إِنَّ (ا إىل اآلية بصفاء فكْرٍ وزكاةِ نفْس لنقرأهـا  سـياقها كمـا هـي     واآلن، لو عدن  
              كُـونكُـنْ فَي ابٍ ثُمَّ قَـالَ لَـهمِنْ تُر لَقَهخ مثَلِ آداللَّهِ كَم ى عِنْدثَلَ عِيس٥٩:آل عمـران ()م( ،

ــة عيســى    ــه لــدى طائفــة نصــارى جنــران إذّاك   ) ع(فقــد جــاءت هــذه تتوجيــاً لقص املُؤلَّ
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ال ) ع(لآلن لدى الـبعض،  معـرض إقنـاعهم وكشـف اعوجـاجهم، فبينـت أن عيسـى                   و
          لـتبويضـة مـريم الـيت فُع  سـتكِنم ،ترابـي ة، لـه جسـمخيرج عن طرق اخللْق البشري

، ثـم هـو روح منفـوخٌ فيهـا مِـن املَلَـك، باعتبـاره                "بشـراً "وخصبت بامللَكِ التدبريي املُتمثّـل      
ة آلدم فلـم يـرث نسـمة الـروح العاقلـة، فحصـوله علـى                   ملْ يأتِ   ) ع( من الساللة الذكوريـ

الروح ال بالوراثة كاآلدميني بل كما حصل عليها آدم مباشرة، فتشـاهبه مـع آدم  هـذه                  
اخلصيصــة باخلصــوص، ال أكثــر، بــدليل أن نفــس القصــة يســردها ســبحانه  ســورة   

ذِي فِيـهِ يمْتَـرون      ذَلِك عِيسى ابْن  (مريم ويعقّب بعدها     ق الـَّ قَـوْلَ الْحـ مرْي٣٤:مـريم () م( ،
لُهمْ إِنْ    : ( مـن بعـده وكـلّ األنبيـاء      بنيـه بشر به روح متاماً كآدم و     ) ع(فهو   سـمْ ر قَالَـتْ لَهـ

عن هذا املنوال السائد منذ آدم وال عـن    ) ع(، ملْ خيرج    )١١:إبـراهيم ()نَحْن إِلَّا بشر مِثْلُكُمْ   
والـذي  . يومنا أيضاً لن خيرج عن هذه الطريقة ا النظام قيد شعرة، واالستنساخ      هذ

) كُــونكُــنْ فَي ــه   اآليــة هــو آدم باخلصــوص، )٥٩:آل عمــران()خلَقَــه مِــنْ تُــرابٍ ثُــمَّ قَــالَ لَ
 أما عيسى لو أردنا أن نضع له آيـة        . ليعم عيسى وآدم  ) خلقهما مِن تُراب  (لذلك ملْ يقُلْ    

 .   فيه هي نفسها نفخ روحٍ"كن"و) فخُلق من نُطفة مستوية وقال له كُن فيكون(نزعمها 

قـال لـه كُـن؟ هـذا مـا أوضـحته سـائر آيـات القـرآن               ) ثُم(فكيف خلق آدم من تراب      
املخلـوق مِـن تـرابٍ جـاء     : األخرى، بل لو ملْ يكن لدينا إالّ هذه اآلية ألفادت األمر نفسـه            

شـكّله مـن    /جبلـه مـن تـراب     /صـوره مـن تـراب     "س متثاالً جامداً، وإالّ لقـال       أوالً، وهو لي  
 صـرحية بـل اآليـة     . مـع الطـري   ) ع(كما فعل عيسى    " خلق من الطني كهيئة آدم    "أو  " تراب
" خلَـق "، أي كان كائناً حياً خملوقاً، وهـو إذّاك غـري تـراب، فمعنـى                "خلَقه مِنْ تراب  "أنّه  

 آخــر غــري الطــور الســابق، فــإذا قــال القــرآن أن ا       نقْــل الشــيء إىل طــورٍ  : هــو هــذا 
خلــق ) (خلــق الــذكر واألنثــى  ) (خلــق بشــراً ) (خلــق األرض) (خلــق الســماء : (ســبحانه
، وكان املخلوق شـيئاً ماديـاً، فـيعين أن أمامنـا مسـاء، وأرض، وبشـر حـي، وذكـر                      )األنعام

، فـال يمكننـا أن نتصـور سـوى     )٤٥:النـور ()اءٍخلَق كُلَّ دابَّةٍ مِنْ مـ (وأنثى، وأنعام، وإذا قال  
ة        ة أو جليديـ ال متاثيـل مائيـ ،أحيـاء بابٍّ أمامنا تَـدمنحوتـة وجود دو   ،علـى شـكلِ دواب 

ــافرين       ــوالُ الكـ ــى أقـ ــه حتّـ ــا بينتـ ــام مـ ــذا بالتمـ ــقٍ     (وهـ ــي خلْـ ــا لَفِـ ــاً أَإِنـَّ ــا تُرابـ أَإِذَا كُنـَّ
ــاني أو )٥:الرعــد()جدِيــدٍ ــه اخللــق األول    ، فــاخللْق الث ــن تــراب، هــو نفس  اجلديــد الــذي مِ

هو كائن بشري حي ميشي، آدم قبل نفـخ الـروح   " خلق مِن تراب "البشري مِن تراب، فـ     
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خلقـه مِـن    (فــ   . أحيـاء " خلقـوا مِـن تـراب     "حياً، والناس بعـد مبعـثهم       " خلِق مِن تراب  "
خلوق البشري احلـي الـذي أصـله       بعد وجود ذلك امل   ) ثُم(،  )ترابٍ ثم قال له كُن فيكون     

فاآلية ال تقول أكثر مِن أن عيسى ملْ خيرج عن           ".فيكون - آدم - كن"من تراب، قال له     
زة الواعيـة           ة املميـوح اإلنسـانييكون آدم اإلنسان بنفخ الر آدم قبل أن وأن ،اخللق اآلدمي

ل     -قـت بداياتـه مِـن تـراب         ، كان خملوقاً آخـر، خلِ     "آدم"فيه، أي قبلَ أن يسمى       كمـا فصـ
ر تَنتَشِـرون              (سبحانه  بقية آياته كقوله       شـابٍ ثُـمَّ إِذَا أَنْـتُمْ بلَقَكُـمْ مِـنْ تُـرخ(-)  ثُـم (

ة اخلالقـة وحولـت ذلـك                قال له كُنْ   ة اإلهليـلت القوبعد مئات اآلالف من السنني، تدخ ،
بشري الرتابي، إىل آدم اإلنسان بكلمـةٍ مـن عـالَم           املخلوق املُتحدر من خملوقات النسل ال     

ة نفـخ الـروح نفسـه، الـروح الـيت مـن                  " كُن"هي  " األمر" اليت هـي عمليـ"   قُـلِ  ": (أمـر الـرب
 .)٨٥:اإلسراء()الروح مِنْ أَمْرِ ربي
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 متهيد
، باعتبار أنّنا قدمنا  املوجز  بداية         الكهنة ه توراة تلاسنعرِض عن تفصيل ما ق    

البحــث مــا يفــي بــالغرض، وباعتبــار أن احلقيقــة كمــا كانــت شــبه متجلّيــة  نصــوص    
شــار القــرآن وكمــا أثبــت كــثري مــن البــاحثني العــرب بــل التــوراة حتّــى مــع حتريفهــا كمــا أ

ــزوغ، فــإن هــذا املصــدر         ــاحثني يهــود أيضــاً لــيس آخــرهم املــؤرخ اإلســرائيلي هرت -وب
هـو  ) مع مفرداتـه احملرفـة عـن مواضـعها، أو الفهـم اخلـاطئ لعباراتـه        ( يضحى   -التوراة

رية ثبات هذه املعرفة السامية منذ أول املدونات     النشاز الوحيد  املرياث العربي حول مس      
ــا ســنرجع إىل زمــن أقــدم حيــث احلضــارة    ). القــرآن الكــريم(الدينيــة إىل آخرهــا  لــذا، فإنّ

، ال قليــل أو نــادرالعربيــة العمرانيــة الصــحيحة  الرافــدين ووادي النيــل، وحيــث التلويــث  
ائر متخلّفـة متنـافرة تسـكن اخليـام         احلضارة املخرتعة للتوراتيني، الـيت ملْ تكـن سـوى عشـ           

واملغاور والربية، وكانوا حيفرون اآلبار بالعصي من أجل املـاء، ويتقـاتلون مـن أجـل غنمـة أو                   
بئر ماء، ويغريون على القوافل ويسرقون أموال الناس، كما تقوله التوراة نفسها، ثم انتحلت 

 .)١(سيب البابليمي بالما سهلا تراثاً، لتصوغ هلا حضارة  اهلواء، بعد 

وبرهنتــه كمصــدرٍ ) األســاطري واملــدونات(كمــا أنّنــا لــن نُحــاوِل تثبيــت الــرتاث األول 
، ولـن ننشـغل بالتـدليل علـى ذلـك،                      ه لالعتمـاد والتوثيـق املعـر صحيح تصـلح نصوصـ

                                                 
ــابلي، حســب بعــض احملقّقــني، لــيس إىل     -)١( عاصــمة احلضــارة العريقــة   " بابــل" هــذا الســيب املســمى بالب

ــة حيــث كــان بنــو إســ       ــدعى العــراق، بــل إىل مدينــة حماكيــة للعاصــمة امســاً،  شــبه اجلزيــرة العربي رائيل، وتُ
، وهـي الـيت دمـرت، حسـب       )Babylon(كما هي مكتوبة  التوراة باإلجنليزية والعربية        " بابل"تصغري  " بابلون"

، أشخصهم ملك بابل العظيم لفسادهم على طريق التجارات وسلبهم الناس مِن مـوقعهم         )٢١: ١٨(رؤيا يوحنا   
ــة إىل الشــرق قلــيال  حاميــةٍ مــن حامياتــه العســكرية،   علــى اخلــطّ التجــاري  ســراة غــرب اجلزيــرة العرب   ي

  ".بابلون"وحصنٍ من حصونه يدعى 
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بالرغم من حاجة القارئ هلذا التعزيز، بفرض أن غرينـا مـن بـاحثني ومفكّـرين قـد قـام                 
 .  سنتعرض لبعضه  حبثٍ آخر-ثانياً-كوراً بذلك، وألنّنا مش

ــود     ــار إىل وجـ ــرآن قـــد أشـ ــاالً أن القـ ــارئ يـــدري إمجـ ــحف األوىل"لكـــن القـ الصـ "
علــى النحــو املعتمــد احملمــود املُحــاكي ملقــاالت  " أســاطري األولــني"و" صــحف األولــني"و

ــة، وأشــار أيضــاً إىل أن ت    ــاء وللحقيقــة القرآني ــن تنقطــع عــن    األنبي ــاليم الســماء ملْ ول ع
ــه  ــم اإلنســان "األرض، وأنّ ــذ وجــوده  " علّ ــم  "من ــم يعل ــا لَ ــني    "م ــدى األولّ ، ووجــدنا ل

الذين اتُّهموا مجيعاً جهال بوثنيتـهم، وهـو غـري صـحيح             -الرافدين وسوريا ومصر النيل   
علــيمٍ ربــاني بــلْ  جنــد لــديهم علومــاً وحقــائق رفيعــةً ال يمكــن أن تُوجــد إالّ بت- بإطالقــه

وتلتقي متاماً مع تعاليم األنبياء وما أتت به من أسرار الكون والعـالَم اآلخـر، وقـد دلّـت                   
ــاع       ــذه البقـ ــروا  هـ ــد انتشـ ــني قـ ــاء ا املعلّمـ ــالمية أن أنبيـ ــا اإلسـ ــيم ،مروياتنـ  كتعلـ

  والنحـت والفنـون    -الرسـم والتصـوير والرمـوز      -ألهل مصـر الكتابـة    ) ع(حتوت  /إدريس
 . واملساحة والعمارة والفلك واحلساب واهلندسة والنسج وغريها

رابــي مــن امســه تعــين حمــامي الــرب، كمــا نقــول  -وكنمــوذج مــن محــورابي، وحــامو
ــى حــدوده، حيــث جنــد أن شــريعة         ــل ا عل ــدين، أي احلــارس مــن قب ــا حــامي ال يومن

ة الشـمس، والشـمس       كما  املدونات أنّه تلقّاهـا مـن قـو         ) النفس بالنفس (ي  محوراب
  أوتــوم(الــرتاث املصــري ( والرافــدي)ـر عــن مبــدأ العــدل واملســاواة     ) مشــش/أوتــو تعبـ

والرقابة احلية، هذه الشريعة اجلزائية الصارمة اليت سبقت موسى بأربعة قرون وقبل        
 قــرن، هــي عينــها املكتوبــة  كتــاب موســى، وضــمنتها مــدونات  ١٥صــياغة التــوراة ب 

وجــودة، وأشــار القــرآن إىل صــحتها وأنّهــا مــن تعــاليم الســماء ال بنحــو واضــعٍ   التــوراة امل
ــاو: (بشــري ــالنَّفْسِكَتَبْن ــا أَنَّ الــنَّفْس بِ ــيْهِمْ فِيه ، يعــين أن شــرائع األنبيــاء )٤٥:املائــدة() علَ

ــاني  حضــارات الــوطن العربــي ســبقت موســى   ــن ) ع(والتعلــيم الربعم بكــثري، فضــال
 .النتساب إليه من التوراتينيادعى ا

غري أنّه، إن كان مِن خلل  تلك املدونات املنقولة على أيـدي الغـربيني مـن األلـواح           
ــم خطــأ املرتمجــني،          ــي، ث ــل النص ــو خطــأ النق ــد، فه ــات وجــدران املعاب رديقم والبــر وال

ذا، لــذا ســنتجاوز بــاب الربهنــة هــ .ولألســف الشــديد فهــذا هــو مــا وصــلنا ولــيس غــريه
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خشية اتّساع البحث علينا وانفراطه، فكان إيثارنا أن نأتي بتلك النصوص على عالهتـا     
 :كشواهد أكثر منها كمعاجلة أو كتصحيح، فمن تلك اآلثار  تراثنا

 
 : إشارات  الرتاث–أوالً 

هنــاك إشــارات كــثرية  الــرتاث أن اخللــق البشــري الوحشــي قــد ســبق اإلنســان     
 : االجتماعي

 ملحمة اخلليقة السومرية، األلف الرابع       ()١(من كتاب حضارة وادي الرافدين    ف
بفصــل الســماء عــن ) وهــو اســم يمثّــل قــدرة ا وأمــره" (إنليــل"قبــل املــيالد بعــد قيــام 

األرض، ثــم خلــق اإلنســان ووضــع  يــده املعــول للعمــل وخدمــة اآلهلــة، جنــد بــدايات     
 :البزوغ البشري إنباتاً

 

   األرضفحفر شقّا

ووضع بدايات البشرية  الشق 

 وعندها بدأ البشر يظهر كاحلشيش  األرض

ة      )والنعجـة " أشـنان "أسطورة رب الشـعري   ( وأيضاً يـتكلّم عـن احلالـة اهلمجيـ نـص ،
 :أول ما وجدت قبل التطور ثم األنسنة

 البشر األوائل ملْ يعرفوا أكل اخلبز

 ومل يعرفوا ارتداء املالبس بعد

أي كــانوا يحــاكون احليوانــات ال أنّهــم   (وكــانوا يســريون علــى أيــديهم وأرجلــهم    
 )يسريون على أربع، ومع هذا فال مينع تطورهم

 ومن القنوات يشربون املاء
                                                 

  .١٦٠، صحضارة وادي الرافدين ، عبد الوهاب محيد رشيد-)١(
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 يروض الطبيعة قبل خلق اإلنسان) القدرة الربانية(مردوخ 

 

ــة   ــا  ملحمــة اخلليقــة البابلي الً=إينمــا إيلــيش  (أمــوح الســادس،   )حينمــا أو  اللّ
ــدبرة    األســطورة وهــو  بطــلأنفتقــول  ــة امل ــوة الرباني ــل   " مــردوخ"( الق ــذي مــردغ وذلّ ال

ــخّرها  ــة وسـ ــتقرار األرض ف، )الطبيعـ ــد اسـ ــكيل غـــالف األرض   بعـ ــا وتشـ ــده هلـ  بتمهيـ
 للعــيش البشــري، واســتقرار القمــر وتربيــده هنائيــاً اً صــاحلة الظــرف، وصــريورواألهنــار

 وبعد اختصار كلّ تلك املئات املاليني من السـنني،          ماليني السنني، ئات  م قبلبكلّ آثاره   
الذي كلّما مرت حقب طوفانات عاملية نتيجة احنسـار عصـور جليديـة، ذكّـرت بـالغمر                 

البحــر األول وأُعيــد اســتلهامه، حتّــى حانــت حلظــة خلــق " ذات الــيم/تيامــت"البــدئي، و
ن الســنني، علــى حطــام البشــر املتــوحش   اإلنســان الــواعي قبــل عــدة عشــرات ألــف مــ   

  :)١( امللحمةقولت الالواعي قبله،

                                                 
 :وهي تُحاكي قريباً ترمجة منشورة. ٢٠٩ ص، أساطري آرام- امليثولوجيا السورية ، وديع بشور-)١(

"Blood I will mass and cause boned to be    

I will establish a savage, 'man' shall be his name    
Verily, savage man I will create  
(http://www.ancienttexts.org/library/mesopotamian/enuma.html) 
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أي املالئكة والقوى الروحانية، وترمجوها خطأً       ( مسع مردوخ كالم اآلهلة    عندما
 ")آهلة"

 )أيضاً" أنكي"أي قوة اإلحياء الذي هو " أيا ("مبا جيول  قلبه" أيا"حدث 

   إنّي جامع دماً، إنّي خالق عظماً

  "اإلنسان"سأخلق متوحشاً، وسيكون امسه 

 "لولو"حقّاً سأخلق اإلنسان املتوحش 

هذا النص لنا فيه وقفة، ألنّه قد أُسيء ترمجتـه، نظـراً ألن الغـربيني ثـم املُعـربني                   
لكـلّ كـائن أرضـي أو قـوة كونيـة، عـالوة أنّـه مل يهـم بعـضِ املعـربني                   " آهلة"حشدوا كلمة   

 إالّ صياغُة نصٍّ أدبيٍّ مقنعٍ وممتعٍ بغض النظر عن علمية مفرداته ودقّتـها،          واملرتمجني
 .، وشتّان"ختليق"بـ " خلْق"، وكلمة "إنسان"بكلمة " بشر"فهنا اختلطت كلمة 

ــر  اللــوح الســادس      ة ختمينــات، فهنــاك كســرجم بعــد ــدهش أن الــنص قــد تُ واملُ
ون قـاموا مبـلء الفـراغ مبقارنـات واجتـهادات،           وسطور تالفة وكلمات ضـائعة، واملرتمجـ      

، )٢( وثالثــاً بغــري الثانيــة،)١(بعضُــها تعســفي، والــبعض ترمجهــا ثانيــاً بغــري هــذه الرتمجــة 
سيجمع الدم والعظـام، مـن كـائن        " مردوخ/القوة الربانية اخلالقة  "ملخّصها أن   . وهكذا

                                                 
)١(-" My blood will I take and bone will I [fashion,] 

"I will make man, that man may .] ... .[..  

I will create man who shall inhabit [the earth,] 
(http://www.sacred-texts.com/ane/stc/stc.9.htm )   

)٢( - Blood to blood I join, 

blood to bone I join from an original thing, 
its name is MAN, aboriginal man 
is mine in making. 
(http://www.gatewaystobabylon.com/myths/texts/classic/enuma.htm #٧)  
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ــم يطلــب أ     ــدائي إنســاناً، ث ــق مــن الكــائن الب ــه بواحــدٍ مــن هــذه    أصــلي، ليخلّ ــؤتى ل ي ن
 .)١(الفصيلة البشرية املتوحشة ليقتل وحده ومنه يصنع إنساناً تنسلُ منه اإلنسانية

ــوحش        ــنص املُعــرب أعــاله، فالبشــر املت وهــذه هــي الوجهــة الصــحيحة، لشــرح ال
يتم سيخلَّق أي سـ   ") لولو"فالبشر املتوحش   (موجود، ولن يتم خلْقه لكن سيتم ختليقُه،        

 ).Man(حتويله إىل إنسان عاقل 

ــردوخ    ــول م ــذلك يق ــة (ل ــوة اخلالق ــه    )الق ــنص الســابق  املصــدر نفسِ ــةً لل :  تكمل
)تلــك  -  مــن إخــوهتم قــبض علــى واحــدٍ لي ــة   أي الفصــيلة حســب الرتمجــة اإلجنليزي

kindred - ْعليه من قضالواعي) أجل خلق البشرولْي البشر اإلنساني أي . 

ــو"باستفاضــة االســم  وقــد ناقشــنا   ــائن غــري واعٍ  حبــث     " لول ــى ك ــدلّ عل الــيت ت
ــه مــن املنصــف اإلشــادة مبــا كتبــه أحــد البــاحثني تعليقــاً، هكــذا     "وعصــى آدم" : ، إالّ أنّ
ــو"( ــان     ": Lullu/لولــ ــان األول، أو اإلنســ ــحيق، أو اإلنســ ــد أو الســ ــان البعيــ اإلنســ

ــنِع مــ  ! وهــو اإللــه .. املتــوحش والبــدائي   ــح وص ن حلمــه ودمــه مــع الطــني   الــذي ذُبِ
ــة، وحولناهــا إىل " اإللــه"، فلــو حــذفنا كلمــة )٢()اإلنســان،  األســطورة األكديــة العبثي

 .ملا خالف احلقيقة شيئاً، عموماً لوللو تعين األول، أي البشر األول" الكائن"

ــم متّ    حتكــياألســطورة ف ــة البشــرية متوحشــة، ث ــق اإلنســان  أن بداي ــردٍ  خل مــن ف
منــه يــأتي نســل  تــوحش واحــدٍ قُــبِض عليــه وقُضــي عليــه ليخلــق إنســان فــرد  بشــري م

والالفـــت للنظـــر أن القـــارئ للرتمجـــات الـــيت  ، )أي آدم(البشـــرية اإلنســـانية اجلديـــدة 
  تعـاىل قدس قولـه وضعنا بعضها  اهلامش ال يسعه إالّ االعرتاف مبحاكاهتا الدقيق مل         

 .)٧٢، ٧١:سورة ص(). . . فإذا سويته* إِنِّي خالِق بشراً مِنْ طِنيٍإِذْ قَالَ ربك لِلْمالئِكَةِ(

ة أيضـاً باخلليقـة والطوفـان، فنتبـين            " أتراخاسس"وأما  ملحمة     ـة، املعنيـالبابلي
املـاء  /أن خلق البشر متّ من الطني ال من املاء البدئي، الطـني الـذي وفّرتـه قـوى األهنـار           

                                                 
)١( -  ' Let one of the kindred be taken; only one need die for the new creation  

 )املصدر السابق.(
 .١٦٠، صمتون سومر خزعل املاجدي، - )٢(
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اإلنسان باخلصـوص ملْ يكـن إالّ بعـد أن أُطفئـت قـوى القمـر،                ، وأن خلق    )إنكي(العذب  
قوى اإلخصاب هي اليت ستخلط الطني، أي سـتخلقه، ثـم بعـد أحقـاب مِـن              /وأن سيدة 

كائن ذي حلمٍ ودمٍ، سيتم مزج إلهٍ وبشر  اجلسم الطيين، أي نفخ الـروح الربانيـة                 
 .)١(  هناية الشهر القمريوواضح أن خلق اإلنسان متّ. البشر بكّل بساطة

 

  :طريقة القدماء  دفن املوتى حتاكي البدء البشري – اًثاني

                                                 
)١( - They called up the goddess, asked  

The midwife of the gods, wise Mami, 
'You are the womb-goddess creator of mankind ! 
Create a mortal, that he may bear the yoke ! 
Let him bear the yoke, the work of Ellil,  
Let man bear the load of the gods !'  

Nintu made her voice heard And spoke to the great gods,  
'It is not proper for me to make him . 
The work is Enki's; He makes everything pure ! 
If he gives me clay, then I will do it .'  

Enki made his voice heard  
And spoke to the great gods,  
'On the first, seventh, and fifteenth of the month  
I shall make a purification by washing . 
Then one god should be slaughtered . 
And the gods can be purified by immersion . 
Nintu shall mix clay  
With his flesh and his blood . 
Then a god and a man  
Will be mixed together in clay 
 ( http://www.personal.psu.edu/faculty/o/x/oxf3/atrahasis.html) 
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هم ئلقــدماء مــن ســابق علمهــم بكيفيــة نشــوومــن اآلثــار والنصــوص، نستشــف أن ا
األول، قد عمدوا إىل طريقة دفن حتاكي البدء البشري، أي أن الدفن كان دينياً حبتـاً،                

لـدى حضـارة وادي النيـل    " كتـاب املـوتى  " بالطقوس، ومن يطّلع على لذلك تراه مرتبطاً 
تـل  عثِـر  العـراق  موقـع    (يدرك عظمـة املعرفـة الـيت ميتـازون هبـا، فبشـأن الـدفن         

 علـى دفـن حتـت أرضـيات البيـوت، باإلضـافة إىل العثـور علـى جـرار حتـوي                      قاليج آغا 
 السـورية شـاع   مـاري  و - فاجـة خ وعثِر على توابيت طينية  موقع -هياكل أطفال 

ــاني ق م     ــة الث ــة خــالل األلفي ــدفن داخــل اجلــرار الفخاري ــدفن  اجلــرار  -ال  وشــاع ال
ــي   ــة  املشــرق العرب ــى منــاذج      -الفخاري ــور عل ــر  بعــض القب ــع أخــرى عثِ  و مواق

 شــعائر املــوت ومعتقداتــه  الشــرق  -بشــار خليــف"راجــع ) فخاريــة لــزوارق شــراعية 
ذا يــدعم الفرضــية أن البشــر األوائــل كانــت حاضــناهتم بيــوض فخاريــة     وهــ ".القــديم

       ــط إنباهتــا هــو الطــني وغشــاء تلــك البيــوض الرقيــق هــو مــن مــواد وس أن طينيــة، أي
 . لبيض الطيور والكلس من الطني أيضاً" الكلس"الطني، كما هو 

 فصـار لـه     اإلنسان -ذاك املشهد التخليقي األول قد أعيدت أجواؤه  ختليق آدم         
خروج من بيضة فخارية ختليقية ثانية، وحواء أيضاً، ولك أن تقارن النماذج الفخاريـة              

والذي نزعم أنّه رمز علـى      ( الزورق   " ننليل"للزوارق، والنص السومري عن اغتصاب      
ــية الطــني كمصــدر خلــق   )١()ختليــق حــواء ــا  املــوجز معرفــة األوائــل خباص وقــد بين ،

ــدري       البشــر، وهــذا   ــيم، فمــن الــذي ي ــه بــال تعل ــل إلي يتوص مكــن لإلنســان أنال ي أمــر
              هذا اللّحم والعظم واألعصاب والـدم، أصـله طـني أي لـوال   "طمـي األهنـار   "اإلنسان أن ،

اني أتـى      /أن الدين  مبـا التعليم الربـ                يشـهد اإلنسـان السـومري ملْ يكـن إليـه سـبيل، فلـم 
، بـل شـهد والدات مـن بطـون األمهـات، فمـا الـذي           خلقاً بشرياً هنض من بيوض الطـني      

: أن يقول راثياً صديقه إنكيـدو ) حسب امللحمة املشهورة(حدا بامللك البابلي جلجامش   
اليت تستبطن عْلماً بأن من     " عاد"، فلماذا يقول    )صديقي الذي أحب عاد إىل الطني     (

، و الطوفـان    "الطـني " مـن    بـدالً " الـرتاب "؟ وملـاذا ال يقـول       "دفـن "الطني بدايتـه ولـيس      
، )وقـد عـاد البشـر إىل الطـني    ) (مـؤتي حيـاة النفـوس   : أوتونفشـتيم (البابلي ينعى نـوح   

علَّم وواحدم فالرتاث. 
                                                 

  .، احلقيقة دون قناع، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةوعصى آدم:  انظر حبث-)١(
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 رسم ختيلي جللجامش حيمل جثمان صديقه أنكيدو

 

 
 

 وآخر جللجامش وهو يندب أنكيدو
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 )١(ية أيضاً و التوابيت    يدفنون موتاهم  اجلرار الطين     عرب النيل وكان قدامى   
والنواويس، فهـذا التالقـي علـى الـدفن  اجلـرار والطـني  مصـر وسـوريا والعـراق،                     
يدلّ أن القوى الربانية علّمت اإلنسان ما ملْ يعلم، وقد أشار سبحانه إىل نوع من أنـواع      

 اإلسـالمي   املشـهور  الـرتاث    (وسائل التعلـيم، حـني بعـث الغـراب يعلّـم أحـد أبنـاء آدم                 
كيف يدفن أخيه الذي قتله، وليست هذه هي بداية تعلـيم           ") قايني"أو التوراتي   " قابيل"

غري عالِمٍ هبا، ومـا انفكّـت املالئكـة تُعلّـم           وملْ يكن آدم اإلنسان األول      ،   كما اشتُهِر  الدفن
 وتقـديس   الناس أساليب حضارهتم مباشرة أو عرب األنبياء واملعلّمني أو إهلاماً، والـدفن           

امليت واحرتامه، هي من التعاليم األوىل الـيت تُـواري سـوءات اإلنسـان، غفـل عنـها ذلـك          
الفتى اليافع الشرير لغرته وابتعـاده عـن اهلـدى، ال لعـدم وجـود اهتـداء هلـذه الطريقـة                     

 .قبله

 

 : القوى الروحانية املكلفة بتخليق آدم–ثالثاً 
كّــد بــأن خلــق البشــر، ثُــم اإلنســان، قــد متّ ســبق أن أشــرنا  املــوجز أن الــرتاث يؤ

ــون الشاســع بــني     ــة، وهــذا هــو الب ل قــوى علويــاء وبــني القصــد   : بتــدخ الصــدفة العمي
فلــدى الســومريني جنــد حــواراً بــني القــوى الروحانيــة املكلّفــة بتخليــق   .واإلرادة اإلهليــة

داً، فــالقوى م، ولكــي ال يــذهب الــذهن بعيــ . ق٢٥٠٠اإلنســان ويرجــع نــص تدوينــه إىل  
ــة          ــيت عــدهتا ترمجــات األســاطري اخلاطئ ــدبرة نفســها، وال ــة امل ــة هــي املالئك الروحاني

حبسباهنم أن املنطقة هذه تغص منـذ القـدم بالشـرك والوثنيـة، ال              " آهلة"الواصلة إلينا   
تُوضع أمام القارئ، فما هي إالّ رمز إىل فعاليات    " آهلة"بالتوحيد واملعارف، فكلّ لفظة     

ة ا، وتعيناهتا اخللْقية، فهي قدرة ا حال الفعـل، أي أنّهـا تتمظهـر  وظـائف                  قدر
ــم صــار . وتــدبريات عــرب قــوى روحيــة نســميها املالئكــة، تقــوم بــالنواميس، واألســباب   ثُ

ال " السادة"مبعنى  " أرباباً"األنبياء واملعلّمون يقدسون أيضاً ويحرتَمون فيطلقون عليهم        
 . هلة، كما نقول ربة البيت مبعنى السيدة ال اإلهلةمبعنى اآل

                                                 
   .٣٣١، ص ديانة مصر القدميةأدولف إرمان، :  انظر-)١(
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ــق، فيخاطــب           ــة، قــوى التخلي ــني املالئك ــزي ب ــنص، جيــري خطــاب رم ــي هــذه ال فف
 -أن"هو " أنگي"وهو مبدأ احلكمة والنقاء وهو املُنجي، حيث مرة " إجني/ إنقي/إنگي"

ف العـني، وهــي  أي قِيـع، لعـدم لفـظ حـر    :  گـي --مسـئول /عـني /سـيد : عـين /أن" (گـي 
ــدبر األرض مــن املالئكــة، وأيضــاً   أنقــي"أو ) هــو املــاء" عــني القــاع"قيعــان األرض، فهــو م "

" أجني"املعتمد عليها حياة األحياء خلْقاً واستمراراً، أو    ) العذبة(مسئول توفري املياه النقية     
         ة "وهو املنجي واملُغيث واملُعني واملُعلّم، مثلما جند أناملالك هو الذي علّم نوح     أو" هذه القو 

 .بناء السفينة إلجنائه من الطوفان وعلّم البشر العلوم واحلضارة

 
 اجلالسة للتدبري واملسئولة عن املاء،) إنكي(القوة الربانية 

 يفيض من جوانبه األهنار

 

 فهي سيدة املخ، أي العقـل املـدبر،       ": نني ماح /نني ماخ "أما القوة الروحانية الثانية     
    قُرِأَت ا إنة(حيث اخلاء واحلاء      " نني ماح "أمدة     ) األكادية واحدة، فهي سـيالسرياني

أي " نـني مـو   "وقد تربز متظهرات أخرى أسبق هلـذه القـوى مثـل            . اإلحياء، باعثة احلياة  
نـاموس  "سيدة املـاء، القـوة الفعالـة الـيت ختلـق مـن املـاء كـلّ شـيء حـي، أو بتعـبري آخـر                      

، باعتبــار أن اخلاليــا احليــة األوىل علــى كوكــب األرض قــد بــدأت  قــاع "األولاخللــق 
هلذا دعيت حضارة املايـا لتشـري إىل هـذه احلقبـة، ورمـز هلـا املصـريون القـدامى                    (املاء  

، ثــم مــع تشــكّل )بزهــرة اللّــوتس الســاحبة فــوق املــاء وجعلوهــا مفتاحــاً للحيــاة وســرها 
دت مظاهر احلياة لتنتقل إىل الطني املـائي اآلسـن وعناصـره    اليابسة من الرباكني، تعقّ   

بدءاً باألحياء النباتية، يليهـا مباليـني السـنني احليوانيـة، وأخـرياً جـداً جـاءت البشـرية                   
 .بالكيفية اليت شرحنا، و هنايتها بعد تطور تلك السالالت يأتي اإلنسان
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مقر ( باألهنار، مشش، يشرفون على اجلبل ذي القرنني يفيض) إيا(، إنكي )إنانا(نينورتا، عشتار 
 )التدبري

 

ة           " أجني"فيخاطب   ة اإلحيائيـخاطـب القـوة اإلجناء واخلالص واحلكمة، يوهو قو
ــائال   " نــني مــو "األوىل  ــاموس األول، ق ــدبرة، األم الكــربى، الن ــوة امل إن الكــائن " : أي الق

   ت ال  "الذي نطقتِ بامسه موجودة تلك عليه، فردانية الربال، اربِطْ عليه صورة : ( قو
يا أمـاه، إن املخلـوق الـذي نطقـتِ     (و ترمجة أخرى    ) األرباب وانفخ فيه من الروح    

ــه إنســان     ، وترمجــة )بامســه موجــود، فــاربطي عليــه صــورة اآلهلــة، عــيين مساتــه، إنّ
ــاه، إن املخلــوق الــذي نطقــتِ بامســه موجــود، فــارب ( : أخــرى طي عليــه صــورة يــا أم

" الصـانعني املهـرة   "، واجعلـي    "ميـاه العمـق   "اآلهلة، اعجين لـب الطـني املوجـود فـوق           
يكثّفــون الطــني، وعليــك أنــت أنْ تُوجــدي لــه األعضــاء واجلــوارح، وســتعمل ننمــاخ   

)  نعك،     ) .. الـوالدة (من فوق يدك، وسـتقوم جبانبـك إهلـة          ) اآلهلة–األم أثنـاء صـ 
 . )١(عليه صورة اآلهلة) ننماخ( وسرتبط يا أماه قدري مصريه،

                                                 
يت نقلـت ترمجـات أسـاطري سـومر     ؛ وانظـر أيضـاً املصـادر الـ    ١٩٩، ص   ألـواح سـومر    صامويل نـوح كرميـر،       -)١(

   .٦٩، ص  أساطري آرام-امليثولوجيا السورية ، وديع بشور: مثل
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 إنكي ونينماح خيلطان الطني لصناعة اإلنسان والروح تُحلّق أعلى لتنفخ فيه
 

ل           قبـ موجـود الكائن البشري البـهائمي واضح أن والنص       اإلنسـان وصـاروا شـجرة
ض فمـا   بيـو /أي نسال، هم البشر األول الذين ظلّـوا خيرجـون  بـدء اخللْـق مـن بـذرة                  

خرج غريهم بعدها حني تغير الظرف وعقمـت األرض عـن توليـد مثـل هـذه احلـاالت،                   
واحـدٍ منـها   ثـم جـرى علـى    .. خرجوا متاماً كما سائر الكائنات األخـرى كـلٌّ مـن بذرتـه      

     اني خاصة  حمضن طيين ربة ختليق ثانيالطني(عملي و داخـل   )من لُب ،ال طبيعـي ،
املالئكــة (حيــث مقــر األربــاب، فتلــك القــوى الروحانيــة ) األبســو(ق اجلنــة فــوق ميــاه العمــ

بدأت مشروعها مبخلوق موجود كخامة لصنع اإلنسان الـذي سيصـور واعيـاً بـه               ) الصافّة
ــة، " اآلهلــة"روح يتّصــل بــه بــاملأل األعلــى ولــه مشــيئة، أي علــى صــورة    وحانيالقــوى الر أي

حسـب الرتمجـات القاصـرة،      )  إهلـة الـوالدة   "(ن الـوالدة  القـوة املسـئولة عـ     "ومتعن  وجـود     
 .فالوالدة هي إخراج حي من حي ال من ميت، ولِّد اإلنسان مِن البشر
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الكوكــب الثــاني ( زكريــا ســتجن  كتابــه  اليهــوديويقــول هبــذا الصــدد األمريكــي 
ها إن مـن األحـداث الـيت تناولتـ        ": ، عـن خلـق البشـر لـدى السـومريني          )١()١٩٧٦ -عشر  

األساطري السومرية املدونة  الرقُم اليت عثر عليها  مكتبة آشوربانيبال  نينـوى،              
ما أدى إىل نشوء نوع بيولوجي جديد سجلته أساطري سومر، وتوفّر لنا أوىل املعلومـات   

و نص سومري نقـرأ كيـف هتيـأ         . عن العمليات اليت نسميها اليوم باهلندسة الوراثية      
) أي يخلّقها (واليت يلقحها   ) ويعين البشر اهلمجي  (قرد الشبيه باإلنسان    بويضة أنثى ال  

 ثم توضع البويضة  رحم      Enkiأحد اآلهلة، أي أحد املخلوقات الكونية وامسه إنكي         
إهلة خملوق كوني امسها نينورساغ غري أن العملية تفشل فاملواليد كانوا عقـيمني وذوي      

التالية فكانت ناجحة وأول مولود هلا كان امسـه آدابـا           أما التجربة   . عيوب وراثية كثرية  
وبعـدها صـار اإلنتـاج منطيـا وأول جمموعـة ناجحـة مسيـت              . وأمه كانـت اإلهلـة نينكـي      

فيفرتض أن بدايات اإلنسان العاقل كانت  تلك العمليات اجلينية الواردة          . !آداموا
حهـا عـدد مـن العلمـاء وهـي أن           الرقم املسمارية مما يعين مواصلة للفرضيات اليت طر       

 ."ظهور اإلنسان جاء نتيجة لتدخل كوني  مصائر كوكبنا
، ولسـنا معـه  تفسـريه        بأن مثّة تدخل ربوبي    وحنن مع هذا الكاتب  استنتاجه     

صورة وآلية اخللق األول، وهو أمر سيتم معاجلته  حبث          حيثيات و للمفردات وفهمه   
آخر عن اخللق الكوني. 

لكــن األســاطري بينــت فعــال أن مثّــة خلقــاً بشــرياً قبــل اإلنســان ناقصــاً خلّقتــه القــوى  
، لـيس مبسـتوى البشـر األواخـر، ويفتقـد املهـارة والـذكاء               )بشـكلٍ طبيعـي    (الربانية املُدبرة 

واالنتصاب، بل أيضاً أخربت بوجود البشر العقيم  أول األمر اخلارج من بيـوض الطـني                 
 جيـيء نسـلُه مـن املـاء املهـني بـاقرتان            قبل أن أ أننه ليتـهي ة وتُحسـانيره يد القدرة الربتُطو 
وصـنعت نـني مـاح مـن     .. لقد صنعت نني مـاح مـن الطـني املـرأة الـيت ال تلـد         : (جنسي

املخلـوق البشـري   " إنكـي "وصـنع  ) "الطني خملوقاً ليس له عضو الذكر وال عضو األنثى   
 .)٢("ستطيع أن يتناول األشياء بيده، وال أن يثين ركبتيهالذي ال يتكلّم، وال ي

                                                 
)١( - http://home.iae.nl/users/lightnet/celestial/zechariah.htm 

، ص   أسـاطري آرام   -امليثولوجيـا السـورية     ،  وديـع بشـور   ؛  ٢٠٠، ص   ألـواح سـومر    منمويل نوح كرمير،    صا -)٢(
٨٦.  
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   :"كنزا ربا" كتاب الصابئة املندائيني –رابعاً 

ــرب،        ــريان عـ ــم سـ ــريم، فهـ ــرآن الكـ ــرهم القـ ــذين ذكـ ــدائيون الـ ــابئة املنـ ــا الصـ أمـ
ــدون، ويرجعــون  تعــاليمهم إىل صــحف آدم الرســول وشــيث وإدريــس     أي )ع(وموح ،

ــا"نيــة آالف عــام، وأهــم كتبــهم هــو كتــاب   أقــدمها قبــل مثا الكنـــز العظــيم" (كنـــزا رب( ،
 : فيقــول املستشــرق األملــاني رودولــف  " كتــاب آدم"أو " الكتــاب العظــيم "ويســمى أيضــاً  

بعمليـة تكـوين اإلنسـان، إذ إننـا جنـد فيهـا             ) كنـزا ربـا  (اهتمت نصوص عديدة      (
آلدم، أي أن تكــوين " ســطونا"أو اجلســد ) بغــرا(التفريـق بقــوة بــني تكــوين اجلســم  

حصـــل مـــن قبـــل املشـــاركني  عمليـــة التكـــوين ومالئكـــة  " بغـــرا -آدم"جســـم، آدم 
عـامل  (الكواكب بأمر من اخلالق العظيم، حيث جند فيه مالمح من العـامل األكـرب                

 اجلســد مِــن قبــل أحــد الكائنــات النورانيــة، وال توجــد  " نشــمثا"وهبــوط ). النــور
أي مــنْ هــو الكــائن النــوراني، ومــع ذلــك نــذكر أمســاء  نصــوص موحــدة عــن ذلــك، 

أحد األثريي اهولني، عـدد مـن       " مندادهي"الرسل الذين يتعلق األمر هبم، وهم       
ال ميكن احلصـول   ". ادكاس زيوا "،  "جربائيل"،  "زيوا -هيبل"نفسها  " احلياة"األثريي  

ان، الـيت  على معلومات مـن النصـوص حـول تـأثري املعرفـة  عمليـة تكـوين اإلنسـ             
ــه يبــدو    قــدمياً قــد جلبــت مــن قبــل   " نشــمثا"تلعــب دوراً  هــذه املوروثــات، إال أنّ

 .)١()أو أحد الرسل اهولني" مندادهي"

بثاهيـل ومالئكـة الكواكـب كونـوا     :  تكوين جسـم آدم ( :ويقول أيضاً عن خلق آدم  
. وإرادتـه ) احلـي العظـيم  (، وبقـدرة اخلـالق     "أبـاثر "جسم آدم، بغرا، بإيعـاز مـن أبيـه          

، ملكـاً وهـو مثيلـه    "ملـك هـذا العـامل   "، ويعطيـه لقـب    "ابناً لـه  "يسمى آدم   " بثاهيل"
 .)٢()مثيل أباثر

                                                 
  .٢٠٥، ٢٠٤، ص النشوء واخللق  النصوص املندائية،رت رودولف كو-)١(
  .١٤١، ص النشوء واخللق  النصوص املندائية كورت رودولف، -)٢(
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فالنصان جليان أن آدم هو ملِك هذا العامل، كما سيأتي  األسطورة التالية، وأنّه        
جسـد  (مثيل للرب، وأن مالئكة الكواكب بأمر اخلالق العظـيم هـم الـذين خلقـوا البشـر          

ة مـن عـامل                 ) آدم جاء أحد الكائنـات النورانيـ وهو اخللق من الطني حسب كلّ الرتاث، ثم
وهـو  ) أبـاثر (أي الروح، وأُودِعت فيه ليصبح مثـيال للـرب          " نسمة"وهي  " نشمتا"النور بـ   

، وحيـث  واحـدة  أصـوات السـريانية   ) أو الطـاء (الفاطر، حيث الباء فاء، والثـاء والتـاء    
 .بث إيل، نفخة ا، روح ا، الروح الرباني" = بثاهيل"

 أكرب من املالئكة وليست آهلـة     ..  عن املندائيني أن كائنات نورانية       )١(وينقل البعض 
 =مــار" (ربيبوتــا -د -مــار" "رب األربــاب"، اهنمكــت  عمليــة اخللْــق بــأمر )أي أربــاب(

ــة/ســـيد والـــدال للتعريـــف واإلضـــافة  العربيـ ،ــة =  القدميـــة، وربيبوتـــارب الربوبيـ( ،
نفسه الذي تقدس   " بتاح/فتاح"وهو الفاتح، بادئ احلياة، وهو      " (افتاح إيل "أحدهم هو   

، وكـان   )عند عرب وادي النيل، والذي بدأ عملية اخللق األوىل  املاء، ثم علـى األرض              
ــاألحرى اإلنســان " (آدم"اخلــالق الــذي ملْ يــنجح  جعــل    وهــذا (صــباً، يقــف منت) أو ب

ــه   ــاً  )عنــد الســومريني  البشــر املُعــاقني  " أنكــي"يوافــق مــا فعل ــه مادي ، إذْ كــان خملوقُ
مـن عـالَم   " روح"لذلك فقد أُحضِـرت  ). أي ملْ يزود بنفخة الروح الربانية بعد      (بالكامل  

 وحسـب، بـل   األنوار وأُودِعـت  آدم وجعلتـه كـامال، فهـي ملْ تُسـبب  انتصـابه سـوياً           
م آدم أن يحـرر نفسـه        ). حـواء " (هوا"و وضعيته كشخص موحى إليه هو وزوجته         تعلـَّ

هـي  ) أي الـروح " (روهـا "و .وروحه كي تعود إىل عالَم األنوار تارِكةً اجلسد املادي خلفها 
 كائنـاً  ٣٦٠لقد هبط إىل هذا العالَم     : كيان غامض يدور بني اجلسد والنفس، ويقولون      

، ومنـهم   )وهو رب األربـاب، أو رب املالئكـة       (،  "ربيبوتا - د -مار"ياً كان على رأسهم     أثري
" أبــاتر رامــا"، و)جتلّــي الضــيا، حيــث الضــاد تُلفــظ زاي، التجلّــي النــوراني (هيجــل زيــو 

، )أي املُحيـي واملخلّـص  (، وحييـى  )الـرحيم /رمحـة، الفـاطر العلـي     : الفاطر، راما : أباتر(
معطيـة مسـات    " (سيمات هيا "، و )فتّاح الرب " (افتاح إيل "، و ) الضيا باهر" (هبرام زيو "و

، وكانوا يقومون بأعمـال إهليـة، وليسـوا بآهلـة، كمـا أنّهـم ليسـوا بشـراً، وليسـوا                     )احلياة
 . مالئكة

                                                 
  .٢٤٠، ٢٣٩، ص املركز-تاريخ سوريا احلضاري القديم أمحد داوود، :  انظر مضمون الفقرة-)١(
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  :"عندما رسم اآلهلة املدينة" أسطورة –خامساً 
هـي مـن   " اآلهلـة "مـة  سـبق أن قُلنـا أن كل      )١("عندما رسـم اآلهلـة املدينـة       "أسطورة

عنـدما رسـم اآلهلـة      "، فعبـارة    "األربـاب /القـوى "ترمجة النـاقلني، والتعـبري األنسـب كـان          
 :بإمكان ترمجتها إىل عبارات احتمالية كثرية هي" املدينة

 : ... عندما

 ..أسس  /وضع /فصل /صاغ /شيد /هندس /خطّط: رسم

ون  /لسـادة ا /املالئكـة  /املـدبرون  /القـوى  /األرباب :اآلهلة ون  /األثرييـالروحـاني/ 
  ..ملوك السماء /العلْويون

تعــين أقــام، بنــى، ســكن، ": مــدن" حيــث -املســكن /البنــاء /املقــام /البيــت: املدينــة
 ..بات

.  االحتمـــاالت نســـتطيع أن خنـــرج مبئــات الرتاكيـــب الـــيت تبـــدو مناســـبة تلـــكفمــن  
، والذي هو متامـاً قـول   ) األول-ملقاما / البيت- املدبرون- وضع-حينما(وبإمكاننا اختيار  

ــالَمِني    (القــرآن  لِلْع ــدى هكــاً واربــةَ م ــذِي بِبكَّ ــاسِ لَلَّ ــع لِلنَّ ــتٍ وضِ ، )٩٦:آل عمــران()إِنَّ أَوَّلَ بيْ
والذي هو نفسه جنة سكنى اخلليفة، آدم حينها، ومقام إبراهيم  زمنٍ آخر، ومقر أرواح   

كان هذا أول بيت مقدس يسجد  فيه، بيـت روحـاني أُنـزِل مـن     أبرار الناس  األرض،    
ة  الـنص وهـو املسـكن، لـذلك      " املدينـة "، مزار املوحدين، هذا البيـت هـو       )٢(ءالسما املعنيـ

 ني(جند ترتيلة لنصٍّ آخر تُقرأ للربى السومري١()إنليل  مسم(: 

                                                 
انظـر  " أسـطورة إيتانـا والنسـر   "سها يطلق عليها الـبعض     هذا النص اآلخر له تكملة، حتّى أن األسطورة نف         -)١(

  .، احلقيقة دون قناع، مجعية التجديد الثقافية االجتماعيةوعصى آدم: حبث
= إيـن   " إينمركـار " ، حيـث    "إينمركـار ورب أراتـا    "؛ و أسـطورة     ٦٢، ص   من ألـواح سـومر     صامويل كرمير،    -)٢(

األربـاب فيمـا    / ، تتخاطـب هـذه القـوى        )رب احلـرب  = األبطـال   صانع املعـاركني    : معركار(حارس، مركار   /عني
 ":إنانا"، وقوة اخلصب الكوني "إينماركار"بينها، بني القوة احلارسة 

 ( Let Aratta build a temple brought down from heaven) 
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 .  . . ةذات مظهر يبعث اخلوف والرهب) نيبور" (نفر "مدينة

 . . )اجلبل العظيم(هي املزار حيث يسكن األب " نفر"

 الذي يعلو" إيكور"منصة الربكة واخلري  معبد 

 الطود الشامخ، املوضع املطهر

 األب إنليل) اجلبل العظيم(أمريه 

 ، املزار السامي)٢("اإليكور"فقد أقام عرشه على منصة 

 . . . قدسة، مثل السماءاملعبد الذي ال تُرد وال تُبدل نواميسه امل

 ما من أحد يستطيع إدراكها" العمق"إن نواميسه املقدسة كنواميس 

 ..وقلب املعبد كاملزار القاصي وسر خفي كسمت السماء

 بيت إنليل، إنّه جبل اخلري العميم

 بيت الالزورد، املسكن السامي الذي يبعث الرعب  القلوب" إيكور"الـ 

 . . .ضاهيان السماءإن رهبته وخشيته لتُ

                                                                                                                        
 : راجع موقع 

 ( http://www.piney.com/BabEnAratta.html) 
، هو جبـل النـور، وفيـه املعبـد واملـزار القصـي الـذي أُنـزل                  "أراتا"البدء، حيث جبل    فواضح أن األسطورة تُحاكي     

 : هذا هو اجلبل املقدس الذي رحل إليه لوجال بندا جد جلجامش لطلب نصرة األرباب" أراتا"من السماء، و
A third epic, Lugalbanda and Enmerkar, tells of the heroic journey to Aratta 
made by Lugalbanda in the service of Enmerkar  
 ( http://www.piney.com/BabGloss.html) 

  .٦٣ أساطري آرام، ص – امليثولوجيا السورية،  وديع بشور-)١(
هــي حــور : وأور . اجلنــة/ هــي أشــجار الفــردوس : حيــث إيــك "  أور-إيــك "مركّبــة مــن " إيكــور" لعــلّ كلمــة -)٢(

أي إحجور أي املكان    " ورگْحإ"كما يمكن أن تكون     ". املسكن الفردوسي "اموع يعين   مغارة، ف / وغور، أي بيت  
 -أو هي كما تُرتجم إي. احملجور واملمنوع والقاصي وغري املُدرك واخلفي، متاماً كما تصفه الرتتيلة  عباراهتا    

  .والنص يقول هذا أيضاتعين فوهة اجلبل، " كور" إذْ ؛)"EKUR "Mountain-house(كور، بيت اجلبل 
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ة إن هذا النص العجيب آلبائنا القدماء الذين اعتنت هبـم اليـد      انيـدهتم،  الربوسـد 
هـي تلـك املدينـة الـيت  سـهل جنـوب             " نيبـور "لَيعج بالعلوم وينضح باألسرار، وليست      

العراق اخلصيب، كمـا يظـن املرتمجـون فليسـت تلـك مـزاراً سـامياً قصـياً وليسـت هـي               
ــة آدم      جــبال ع ــة، بــل هــي اجلبــل العظــيم حيــث جن  )١(ظيمــاً وال تبعــث الرعــب والرهب

ــرب    " إنليــل"املســمى ( ــه علــى صــورة ال ، )الــذي نفــخ فيــه مــن روحــه   ) إنليــل(أيضــاً ألنّ
                        اً وقصـيجـد ا ومهيـباملقصـود هـو مكـان سـامٍ جـد يـدرك ببسـاطة أن والقارئ للنص

ــوفري"، وهــو املكــان  "نفــر"جــداً، يســمى   ــه  " ال ــافورة"واخلصــيب وفي ــاه املقدســة،  " ن املي
   أي مسـجد وبيـت طاعـة حمضـة ال          " معبـد "، و "مـزار "هي نفسـها    " املدينة"فنالحظ أن

املـزار القاصـي   "وإن عبـارة   . سـامٍ " مسـكن "، و "بيت"، و "جبل"كبر وال معصية فيه، وأنّه      
املســجد  "تســتدعي  الــذهن فــوراًً مســمى قرآنيــاً هــو  " وســر خفــي كســمت الســماء 

احلقيقي واألصل، الذي  اجلنة أيضاً وعلى ذلـك اجلبـل والطـود الشـامخ،           " األقصى
 ".البحر املسجور"وأسفله " والبيت املعمور.. الطور "الذي يذكّرنا بـ 

 

 فماذا عن تلك األسطورة؟
إيتانـا  "أو  " عنـدما رسـم اآلهلـة املدينـة       ("إن أقدم نص هلذه األسطورة السـومرية        

سْروالن ("        وصـلنا مـن العصـر القـديم    البـابلي قد )وعثـر عليـه      )م. ق ١٦٠٠ -٢٠٠٠ ، 
موقــع مدينــة سوســة العاصــمة العيالميــة، كمــا وصــلنا نــص منــه آخــر مــن العصــر           

، ونــص ثالــث مــن مكتبــة آشــور بــين بعــل مــن     )م. ق١٠٠٠-١٦٠٠(اآلشــوري الوســيط  
كثر اكتماال ووضوحاً من بـني تلـك   نينوى يعود للقرن السابع قبل امليالد، وهو النص األ     

 ٢٦٠٠النصوص، وإن بعـض املـؤرخني أوصـل شـواهد هـذه األسـطورة ومضـامينها إىل                  
ا        ٢٠ قرنـاً إىل     ١٣أكثـر مـن     " مكتوبـةً "أي أن األسطورة دامت     . م.ق علَـم، أمـقرنـاً فيمـا ي 

 . شفوياً قبل ذلك كم دامت؟ فا أعلم

                                                 
)١(-      آخر يرينا أن ة حتديداً    " نفر/ نيبور" ونصهي اجلن)              لـق اإلنسـان بعـد، ويـومالوقت الذي ملْ يكن قد خ 

، فـالكالم هنـا   ٧٣ ص ،.ن . ، م وديع بشور") إنليل"مأهولة باآلهلة فقط، كان فتاها هو الرب     " نفر"كانت مدينة   
جنوب العراق الـيت بنيـت بأيـدي ذريـة اإلنسـان بعـد           " نفر"، فهي ليست إذاً مدينة      عن اجلنة قبل وجود اإلنسان    

  .خروجه من اجلنة ببضع عشرات آالف من السنني 



 

 

130 

رخيية أو أدبية أو جزئية عابرة، أو لتمرير فهـم أو  وعلى خالف الذين قرأوها بعني تا     
) ويعنـون أنّهـم غـري عـرب     ()١(حتليلٍ معين على السومريني الذين زعموا أنّهم غري سـاميني   

فكانت شواهدهم من هذه األسطورة وغريها بالتعلّق برتمجـات خاطئـة ملفـردة أو أللفـاظ                 
 . )٢( تشويقية أو خرافيةوعبارات منها، وخالفاً للذين ظنوا أنّها أسطورة

 فهم ما تقوله األسطورة، ببساطة األولني، الذين كانوا         -بإجياز شديد  -سنحاول  
قرييب العهد باإلنسانية األوىل، وكانت احلقائق واالعتقادات والطبيعـة تشـغل مسـاحة             

ــى األدب الشــعيب إ     ــهادات، وال حتّ ــنظريات وال االجت الّ أذهــاهنم، ال االفرتاضــات وال الت
 .كقالبٍ خيدم السلوك والدين وتعليم االجتماع والنظام

وكانوا يجسدون الفكرة ويموقعوهنا  حياهتا حسب حمسوساهتم، كـانوا بعيـدين            
                   يعيشـوا الطبيعـة، فأمسـاء ا عن التجريد ألنّه يسمو عن الطبيعـة، وهـم يريـدون أن

د بـاهلواء،       احلسنى تتّخذ لديهم تشخّصات طبيعية لتناول الفكرة، ف        جسـاللطيف قـد ي
والرحيم قد يجسد باألم، واملعاقب قد يجسد لديهم بالرعد والـربق، وسـنلفى  هـذه            

وهي تقوم مقام القيوم، الشهيد، القائم على كلّ نفس مبا          ) مشش(األسطورة الشمس   
كســبت، العــادل، وجــه ا الــذي أينمــا نــولّي جنــده، الكاشــف بنــوره لكــلّ خــبء، هكــذا  

وســننقل الــنص، الــذي هــو عــن ترمجــة   .بغــي أن نفهــم ترميــزاهتم لــئال جنحــف هبــم ين
كمـا هـو موجـود بنسـخ قريبـة  كتـب             ) سلسـلة األسـاطري السـورية     (غربية، من كتـاب     

، كمـا  اهلـامش، وموجـودة جمملـة          ٢٥١فراس السواح، وسومر أسطورة وملحمـة ص        

                                                 
 السومريون غري ساميني فعال، لكن ال على النحـو املزعـوم، فهـم يقصـدون أنّهـم غـري عـرب أي ليسـوا مـن                           -)١(

اس مجيعـاً هـم            هذه املنطقة، بناء على التقسيم االستش      النـ بعد تعميم فكرة توراة الكهنة وأن راقي االستعماري
مــن أبنــاء نــوح ســام وحــام ويافــث، لكــن احلقــائق تُكــذّهبم إذْ الســومريون قبــل ســام، وهــم عــرب، ولــيس النــاس   

  ).ع(مجيعهم أبناء نوح 
إمكانـك أن تعثـر علـى مثـل      البعض عدها خرافة لعسر تفسريها لديه وعدم وجود تـرابط بـني جزئيهـا، وب         -)٢(

قــاموس اآلهلــة رولينــغ، . بــوب، ف. هـــ.إدزارد، م. د: هــذا الــرأي لــدى بعــض املرتمجــني الغــربيني مثلمــا هــو  
ضـمن  . ٢٥١، صسـومر أسـطورة وملحمـة   ، وقد أوردهـا أيضـاً فاضـل عبـد الواحـد علـي،               ٦٠، ص   واألساطري

  .فرع القصة اخلرافية
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 وغريهـا مـن مصـادر، بـل يسـتطيع      ٢٢٧ كتب أخرى كما  امليثولوجيا السورية ص       
 ):ETANA MYTH(املرء العثور عليها  اإلنرتنيت باسم أسطورة إيتانا 

 

 :النص األول

 . . . وضع اآلهلة خمطّط املدينة

 . . . وأسس اآلهلة املدينة

 . . . وضع اآلهلةُ أساساهتا

ــق( ــي  أحــداث مضــمون األســطورة يحــاكي   : التعلي ــي جاعــلٌ   "املشــهد القرآن إنّ
ــة األرضــية   "رض خليفــةاأل منا   املهيــأة، واملدينــة هــي اجلنكمــا قــد للخليفــة األرضــي 

أعاله، بعد استقرار األرض بكلّ موجوداهتا وأساساهتا اليت هيأهتـا املالئكـة املـدبرون،              
أو " قِـوى "ونـرى أن الرتمجـة املُثلـى واألصـح كانـت            " آهلـة "وهي اليت تنقلها الرتاجم أنّهـم       

 السالف واآلتي و كلّ النصوص، أما تعليقنا على الباقي فسنضـعه             النص " أرباب"
 .)أمام أسطر النص، بإجياز مبالغ فيه

املالئكـة   /السـادة األنقيـاء   : )١(أنونـاكي ( :واآلهلة الكبـار أنونـاكي حمـددو األقـدار        
 .")يوم القدر"األطهار، يحددون األقدار  

األربــاب، حيــث اجلنــة  /جممــع املالئكــة(د تــذاكروا وهــم  امــع بشــأن الــبال 
 .)األرض: األرضية املقدسة واملركز، والبالد

املــدبرون مــن ســادة املالئكــة الــذين  ( مــع آهلــة الكــون الــذين خيلقــون كــلّ شــكل 
  .)خلقوا األرض وهيأوها، وخلقوا الكائنات

اجلــن الزائــرة األرض -صــنف املالئكــة( مهيبــة كانــت االجييجــو  نظــر البشــر 
 .")أجيج"منذ القدم، وهي متأججة " حجيج"

                                                 
  .ةلذوات الشريف، االذاتنقي، طاهر، فهم أنقياء :  ناكي – ذوات/ أنوات أنا، ذات، ومجعها - أنو-)١(
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اني، رأس السـنة،          ( لقد حددوا للبشر عيد رأس السنة      ء اليـوم الربـكـانون   ٢٥بـد 
 .)١()األول، يوم القدر، بداية اإلنسان

موجـود، لكــن كبـهائم ذكيـة، دون خليفــة    " البشـر (" دون أنْ يعينـوا ملكـاً حيكمهــم  
 .)وملك

 فلم يكن حتى ذلك الزمان 

ملْ يوجد، وال حضارة، وال عقل مفكّر مـدبر، يصـلح    " آدم"أي  (  عمرةٍ أو إكليلٍ   من
 .)لتاجٍ وعرش

 وال من صوجلان مرصع بالالزورد

 ).العرش هو املدبر، اخلليفة( وال مِن عرش قد أقيم حتى ذلك احلني

 وكان اآلهلة السبعة 

ملالئكـة وال يؤبـه     البشـر فصـيل غـري مـذكور لـدى ا          ( يوصدون األبواب وراء البشر   
 .)له، وال اتّصال معه

 و األماكن املأهولة

ة املأهولـة باملالئكـة، لـيس بعـد،                (كانوا يوصدون األبـواب    البشـر مل يـدخلوا اجلنـ
 .)إنّما بدأ ذلك بآدم فقط

ـــة ( وكــــان االجييجــــي حييطــــون باملدينــــة حيطــــون باجلنـجــــة ياملالئكــــة املتأج
ملئــت حرســاً شــديداً  " و"وامللــك علــى أرجائهــا "رآن كمــا قــال القــ  ،الســماوية/األرضــية
 .)"وشهباً

     و هذه احلالة 

ــة، ودور   (كانــت عشــتار ترغــب  إجيــاد راعٍ للبشــر    ــوة " عشــتار"هــو اخلليف كق
اخلليفةواضح، ألن نسل بشري (. 

                                                 
  .، عيد اخلليقة، مجعية التجديد الثقافية االجتماعية ليلة القدر: راجع حبث-)١(



 

 

133 

هـي قـوة اخلصـب، والتخليـق،        " نـا ينإعشـتار أو    (" فكانت تفتّش عن ملك للـبالد     
 .) املوكولة بأسباب الطبيعةاملالئكة الصافةد قوى أحوالنسل، هي 

تبحـث  " عـني السـماء   "أنينـا وهـي   مبعنى أن   (  إجياد ملك البالد   " أنينا"وترغب  
 .)، خليفة الرب  األرضلألرض الزاهية، والطبيعة األرضية، عن ملِكها

وا أي بــني املالئكــة إن كــان (  التحــري عــن عــروشٍ  الســماء  " إنليــل"فأخــذ 
 .)١() والتدبريلمدبرل والعرش هو ،يصلحون كخليفة ومدبرين

إنــا عرضــنا (وحياكيــه املشــهد القرآنــي  ، ففــتّش  كــل مكــان عــن عــرش امللــك  
 ).ومحلها اإلنسان. . األمانة على السماوات واألرض واجلبال 

أن روحـاً أُحضِـر مـن       : "يقـول املنـدائيون   ( )٢(ألنه مل يكن بعد من ملك  البالد       
 .)لتُودع  آدم الكامل" عالَم األنوار

بــالروح مــن الســماء إنليــل رب الــروح نــزل  (وعندئــذ نزلــت امللكيــة مــن الســموات
 .)، بعد نفخه بالروحوبأمرِ جعل اخلالفة  أحد البشر

مــن البشــر ســيخلق إنســاناً ملكــًا لــألرض،   ( فقــرر إنليــل أن خيلــق ملكــاً للــبالد 
 .)ونسله سيكونون أرباهبا ومدبريها

 

 : نصوص وادي النيل–سادساً 
طْـع شـأفة   قَنفسنا أمـام   قبل امليالد، فنجد أ أما  وادي النيل  األلف اخلامس      

اهلمجية، وتكـريس نظـام األسـرة بـدالً مـن شـريعة األمومـة، فتقـول سـيدة وادي النيـل                      

                                                 
ويحمِلُ ( هبذا نستطيع تفسري كثري من اآليات غري املفسرة إالّ باعتسار وتكلّف وجمافاة للعربية املبينة مثل                 -)١(

ــــ ــــةٌعـ انِيـئِـــــذٍ ثَمموي مقَهفَـــــو ــــك بـر شلَـــــى  (، )١٧:احلاقـــــة)(رــــةٌ ع اوِيـخ هِـــــيــــةٍ و يـلَـــــى قَرع ــــر ــــذِي مـ أَو كَالـَّ
) ٤٢الكهـف  ( فعروشها هم أهلها املدبرون هلا وتقوم هبم،  هـذه اآليـة و الـيت مثلـها           )٢٥٩:البقرة)(عروشِها

  ).٤٥احلج (و
ومل يكـن قـد ظهـر بعـد بـني الكائنـات مـن اتّسـم            ( عـن هـذه املرحلـة        مسـخ الكائنـات    كتـاب     يقول أوفيد    -)٢(

ثم كان أن خلـق    . بطابع اآلهلة، وكان جديراً بأن ميلك الذكاء اخلارق الذي يتيح له أن يكون سيد سائر اخلليقة               
  ).اإلنسان
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أة الكاهنـة،       " حـاز "مِـن الفعـل     " حيزيـت "، وهـي    )Isis(إيزيس  ) مصر( رة املُنبـ أي املُبصـ
مـزة  باإلبداالت بني احلاء واهلمزة، ثـم اهل    ) عزى(اليت منها مست العرب أحد أصنامها       

ــأْ وحــاولْ أن " اِحــزى"والعــني، ومــا زلنــا  هلجتنــا العاميــة نقــول   وتنب ــن وتكه ــن أي مخِّ
إنّــين أنــا ": ( ألدولــف إرمــان-ديانــة مصــر القدميــة "تعــرف، والــنص جيــده القــارئ   

إنّـين أنـا الـيت تشـرق      .. إيزيس عاهلة البالد مجيعاً وقد تعلّمت علـى يـد هرمـز،          
أنا اليت يسميها النساء ربة، من أجلي قد شيدتْ مدينة بوسـطة، إنّـين              جنمة، إنّين   

أنــا الــيت فتقــت الســماء وبينــت مســالك النجــوم، واخرتعــت املالحــة، وعقــدت بــني    
الرجل واملرأة، وقضيت بـأن حيـب األبنـاء آبـاءهم، لقـد وضـعت مـع أخـي أوزيـريس             

)Osiris اً ألكــل ) وتعــين الــوزير" آزر" مــن الفعــلالنــاس األســرار ! البشــرحــد وأريــت
اخلافية، لقد أدلت دولة الطغاة ومحلت الرجال على حب النساء، وجعلت العدالـة    

 .)١()..أقوى من الذهب والفضة 

                                                 
  : ٥٥٩، صديانة مصر القدمية أدولف أرمان، -)١(

(I am Isis, mistress of the whole land. I was instructed by Hermes, and with 

Hermes I invented the writings of the nations in order that not all should write 
with the same letters. I gave mankind their laws, and ordained what no one can 
alter. I am the eldest daughter of Kronos. I am the wife and sister of the king 
Osiris. I am she who rises in the dog star. I am she who is called the goddess of 
women. I am she who separated the heaven from the earth. I have pointed out 
their paths to the star. I have invented seamanship . 
I have brought together men and women. I have ordained that the elders shall be 

beloved by the children. With my brother Osiris I made an end of cannibalism. I 
have instructed mankind in the mysteries. I have taught reverence of the divine 
statues. I have established the Temple precincts. I have overthrown the dominion 
of the tyrants. I have caused men to love women. I have made justice more 
powerful than silver and gold. I have caused truth to be considered beautiful .. I 
assigned to Greeks and barbarians their language . . . I established penalties for 
those who practice injustice). 
Refer to: 
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 أكل حلم البشر

                                                                                                                        
http://www.mystic-mysteries-
magic.com/mysteries_egyptian_invoke_isis.htm 
http://duke.usask.ca/~niallm/252/Diodisis.htm 
http://www.sacred-texts.com/eso/sta/sta10.htm 
http://azothgallery.com/alchemical/k_damiani_sophiasoul.html 
and others  
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ة كانـا سـائدين                 فقد ن مـن آثـار اهلمجيـن رئيسـيارة إيزيس أمـريأكـل  :  أثبتت البص
ة أو التـأثّر هبـا إذاً           .اج العشـوائي  حلم البشر، وشـريعة اخلصـب والـزو        فاحلالـة اهلمجيـ

،  ظاهرة أكل البشر، ولوحقت آخـر فلولـه ووضِـع حـد لـه  بـالد                 اًكان إذّاك موجود  
العرب قبل سبعة آالف سنة، لذلك ليس غريباً أن نرى أن العربي ليس  ثقافتـه أكـل     

أحيــب أحــدكم أنْ يأكــل حلــم   (حلــوم البشــر، وأن القــرآن يوضــح طبيعتــه اإلنســانية،  
، بل العربي ال يأكل جواده، إالّ تضحيةً وكرماً،  حـني نـرى          )أخيه ميتاً فكرهتموه  

ر عـن شـدة جوعـه بقدرتـه علـى أكـل                          عبـاملـرء ي الغرب استسهاالً هلـذا األمـر لدرجـة أن
 :حصان

(I am so hungry I could eat a horse) 

ة بعـادة أكـل حلـ        أما ى       اهلمجيـم البشـر فتُسـم)Cannibalism(       وكانـت مـن فـرط ،
شــيوعها  الغــرب أن دخلــت  صــميم نــوادرهم وفكاهــاهتم، ففــي حــني ال نــرى      
ــى النقــيض  طرائــف الغــرب جنــدهم         ــه هبــذه العــادة، فعل ــاً يتفكّ طرائــف العــرب باب

 .وين اتمع، ألنّها جزء من الثقافة ومن تك)١(يفردون آلكلي حلوم البشر باباً للنوادر

                                                 
 :  من تلك النوادر -)١(
-   هــا قــائالالبشــر دخــل مطعمــاً فــأتى لــه اجلرســون بقائمــة الطعــام، فرد مــن آكلــي رجــال ائــتين بقائمــة : ( أن

 )! املدعوين
 ). كم مرة قُلت لك، أنّه ليس من األدب أن تتكلّم وشخص  فمك: (م ابنها قائلة له ونصحت األ-
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 منوذج لواحدة من مئات الطرائف اليت ال جندها  ثقافة أمتنا
 

 بـني   اً حيـث ال عقْـد خمصوصـ       -كما بينت إيزيس   -أما ظاهرة األمومة واخلصب     
قبـل   -الرجل واملرأة، وال دور لآلباء مع أبنـائهم، فكانـت سـارية أيضـاً، إذْ كـان التكـاثر                    

 أي مل يكن هنـاك زواج وأسـرة، فاإلخصـاب كـان السـالح       عشوائيا -انتقاء آدم اإلنسان  
ال الـذي كـان ميلكـه ذلـك اجلـنس البـدائي  تلـك الضـرورات والظـروف                الوحيد الفعـ

ومـا وجـدت املعـايري     .القاسية، حني ملْ تُوجد وال تُوجد معايري أخالقيـة غـري البهائميـة         
خـالق تتطـور حسـب املفهـوم األول     األخالقية إالّ بآدم وبعـد املعصـية أيضـاً، فبـدأت األ      

للمعصـية األوىل مـع تطـور اإلنسـان عـرب املراحـل الـيت مـر هبـا وجتاربـه واختبـار وعيــه            
 .ونُظم اجتماعه

فنظر اإلنسان إىل ضرورة التكاثر ليسود على سائر املخلوقات األخرى والعنصـر             
الــذي مثلـه مثــل  البشـري البــهائمي اآلخـر الــذي كـان مزامحــاً وموجـودا بكثــرة أيضـاً، و     

ســائر الوحــوش آكلــة اللحــوم البشــرية وغريهــا، بــل كــانوا يصــطادون بعضــهم الــبعض،   
 بقي هذا النوع إىل اليوم  الكهوف البعيدة  كل األحناء، وقد يتعلّم قليال من            ربماو

                                                                                                                        
-          ه متسـائال اه؟ أجابتـه       :  ودخل الطفل اجلـائع علـى أمـ تك : مـا غـذاؤنا اليـوم يـا أمـأوه، : فـامتعض متأفّفـاً  ! جـد

  !هذه مناذج من طرائفهم"!!! جدتي جدتي"ألسبوعٍ كامل، كلّ يوم الغداء نفسه، 
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اإلنسان كما يتعلّم أرقـى احليـوان وأذكـاه بعـض الشـيء، لكنـه خيلـو مـن الـروح الـواعي                       
 نظــام تدشــني حتــى بعــد طريقــة التكاثريــة اله هــذتوقــد اســتمر( ..لســويكاإلنســان ا

 أغلـب املنـاطق   األسرة، فقد كان اخلصب واجباً والعقم لعنةً، وملا كانت احلقبة أموميـة     
 فلم يكن تنسب األبناء لآلبـاء بـل لـألم، إذ كانـت              اليت ملْ تطأها أقدام أنبياء ومرسلني،     

 . الفكـر السـائد آنـذاك إىل مرحلـة إيـل الـذكوري       قبـل حتـول  أنثويـة رمز لقوى   " عشتار"
    ة،               " إيزيس"لذلك جند أنالشـرائع اإلنسـاني ئـة، هـي الـيت أرسـتارة أو املتنبوهي البص
 : )١(تُــوت /ْتحــوت /إتْحــوت /حِتْحــوت"معهــا، املســمى لــديهم " إدريــس"بتســديد الــنيب 

Thot/ Thoth " قــال درس  " إدريــس"أيضــاً، وهــو  " إخنــوخ /خنــوخ"وهــوــه كمــا ي ألنّ
ولعلّهـا مـن كونـه معلّـم الرمـوز          " Hermes: هرمز/ هرموز"الكُتب، وهو أيضاً املُسمى     

ز، أو هـي هـاء                    "رمـوز  -هــ "هِرمز أو   (واحلكمة   مـا هـي إقـالب عـن األلِـف إر واهلـاء إمـ ،
ــالم لــدينا، حســب اللّهجــات القدميــة       ــاأللف وال ــف ك ــمي مضــيق  ) التعري هرمــز"وس "

 .)٢(امسهب

                                                 
)١(-      ن باسم النيبتوت  / حتوت" إدريس" صار التيم) بادئـة  أمسـاء ملـوك        )أي ذو اإلحاطـة بـالعلوم     : حتـوط ،

آمـني، مـني،    ": آمـون "عني أخ أي املُعين والرقيب من الصاحب ا، وا          " = عنخ"و" توت عنخ آمون  "مصر، مثل   
  .مينا، معن، أي املعنى احلقيقي للوجود

أن (آثــاراً لــه  املعمــورة، وجعــل أصــله ســومرياً فيقــول  "ض البــاحثني أثبــت أمســاء أخــرى لــه، و  بــل أن بعــ-)٢(
   ــا "هــرمس هــو امللــك الســومري ــم مدينــة  " إيفيــدواكس"ويســميه بــريوس  " أنســيبازي أنّ قبــل " ســبار"الــذي حكَ

د، ورحــلَ غربــاً إىل مصــر املعــارف والعلــوم ونشــرها شــرقاً إىل فــارس واهلنــ" إنكــي"الطوفــان، وتســلَّم مــن اإللــه 
وربمــا يكــون قــد بنــى األهــرام، ولكنــه علَــم الســحر والطــب والعرافــة " إدريــس"و"  تــوت-هــرمس"وســمي هنــاك 

م العلـوم للبشـر كلّهـا، ويرتقـي            .. واحلكمة للمصـريني    وبـذلك يكـون هـرمس السـومري أول عـالِم موسـوعي علـَّ
التاريخ الديين  ١٠٥، ص ميثولوجيا اخللودخزعل املاجدي، ) هرمس إىل مرتبة النيب.  
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 ، حيمل اللوح والقلم، عند عرب وادي النيل وإخنوخوهو إدريس وهرمز) حتوط(املعلَّم الرباني 
 

   :"Cadmosقدموس " قصة األمري العربي –سابعاً 
      ة األمري العربيونقرأ  الرتاث  قص" قدموس الفينيقيCadmos "   ابـن امللـك

ة الفينيقيـة، الـذي راح يبحـث عـن            أجينور، وهو الذي علّم اإلغريق احلضارة      واألجبديـ 
ميت القـارة بامسهـا،               " عروبة"أخته األمرية    أو أوروبا حسب أسـطورة اإلغريـق والـيت سـ

مع أفـراد مـن عشـريته لبنـاء مدينـة           ) اليونانية اآلن (حينما ذهب إىل شبه جزيرة املورا       
) أبولّـو ( معبد البعل    ) Delphiديلفي  (، كما أشارت عليه العرافة      Thebes" طِيبة"

ــع بقــرة وحيثمــا غــرزت أرجلــها فــاألرض تصــلح لبنــاء املــدن، فبينمــا كــانوا يبنــون      بتتب
ة  (شعروا بالعطش   " مدينة طيبة " فأخـذوا يبحثـون عـن املـاء وذهبـوا إىل           ) حسب القصـ

وكان العرب األوائل يطلقـون علـى السـاللة     (")١(املغاور والكهوف فخرج هلم أبناء التنني 
                                                 

؛ حتوي صفحات عن مـوجز ألسـطورة   ٤٣٨ – ٤٣٤، ص    أساطري آرام  –امليثولوجيا السورية    وديع بشور،    -)١(
  .  قدموس
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ــة، وأشــهرها     اهلمج ــة أبنــاء التــنني وســاكين اجلحــور واملغــارات واألفــاعي وأبنــاء احلي ي
ات و األدعيـة أيضـاً، وهـم جيـل               )١(الصـقالبة  /وأشدها هم الصـقالب    كمـا  املرويـ 

مــن البشــر هنــم شــره أكــولٌ قصــري القامــة عــريض الوجــه والفكّــني يســحق العظــام هبــا، 
 -أي هذا الصـقالب  -ال األوروبي و الغرب وهو وهذا الصنف كان موجوداً  الشم 

الذي خرج إلـيهم مـن الكهـف، ودارت معركـة بـني هـذا النـوع مـن اهلمـج وبـني قـدموس                 
ته وقتْلـه       )٢(")ومجاعته حتى أنّـه قُتـل مـن مجاعـة قـدموس العـدد الكـثري                قصـ لـتوحتو 

 .)٣(التنني ونثر أسنانه وبنائه املُدن إىل أسطورة ورمز

                                                 
ــقلب-)١( ــقالب- صـ ــقالبة :  الصـ ــول، الصـ ــاس   : األكـ ــن النـ ــلٌ مـ ــر     تُتـــاخمجيـ ــني بلْغَـ ــزر بـ ــالد اخلـ ــم بـ  بالدهـ

   .٥١٤ ، صحميط احمليطاني بطرس البست. وقسطنطينية
ــيلمٍ أجــنيب امســه      -)٢( ــارك،  ف ــاة هلــذه املع  The Thirteenthاملُحــارب الثالــث عشــر   ( جنــد حماك

Warrior(     أنطونيو بانديراس " بطله املمثّل األسباني"         هــ ٣٠٩أمحـد بـن فضـالن       "، وحيكي عـن بطـل عربـي "
ة مـن سـكنة الكهـوف الـذين        يذهب مشاالً ويقاتل مع بعـض الفرسـان الشـجعان قبائـل             شـة البدائيـاهلمـج املتوح

  .حتكمهم شريعة أمومية متخلّفة
)٣( - When Cadmus left Delphi, he soon ran into a white cow. He followed her a 

long way, over hill and mountain, through valleys and across rivers. Finally, the 
cow lay down on a knoll in the middle of a large plain-the perfect spot for a 
walled city. Then Cadmus sent one of his men to get water from a nearby spring. 
While he was gone, Cadmus sacrifice the cow to thank the gods. When the man 
he sent never returned, he sent two more men to see what had happened. They 
did not return either and he sent the rest of his men, a few at a time, after the 
others. Finally, he was left alone and went to see for himself what was keeping his 
men. When he reached the spring, he saw a dragon guarding the spring. At first, 
Cadmus was afraid it would eat him too, but the dragon was very sluggish and 
sleepy after eating so many men and Cadmus slew the dragon easily. 
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 )املرموز له بالتنني(قاتل اهلمج قدموس ي
وهـذا النـوع مــن البشـر الصــقالب هـو الـذي نــراه  اإلنيـاذة أيضــاً، فحـني ذهــب        

 نــراهم )Attica (عتيكــة  مــع مجاعــةأي املعــني،) Aeneasإينيــاس " (عنيــا"الكــاهن 
قالب آكـل حلـوم البشـر            د لقـ : ريجـل اإلنيـاذة    ف و كتـاب  . يصطدمون هبذا البشـر الصـ

 ومجاعته النازحني إىل هنـاك بـالكثري مـن أحـوال الـبالد،            " عنيا"ان يخرب   فإيشرع امللك   
وكيف كانت  األيام املاضية مأهولـة بشـعب متـوحش يعـيش عيشـة الوحـوش، فقـال                   
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ملّا هرب رفاقي من هذا الشاطئ اللعني تركـوني  كهـف الصـقالب وهـو خميـف              : هلم
جسـمه، يتغـذّى بلحـم البشـر، وقـد          اهليئة، وحشي املنظر قـد جـاوز احلـد  ضـخامة             

رأيــت هبــاتني العيــنني كيــف مــد يــده وقــبض علــى اثــنني مــن رفــاقي وســحقهما علــى        
ه حنـو فمـه               هـذه هـي صـورة      ". احلجارة سحقاً، أجل لقد رأيت أطرافهمـا متنـاثرة تتجـ

الصـقالب ســاكن الكهـوف  أوروبــا، قبــل هجـرة العــرب األوائــل إليهـا هنــاك  زمــن     
املـيالد،  ل   قبـ  ١٣٠٠ شبه جزيرة املورا و زمن الطرواديني حبـوايل          قدموس وقبله،   

 ).كان هذا الكائن هناك ولعلّ تكوينه النفسي ما زال هو السائد

 
 

 صورة ختيلية للهمج آكل حلوم البشر

 

       األمري العربي ن  أوروبا اليت كان يسكنها الربابـرة    " قدموس"بل إنّنا نرى أندشي
ــن  حاضـــرهتا آنـــذاك واهلمـــج آنـــذاك، ي ل مبـــادئ األســـرة والـــزواج " اليونـــان"دشـأو
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وبنيــتْ مدينــة  (١١٦ص " مســخ الكائنــات"املســجل، فيقــول أوفيــد الرومــاني  كتابــه 
ــد "طيبــة" ج النبيلــة   " قــدْموس"، ووجابنــة " هرمونيــا"الســعادة  منفــاه، فقــد تــزو

أسســوا تقاليــد األســرة، .  .نــات الــرب مــارس، والربــة فينــوس، وأجنــب منــها أبنــاء وب
ة بـني أفرادهـا        ني،             )وأرسوا روابط احملبـة تعنيـان السـادة املعلّمـني واملـرب والربـ والـرب ،

 .)١(وإن فهمها الرومان خطأً فألّهوا شخصياهتا

الـيت يعـود    ) ع(وهو نـوح    " )٢(أتراخاسيس"أصداء اهلمجية أيضاً  أسطورة       ونرى
د            م،  . ق ١٧٠٠تدوينها إىل    يـة   "والذي حسبما يلوح مـن امسـه أنّـه عـأتـرا " (حـامي الذر :

يدعو إىل شـريعة إيـل، ال       ) ع(حيث كان   ) خاشِش، أي حمتفظ، مخبئ   :  خاسِس - عرتة
اهلمج من جهة ثانية، فهو هبذا صائن النسـل     أشباه  اإلباحة مِن جهة أوىل، وال معاشرة       

ي حصل  املنطقة وأباد اخلاطئني واهلمج اإلنساني، وهو باعتبار الطوفان املُهلِك الذ    
ار وإجنـاء األخيـار ونسـلهم معـه،                       بدعائـه علـى الفجـ هو أيضاً صـائن النسـل اإلنسـاني

البـابلي، وهـو    " أتراخاسـس "وقد حظي نوح بعدة أمساء حسـب ثقافـة األسـطورة، فهـو              
 /أوتنبشــتم"وهــو لــدى البــابليني أيضــاً  ،)الصــدارة (درصــ اليذ: الســومري" زيوســدرا"

 . حائط وراعي النفوس" نفشتم -أوت

اللّـــوح الثـــاني؛ أن ا امـــتحن البشـــر بـــالبالء " أتراخاســـس"جنـــد أن  ملحمـــة 
ت األرض الظـروف القاسـية، فعـاد البشـر املُهلَكـون بعدئـذٍ بـاإلغراق إىل                 واجلوع، وعمـ

 سـواء أكلـوهم     ،)٣(حيث صاروا يأكلون بعضهم البعض ويـأكلون أبنـاءهم        " شريعة اهلمج "
 .مادياً أو هو رمز حلالة التوحش والظلم

                                                 
  .٤٣٥، ص  أساطري آرام-امليثولوجيا السورية وديع بشور،:  راجع بعض التفاصيل -)١(
كما وصلتنا هبذا التصويت، حيتمل مع اإلبداالت الصوتية بني السومريني أو الغربيني، أن             ) هاسِس-أترا (- )٢(

حاسِس، أي أكثـر النـاس إحساسـاً ودرايـة بـالرب ومـا       - أدرى -ب. خاشِش، أي احملتفظ بالنسل   - عرتة -أ: تكون
سـالم علـى نـوحٍ        (اء كما أثنـى تعـاىل       خاصِص، أي املخصوص باإلطراء والثن    - إطرا -ج. يرضيه وما يسخطه  

 ).  العاملني
)٣(- When the sixth year arrived, They served up a daughter for a meal, Served up 

a son for food .  



 

 

144 

 

  :ة  الرتاث السومري والبابليـة اإلخصابيـالقوة الكوني –ثامناً
ــة اإلخصــابية     وضــعلقــد  ــاً للقــوة الكوني ــاً خاص ــابلي موقع  الــرتاث الســومري والب

تعـين العـني، أو عـني العنايـة، أ          ) عينـان (وهي  ) إنانا(ها  اومس و عـني آن، أي عـني   سـواء
هلــا ألنّهــا تبقــى كاحلارســة الرقيبــة  ظلمــة اللّيــل   " كوكــب الزهــرة"الســماء، ورمــزوا 

 ، وهـي أفروديـت    )الفـانوس  (، فهـي فينـوس    )١(شرقاً أو غرباً إذا غاب الشمس أو القمر       
ة    )أي مظهر اخلصب  /أنف الروضات ( مدميـة العـرتة        (، وهي عشتار األكاديـ عشـتار أي

أو سـيدة السـماء لـدى    " أنتا" األوغريتية أي العناية وقوة اخلصب، وهي   وعناة )والنسل
وهي العني الراعية املزهرة سواء  السماء أو األرض، هـي           " األنثى"هي  " أنتا"مصر، و 

األم، القوة الكونية املخصبة، تعنى باخللْق وباجلمال والزرع والنسـل واخلصـب والـزرع              
      اً م -ومظاهر احلياة، وملْ يكـن د ميتـهن      ) النسـاء ( أدلّ مـن األنثـى       -فهوميـ كرمـزٍ جمسـ

هذه الوظائف أو له هذه املخايل والسمات العظيمة، من توليد واعتنـاء بالذريـة وإدرار              
عطــاء، ومــن اعتنــاء حبقــول الــزرع، ومــن مجــال وزينــة وتــورد، فقــاموا    حنــان وحــب وو

فهـوم فكـري ال حقيقـي، أي        كم" أنثـى " على شكل     هذه القوة اجلاذبة املخصبة    يرمسون
كتمثيل ذهين، ككلّ الرموز اليت نرمزها اليوم  كلّ العلوم، بل كما نكتب رمز اجلاللـه     

)ن لنــا نظامــاً تواضــعياً اتّصــاليا وتواصــلياً  منظومــة أفكارنــا         ) اونلفظــه، لنكــو
 .وأحاسيسنا ومعتقداتنا، ليس إالّ

ــت؛ أف -أف( تعــين وجــه أو مظهــر اخلصــب   :فأفروديــت هــو األنــف  : أنــف/رودي
 ).روضة:  روديت–والوجه واملظهر 

                                                 
ر مركـزك بكـلّ جـالل بالنسـبة إليهـا، األكثـر               "عشتار النجـوم  "وليكن امسك   (  نشيد عن عشتار      -)١( ولْيتغيـ ،

ــر مقامــك بكــلّ احــرتام، إىل املقــام األمســى، وحتّــى عنــد حراســة ســني    ملعانــاً القمــر(، وليتغي (ومشــش ) أي أي
سلسـلة األسـاطري   رينيـه البـات وآخـرون،      ) ، ليكُن سـناؤك مشـعاً، ولْيتـوهج مشـعلُك،  كبـد السـماء              )الشمس
  .٢٨٥، ص السورية
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ــة  وعشـــتار األكاديـ)Ishtar()صـــوت  :)١ دميـــة النســـل والعـــرتة، حيـــث أنتعـــين م 
ــل   ) ش(احلـــرف  ــم  الفعـ ــا أنّهـ ــة، وكمـ ــداد والدميومـ ــاغوا )قَلَـــب(يـــوحي باالمتـ ، صـ

ها العـرتة أي السـاللة،     ومنـ ) عـرت (هـي   ) عشـرت (أي تقلّب تقلّباً متواصـال، فـإن        ) شقلب(
 ـــة، فصـــارتة اإلدامـــة ذاتيقـــو ة املســـئولة "عشـــرت"جعلـــوا الشـــني وســـطها، ألنوالقـــو ،

ــت والئمــت بــني األزواج       "عشــتار" ــة الــيت جاذبــت ومازجــت وجامع ة احليويــو ، هــي الق
فألقحتها وأخرجت كينوناهتا وأدامتها برعايتها ونواميسها، فهي القوة اليت جتذب كلّ            

ــد        زوجــ ــديم النســل والتوال ــاالً، وتُ ــرأة مث ــوي، الرجــل للم ــادي أو احلي ني  الوجــود امل
        ة تضجهذه القو اً(والبقاء، لذلك جند أننـا وظيفتـها، كمـا            ) رمزيحـني حيصـل مـا ي

ــن أقــوام عصــت نوحــاً ) ع( طوفــان نــوح  ــن جــاوره مِ عشــتار صــرختْ : (الــذي أبــاد م
أعلــن حربــاً تُــدمر شــعيب، وأنــا الــيت تســعى لتزيــد        كيــف : كــامرأةٍ آملهــا املخــاض  

 ).اللّوحة احلادية عشرة -من ملحمة جلجامش) (توالدهم

 وجوداً  ،)Inannaعشتار أو إنانا السومرية     (ستوى فكري، ونظام    رمز مل  :فعشتار
 زاً       /هو نظام كوني وهـو مفهومـاً ورمـ ،جـدت املخلوقـات واسـتدامتت، بـه وحب طبيعي :

وحني تطبيقه علـى    . امرأة عاشقة صارمة  بإخصابي، ورمِز إليه     /أنوثي /ينظام أموم 
اإلنسان وتفاعل اإلنسان به، كان هذا النظام هو األصل وهـو الطبيعـي  حالـة بـزوغ                  
البشر األوىل إنباتاً من الطني، إلدامة نوعه باخلصب والتزاوج املشاع باعتباره سالحه            

يعـة القاسـية، لكـن بعـد أن أُوجـد اإلنسـان وأُعطـي            الوحيد بني الوحوش وظـروف الطب     
الوعي فقد أُعطي سالح اإلبداع، وجعل مسخِّراً للطبيعة ولغرائزه غـري خاضـعٍ هلـا بـل              

    خضِّع، فنشأ  الرتاث صراعًمزن  مرموهـو الفكـر الغرائـزي    ) فكـر عشـتار  ( بني فكري
،  و تلبيـة الغرائـز بـاحلالل   وىل األلبشريةاإلخصابي البحت والذي كان البد منه  ا    

أي شـريعة ا، شـريعة القـيم واألسـرة، تدشـيناً لشـريعة األسـرة الواحـدة                  ) فكر إيل (و
زيح               ولينسـخ ويـ ،وال إبـاحي إنسـانياً غـري مهجـي تها بوجود األب لينسـال نسـالوقدسي

ئد، نظــام عمليــا علــى مســتوى الكــائن اإلنســاني اإلهلــي نظــام الطبيعــة الغرائــزي الســا 
                                                 

ــوة -)١( ــا التو  ) Ishtarعشـــتار ( هـــذه القـ ــون هـــي الـــيت مساهـ أســـتري"راتيـ"  ــي ــا التمثلـ ، وجعـــل العـــرب رمزهـ
وهي )  Starإستار  (، فذهبت الغرب وصاروا يطلقون على النجمة        )جنمة الصباح واملساء  (كوكب الزهرة   /عني

  .نفسها عشتار، ما يفيدك أن العقائد وأصول األمساء واحلضارة عربية
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ــر عنــه  )شــريعة عشــتار(اإلخصــاب واإلباحــة واألمومــة والنســل فقــط   بوهــو الــذي ع ،
، إذْ )١(بعـد هبوطهـا إىل العـامل السـفلي    ) عشـتار  /أنانـا (لـ ) إيا /إنكي(أسطورياً بإنقاذ  

ــزواج العشــوائي قــد هــبط وســفُل واحنــطّ،      " عشــتار"أن دور  أي الفكــر اإلخصــابي وال
نُزِع عن الشـريعة القدميـة      "قي اإلنسان وتطور قيمه وسلوكه، و     وانتهى على مستوى ر   

مل يعــدْ الشــاب  الطريــق يخصــب املــرأة الشــابة،   (فنقــرأ  األســطورة " صــدارهتا
، وهلــذا نــرى )فلريقــد إذن الرجــل وحــده  غرفتــه، ولتــنمْ املــرأة وحــدها إىل جانبــه

 رفضــه لشــريعة العشــواء، "عشــتار"إغــراء " جلجــامش"رمزيــاً رفــض امللــك البــابلي أي ،
لقد صيغتْ قـوانني العـالَم   " أنانا"رفِعتْ عنها مجيع أثواب السيادة والسلطان، أيْ     (

حتــوالً " النظــام القــديم"، ولنشــهد مــع إذالل )األســفل بعنايــة واكتمــال، فــال تُناقشــي 
نظـام  ولتخـدم   " لتلـبس ثـوب الطهـارة     "،  "عشـتار  /للقـوة اخلصـبية والغرائزيـة     "بعدئذٍ  

وشـريعة ا  ) أنكـي (نظام النقاء والنجاة ) إيا(احلكْمة واألسرة، نظام احلياة اجلديدة  
، هلذه الشريعة العليا، متّ إفراد آدم حلواء فقط، وحواء آلدم وحسـب، وإسـكاهنما               )إيل(

ــة األرضـــية قبـــل آالف الســـنني كمـــا قـــال تعـــاىل    اجلنـ)  ــك زَوْجـو ــت ــكُنْ أَنْـ ــا آدم اسـْ يـ
 .)٣٥:البقرة()جنَّةَالْ

ــاً وعلــى املســتوى الرمــزي   (لــذا جنــد بــروز   :أنانــا وشــوكاليتودا  ــاً واجتماعي فكري
 الّلغوي واألسطوري (      مـة النسـلقي دور) ـاجة،    :  هـذه احلقبـة    ) عشـتاركخطّابـة، ونس

 )٢(والبسـتاني " أنانـا "وكاهنة تقف مـع قـيم الشـرف وتُعاقـب منتـهكها كمـا  أسـطورة                  

                                                 
ة واآلشـورية إىل العـالَم السـفلي معنـى تكـويين قـديم               السـومرية والبالبل  ) عشـتار / أنانا( ألسطورة هبوط    -)١( يـ

صحيح أيضاً قبل هذا املعنى االجتماعي، يناسب فعالية مبدأ اخلصب بعد هتيؤ كوكـب األرض، حيـث نالحـظ            
للحيـاة، علـى أن يكـون       ) عشتار(، هي اليت بعثت مبدأ اخلصب       )أنكي/أيا(أن حيوية املياه النقية بتشكّل األهنار       

، أو )دمــوزي الســوري أو أدونــيس(ورات نصــف ســنوية  معظــم املنــاطق، لــذلك يــتم التضــحية باخلصــب لــه د
الصيف، ملدة نصف عام حتـت األرض، هـي نفسـها غيبوبـة البـذور، فاخلصـب والتـزاوج صـار لـه                       " موت"يقتله  

  .فصول بنزول إنانا ومتكّنها من األرض بإخصاهبا
 مـن ألـواح سـومر،   ؛ صـامويل كرميـر،   ١٥٩، ص إجنيـل سـومر  املاجـدي،  خزعـل  :  راجع هذه األسـطورة    -)٢(

عشــتار ؛ فاضــل عبــد الواحــد علــي،  ١١٠ ص ســومر أســطورة وملحمــة،؛ فاضــل عبــد الواحــد علــي،  ١٤٦ص 
 ؛٧٧، ص  أساطري آرام-امليثولوجيا السورية؛ وديع بشور، ٦١صومأساة متوز، 

http://www.piney.com/InanaShu-kale-tuda.html .  
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؛ حيث حتكي أن فالحاً دؤوباً القى ظروفاً صـعبة  حقلـه حتّـى اهتـدى                 "اشوكاليتود"
، لكّـن   ")سـربيتو "اسـم الشـجرة     (لفكرة التظليل باألشجار الضخمة حلمايـة مزروعاتـه         

حقله قد أبادته الباليـا وفـر هاربـاً ألن الـدماء مـألت اآلبـار والريـاح عصـفت بـالبالد،                      
ة إنانـا  "جنمه السـماء أي  ذلك ألنّه اغتصب فتاة  حقله هي         دنّـس  " (الربـ العنايـة  "أي

 ). نفسها" الربانية

م جتويـد أسـلوب الفالحـة وحتـض علـى                   وواضح أن األسطورة  الوقت الذي تُعلـِّ
      ــاعي ــلوك االجتمـ ــاً بـــني السـ ــربط أيضـ ــا تـ ــدؤوب، إالّ أنّهـ ــل الـ ــار والعمـ ــد واالبتكـ اجلـ

بقرية واجلد مـا لَـم يرتبطـا بنسـك أخالقـي كـافٍ       والطبيعة، أي بني الروح واملادة، فالع  
 إذْ جعلـت مـن      -األسـطورة -واحرتامٍ للمقـدس فـإن لعـائن الطبيعـة تـرتى وتتـواىل، وهـي              

الفتاة النائمة حتت ظلّ الشجرة لتسرتيح هي أنانا وجنمة السـماء والربـة، لكـي تُـوحي                 
 ذمة الشـريعة السـالفة بعـد        أن ال تغتصب فتاة  الطريق أو  احلقل على         : لكلّ أحد 

عشــتار نفســها متلبســة، فتُصــيبك اللّعــائن والباليــا، فهــي  -نســخها، فلربمــا هــي أنانــا 
ك ال ترد أو تُحقِّر سـائال فربمـا هـو ملـَ    (أسطورة وعظية، تٌشبه  الوصايا األخالقية    

ة الــنفس  أنّهــا وعظيــة  صــيان   -ودليلنــا ) جــاء ميتحنــك، أو أنّهــا يــد ا ختتــربك    
اإلنسانية عن اإلباحة القدمية واجلاهلية األوىل الغرائزية اليت منع اإلسالم من العودة     

 فما مها؟.  هو اسم الفالح والشجرة-)١(إليها

) عاميـة (إن هذا االسم املُعقّد لنا فيه وقفة، فبناء على أن السومرية هلجة عربية              
ــاء علـــى أن األســـاطري مفاتيح  هـــا خمبـــوءة  شخصـــياهتا وأمســـائهم، إذ  قدميـــة، وبنـ

أمسـاؤهم ليسـت اعتباطيــة بـل قصــدية فاالسـم هــو مفتـاح روح األســطورة، جنـد هنــا       
، فالشـعب الـذي يسـمي نينـا،         )شـوكاليتودا (امساً طويال هو  احلقيقة أشـبه جبملـة          

                                                 
ــة أمــر مرغــوب، لكــن ال       -)١( ضــهم للــذكور  عقيــدة اخلصــب كمــا  املمالــك احليوانيج اإلنــاث وتعرتــرب 

ـة أوىل       جاهليـ انيــة، ألنّهــا غــدتــة الرب ــدة األســرة وشــريعة اخلالف ــأُولَى   :(عقي ـةِ الْ اهِلِيـالْج جــر تَب نجـر ال تَبـو( 
ة                "ىلاألو"، ومتعن فقط  كلمة      )٣٣:األحزاب( املقصـود لـيس جمتمـع اجلاهليـ وملاذا أُضيفت هنـا، لتـدلّك أن ،

 احلقب البشـرية، فـالقرآن قـد اسـتخدم          " ألوىلا"قبل البعثة النبوية، بل احلقبة التارخيية املوغلة  القدم،          
ـة"لفــظ  وحــده للداللــة علــى حقبــة مــا قبــل البعثــة       " اجلاهليـ)   ـق الْحـ ـر ـهِ غَيـ ـون بِاللـَّ ظُنــةِ ي اهِلِيـالْج آل )( ظَــن
ــةِ يبغُـــون(، )١٥٤:عمـــران اهِلِيـالْج كْـــمــةَ (، )٥٠:املائـــدة)(أَفَح مِيـــةَ ح مِيـالْح وا فِـــي قُلُـــوبِهِمكَفَـــر ــذِين ــلَ الـَّ عـإِذْ ج
  .   )٢٦:الفتح)(الْجاهِلِيةِ
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ه، السـيما     ال يمكن أن ينحو للتعقيد باسمٍ هذا طولُ       .. أنكي، أيا، مردوخ، لولو، إيتانا    
أسطورة ينبغي حفظها شـعبياً وتناقلـها شـفوياً، مـا ملْ يكـن ذا داللـة ذهنيـة قريبـة إىل                      

داً آخــراً لــ      ااملعـ  عـب األسـطورة أعطـت غـري شــريعة  ) عشـتار  /أنانـا (ش وإىل األفهـام، إن
الرجـل  عقـل  أخـذ   نإاخلصب، هو عدم تعدي القيم ونظام الزوجية مهما بلغ الشـوق و       

 نــزو فتــاةٍ ولــو مســتلقيةٍ أمامــه أو حتــت طائلتــه، فلْيمنــع نفســه أن ينــزو عليهــا جبمــال 
، والبستاني ملْ يمسك نفسه جنسياً فاعتدى، فاألسطورة أرتنـا كيـف            الفحول املنساقة 

   د وحلّ عليه غضبها  الطبيعة تشرمع أنّه كان خادماً للطبيعة عارفًا بأسـرارها          ولعائن 
 -سـر "وهذا االسم لنا فيه وقفة، إن       " بيتو -سر"جرة الوارفة   بدليل اهتدائه لغرس الش   

، أي نظام األسرة نفسه، الزوج والزوجة، ال اإلباحـة والعشـواء            )١("سر البيت "هي  " بيتو
 -سـر "إنّها شـجرة الــ      : (واالختالط، هذه هي الشجرة الوارفة الظالل  األزمنة كلّها        

زول، ال  الفجـر، ال  الظهـرية، وال            ذات الظلّ العـريض، إن ظلّهـا ال يـ         " بيتو
من زوابـع الفـنت     ) اتمع وأفراده (، إنّها كما تقول األسطورة اليت حتمي حقل         )الغسق

فمن غرس هـذه الشـجرة، شـجرة األسـرة، ال ينبغـي عليـه أن يدنّسـها،                  . وتبين أواصره 
، فهــذه ألنّــه مــع نظــام األســرة تظهــر مفــاهيم العــرض والشــرف والنســب والعفــاف         

األسطورة ترسم هتذيبياً على مستوى الضمري حتاشي االعتداء على أي فتـاة وتـدنيس        
 .)٢(عرضها، وانتهاك قيم األُسر، ألن وراء ذلك وباالً عظيماً

                                                 
، حيـث السـومريني   "أسـر "أو " سـور "أو " سـر "قـد تُعطـي داللـة    " س ر"، إن حـرف السـني والـراء         " بيتـو  -سر"-)١(

خيتزلون الكتابة من جهة، ومن جهة أخرى فكتابتهم خاليـة مـن صـوتيات احلـروف اللينـة، حـروف العلّـة، إذن؛              
ة          "أسرة البيـت  "أو  " سور البيت "أو  " سر البيت "تعين  " سربيتو"سواء كانت    احلرمـة البيتيـ فهـو األمـر نفسـه، أن ،

  .انتُهِكَتاملقدسة هي اليت 
ــاني وإالّ فــإن الطبيعــة نفســها    -)٢( ــة والنظــام الرب ــة بعــدم انتــهاك الطهــارة اإلهلي لعــلّ هــذه األســطورة الوعظي 

ة جـاءت علـى أعتاهبـا،             من حيث كان اخلري يأتيه،  تُحاكي أسـطورة إغريقيـ تُالحق املنتهِك بلعناهتا ويأتيه الشر
ة (يصـطاد، فاجـأ    " أركتيـون "، إذ بينمـا كـان    )إنانـا -قـي لعشـتار   وهي وجه إغري  " (أرتيميس"و" أكتيون"عن   الربـ (

: انظـر . وهي تستحم  غدير عارية، فغضبت الربة وحولته غزاالً فالحقتْـه كـالب صـيدِه ومزقتـه                " أرتيميس"
  .٢٩، صمعجم األساطريماكس شابريو، 
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، هـي كمـا يلـوح       )Shukalletuda(املنقولة عـن نسـختها باإلجنليزيـة        " شوكاليتودا"
ــه ال ال ) Shuk-alle-tuda(لنــا  غــرب وال الســومريون يلفظــون العــني، فهــي   وباعتبــار أنّ

 .تْعدى، أي الشوق الذي تعدى وجتاوز بصاحبه إىل اخلطيئة -اللّي -شوگ: بالعامية

 األسـرة وتسـييد القـيم       " إيـل "إذن فاألسطورة تدعو إىل احملافظة علـى شـريعة          
ة فينـا، وهـذا مـا أُثِـر عـن                 ة الضابطة عن اهلمجيـحيـزى  "وهـي " (إيـزيس "اإلنساني " أي

ــارة دة وادي النيــل قبــل األلــف الرابــع ق ) البصة  .ســيم والــيت صــارت مظهــراً آخــر لقــو
وعقــدت بــني الرجــل واملــرأة، وقضــيت بــأن حيــب    : (عشــتار املُحافظــة علــى اإلنســان 

 )..حداً ألكل البشر" أوزوريس"األبناء آباءهم، لقد وضعت مع أخي 

 اإلنسـاني   الكـائن علـى صـعيد     ) قوة اخلصبية ال -عشتار /إنانا(هذا التحول لدى    
ات األسـرة مـن النسـاء، النسـج، والزراعـة، وممارسـة                    هلا لتعلّم ربـهو الذي حو ،الواعي

ة  / عنـاة (دورها كخطّابة توفّـق بـني الرجـل واملـرأة، حتـت اسـم                أسـاطري   ) أنـاة  /حنـ 
أي الزوجــة " ةعشــري"الــيت مههــا تناســل النــاس،  " عشــتار"ريــت، وتُصــبح عقيــدة  گأو

حناث أي الزوجة، فيقـوم الصـدام بـني الفكـر       /أو حناة " حنة"والصاحبة، وهي نفسها    
اجلديـد، صـراع بـني عقيـدتين، بـني املنسـوخ والنسـخ،         " العشريتي"القديم و " العشتاري"

بني األرفع واألدنى، بني التقليدي واجلديد، بني التوحيد االجتماعي والشرك، بل هذا            
ني، الذي حدا بـ        التحوللوقـوف مـع جلجـامش      " إنانا"ل نرصده صرحياً،  تراث البابلي

ــه     ــاء مدينتـ ــبري  إجنـ ــد دوره الكـ ــا، وبعـ ــه هلـ ــد إهانتـ ــة  " أوروك"بعـ ــورة الطبيعـ ــن ثـ مـ
الـذي بـدا ظـاهراً وكأنّـه عقـاب مسـاوي إجابـةً لـدعوات                ) الثور السـماوي  (وأعاصريها  

. ملعابد األم الكربى بضجيجهن ونياحهن واسـتغاثاهتن      النساء اإلباحيات الالتي توجهن     
فتأنْسن الفكر اإلخصابي واقعاً، رمِّـز أسـطوريًا بوقـوف عشـتار إىل جانـب جلجـامش،                 

) بكـت السـماء عليـه دمـاً    : (ونقـول ) فما بكت علـيهم السـماء واألرض   (كما قال تعاىل    
 /الكــوني "هلــذا التــآزر    ودالئــل، فكلّهــا رمــوز ومتثــيالت  )وقفــت الســماء إىل جانبــه  (

الطبيعي- اإلنساني." 
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 عشتار مع جلجامش

 

ــي   ــرى ختلّـ ــا"ونـ ــجرهتا  " إنانـ ــن شـ ــو(عـ ــا   )١()huluppu اخللبـ ــم أنّهـ ــيت تُرتجـ  الـ
  العقـــول، وهـــي شـــجرة اإلغـــراء " ختلـــب"الصفصـــاف أو اخلـــالوب، ويبـــدو أنّهـــا الـــيت
طعتــها ريــاح التغــيري مــن بعــدما ق" أوروك"واإلباحــة نفســها، تلــك الــيت اســتقدمتْها إىل  

 تلـك    بعد أن اعتمدت   )فرات اجلزيرة العربية األصل    (مدنٍ أخرى على ضفاف الفرات    
حـني  " أوروك"، فغرسـتها ورعتْهـا سـنني          )ا(، نظـام إيـل      )٢( النظـام اجلديـد    القرى

 .  القديمحليفاً هلذا الفكْر" هواه"كان جلجامش على 

                                                 
  ".ملحمة جلجامش" حتوي ؛ واملصادر الكثرية اليت٢٢٣، ص إجنيل سومر خزعل املاجدي، -)١(
 بل الذي يبدو أن عقيدة اخلصب اليت كانت موجودة وظلّت منذ اإلنسان األول، كان أصـلها شـبه اجلزيـرة                 -)٢(

العربية، حيث هنر الفرات األصل، جنوب العراق، وحيث تأتي تعاليم األنبياء واملصلحني من هذا اجلنـوب، مـن                  
املنقـذ، والنـاقض، لنسـخ وإزالـة شـجرة اخلـالوب أو             " أنكيدو" مثلما جاء    هذه الصحراء، كرياح التغيري العاصفة    
 :عقيدة اخلصب والزواج املشاع، فاقرأ

Once upon a time, a tree, a huluppu, a tree  --  

It had been planted on the bank of the Euphrates,  
It was watered by the Euphrates  --  

The violence of the South Wind plucked up its roots,  
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، شـجرة اخلصـب     قطْع هذه الشـجرة، شـجرهتا     " اناإن"فالتحول يبدأ حينما أرادت     
ـدت شــجرة خبيثــة بالنســبة ملســتوى      الطبيعــي الــيت ابتــدأت مــع اخلليقــة األوىل،     وعـ

   سـبيل التطـور اإلنسـاني، أرادت     وعقبـةً  ،نحـى الرسـاالت   ملرقة  ا مف اإلنسان الواعي، 
ة نفسها اليت ظهر    ، هذه هي املرحل   "أوروك" قطْعها من مدينة جلجامش      "إنانا/العناية"

         ة واملـذعن ألُطرهـا، أيامللتزم بقوانني األسـرة واألبـو سليوالن للفكر اخلصيب فيها دور
 ورفضـه   هلـا  خضوع إنانـا جللجـامش، بعـد فشـلها  إغوائـه، وبعـد إهانتـه          -متثيلياً -

فنجــد أن جلجــامش وائتمــاراً لنــداء إهلــي مــن رب الشــمس        .لتلــك الشــريعة الباليــة  
" احليـة "يقوم بقطع تلك الشجرة اخلبيثة الـيت سـكنت          ) القدرة احمليطة =حوطو  /وأوت(
ة              ) الغرائز( أسفلها والشياطني  وسطها وأعالها، فقطعهـا جلجـامش وقتـل احليـ 
طـــائر ( إىل اخلرائـــب املهجـــورة، و)ليليـــت (وبعثـــر ســـكنتها مـــن الشـــياطني) الغرائـــز(

ــزو ــو بالعاميــة - وفراخــه"Zu"ال ــرو هــذه الشــريعة    -)  أي الســوء طــائر الس وهــم مفكّ
  . شردهم إىل اجلبال-وكهاهنا

، وهـو رمـز مـن فـتح بـاب      )عـني سـو  (لقد كان السومريون دقيقني جداً حني قالوا        
حصل لإلنسان، رمزوا له علـى شـكل طـائر          " سوء"واإلباحية، وهو أصل كلّ     " السيئات"

) زو-أن(ووس اجلنـة، فتقـول أسـطورة       ألن أصله مع املالئكة، هو إبليس، حـني كـان طـا           
كــان طــائراً  ) عــني ســو/أنــزو(أن ) Myth Of Anzu(املكتوبــة  ثالثــة ألــواح  

ة مكانـه،     ) إنليـل (ونظـرةِ حسـدٍ إىل   ) عـني سـوء  (اجلنـة، نظـر بــ     ى  قلبـه امللوكيـ ومتنـ
، )رســرقة لــوح األقــدا(وأراد ســرقة ردائــه الربــوبي منــه وتغــيري مصــائر أربــاب األرض   

ونـزل يسـتحم  مـاء    ) إنليـل (ومتّت له بعد انتظارٍ طويـل تلـك الفرصـة، حينمـا تعـرى          
ة           ة ورداء الربوبيـنزع عن رأسه تاج امللوكي األعلـى       . التطهري، بعد أن آنـو (غضـب الـرب (

وهـو  ) Ninurtaنورتـا   -نـني (بالنار ورمجـه عقابـاً لـه، بواسـطة          ) عني سو (وقرر رشق   

                                                                                                                        
Tore away its crown, 
The Euphrates carried it off on its waters 
(The Sumerians. Samuel Noah Kramer, p. 199 )  

 :وأيضاً
http://ccat.sas.upenn.edu/~humm/Topics/Lilith/gilgamesh.html  
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ذف احمليط باجلنة، فصارت منذ ذاك حرمـاً آمنـاً حمظـوراً إالّ علـى               اجلبل الناري القا  
هب املالئكـة              أصـحاب  = نورتـا   -نـني (األراوح الطاهرة تُدحر الشياطني بعيـداً عنـها بشـ

 .)١()النار والشهب القاذقة

، أن كلّ هذه احليثيات صـحيحة،  )وعصى آدم(سنرى الحقاً  حبث معصية آدم    
، )إنليـل (باخلصـوص، مثيـل الـرب       " آدم"هنا هـو إنليـل البشـري، أي         وأن إنليل املقصود    

وهم أرباب األرض املفرتضون (وأن الشيطان سيسرق منه الذرية لتغيري مصائر البشر        
 ).بعد جعل آدم خليفتها

 
 )له وجه الشيطان) (سو-آن(رمز طائر عني السو 

 

  :)The Epic of Gilgamesh(  ملحمة جلجامش - تاسعاً
ــدى جلجــامش مــن النظــام القــديم العشــتاري         ــري ل نشــهد ســريورة التحــول الفك

 /آن /إن) (Enkiduإنكيـدو   (، بـدخول شخصـية تُـدعى        "ا /إيل"اإلباحي إىل نظام    

                                                 
، احلقيقة دون قنـاع، مجعيـة التجديـد الثقافيـة           عصى آدم و حبث   ) سو-آن( تكملة شرح أسطورة طائر      - )١(

   .االجتماعية
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د : كيـد + مسـئول    /سـيد  /رقيـب  /عني: عين ر  /قيـ ظـام اجلديـد        ) )١(أسـد النفهـو سـي
ر بـه ضـد اإلباحـة، لـذلك           رة، واملبشـبثـور لـه    ) دمـوزي ( يرمـزون ملظهـر اخلصـب        واألس

ــا أنكيــدو اإلنســان  ســليل نينورتــا" "شــبيه اآلهلــة" "العظــيم" "النبيــل"رأس إنســان، أم "
 فهـو مـروض الرمـز اإلخصـابي، أو قُـلْ مؤنسـن             )٢("شـهاب آنـو الثاقـب     " "جنم السماء "

 لـذلك كـان   اجلموح اجلنسي وكابح العشـواء والثـور اهلـائج، فهـو أشـبه بـنيب أو مصـلح،          
    ــره بــالطريق وخمــاطره إىل املــزار اإلهلــي بصــر أحــالم جلجــامش واملُرشــد الــذي ي فسي

، هـو مرسـلٌ مـن ا،        )وأحظـى بصـديقٍ ومرشـد     (البعيد كما  قـول جلجـامش عنـه          
 )٣(وهــو اســتجابة املظلــومني، جــاء مــن الصــحراء ومــن غابــات اجلبــال، أي مــن املركــز    

ة    فتقول األسطورة عنه أن ال     ة اإلهليـرجـلٌ  (،  )خلقـت  الصـحراء أنكيـدو البطـل        (قو
، بــل واألســطورة اقتبســت )آتٍ مــن قلــب الباديــة، لــيس  الــبالد مــن يضــاهيه بأســاً

صــنعت صــورة مــن (شــيئاً مــن مفهومهــا عــن اخللْــق األول فقالــت عــن القــوة الربانيــة  
طني غرزة، رمتها     فكرها من جوهر السماء، غسلتْ باملاء يديها، وانتشلت من ال         

                                                 
لـدى السـومريني ولـدى املرتمجـني الغـربيني أيضـاً ينطـق              " العـني "فحـرف   ( نالحظ أن اللّهجة عربية حبتـة        -)١(
كمـا  " عـني "ين ، يعـ )En(باإلمالـة  " إن أو آن: "، مكونة من مقطعـين، األول   )En-kiduكيد  -آن(لذا فإن   ": ألِف"

والقـاف تُلفـظ    " كيـدو : "تُلفظ بالعامية أي املسئول والراعي والرقيب واحلارس والـرب واملُعـين، واملقطـع الثـاني              
كاف  هلجات عربية كثرية كما هي لدى الغربيني، والواو األخرية  السريانية، مثلها مثل األلـف املمـدودة                  

ون       " دقيـ "لضم  الفصـحى، فكلمـة       الفينيقية، هي الضمة أو تنوين ا      كمـا نلفظهـا يكتبـها الغربيـ" kidu"   وهـي
القيد والنظام واألسرة والرابطة والعقد والوثاق والعالقة والنسب والصهر فكلّها مبعنى واحد يدلّ علـى                : تعين

ر،    االلتزام، ومنه جاءت األسرة، وعقد الزواج، وروابط العائلة وعالقة األب بـاالبن، فكلّهـا              روابـط، وقيـود، وأُسـ
. الفينيقـي  اليونـان  " قدموس"أنّها دشنته  حضارة مصر النيل، وفعله " إيزيس"وتنظيم، كما سبق وأخربت    

للنظــام القــديم، أو أســهلها " املقــوض"أي " أنقــض"للفكــر القــديم، أو " النقــيض" "أنكيــدو"كمــا ال مينــع أن تعــين 
الذي " املُنقذ"ف، والذال دال لدى أهل سومر، كما لدى كثريين ولآلن، فأنكيد هو إذْ القاف كا) أنقذ(وأدلّها أنّه 

  .جاء استجابةَ السماء الستغاثات أهل أوروك
نــني نورتــا هــي ربــة اجلبــل " ســليل نينورتــا"حســب اللّــوح األول مــن امللحمــة، و" أنكيــدو" هــذه هــي أوصــاف -)٢(

كز الرباني، فهـذا دليـل آخـر علـى ارتبـاط أنكيـدو بالتوجيـه اإلهلـي         املزهر، وهي جبال السراة، حيث املزار واملر    
إلـه السـماء، فهـم جنـم السـماء الـذي يهـدي مـن الظُلَـم والشـهاب الـذي            " آنو" "شهاب آنو الثاقب"بشكل ما، أما    

ينقض.  
  .السراة هذا املركز كان منذ الدهر  غرب شبه جزيرة العرب، حيث الصحراء، وغابات اجلبال، جبال -)٣(
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ــوح ) "نينورتــا"، فصــنعت أنكيــدو النبيــل، ابــن الفضــيلة، جــوهر    )الفــالة(الســهل  اللّ
وقد كـان جلجـامش يـرى منامـات  قـدوم هـذا املبعـوث تأخـذ                   .العمود الثاني  -األول

 . بيديه، وكأنّه صخرة من السماء هبطت بقربه

دئة تأتي أمام أمساء القـوى      با: "جلْ"" (جلجامش"اهتدى  " أنكيدو" على يدي    إذن
هــي جــاموس بــاإلقالب بــني  : "جــامش"+ جــلّ وعظــم فهــو العظــيم  : وامللــوك، مبعنــى

اموش   (الشني والسني، ولآلن بعض اللّهجـات تنطقـه          وگـ وسام ـوع الوحشـي    ) گـوالن
ود، وقُدرتـه                      من أقوى وأشـرس احليوانـات علـى وجـه األرض هتابـه حتّـى األسـ عدمنه ي

لــذا جــاء  األســطورة ) نــاث هائلــة جــداً، فهــو الثــور القــوي العظــيمعلــى ختصــيب اإل
، وأورد  )كـالثور الـربي   األرباب العظام جعلوا جسده كامال، يفوق اجلميع، خميـف          (

الــنص اســتغاثة شــعب أوروك بــالرب مــن طغيــان جلجــامش حــني كــان مســتبداً ويتبــع    
 . )١() هائجاًجاموساًمش أنت الذي خلقت من جلجا(شريعة اإلباحة ال التنظيم 

الثور العظـيم، لفـرط قوتـه وفحولتـه ضـمن شـريعة             / اجلاموس -جلجامش -فهو  
إن شـــهوة جلجـــامش مل تـــرتك عـــذراء حلبيبـــها، ال ابنـــة  : (اخلصـــب الـــيت حتكمـــه

الــذكوري  / ، لكنــه حــني حتــول فكــره إىل النظــام األســري)احملــارب، وال زوجــة النبيــل
وبعـد رحلتـه األسـطورية، بـدأ صـراعه مـع الثـور              " أنكيـدو "نقِـذ   على يـد املبعـوث لـه واملُ       

الوحشي/                   ،والشـعيب مثّلـه سـابقاً، بـدأ الصـراع بـني الرمسـيظام القديم الذي كـان يالن
يـا صـديقي رأيـت لتـوي حلمـاً، أنـا            : (بني اجلديـد والقـديم، فيقـول لصـديقه أنكيـدو          

فعال واجه جلجامش بعد عودته من غابـة        اللّوحة الرابعة، و  ) وبقر وحشي كنا  نزاع    
وقضـى علـى ذاك النظـام      ) عشتار(األرز واهتدائه على يد أنكيدو، واجه نظام اإلباحة         

    ظـام        )نظام السماء املنسوخ  (الغرائزي السائد قبالاألسطورة حماولـة الن وقد رمزت ،
رفعـت   (القديم استمالة جلجامش ومداهنته برمز أسطوري يحكى على لسـان عشـتار           

هلم إيل يا جلجـامش وكـنْ عشـيقي، امـنحين           : عشتار العظيمة عينيها فرأت مجاله    
         من جسدك، دعين أصبح زوجتك وتكون زوجـاً يل جلجـامش الـذي طلّـق        ) بذرة لكـن

ــداهن، فجــاءت األســطورة تصــف لســان حالــه، لبــؤس هــذا      هــذه الشــريعة ثالثــاً، ملْ ي

                                                 
  .١٧٤، ص سلسلة األساطري السورية رينيه البات وآخرين، -)١(
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     ظام الذي ال يصنع عالقات أسرية فقـط        الن ة دائمـة بـل عالقـات غرائزيـ ة وال جمتمعيـ
أما أن تُصبحي زوجـةً يل  (ال تُقيم جمتمعاً وال روابط دائمة وقت احلاجة، فرد عليها  

فلــن يكــون، فمــاذا يكــون مصــريي إنْ صـــرتِ يل زوجــة؟ بــل مــاذا كُنــتِ بالنســـبة          
 ال يقــي لعشــاقك يــا عشــتار؟ إنّــك املوقــد الــذي ينطفــئ وقــت الــربد، البــاب الــذي  

ــك القلعــة الــيت تســحق حاميتــها، القــار الــذي يتّســخ بــه        صــاحبه نفــخ الــريح، إنّ
ــر الــذي يســقط علــى    بلّــل ظهــر حاملــه، واحلجحــاملوه، الضِــرف املثقــوب الــذي ي
ـتِ إىل           ـلَ البســه، فــأي عشــاقك أحببـْ األســوار، واحلــذاء الضــيق الــذي يلســع رجـْ

ــوح الســادس ) !األبــد؟ ــي عرفــاني  نبــذ شــريعة   العمــود األول، فهــ -اللّ ذا كــالم متثيل
 شــبه كــالم موالنــا علــييــا دنيــا أبــي : ( خطابــه مــع الــدنيا) ع(الغرائــز وتقديســها، ي

ك، غُـري غـريي، ال حاجـةَ يل          حينـ ال حـان ،هيهات قْتِ، هيهاتتشو ضْتِ أم إيلتعر
 . )١()فيكِ، قد طلّقْتُكِ ثالثًا ال رجْعة فيها

مــن التــ -وبــدا   باألعاصــري أن الطبيعــةَ استشــاطت غضــباً ضــده  -زامن الظــر
 واجتاز الظرف الصعب، وتغلّـب علـى كـلّ          الكنه تغلّب عليه  ) الثور السماوي (واجلفاف  

مترد اجتماعي من قبل العشتاريني أيضـاً الـذين قطعـاً أوعـزوا هـذا اجلفـاف وكـوارث                   
قـريه أو إهانتـه آهلـة األنوثـة العظيمـة           حت(الطبيعة من غضب األم العشتارة، وأوغـل          

ــا      )٢()لفــرتة عهــد األمومــة   ــق حشــود النســاء والبغاي ــرى  امللحمــة كيــف تُطل ــى ن ، حتّ
عندها، مجعت عشـتار كاهنـات      ( :اح جراء اإلذالل والتحقري   مشاعرهن  البكاء والنو   

ــات، فــوق فخــذ الثــور ينــتحنب  مــن اللّوحــة السادســة) املعبــد، وبنــات اهلــوى واحملظي 
 .)٣(امللحمة

 

                                                 
  .٥٥٦، صعيون احلكم املواعظ؛ الواسطي، ٣٧٠، ص١، جمناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب، -)١(

، نقــال عــن نــاجح  ٧١عزيــز حــداد، ص :، ترمجــةمجاليــات ملحمــة جلجــامش ، ديانــاكوف: تعــبري حســب -)٢(
 ، ٢٠٠٢ - ١٢: ، العدد  جملّة ألواح، "نه  ملحمة جلجامشاملسكوت ع"املعموري، 

(http://www.alwah.com/magazine.htm )  
  .؛ وغريه من مصادرملحمة كلكامشطه باقر، :  ملراجعة نصوص امللحمة كاملة انظر -)٣(
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 جلجامش وأنكيدو يقضيان على الثور السماوي، ثور عشتار اليت تُرى  اخللف
 

 :ختام الفصل
أثبت تراث األولّني بزوغاً بشرياً من الطني خرج كمـا خيـرج احلشـيش، وظلّـوا                 

، ثم قررت السماء أنْ جتعل ملكاً لألرض مـن هـذا            )املالئكة(غري مذكورين لألرباب    
نليـل أيْ آدم    نإنليـل و  (ق الذي هو موجود، فتم ختليق زوجٍ منه، إىل إنسـانيْن            املخلو
 .، وذلك بعد إعادة ختليقه  طني اجلنة وماء كوثرها، من مزيج بشرٍ وإله)وحواء

، بـني  )١(كما نستنتج أن كلّ مظاهر الصراع بني البشـري واإلنسـاني الـذي فينـا           
عقلـي، بـني اإلبـاحي واملـنظّم، املـدون  تراثنــا      اهلمجـي والعاقـل، بـني الغرائـزي وال    

ــها         ــة البشــرية بطبيعت ــى واحــد؛ هــو أن احلال ــه إالّ معن بأســاطريه ورمــوزه، لــيس ل

                                                 
لّ عالمـة علـى    حتّى الصراع بني جحود اخلالق أو إنكاره أو الشرك به من جهة وبني التوحيـد الـيت هـي أد                  -)١(

ةٍ       (إشراقة الروح، هذا الصراع الذي قاده األنبياء  كلّ حمطّة زمانية وكان أول بنودهم                ا فِـي كُـلِّ أُمـ ثْنـعب لَقَدو
   وا اللَّهدبوالً أَنِ اعستنا إذا             )٣٦:النحل)(رة جهلنا وعقلنـا، بـني غرائزنـا وروحنـا، بـني بشـريهو صراع بني ثنائي ،

ــا مــؤمنني، وهــو نفســه الصــراع بــني األرض      طغــت وقــ كُن علينــا إنالــذي فينــا لي ــاني ادت، وبــني أثــر الــروح الرب
  .والسماء، أو بني العماء والنظام الرباني اجلديد حسب األساطري
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ــاً، أيْ    ــاً ونظامـ ــانية، خلْقـ ــة"البدائيـــة قـــد ســـبقت احلالـــة اإلنسـ البشـــرية اهلمجيـ "
وهــو نفســه الصــراع بــني   الواعيــة، " البشــرية اإلنســانية "الالواعيــة أوالً ثــم أعقبــها  

ة  "وبـني النسـمة الروحانيـة، حسـب املنـدائيني، أو      ) حياة اجلسد(النفس احلية    احليـ
حســب البــابليني، حيــث احليــة أســبق خلْقــاً وأخلــد لــألرض، والنســر أقــرب " والنســر

أسـطورة  "مساوياً، فاحلية مكون بشـري، والنسـر مكـون إنسـاني، وهـذا مـا جنـده                     
، هــذا الصــراع بــني  ) آدموعصــى(الــيت ســنرتك تفســريها إىل حبــث  " النســرإيتانــا و

قوانني السماء  بدء حضارة     " إيزيس "اءرسإالبشري واإلنساني، جنده أيضاً لدى      
ضد الغرائزية املنفلتة اخلارجة    " إنانا والبستاني "مصر ضد احلالة اهلمجية، وبني      

ضــد " جلجــامش وعشــتار"، وبــني "تــوبي -ســر "البيــت نظــام ســرعــن قــانون األســرة و
شـبه  ضـد الكفـران والنسـل اخلـاطئ والوجـود           " طوفان نوح مع البشـر    "اإلباحة و   

 .ضد التوحش األول" قدموس وأبناء التنني"اهلمجي، ومع 
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 الفصل الرابع
 إشكاالت ومعارضات
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 دمتهي
يت يمكـن أن تطـرأ  األذهـان،    ال يسعنا، مهمـا بـذلنا، أن نستقصـي اإلشـكاالت الـ       

ــو اســتطعنا استقصــا  وبالــذّات أذهــان املُعضــلني وامل  ــى ل ــف نها فلــن ءمــاحكني، وحتّ تكلّ
األجوبـة وجتميـد    بإعداد  باإلجابة عليها أو تغطيتها، ألنّه ليس من شأننا تلقني املعرفة           

منـهج  ، ولكـن يسـعنا هنـا مناقشـة بعـض منـها إرسـاء لل           عقل القارئ الباحث واسـتتباعه    
 .الذي قد يأخذ بيد القارئ الجتياز تلكم اإلشكاالت بنفسه

   

 :يوحي بالعكس) ص(حديث شريف للنيب  -أوالً 
كلكــم آلدم وآدم مــن  " بيانــه اخلتــامي  حــج الــوداع) ص(لقــد قــال نــيب األمــة 

  ما اجلواب؟آدم من تراب، ال وليد بشر مهج، فف، )١("تراب

لـو ملْ تكـن صـورة التفسـري التـوراتي           ) ص(كال  قـول الـنيب       مل يكن ليقفز أي إشـ     
منحوتةً  أذهاننا، فالعقلُ جيد صعوبةً  إزاحـة صـورة راسـخة واسـتبداهلا بـأخرى،                 

يَّن لَكُــم الْخَـيْطُ اْلــأَبْيض مِــن    (بـدليل أنّنــا نقـرأ قولــه تعـاىل     تَبـتَّــى يوا حبر وكُلُــوا واشـْ
ودِ   رِ    الْخَيْطِ الْأَسـْ  ملئـات   -افرتاضـاً -، فلـو كانـت الصـورة املتوارثـة          )١٨٧:البقـرة () مِـن الْفَجـْ

           خيـيط كـلّ شـخص خيطـاً أسـود وآخـر أبـيض  كـم السنني  حتديد الفجر هي بأن
قميصه، ويتفحصهما  آخر الليل، فإن استبان هذا من هـذا فقـد حـان وقـت الفجـر،               

ــه فعــال قــد جــاءت مــأثورات مــن    ( ، فســنجد أنفســنا  )التفســري هبــذه الصــورة للعلــم فإنّ
أسارى نُناهض أي تفسري بديلٍ آخر، مع أن اآلية الشـريفة ال تقـول هـذا، ومـع أن الليلـة           

                                                 
  .٣٠، صحتف العقول ابن شعبة احلراني، -)١(
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القمراء تُفسد العملية الفحصية هذه، لكننا لو أتينا بالتفسري الصحيح، وكانت الصورة            
وأنـت  " خـيط " يقـول    ا: املنقوشة  الذهن الرتاثي الـدهري هـي تلـك، لصـرخ صـارخ             

إنّمـا هـذا مثـال، ومـا أكثـر مثلـها علـى هـذا املنـوال،            ! ؟)١(تريد أن تُقنعنا بأنّه خطّ األفق     
 .نعيشها ونتنفّسها وحنن ال نشعر

إن اإلنسان الذي تسلّح بالوعي، وحترر من قيود وسطوة إرث االستبداد العقائدي            
  ن احلــقيتبــي سيســهل عليــه أن ،الكــريم  أو االجتمــاعي بيــان الــنيب هــذا وغــريه، فــإن 

 النص وعظي، ورد  مساق النهي عن العصبية واالفتخار باجلنس أو بـاللّون        ) ص(
ال فضـل لعربـي علـى أعجمـي وال ألبـيض            ): (ص(أو بالنسب، بـدليل إشـفاعه بقولـه         

فالنيب ! نا؟، وهل هناك أحطّ من الرتاب، لينفي هذا الغرور في         )على أسود إالّ بالتقوى   
 :بروحانيته العليا أرصد لنا أمرين) ص(

أن اإلنســـانية مجعـــاء متحـــدرة مـــن آدم ال مِـــن غـــريه معـــه كمـــا يـــزعم بعـــض    -١
القِــيم وعلــى رأســها التقــوى، وهــو   و، وأن ميــزة آدم هــي اإلنســانية العصــرينياملفكّــرين

 .مجيعاً اإلنسيني وعي األلوهة، فبهذا آدم هو أبو البشر

ــراب، وســيعود          -٢ ــه، هــو مــن ت ــه، وجنســه، ومادت أن هــذا األصــل مــن حيــث لون
 .للرتاب، ففيم االفتخار؟ فليفْخر املرء بباقٍ من معايل األمور ال بزائل

م البايلزيل التوهالذي سي السؤال األهم هل آدم وحده املخلوق من تراب؟: لكن 

من تراب، وإالّ لنـاقض     " وحده"ع أن آدم    ال، كُلّنا من تراب، فالنص ملْ يض      : اجلواب
وهذه نقطة جوهرية نفك معها أيضـاً بعـض         ". آلدم"، بل   "من آدم "القرآن، وملْ يقل كلّنا     

 ):تأويلها(اآليات العالقة، اليت احتاج املفسرون إىل ليها فيما يسمونه بـ 

 )٣٧:الكهف()ةٍأَكَفَرْت بِالَّذِي خلَقَك مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَ(

 )٥:احلج()فَإِنَّا خلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ(

                                                 
فــاخليط .. يء  دقّــة، ثــم يحمــل عليــه اخلــاء واليــاء والطــاء أصــلٌ واحــد يــدلّ علــى امتــداد الشــ :  خــيط-)١(

، معجـم مقـاييس اللغـة     ابـن فـارس،     . سـواد الليـل   : بياض النـهار، واخلـيط األسـود      : معروف، واخليط األبيض  
 .    ٣١٩باب اخلاء والياء وما يثلثهما، ص 
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)ونتَنْتَشِر رشابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بلَقَكُمْ مِنْ تُراتِهِ أَنْ خمِنْ آي٢٠:الروم()و(  

 )١١:فاطر()واللَّه خلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ(

 )٦٧:غافر()ي خلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍهو الَّذِ(

فلماذا يخاطَب  مجيع تلك اآليات أبناء آدم صراحةً بـأنّهم خلِقـوا مِـن تُـراب لـو                  
 ! كان آدم وحده خملوقاً من تراب دون اجلميع؟

إذن، لــيس آدم وحــده املخلــوق مــن تــراب لنقــوم بتصــور متثــال الطــني األجــوف مــن 
نع متثـاالً طينيـاً تُـرك          ) ص(لنيب  حديث ا  لقْنا مـن تـراب، فهـل كُلّنـا صـاآلنف، بل كُلّنا خ

فرتة ليجف؟ كُلّنا مبـن فينـا آدم مـن تُـراب، تعـين أن هـذا اجلـنس البشـري برمتـه الـذي                        
ــن تــراب  بدايــة بزوغــه     ولــآلن فمــادة  (أمامنــا مــع الــذي بــاد والــذي ســيأتي، خلــق مِ

 الدهر، نُفخ  أحد     منر خلْقُه مِن نطفة الزوجين، و زمنٍ ما         ، ثم صا  )جسمه ترابية 
ــدلت جيناتــه ليكــون بعــد أن  روحــاً ربانيــاً -مــن أنســال تلــك الســاللة -أولئــك البشــر  ع

الناس، كما مِن أشجار غريه اسـتمر       -، ومن شجرته وذريته جاء البشر     )وهو آدم (إنساناً  
كجـنس بشـري، وكُلّنـا    " مـن تـرابٍ  "نا مبـن فـيهم آدم   ، فكُلّ حتّى بادوااهلمج-ينسلُ البشر 

نا نفخـة الـروح كوننـا مـن     باعتبار كيفية تولّـدنا، وكُلّنـا وصـلتْ   " من نطفة"مبن فيهم آدم   
وحنــن اســتلمناها ) خلــق بيــد ا(أبنــاء آدم، ســوى أن آدم أودعــت فيــه الــروح مباشــرة  

 .استلمها كآدم مباشرة أيضاً) ع(بالوراثة، وعيسى 

 :وبني آدم، هو) ع(وأيضاً الفرق بيننا وبني آدم هو كالفرق بني عيسى 

 ،)البشر الرتابي اخلايل من الروح(تولّد جسمه من ) البشر ذو الروح(آدم   -

 ،)البشر ذي الروح(تولّدت أجسامنا من ) البشر ذو الروح(عيسى وحنن  -

  كمثـل آدم، خلقـه   إن مثل عيسـى عنـد ا      (لذلك خص سبحانه آدم دون عيسى       
، لكن اجلميع آدم وبنـوه كلّهـم ومـن قبلـه أيضـاً        )من تراب ثم قال له كن      -ال خلقهما  -

 .من بشر، خملوقون من تراب باعتبار أصلهم األول

فنخلص إىل أن: 
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طـني، بشـكلٍ     /طـني، والبشـر كلّهـم خملوقـون مـن تـراب            /آدم خملوق من تراب     -
 .مباشر أو غري مباشر

وأيضــاً كــلّ البشــر قبلــه وبعــده، عــدا   ) مــن ذكــر وأنثــى (لــوق مــن نطفــة  آدم خم  -
لقوا من الطني مباشرة وخرجوا بالغني رجاالً ونساءالبشر األوائل الذين خ. 

 .الناس خملوقون من ذكر وأنثى، ألنّهم من آدم وحواء/اإلنسان -

 أي األصــل األول: فــتعين مــرة : النــاس خملوقــون مــن نفــس واحــدة    /اإلنســان  -
ــة األوىل الــيت نشــأت  الطــني قبــل أن تنقســم إىل جنســني   ة أخــرى . اخلليوتعــين مــر :

 .النفس اإلنسانية بشفرهتا املتميزة عن البشر السابقني

 :وللتوضيح تأمل الرسم التايل
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 )٣-الشكل (

ماء من + تراب من
)من طني(  = 

األوائـــل البشــر  

 نطفة من
)وأنثى كرذ من(

البشـــر

الناس

اإلنسان
وزوجه) آدم(

نطفة من
)وأنثى ذكر من(  

ختليق األمشاج 
 ونفخ الروح

اإلنسان أو الناس
 من تراب أو من طني أو من األرض 

)بذرة بشرية(أو من نفسٍ واحدة   

 اإلنسان أو الناس
 من نطفة أو من ذكر وأنثى

)إنسانية(أو من نفس واحدة   

 اإلنسان أو الناس
ثىمن نطفة أو من ذكر وأن  
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 :يوهم بالنقيض) ع(مأثور لإلمام علي  -ثانياً 
خلق آدم  هنـج البالغـة، مبـا يحـاكي التـوراة ظـاهراً،               ) ع( وصف موالنا علي     لقد

 فما هو اجلواب؟

زْنِ األ          (:اخلطبة هي  مِـنْ حـ انَهبْح سـ ع مـا،       ثُمَّ جخِهب سـا وذْبِه عـا، وهْلِه سـرْضِ و
ى            ةِ حتـَّ ورة ذَات         تُرْبةً سنَّها باملَاءِ حتَّى خلَصتْ، والَطَها بِالبلـَّ لَ مِنْهـا صـ بـتْ، فَج بـلَز

ــول   ــاء وفُصـ ــول، وأَعْضَـ صـوــاء و ــى   : أَحْنـ ــلَدها حتـَّ ــكَتْ، وأَصـْ ــى اسْتَمْسـ ــدها حتـَّ أَجْمـ
ل معْلُـوم       صلْصلَتْ،   أجـود، ود ، ثُـمَّ نَفَـخ فِيهـا مِـنْ روحِـهِ فَمثُلَـتْ إِنْسـاناً ذَا                لِوقْـت معـْ

 جيلُهان يقُ            أَذْهفْـرعْرِفَـة يما، وهقَلِّبات يوأَدا، وهخْتَدِمي ارِحوجا، وبِه رَّفتَصفِكَر يا، و
 . اخلطبة األوىل–هنج البالغة  )١(.) .بِها بيْن احلَق والباطِلِ 

      ل  خطبة موالنا علية            ) ع(فاملتأم خـالف احلقيقـة القرآنيـال يرى فيها أمراً ي
واتَّقُـوا  (، بل هي توضّح ما حنن بصدده، أن اخللْق البشري، وهـم اجلبلّـة األولّـون                 شيء

الْجِبِلَّــةَ الْــأَوَّلِنيلَقَكُــمْ وــل  )١٨٤:الشــعراء()الَّــذِي خــة اجلبهــم الــذين متّــت علــيهم عملي 
سـان  الطني، فاجلبل من الطني متّ على املخلوق البشري قبل آدم بدهر، ال على آدم اإلن               

، !فاجلبلّة األولون خلْـق بشـري حـي وليسـوا متـاثيال جوفـاء جامـدة        . كما زعمت التوراة  
لَ الـرَّب     (فنص التـوراة يقـول       بـجةَ              آ اإللـه وم فِـي انْفِـهِ نَسـ نَفَـخاألرْضِ و ابـا مِـنتُر مد

ل "بـدالً مـن      و النص العربي     )٧:٢التكوين  ()دم نَفْسا حيَّةً  آفَصار  . حياةٍ ر " "جبـصـو"   لكـن ،
، أي صوره هـيكال جامـداً       "جبل آدم تراباً من األرض    "بل  " صور"أو  " جبل"املشكلة ال     

ــار بــال حيــاة ــن رأســه إىل     كمــا يصــنع الفخّ ــه، مِ ، ثــم نُفخــت فيــه نســمة حيــاة، األمــر كلّ
 ).انظر الصورة التالية (.أمخِصه، خاطئ

                                                 
  .٢٠، ص١، جهنج البالغة الشريف الرضي، -)١(
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  كالفخّارة، تصور توراتي خاطئجبْل آدم من الطني مباشرة

 

  قال  ) ع(وعلي" ل صورةعلـى         " جب د ملْ يـأتِ بعـ ١(، و خطبـةٍ أخـرى لـه       "آدم"لكن( 
اخللْـق،  : ، واجلبلّـة  )وجعله أول جبلّته، وأسكنه جنته وأرغد فيها أكله       : (يقول عن آدم  

والً ككـائنٍ حـي ذي   فلم يقل أنّه جبله مِـن تـراب بـال نفْـسٍ وال حيـاة، بـل تكلّـم عنـه جمبـ               
 .نفس، بل وذي روحٍ أيضاً

ــه  ــنص أعــاله ) ع(فقول ــَلتْ،  : ( ال لْصــى ص ــلَدها حتَّ ــل  وأَصْ أجود، وــد ــت معْ لِوقْ
 " أجـل معلـوم  " فقـد قُلنـا أن الــ        .)، ثُـمَّ نَفَـخ فِيهـا مِـنْ روحِـهِ فَمثُلَـتْ إِنْسـاناً              معْلُوم

                                                 
  .١٧٧، ص ١، ج"حخطبة األشبا "هنج البالغة، الشريف الرضي، -)١(
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 وقد أخذ ماليني السنني وانقضى، وهو ما بـني ظهـور            "األجل املقضي "النص هو نفسه    
  ل كــائن إنســانية إنباتــاً مِــن طــني األرض، حتّــى بثْــق أول الكائنــات البشــريمِــن ) آدم(أو

ــلٌ   (ســالالهتا، كمــا  قولــه تعــاىل  أَجو ــالــمَّ قَضَــى أَج ــنْ طِــنيٍ ثُ ــمْ مِ ــو الَّــذِي خلَقَكُ ه
الذي ملْ يكن فيـه    " حني مِن الدهر  "وهو نفسه   ) ٢:األنعام() تَمْتَرون مسمى عِنْده ثُمَّ أَنْتُمْ   

 ألف سـنة    ٥٠أما األجل املسمى فهو الـ      . ١:اإلنسان شيئاً مذكورا كما  سورة اإلنسان      
الذي  قوله   " حني"اليت حنن فيها، عمر جتربة احملنة اإلنسانية على األرض، وهو الـ            

)لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مإِلَى حِنيٍو تَاعمو ٣٦:البقرة()سْتَقَر(. 

 ني   ) ع(وعلــيــق آدم، متجــاوزاً تفصــيل مــا قبلــه مــن بشــر مهجــي ، )١(يــتكلّم عــن خلْ
       األشـياء   (املخلوقني أساساً كقنطرة لوصول اإلنسـان كمـا  احلـديث القدسـي خلقـت

ــك ألجلــي  ــة األشــي   )٢()ألجلــك، وخلقتُ اء الــيت ، فالبشــر الســابقون آلدم هــم مــن جمل
ــة قــادرة علــى ابتــداع آدم مــن دون هــذه التفاصــيل      .ألجلــه القــدرة اإلهلي وإالّ كانــت يــد

                                                 
)١(-    وملوالنا علي )معلّقاً على ذلك أنّه )ع(كالم آخر عن خلق البشر قبل خلق آدم ينقله عنه حفيده الباقر  ) ع ،

الٍ      (: " فقال ا تبارك وتعاىل( .. ، منه )ع(وجد ذلك  كتابٍ لعلي أمري املؤمنني      لْصـص راً مِـن شـب الِق ي خـ إِنـِّ
  نسأٍ ممح ونٍمِن  ،        اجِدِينس وا لَهوحِي فَقَعر فِيهِ مِن نَفَخْتو تُهيوتقدمـةً        : ، قـال  )"فَإِذَا س وكـان ذلـك مـن ا   

  فاغرتف ربنا تبارك وتعاىل غرفة بيمينه من املاء العذب الفرات : ا منه عليهم، قالآدم قبل أن خيلقه واحتجاج
ــه ميــني   - ــا يدي ــى مجــ  - وكلت ــه حت ــادي    : دت، فقــال هلــا  فصلصــلها  كف ــيني واملرســلني وعب ــق النب منــك أخل

سـأل عمـا أفعـل وهـم     أوال . أبـايل  املهتدين والدعاة إىل اجلنـة وأتبـاعهم إىل يـوم القيامـة وال      واألئمةالصاحلني  
منـك أخلـق    :  ثـم قـال هلـا      ت فصلصـلها  كفـه فجمـد       األجـاج  مـن املـاء املـاحل        أخـرى يسألون، ثم اغـرتف غرفـة       

 وال اسـأل  أبـايل راعنة والعتاة وإخوان الشياطني والدعاة إىل النار إىل يوم القيامة وأشـياعهم وال           اجلبارين والف 
وشـرط  ذلـك البـداء فـيهم، ومل يشـرتط  أصـحاب الـيمني البـداء، ثـم خلـط                       : عما أفعل وهم يسألون، قال    

األربعــة أمــر املالئكــة ام عرشــه ومهــا ســاللة مــن طــني، ثــماملــائني مجيعــا  كفــه فصلصــلهما ثــم كفأمهــا قــد :
وهــا انزها ثــم ؤونشــا، وافامرؤوهــ أن جيولــوا علــى هــذه الســاللة الطــني   ،الشــمال واجلنــوب والصــبا والــدبور  

ــوجزالــريح والــدم واملــرة والــبلغم، فجالــت املالئكــة عليهــا وهــي   : األربعــةجــروا فيهــا الطبــائع ألوها ووهــا وفص
 من البدن من ناحية األربعةالطبائع األربعة فالريح من الطبائع    جروا فيها   االشمال واجلنوب والصبا والدبور و    

 والـدم     ، مـن ناحيـة الـدبور      األربعـة ة  الطبـائع      من ناحيـة الصـبا، واملـر       األربعةالشمال، والبلغم  الطبائع     
، ٣٨، ص١، ج التفسـري القمـي،    ..). فاسـتقلت النسـمة وكمـل البـدن       :  مـن ناحيـة اجلنـوب، قـال        األربعـة الطبائع  

فنرى أن اخللق كمل وبه نسمة، أي هو كائنات حية، ولآلن ملْ ينفخ فيـه مـن الـروح ليكـون آدم ويـدعى املالئكـة                   
  .للسجود

  .٣٦١صاجلواهر السنية،  احلر العاملي، -)٢(
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املذكورة، بل ملْ يكن مثّـة داعٍ أساسـاً لصـنع آدم متثـاالً أجـوف وبقائـه برهـةً مديـدة مـن                    
ــم ملْ يــتم صــنعه )وقــت معــدود، وأجــل معلــوم(الــزمن يعبــر عنــها   -مــا دام متثــاالً -، لِ

الـيت  " ثُـم "، هو نفسـه     "وقت معدود وأجل معلوم   " إن هذا الـ     .! قبل نفخ الروح؟   مباشرة
إنسـاناً ذا  "بعده  الـنص، الـذي سـبق نفـخ الـروح اإلنسـانية الـيت صـيرت الكـائن ذاك                  

معرفـة يفـرق هبـا    "وشـحذت جوارحـه وأدواتـه ومداركـه، ووهبتـه       " أذهان يجيلها وفِكَر  
  ".بني احلق والباطل

، ألن البشـر    "بشراً"وملْ يقل   " فمثلتْ إنساناً "دقيقاً جداً إذْ قال     ) ع(د كان علي    ولق
وإن كـان لنـا أن      !   عقولنـا   املتصور" التمثال األجوف "املخلوق من طني، هو نفسه هذا       

، فــألن الكــائن البشــري الــذي اســتُدرِج إىل اجلنــة، "متثــال أجــوف"نُحســن الظــن بتعــبري 
اإلنسـان، هـو     - املُدبرون باستالمه إلجراء عملية ختليقه وحتويلـه إىل آدم         وقام املالئكة 

فعال كائن أجوف من الروح اإلنسانية، وهو حلظةَ أن كان بـني أيـدي املالئكـة الصـافّني                  
املُخلّقــني كــان كالتمثــال املُلقــى بــني يــد اخلــزاف، ال حــولَ لــه وأشــبه بامليــت بــني يــدي      

اً        لذلك ال نرى،   .مغسله د الفصاحة والبالغة موالنا عليـالتمثـال    ) ع( سي ق إىل أنيتطـر
وكـان األوىل   ! ملْ يـذْكر هـذا أبـداً      ! البشري ذاك قد دبت فيه احلياة بعد نفخ الروح فيـه          

ذكْر ذلك، بل هو األوىل واألوىل ال سيما  سياق احلديث عن خلْـق الكـائن احلـي كمـا                 
اءٍ  (، وكما     )٢٠:الـروم ()تَنْتَشِرون بشر   إِذَا أَنْتُمْ (بين سبحانه    ابَّةٍ مِنْ مـكُلَّ د لَقخ اللَّهو

، فاالنتشـار والزحـف واملشـي       )٤٥:النـور () أَرْبعٍ . . رِجْلَيْنِ   . .فَمِنْهمْ منْ يمْشِي علَى بطْنِهِ      
 بــل هــي ركــائز ومســات انبعــاث احليــاة، ) كمــا  معجــزة عيســى مــع الطــري (والطــريان 

     ا اً الذي علّمه نيبعلي مِن علْمه، ال يذكر أثـراً للحيـاة البتّـة    ) ص(نندهش إذْ جند أن
وال احلركة، ويذكر بدهلا آثار العلم والفكْر والذكاء واملعرفـة واحلـذق وأدوات التسـخري؟            

ــن أمــر ا، ببداهــة، ليســت نفــْ   " الــروح الربانيــة املنفوخــة "ألن  فلمــاذا؟ س الــيت هــي مِ
 اخلايل من الـروح، مـا هـو إالّ كـائن ذو             - تصورنا  -"فالتمثال"احلياة ودبيب احلركة،    

 ) ع(كما يقول علـي      –، خلقه ا  بيوض الطني وركّب أعضاءه         )١(نفسٍ حية سلفاً  

                                                 
 "فـإذا سـويته ونفخـت فيـه مـن روحـي      : عـز وجـل   هذا املعنى  قوله     ) ع( وقد وضح حفيده اإلمام الصادق     -)١(

 وخلق روحاً، ثم أمر ملكاً فنفخ فيه، فليست باليت نقصت من قدرة ا شـيئاً      خلقاًإن ا عز وجل خلق      : قال
  .، فيثبت أن هناك خملوقاً سابقاً على نفخ الروح وليس جمرد طني١٧٢صالتوحيد، الصدوق، ".من قدرته
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عنـــهم    -بدايـــة الـــنص ــقّقت األرض ــة فتشـ حتّـــى آن أوان فقـــس تلـــك البيـــوض الطينيـ 
اليت واضح أنّها القشرة اليت تُحيط بالكائن الذي له         : صلصلتْ (وخرجوا وهو املُعبر به   

فبعد صلصلة تلك القشرة بتشـقّق طينـها اجلامـد          ) "أَحْناء ووصول، وأَعْضَاء وفُصول   "
هنـض البشـر    "الواقي هلـا، بصـوتٍ وقعقعـات متالحقـة، بعـد تشـقّق األرض بالصلصـلة                 

ي نفســها صـورة قيامــة احلشــر   حســب الـرتاث الســومري، هـ  " كمـا يظهــر احلشـيش  
ــري    (قولــه تعــاىل  ــا يسِ لَيْنع ــر ــك حشْ ــراعاً ذَلِ ــنْهمْ سِ ع ــأَرْض ــقَّق الْ تَش ــوْم ٤٤:ق()ي( . ثــم

بعــدها آن أوان مــد البشــر " ثُــم" "األجــل املعلــوم"عاشــت تلــك األســالف دهــراً  ذلــك 
ألرضـية واحلركـة، فهـذه ميلكهـا، كمـا          بنعمة اإلنسانية بنفخ الروح، لكن ال روح احلياة ا        

 ع(اتّضح مِن مفهوم كالم علي(بل روح احلياة اخلالدة، روح الرب ،. 

  ص(باب مدينة علم الرسول     ) ع(وعلي (    سـر درك أن ل العارفني بالقرآن، وأنّه يـأو
نْ خلَقَكُـمْ مـِ   (فهي روح البـدن، أي أصـل احليـاة          " النفس"احلياة البيولوجية هي مفردة     

ه يتَـوفَّى الْـأَنْفُس   ( وهـي سـبب املـوت      )١:النسـاء ()نَفْسٍ واحِدةٍ  ا تَـدْرِي   (، )٤٢:الزمـر ()اللـَّ مـو
  ــوت أَرْضٍ تَم ــأَي ــس بِ ــوْتِ  (، )٣٤:لقمــان()نَفْ ــةُ الْم ــسٍ ذَائِقَ ــلُّ نَفْ ــت (، )١٨٥:آل عمــران()كُ أَقَتَلْ

كُم     (،  )٣٢:دةاملائـ ()منْ قَتَلَ نَفْسـاً   (،  )٧٤:الكهف()نَفْساً ـوا أَنْفُسـوالعشـرات   )٩٣:األنعـام ()أَخْرِج ،
حصـراً وهـي سـبب    " الـنفس "غريها تُثبت أن القتل والتوفّي واإلخراج واملوت، يقع علـى    

وكلّ آيات القرآن عـن الـروح الـيت مـن أمـرِ       .حياة البدن، وبانقطاعها عنه انقطاع حياته    
للحيـاة املاديـة بـه، هـي مـن أمـر ا، ونفخـةٌ مـن                 ا، كلّها، تقول أنّها أمر آخر ال شأن         

ه                 قدسه، ووسيلة اتّصاله باملأل األعلى وتوقّد ذهنه، ووعيه، وسريه الالهنـائي ملعرفـة ربـ
 .األعلى

ربما يتعلّق البعض بأهداب، نفخ الروح  مريم، أنّه الذي به انغرس جنني عيسى              
لعدم قـراءة آيـات ا كمـا هـي، هـذا الـنفخ        رمحها نفْساً حية، فهذا توهم راجع   ) ع(

هو الذي جعل مـن عيسـى روح ا، وأنطقـه وهـو  املهـد، وقـذف باإلجنيـل  قلبـه،                       
 فـالروح هـي   )١١٠املائـدة  ( ..)إِذْ أَيَّدتُّك بِروحِ الْقُدسِ تُكَلِّم النَّاس فِي الْمهْدِ : (قال تعاىل 

 الكتاب وغريه وتكليم الناس بـه وباحلكمـة، وللقيـام           اليت أنطقته، وهي اليت هيأته لتعلّم     
حسب ما تسوقه تكملة اآليـة مـن   .. باملعجزات من إحياء موتى وإشفاء مرضى وغريها   

 .أمور
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    درك تفريـق            ) ع(وهذا كالم علي يسـتقرئه يـ ن أمـري املـؤمنني    هنج البالغة، مـ   
 عـن اإلنسـان وتلـج    تنفصـل  الـيت " الـنفس "احليـاة الـيت هـي     " روح"عشرات املواضع بـني     

فيه وتُوجد  احليوان كلّـه، وبـني الـروح الربانيـة الـيت هـي روح للـنفس ال للبـدن، تلـك                        
، وانتقلت إىل ذريتـه وألجلـها أُسـجدت         "آدم"اليت نُفخت  الكائن البشري احلي وصار        

ن أدمـج قـو       ( :له املالئكة، فرتاه يقول مِن مجلة عشـرات املواضـع          ة  وسـبحان مـالـذر ائم
 علـى  ووأى. إىل مـا فوقهمـا مِـن خلْـق احليتـان واألفيلـة       ) الـذباب (واهلمجـة   ) النمل(

موعـده،  ) املـوت ( إال وجعـل احلمـام       أوجل فيـه الـروح    نفسه أنْ ال يضطرب شبح مما       
ة   ( فروح احلياة    )١()والفناء غايته  د  الذبابـة والفيـل و كـلّ            ) الـنفس احليـ هـذه تُوجـ

حي. 

  نفســهوإن رأســه لعلــى صــدري، ولقــد ســالت ) ص(قُــبِض رســول ا ولقــد (
، والـنفس   )٢()واملالئكـة أعـواني   ) ص(كفّي فأمررهتـا علـى وجهـي، ولقـد وليـت غسـله              
وحفيـــداه البـــاقر ) ع(بـــل بـــين علـــي  .هنـــا هـــي روح احليـــاة، ومبفارقتـــها يكـــون املـــوت

ميان، وروح القوة، وروح الشـهوة،      روح القُدس، وروح اإل   : أن األرواح مخسة  ) ع(والصادق  
املدرج الذي به يذهب الناس وجييئون، وواضـح أن الثالثـة األخـرية            /البدن/وروح احلياة 

هي اليت تصلح للحالة البشرية، واالثنتان األوليان لألنبياء واملؤمنني، وهي اليت نُفِخَـت             
   ـا حفيــد علــي روح :  إىل روحــنيفاختصــر كــلّ تلــك  ) ع(اآلخــر الكــاظم  ) ع( آدم، أمـ

إذن آدم قبـلَ أن يكـون آدم كـان فيـه روح احليـوان أي       . )٣(، وروح العقـل   )النفس(احليوان  
النفس احلية، أما الروح اليت مِـن أمـر ا، روح العقـل، فبـها مثُـلَ الكـائن إنسـاناً جييـل            

 .أذهانه ويفكّر ويوظّف جوارحه وخيرتع ويسمو

ــاً )ص(بيــب الــنيب العظــيم هــذا آنفــاً مــا يقولــه علــي ر  علي وهــو ) ع(، واحلقيقــة أن
القــرآن النــاطق، ملْ خيــرج عــن التصــوير القرآنــي قيــد شــعرة، إنّمــا املُتــأثّرون بالتفســري   

                                                 
  .٧٥، ص٢جهنج البالغة،  الشريف الرضي، -)١(
  .١٧٢، ص٢، جالغةهنج الب الشريف الرضي، -)٢(
  .١١٣٠، ١١٢٩، ص ٢، ج، ميزان احلكمة حممد الريشهري-)٣(
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يحدقون إىل ما  أذهـاهنم مِـن تصـور، ال إىل مـا                مع األسف   التوراتي خرجوا ألنّهم    
النص. 

 

 :لَد  رحِم تصور أن آدم ملْ يو-ثالثاً 
ــات املنســوبة أو التصــورات بــأن آدم ملْ يولــد أو    ملْ يــركض  "هنــاك بعــض املروي

 ، فما حلّ هذا؟)١("رحم

ات املخـتلط شـريفها مبدسوسـها، أورثـت هـذا اإلربـاك                نعم، هذا صحيح، فاملرويـ .
م، مــا وفعــال جنــد إصــراراً  بعــض الــرتاث واملرويــات ظاهريــا أن آدم ملْ يخلــق  رحــ 

 علـى مـا نقـول كمـا خـرج البشـر األوائـل والـيت حسـب          )٢(يعين أنّه خرج من بيضة كونية 
     رٍ آخـر   -وهـي األرض، أو  ) مل يصـبها أمل الـوالدة  (أساطري سومر وبابـل مـن أمبتصـو- 

من متثال نُحت من الطني كما لدى الفهم املقتبس من التصور التـوراتي أساسـاً، وآيـات                 
على أنّه من طني، ومن تراب، ومن ماء، وأنّه بغري أب وأم، تـدلّ علـى             الذكر احلكيم تدلّ    

كلّ ذلك ظاهرياً، مثلما تدلّ على أنّه من ساللة صرحياً، وأنّه مسبوقٌ ببشرٍ قبلـه، فمـا                 
 حلّ هذه اإلشكالية والتناقض؟

لقد بينا حسب رسم توضيحي سابق، أنّها كلّهـا صـحيحة، فالكـائن البشـري خلـق                 
اءٍ           (كالنبات من ماء وطني، قـال تعـاىل         من الطني    ةٍ مِـنْ مـ ه خلَـق كُـلَّ دابـَّ  )٤٥:النـور ()واللـَّ

ــماءِ  ( ــن السَّ ــزلَ مِ ــذِي أَنْ ــو الَّ هــيْءٍ و ــلِّ ش ــات كُ ــهِ نَب ــا بِ جْنفَأَخْر ــاء وقــال )٩٩: األنعــام()م ،
)  اللَّهاتـاً    والْأَرْضِ نَب تَكُمْ مِنأْنَا أَوَّلَ     (النهايـة كخلـق البدايـة       ، وخلـق    )١٧:نـوح ()أَنْبد ا بـ كَمـ

ــقٍ نُعِيــده ــق األبــدان مــن مــاء يهــبط وخيــتلط بــرتاب األرض    )١٠٤:األنبيــاء()خلْ  حيــث تتخلّ
)        ــذَلِك ــاً كَـــ ــدة ميْتـــ ــهِ بلْـــ ــرْنَا بِـــ ــ رٍ فَأَنْشـــد ــاء بِقَـــ ــماءِ مـــ ــ ــن السـَّ ــزَّلَ مِـــ ــذِي نَـــ ــ والـَّ

                                                 
  .٤٣٩، ص٤، جمستدرك سفينة البحار علي النمازي، -)١(

)٢( - The first and most famous was called Oannes or Oe, who was thought to 

have come from a 'great egg ' .  
(http://www.crystalinks.com/amphibiousgods.html) 

 .وما هي أصوهلم، وملاذا أوزيريس يقول أنه أتى من بيضة شريفة، لوال علم األوائل ببداية اخللق: تعليق
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ــون جــق ا)١١:الزخــرف()تُخْر ــة  مســتنبت طــيين   ، فتتخلّ ألبــدان وتنشــأ  القبــور الطيني
ــى تبخّــراً        ــاً أو نســفاً أو غرقــاً أو حتّ ــذي مــات حرق ـا ويخْــرِجكُمْ    (لل كُمْ فِيهـــد ثُــمَّ يعِي

 .، إذن فالبداية البشرية كما النهاية  رحم األرض الطينية املائية)١٨:نوح()إِخْراجاً

ألوىل ال ذكْــر هلــا  ذاكــرة الزمــان، وظــلّ  لكــن هــذه الصــفوف واألمــواج البشــرية ا 
التزاوج وإخراج النسل فيه كما فصائل احليوان األخرى، أي نسـلُه صـار يـأتي مـن ذكـر                   

رة           لـيس مـن أسـ إالّ بـاملعنى         (وأنثى، لكـن وال أم ،د فحـل ذكـريلـيس هنـاك أب بـل جمـر
ة باعتبـاره          )الغرائزي كان لديه بدايات نظم اجتماعية بدائيـ أرقـى احليوانـات، بـل       ، وإن 

فجسـم آدم البيولـوجي،   . احليوانات هلا نُظم اجتماعية راقية أيضاً لكـن مربجمـة عليهـا    
ه لـآلن ال               يصري آدم جاء عـن هـذا الطريـق، هـذا النسـل، لكنـ قبل أن الكائن البشري أي

شـر  يسمى آدم الذي مبعنى مثيل الرب املفكّـر واخلـالق، فهـو وغـريه مـن بـين جنسـه الب                  
سواء، ال فضل ألحد على أحد كما ال فضْلَ للحيوان املنوي الذي ختلّقْنا حنن منه على            
املاليني من إخوته الذين أُهدِروا واضمحلّوا إالّ بيولوجياً  سرعته وسـالمته واقتـداره              

وكمـا  .  منـها  أنـا وأنـت    ليخلق اإلنسان )   مثال آدم   اجلنةاليت هي ك  (ووصوله البويضة   
آنفاً، ألنّه مظهر بشري ال ارتبـاط  ) ص(، كما قال النيب "ل لألسود على األبيضال فض "

 .له باإلنسانية بشيء
 

  احلقيقة؟" آدم"فمتى ولد 
ــة   " آدم"ولــد  إىل اجلن البــدائي احلقيقــة، حينمــا اســتُدرج ذلــك الكــائن البشــري 

 الكائن املُستدرج هي املـواد      هيكل ذاك /، ولك أن تعترب أن جثّة     )البويضةإىل  كاحلُومين  (
األولية اليت صنع منها آدم اإلنسان، تلقّته هناك املالئكة الصافّة املسئولة عن التخليق،             

ــرب الصــورة    -ووضــع  ـة جديــدة     -لــو أردنــا أن نُق ــدة، بيضــة ختليقيـ   حاضــنة جدي
ــا   ( ديل جيناتــه ، ومتّ إعــادة خلقــه وتعــ )كالــذي تــأتي بــه أفــالم اخليــال العلمــي  يومن

ــم أُخــرج مــن غرفــة         ــه، ث ــه، ونفــخ نســمة الــروح الربانيــة في ــه وأدوات وحتفيــز قــوى عقل
، فـآدم اإلنسـان ملْ      "آدم"العمليات، من املصنع، وليداً جديداً واعياً هبويـةٍ جديـدة امسـه             

ة  ن طينة ذاك الكائن البشري  مِ،يولد  رحم بل  اجلنة   ضافاً إليه طني اجلنـلِـد، مو 
وهذا بالتمام ما قاله تُراث السومريني بني نينمو وأنكي الذي مر معنا  فصل الـرتاث                
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ــاه، إن املخلــوق الــذي نطقــتِ بامســه موجــود، فــاربطي عليــه صــورة    : (ونُعيــده يــا أم
" الصـانعني املهــرة "، واجعلــي "ميــاه العمـق "اآلهلـة، اعجـين لــب الطـني املوجــود فـوق     

فنـرى أن املخلـوق البشـري موجـود،         ،  )جبانبك إهلة الوالدة  وستقوم   .. يكثّفون الطني 
أو طاولـة   ) أي مـادة بنـاء بيولوجيـا اجلسـم        (يوضع  قالب مـن لـب الطـني مـرة أخـرى              

املالئكــة (، ويكثّــف فيــه القــوى بالصــانعني املهــرة   كمــا لــدى عــرب وادي النيــل اخلــزاف
هنـاك والدة، ووالدة جديـدة، وليسـت        ، ثم جند  النص مسـئولة الـوالدة، إذن           )الصافّة

     ــاني ربـ ة، رحـــم تقـــينــر ــمٍ هـــذه املـ ــن رحِـ ــًا مـــن األرض كاألوائـــل، بـــل مِـ ــاً وإنباتـ خروجـ
" البشـر "مِـن   " اإلنسـان "خمصوص، والوالدة هي إخراج حي من حي ال من ميـت، توليـد              

دي    (املُسجى حتت أيدي املالئكة      بِيـ لَقْـتا خ٧٥:ص()لِم(    مهـا نينمـاح وأنكـي        ويـدا الـرب 
  .حسب السومريني

ألن اجلســم الــذي صــنع منــه كــان مِــن : صــحيح أيضــاً مــرتين" خلــق مــن طــني"و
نسل السالالت املخلوقة من الطني، ووضع  حاضنة من الطني، بـل وعومـل خـالل               

 وح(التخليــق اآلدمــيمِــن املالئكــة الصــافّة كــالطني بــني يــدي ) الــذي أعقبــه نفــخ الــر
افاخلز. 

فصحيح أيضاً، ألنّه اآلن قد ولد وخلق خملوقاً آخر غري بنية           " ليس له أب وال أم    "و
املخلوق القديم، فلـو زرعنـا قلـب خنزيـر  إنسـان، فهـل هـذا اإلنسـان عليـه أن ينسـب                        

ولـو تلفـت أعضـاء إنسـان واسـتطاع          ! نفسه إىل قطيع اخلنازير كما إىل جمتمـع البشـر؟         
هلا كاملــة فهــل تتغيــر هويــة الشــخص لتتــوزّع علــى املتــربعني باألعضــاء العلْــم أن يســتبد

 وينتسب إىل آبائهم وأمهاهتم؟

ــم أجرينــا عمليــات كــثرية    ولــو أخــذنا جثّــة إنســانٍ ميــتٍ ذهبــت نفســه إىل بارئهــا، ثُ
عليها، ثم أتينا بروحٍ جديدة ونفخناها فيه، فهذا املخلوق هويةٌ وروح جديدة، ال عالقـة            

ه باملخلوق السابق الذي انتهى كتابه وحسابه وذهب، سـوى  تشـابه الشـكل، ولـو رآه                  ل
من يعرفه وسأله لوجده غري ذاك ال يعـرف شـيئاً عـن حيـاة املخلـوق اآلخـر الـذي أُقـيم                       

وقد ذهـب قُـدامى املصـريني إىل أبعـد مِـن هـذا حبيـث نفـوا نسـبة األبـوة                       .على جثمانه 
يبعثون  العـالَم اآلخـر حليـاةٍ أُخـرى أمسـى، فكيـف بوجـود               واألمومة ألشرافهم الذين    
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 لـيس بإنسـان   -حبسـبهم  -امللِـك الصـاحل املُتـوفَّى       : "إنساني نشأ من جسمٍ حيواني؟ فـ       
 .)١("إذْ آباؤه ليسوا مِن البشر، وأمهاته لسن مِن الناس

ــة "آدم"إن معنــى  هوي كيــان "آدم"، إن ــه"ة  اإلنســان، موجــود " آدم"، إن ،  "جينات
عقله، و روحه، وهذه كلّها خلقـت وغُرسـت للتـو فيـه، حبيـث لـو مـات هيكـل اجلسـد                       

 خالداً بروحه وعقلـه وشخصـيته،   -وكلّ آدمي-الرتابي الذي استُعري له برهةً، لبقي آدم   
فلم يكن له مِن الكـائن األول سـوى اهليكـل البشـري الـذي أُعيـد تصـنيعه أيضـاً، فكيـف            

ون له انتساب ألبٍ وأمٍّ مِن عامل حيواني آخر ال ميت هلما إالّ بقطَعِ حلـم وعظـمٍ مـن                     يك
اً وأبـاً؟    اهلمجـيني هيكله؟ وهل حني خرج آدم راح يبحـث عـن هـذين              ومـاذا لـو كـان      !!  أمـ

الكــائن البيولــوجي الــذي اســتُدرِج، لِيصــنع منــه اإلنســان، قــرداً مــثال، والقــدرة الربانيــة 
 . وهلْ يعدون أقرباء؟ فهذا كهذا!  أنبحث  عالَم القرود بعدها عن أقربائنا؟قادرة،

وملْ يكن عصياً على ا أن خيلق بدناً آلدم مباشرة من الـرتاب كمـا خلـق أسـالفه                   
األقدمني البشـر األوائـل، لكـن هـذه الطريقـة الـيت جـرت حسـب النظـام الطبيعـي، فـال             

إالّ حني تعجـز الطبيعـة، فالكـائن البشـري أُريـد لـه أن               ) ألربابا(تتدخل القوى الربانية    
يتطور أدهراً لينتخَب كمادة خللق آدم السامي، فبعـد أطـوار السـنني يخلـق اإلنسـان                   

 .خملوقٌ من تراب بشكل مباشر أو غري مباشر) جسمانياً(أحسن تقويم، والكلّ 
 

 :ائقفخلْق اإلنسان كما بين القرآن على ثالث طر

أن يأخذ خامةً مِن حلـم وعظـم، مـن كـائن حـي آخـر، أو جمموعـة أعضـاء، أو                        -١
  هذه هي والدته، كما ع نفخ فيه الروح اإلنسانية، فتُعدي كائنات، ثماً،   "آدم" د إهليـ طفال

هذا الطفل أو املولود أو الكائن اجلديد، أو اخللْق اآلخر، أو الكائن اإلنسـاني، ال ينتمـي                 
لـيس لـه أب وال أم هبـذا االعتبـار، ألن            " آدم"مادة صنعه السابقة وال إىل كائناهتا، فــ       إىل  

ة   ة    . والدته كإنسان متّت  اجلنـ شـابه هـذه الكيفيـيـركض    (وي والدة إنسـان مـن دون أن
، فيما لو متّ ختصيب بويضة وزرعها  حاضنة طبية ال  رحـم امـرأة حتّـى             ) رحم 

يكون طفال. 

                                                 
  .٨٠٩نقال عن متون األهرام، فقرة . ٢٩٤، ص ديانة مصر القدميةأدولف إرمان، :  انظر -)١(
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ــي قابلـــة        أ  -٢ ــر، وهـ ــها بشـ ــم امـــرأة، ملْ ميسسـ ــة  رحـ ــاك بويضـ ــون هنـ ن تكـ
ــنفخ      للتخصــيب بــأي طريقــة ربانيــة،  ي ــة اليــوم علميــاً، ثــم كمــا تُوجــد هــذه اإلمكاني

اجلنني املتكون الروح اإلنساني، الذي ملْ يسـتلمه مـن أصـالب الرجـال، أي هـذا الوليـد                   
 .وهذه طريقة خلق عيسى. فهو بال أب إالّ من طرف أمه،  األعلىليس آدم أباه

 .  الطريقة الدارجة اليت يعرفها اجلميع -٣
 

 ؟ ما حكاية الضلع الذي منه خلقَتْ حواء-رابعاً 
إن خلق حواء مِن ضلع آدم باخلصوص، قد جاء أوالً  التـوراة، ثُـم جـاء  بعـض           

ستبشـاعه بشـاعةَ أن يـنكح       املرويات،  احلني الذي قامت مرويات أخرى باستنكاره وا        
فقــد  .آدم نفســه، كمــا استبشــعت أن يكــون أبنــاء آدم لصــلبه تزوجــوا أخــواهتم أي بناتــه  

ا عنـدنا     : أحد أصحابه، عن خلق حواء قائال له      ) ع(سألَ اإلمام جعفر الصادق      أناسـ إن
سـبحان  : ")ع(إن ا عز وجلّ خلق حواء مِـن ضـلع آدم األيسـر األقصـى، قـال                : يقولون

إن ا تبــارك وتعــاىل ملْ : يقــول مــنْ يقــول هــذا! ا وتعــاىل عــن ذلــك علــوا كــبريا
يكـنْ لــه مِـن القــدرة مــا خيلـق آلدم زوجــةً مِــن غـري ضــلعه، وجعــل ملـتكلِّمٍ مِــن أهــل      

ــن    : التشــنيع ســبيال إىل الكــالم؟ يقــول   ــا إذا كانــت مِ ــه بعضً إن آدم كــان يــنكح بعضُ
اني، يـرى أن أمثـال            .)١("!ء؟ حكَـم اُ بيننـا وبينـهم       ضلعه، ما هلـؤال    فهـذا اإلمـام الربـ 

هذه اآلراء، وإن نسبوها إىل النيب وإىل أهل بيتـه وأصـحابه، فهـي غـري صـحيحة، وهـي                    
ويكفينــا أن ننتقــل  .الــيت جتعــل ألهــل التشــنيع علــى الــدين، ســبيلهم  الطعــن والكــالم

ن أشــهرِها ألغْمرهــا، وللمثــال جنــدها  تفســري   للتفاســري لنجــدها  كــلّ تفســري، مــِ  
ــاف للزخمشــري  ل ســورة النســاء    )٢(الكشــه تعــاىل  أو ــى قول ــه عل ــا  : "  تعليق ــا أيه ي

شـعبكم مِـن    ": (الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مِن نفسٍ واحدةٍ وخلق منـها زوجهـا            
جهـا حـواء مِـن ضـلْعٍ مـن      نفسٍ واحدة هذه صفتُها وهي أنّه أنشأها مِـن تُـرابٍ وخلـق زو            

املراد مِن هذا الزوج هـو     : (إذْ يعلِّق على نفس املوضع بقوله      ، وتفسري الرازي  !)أضالعها

                                                 
)١(- ،لسي٢٢١، ص ١١، جحبار األنوار ا.  
  .١ آية-، سورة النساء ١، جتفسري الكشاف،  الزخمشري-)٢(



 

 

177 

وهـو الـذي عليـه األكثـرون أنّـه ملّـا         : األول: حواء، و كـون حـواء خملوقـةً مِـن آدم قـوالن            
  ــن ــلْع مِ ــن ضِ ــا خلــق ا آدم ألقــى عليــه النــوم، ثــم خلــق حــواء مِ أضــالعه اليســرى، فلم 

وا عليـه بقـول                     استيقظ رآها ومال إليها وألفها ألنّها كانـت خملوقـةً مِـن أجزائـه، واحتجـ
إن املرأة خلقـت مِـن ضـلع، فـإن ذهبـت تقيمهـا كسـرهتا، وإن تركتـها وفيهـا             ): ص(النيب  

: ن قوله والقول الثاني وهو اختيار أبي مسلم األصفهاني أن املراد م          .عوج استمتعت هبا  
، فأين اجلميع عن هذا الرأي الثاني األصـوب مِـن           )أي مِن جنسها  " وخلَق منها زوجها  "

 .)١(!تلك الدمغة التوراتية األوىل؟

 
 

 !تصور توراتي للرب وهو يأخذ أحد أضالع آدم النائم ليصنع منه حواء
 

ات بضـاعتها منـها وسـوقتها، و           ا  التوراة اليت أخـذت تلـك املرويـالـيت ال داعـي   أم
 :منا حملاولة اكتشاف الفروقات بـني الـنص التـايل ومروياتنـا، ألنّنـا لـن جنـدها، فتقـول            

ــباتا علَــى  الــرَّب اإلفــأوقع( س ــه ــا  آلَ كَانَهــأ م ــنْ أضْــالعِهِ وملَ ــدة مِ ــذَ واحِ فَاخ ــام فَن مد
فَقَـالَ  . لَـى آدم إ وأحْضَـرها  امـرأة  مِنْ آدم    أخذهالَه الضِّلْع الَّتِي    لَحْما، وبنى الرَّب اإل   

مــذِهِ «: آدمِــنْ لَحْمِــياآلنه لَحْــممِــنْ عِظَــامِي و ظْــمى .  عــذِهِ تُــدْعــا مِــنِ امــرأةهألنَّه 
ــذَتْ  ــرئٍ أُخِ ــاه و   . »امْ ــلُ أب كُ الرَّجــر ــذَلِك يتْ ــق  ألِ ــه ويلْتَصِ ــهمَّ ــدا  بامرأت ســانِ ج  ويكُونَ

 .)٢٤-٢١: ٢التكوين ()حِداوا

                                                 
  .١ آية-، سورة النساء ٢، جالتفسري الكبري الفخر الرازي، -)١(
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 احلقـــائق واخلرافــات، مســطورة فيــه أقـــوالُ    جــامع وهــو خلــيط   " كتــاب آدم "و 
أو املسـلمون  " التلمـود "واجتهادات الرتاث الشعيب للمنطقة، مبا فيه ما يقولـه اليهـود          

                 والتفاسري والقصص، جند  الفصل اخلـامس منـه، الفقـرة العاشـرة، األمـر املروي 
 جيري على لسان حواء  مناجاهتـا للـرب تائبـة باكيـة مبـرارة، حيـث تقـول أنّهـا                      نفسه

 )١(!!خملوقة من ضلع آدم وأن خطيئته كانت بسببها

            ذ خاليـا مِـن مبسـألة الضـلع هـذه، لقُلنـا بـافرتاض أخـ نُحسن الظـن ولو حاولنا أن
     ــذي و ــوال جيناهتــا،  قالــب أو حاضــنة الطــني ال ــى من ــرأة   آدم للنســج عل ــه امل ــع في ضِ

أما أن يكون الضلع ضلْعاً فعال وكما يرتجم أيضـاً          . البشرية لتحويلها إىل حواء اإلنسانة    
ــة  ــم يمــأل )Bone(و ) Rib(باإلجنليزي ــم الطــب      /، ثُ ــه حلمــاً، فهــذا مــا علْ ــألم مكان ي

ا هبـا أن    يكذّبه، فليس الـذكَر يـنقص ضـلعاً عـن األنثـى ال مـن اجلهـة اليمنـى الـيت ضـنو                      
حـواء  " بنـاء "تُصنع حواء منها، وال من اجلهة اليسرى، ويكذّبه العقل والقرآن أيضاً، أما             

 .  آدم" جبل متثال"مِن ذلك الضلع، فهذه كذْبةٌ ككذْبة 

                د أحدِ أضالعه، ال شـيءالذي أُخِذ مِن آدم هو جمر أن م النصمع زع ونالحظ أن
أوالً أن آدم يـدري،     : ماً ال يدري، جند بعدها أمرين معاكسين      مِن حلمه، وأن آدم كان نائ     

ا  ،  "!وحلـم مِـن حلمـه     "بـل   " عظـم مِـن عظامـه     "ثانياً أنّه يقول أن حـواء ليسـت فقـط           و أمـ
مزايــدة الرجــال علــى هــذا بــأن حــواء خلِقــت مــن ضِــلْعٍ أعــوج أيضــاً، فــال نــدري أهنــاك  

لعقـل مـرة    با إزراءأخرى عوجـاء أم مـاذا؟ فهـذا         أضالع مستقيمة  القفص الصدري و     
 .ثانية

ولو متعنا  املرويـات الـيت دخلـت تراثنـا اإلسـالمي، ووضـعنا للقـارئ بعضـها، ملـا             
نُسِب البـن  ففي حديث  : وسعه إالّ أن يقول أنّها نُقِلت عن قصص التوراة، فتمعن وقارن          

                                                 
)١(- And You took me, the bone, and make me a woman, bright like him, with 

heart, reason, and speech; and in flesh, like to his own; and You made me after 
the likeness of his looks, by Your mercy and power. (Book of Adam; Chapter 5; 
Paragraph 10) 
 refer to : 
(http://www.hiddenmysteries.com/freebook/adameve/adameve1.html )  
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ومـأل  " و الـنص التـوراتي       )١("وألم مكانـه حلمـاً    " عـن خلـق حـواء مـن ضـلع آدم             عباس
هـي حـواء    ) ع(وزوْج آدم   : وقـد جـاء  صـحيح مسـلم        : (، وقال القرطبـى   "مكانه حلماً 

) ع(، وهو أول من مساها بذلك حني خلقت مِـن ضـلعه مِـن غـري أنْ حيـس آدم                      )ع(
ا انتبـه قيـل لـه             نْ هـذه؟   : بذلك، ولو أمل بذلك مل يعطف رجـلٌ علـى امرأتـه، فلمـ مـ

ألهنـا مِـنْ    : ومل مسيـت امـرأة؟ قـال      : حـواء، قيـل   : وما امسهـا؟ قـال    :  امرأة، قيل  :قال
 فهـل جيـد املـرء     ،!)٢()ألهنا خلقت مِنْ حـي    : ومل مسيت حواء؟ قال   : املرء أُخِذت، قيل  

وزّع                  ! فرقاً عن رواية التوراة؟    ه يـبـه آدم وحـد ص خـ الـذّكاء قـد عاً بأنشباً موأال ترى جو
ــ ة للـــدرس والتعليـــق  األمســـاء ويـم فقـــط كمـــاداء بكْمـــاء تُســـتخدديل باإلجابـــات، وحـــو

والشرح، كحالِهـا املُـزري اليـوم  الـدعايات واألغـاني الرخيصـة، جمـرد دميـةٍ خرسـاء             
 !كاحلية، للمنظر ليس إالّمبتسمةً تقف أو تتلوى 

ستقبل، فبدالً مـن  هكذا امتد خطأ التوراة ليغلِّف تراثنا القرآني ليغطّي مساحة امل  
تصحيح القديم اخلاطئ باجلديد الصحيح، نسخ قدميهم البايل جديدنا، هكذا صِـرنا            
ــة        ــم األم ــوراهتم، فه ــز ت ــا، و األلســن، ونُمرك ــاريخ و اجلغرافي ــود  الت ــز اليه نُمرك

 . املُختارة وتوراهتم لن ينسخ، هذا ما حنن نقوم بفعله أيضاً ال هم فقط

 والغريب أن                  لـني، وميـدميسـح تـراث األو راً، أراد أنني مـؤخبعـض البـاحثني الغـربي 
الكذبــة التوراتيــة لــوراء أيضــاً، فتجــدهم وهــم يفســرون النصــوص الســومرية والبابليــة، 

أي األم  " نينـة "اليت نُسميها باللهجة العاميـة       ("نني تو "القوة الربانية    /ويقرأون أن الربة  
تعــين الضــلْع أيضــاً  " تــي" أســهمت  خلــق اإلنســان، ذهبــوا يقولــون أن  الــيت)الكــربى

ويكتبـها  " نـني تـو   "، مـع أنّهـا      )٣(السومرية، فعلى هـذا فـإن القـوة هـذه هـي سـيدة الضـلع               
                                                 

 ،ن كــثريابــ؛ ٨١  ص،١ ج،البدايــة والنهايــة؛ ابــن كــثري، ٣٢٩ ص ،١ ج ،جــامع البيــان ، جريــر الطــربي ابــن-)١(
تفسـري القـرآن    ،مصـطفى اخلمـيين  ؛ ١٣ ص،١، ج قصـص األنبيـاء  ؛ ابـن كـثري،  ٨٢  ص ،١ ج   ،تفسري ابن كـثري   

  .٤٩٩  ص ،٥ ج ،الكريم
  .وغريه. ٣٠١، ص١، جالتفسري القرطيب، -)٢(

)٣(- Now the word for "rib" in Sumerian is "ti" which happens also to be the 

Sumerian verb "to make live."  So the Mesopotamian author of the myth is 
employing a pun to equate the "Lady of the Rib" (Ninti) with the "Lady Who 
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ــع  ــرحم األول، األرض    )Nintu(اجلميــ ــربى، الــ ــة، األم الكــ ــوة األنوثيــ ــي القــ ــيت هــ ، الــ
  ــم ــد، وتُس ــوة التولي ــل   ى احلاضــنة، ق ــدى "كرســاكونين"و" مــامي"بأمســاء أخــرى مث ، ول

ــةُ     "نيــت"املصــريني  وأي نــص أي رــزو َكــلُّ شــيء، ولْي ألجــل عــني التــوراة، لينحــرف لكــن ،
ة الـيت عرفَـت بالرتمجـة                  .تسمية الكهنة الذين ترمجـوا التـوراة إىل اإلغريقيـ أن وأحسب

ة والـيت     ل ومرجـع  بـ السبعينية، وصارت هي أصل كـلّ تـراجم التـوراة        حتّـى الـيت بالعربيـ
ا أنّهـم ملْ                      " !بالعربية" العـرب األوائـل إمـ ة مِـن هم حينمـا مسعـوا هـذه القصـأيضاً، أحسـب

يفهموها أو حرفوها بغرضٍ اجتماعيٍّ ونفسـيٍّ حبـت ينـزع لفكـرٍ ذكـوري مسـتبد، فإنّنـا             
ــوراة    ــص التـ ــد  نـ ــا جنـ كُنـ اإل "وإن ــرَّب ــى الـ نـبو ــه ــي  لَـ ــلْع الَّتِـ ــنْ آدم  أالضـِّ ــذَها مِـ خـ

أامْرة، وجند    )٢: ٢٢التكوين("ةصِلْعو" بالعربي "  ة الـيت أخـذت عنـها         " ضـلع "أيمـا  بالسـرياني
ـة، حيــث ضــاد العربيــة صــاد ســريانية، إالّ أن كــلَّ هــذه هــي ترمجــات         يســمى ب العربيـ
" اليهوديـة "تّـى النسـخة األصـل       كمـا أخـرب القـرآن، وإن كانـت ح         " احملرفة كلمها "للنسخة  

              ة ليست هي تـوراة موسـى أيضـاً، إالّ أنبعـض   اليت سبقت الالتيني     البـاحثني يقولـون أن
 .)١(أيضاً ليست موجودة  النسخة العربية األصل، باملرة" احلية"أو " الضلع"حكاية 

اللغـة، فرمبـا   بل، إن الذين دونوا التوراة أو ترمجوهـا كـأنّهم بعيـدون عـن فهـم روح          
ــالَ آدم(كــان  األثــر قــول آدم لزوجــه  ــنْ  ": فَقَ ــم مِ ــامِي ولَحْ ــنْ عِظَ ــم مِ ــذِهِ اآلن عظْ ه

كمــا تلفــظ ) عِصِــم مِــن عِصــامي، وبســر مــن بســري" (بالعربيــة" إذْ )٢: ٢٣التكــوين()"لَحْمِــي
، فيقـول آدم    ، وبـاالقالب بـني الشـني والسـني        )صادا قريبةً للزاي  (بعض اللهجات الظاء    

أنّه سيجعلها عظماً من عظامه، وبشرة من حلمه، فلو كانت فعـال مـن عظمـه، ملـا كـان                    
، فداللـة وجودهـا     "اآلن"من داعي ليقول أنّها بشرة مـن بشـرته، وال داعـي لوضـع كلمـة                 

ينفي أنّها كانت كذلك قبال، بينما املفروض عكس ذلك، ألنّهـا كمـا يزعمـون أنّهـا كانـت           

                                                                                                                        
Makes Live" (Ninti). Legends: The Genesis of Civilization by David M. Rohl 
pp. 209-10  

)١(- Adam and Eve, the serpent, and of Adam's rib, which were introduced in the 

Greek version of Genesis, have no corresponding passages in the Hebrew 
original. 
http://www.mazzaroth.com/ChapterThree/HistoryOfTheBible.htm  
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 قبال يكتبوا إلمضاء الفهم الساذج      "عظما من عظامه  "  فعال هـذه  : "، فكان ينبغي هلم أن
 "! عظماً من عظاميكانت

إذن هــي وصــلتهم ككــلّ الــرتاث الســامي، لكــنهم رفضــوا أن يفهموهــا إالّ بالطريقــة  
ة بلـهجاهتا، كـالم حمـبٍّ انسـجم مـع إلْفـه                      هذا الكالم ملن يعرف العربيـ الساذجة، مع أن

ستعد ليحوطه كما حيوط عظمه وحلمـه، كأنّـه امتـزج بـه ماديـاً كمـا امتـزج بـه                     حبيث ا 
حلمه مـن حلمـي ودمـه مـن         )(ع(ألم سلمة  علي     ) ص(روحاً، فلو مسعوا قول النيب      

لــدونوا أن ا تعــاىل اســتلّ حلمــةً مــن ) ع(، ثــم أرادوا نســج حكايــةِ خلْــقٍ لعلــي )١()دمــي
 اً) ص(ات دمٍ منه وشفط قطر) ص(ذراعِ النيبوهو نائم، وخلق منها علي!! 

ــق حــواء حســب          ــة  خل ــاحثوهم خبــالف هــذه املقول ــود وب ــاء اليه وقــد آمــن علم
معتقدهم الديين اخلاص هبم  التلمود، فمما افرتضه أحبارهم،  كيفية خلـق رفيـق               

 :آلدم

 يعدونـه أول   حكاية خلق حواء من ضلع آدم، املشهورة  كتاب التكـوين، الـذي              -١
 .أسفار التوراة

ــه  اليــوم الســادس وآدم ابــن عشــرين ســنة، عرضــت عليــه      -٢ الــبعض يقــول أنّ
احليوانات فأعطى لكلّ زوجٍ امسه، ثم انتابته الغرية مـن رؤيـة االسـتئناس الزوجـي بـني                  

ده             نصـفه مـن توحـعاجل املسألة، ويتعاىل لي ن، فدعا ا٢("ليليـت "فخلـق لـه     . كلّ قريني( 
ــة الوســخة، بــدالً مــن الطــني النقــي٣(مــن الرواســب الطيني( وظــلّ هــذا اجلــنس امللتــوي ،

يلوث البشرية على مر األحقاب، ثم دب اخلصام بني آدم وقرينتـه لعـدم التكـافؤ فخلـق             

                                                 
  .٦٠٧، ص ١١، جكنز العمال؛ املتّقي اهلندي، ٤٢، ص٤٢، جتاريخ دمشق ابن عساكر، -)١(
ة  حبـث            -)٢( ة شـبه اخلرافيـض بالتفصـيل هلـذه الشخصـياحلقيقـة دون قنـاع، مجعيـة    وعصـى آدم :  سنتعر ،

  .التجديد الثقافية االجتماعية
ــذكّرنا بأســطورة خلــق البدايــة     -)٣( لــق مــن الطــني الوســخ، وهــذا يخ خلقــاً بشــرياً قــد الحــظ أنّهــم يعلمــون أن 

خبلـق البشـر مـن ظفـره الوسـخ، أي مـن ترسـبات               ) قوة مياه احلياة  " (إنكي"م  البشرية لدى السومريني، حني قا    
ة متّ منـه ختليـق                            هنالـك طينـاً نقيـاً  اجلنـ ـدركون أنر باملـاء، وي آدم) "تعـديل (الطني الـالزب املسـنون املتخمـ "

  .  اإلنسان، لكنهم ضيعوا البوصلة متاماً مع وجود بعض إشاراهتا
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له حواء أخرى أمام عينيه من عظام وحلم وجلد ومع أنّها انتصـبت أمامـه جبماهلـا، إالّ         
اً، فأُبعِـدت حـواء هـذه، حتّـى                    أنّه تقزز    من رؤية منظر اخللـق وملْ يسـتطِع جتـاوزه ذهنيـ

لقت له الثالثة املعروفة  غفلةٍ عنه وهو نائممِن ضلعه،خ ! 

وهذا يذكّرنا  (البعض قال أن حواء ملْ تُخلق من الضلع، بل من عظمة العجز،               -٣
 ).يه النطفة األوىل املنظّمة للخلقفأن ، الذي يعزى )بب الذّنَعج(مرة ثانية بـ 

البعض قال أن نية الرب منذ البدء خلـق زوجـين، فخلـق كائنـاً لـه وجـه مـذكّر           -٤
ر الـرب رأيـه ففصـلهما وأقامهمـا                      غيـ للخلـف، ثـم مواجه لألمام، وآخر مؤنّث مواجه

حـدة الـيت كونـت    وهذا يذكّرنا بعدم فهمهم للـنفس الوا (جنة عدن ومنعهما من التزاوج،   
الكائن البشري األول، اليت كانت خاليا ال جنسية، ثم انقسمت، ثم من كلّ قسـم مؤنّـث                 

لإلناث، ومن األخرى الذكور، وفقسـت تلـك البيـوض          ) حاضنات جنينية (تكونت بيوض   
 .)١()عن بشر بالغني، كما بينا

 

  إشارة املأثورات للنوع البشري اهلمجي-خامساً 
ــراً هلــذا النــوع   هــل جنــد   مأثورنــا الرتاثــي، مــن روايــات املعصــوم واألصــحاب ذكْ

 البشري السابق على الظهور اإلنساني؟

ــم  ــيت ســبقت آدم بـــ          ..نع ــر املســلمون األوائــل عــن الكائنــات البشــرية ال فقــد عب
، ثم صارت رمزاً داال على اهلمجية والتـوحش  مكنـون الـنفس اإلنسـانية،         )النسناس(

فقـد أورد    ..ألنّه خيتزن إرث تلك األحقاب غري مفعلة بل مسـتكنة  موسـوعة جيناتـه              
املروي اإلسالمي إشارات لكائنات بشرية قبل اإلنسـان وظلّـت متزامنـة مـع وجـوده، بـل            

اس واحلسـن    ) ع(فعـن علـي     " النسـناس "هي لآلن هلا وجـود  باطنـه دعوهـا            وابـن عبـ
مْ إالّ كاألنْعـام     ( وعقّبـوا بـالقول      ) وبقـي النسـناس    ،ذهب الناس (البصري أيضاً    إنْ هـ (

أي ) يقــلّ النــاس ويبقــى النســناس (فهــي هــذا، و املــأثور أن  آخــر الزمــان أيضــاً   
                                                 

 :ملة عن تكوين آدم وحواء لدى األحبار  املوقع راجع دراسة كا-)١(
http://www.webcom.com/~gnosis/lillith.html؛ Hebrew Myths by Robert Graves 

and Raphael Patai (New York:  Doubleday, 1964), pp 65-6  
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وقـال   .تستويل اهلمجية  دواخل الفـرد علـى إنسـانيته وينطمـر العقْـل والروحنـة منـه                  
: قيـل  .  النـاس وبقـى النسـناس      ذهـب :  حديث عن أبـى هريـرة      : (  النهاية  اجلزري

خلْـق علـى صـورة النـاس أشـبهوهم  شـئ وخـالفوهم                 : هم يـأجوج ومـأجوج، وقيـل      
وميكن أن يكون املراد هبم من كان قبل آدم عليه السـالم   : شئ وليسوا من بنى آدم، قلت     

غـري  ) بشـراً (إذن؛ فاجلزري يرى أن هنالـك إنسـاناً         ).  غري املتمدن  الوحشيمن اإلنسان   
 .متمدن قبل آدم

وكان فكرة تزاوج اإلنسان مع اهلمـج هلـا أثـر بـاقٍ  أذهـان السـابقني، لكـن اهلمـج                      
كّان الكهـوف، أو                       ني، أو سـة أو التـن ن أيضـاً أبنـاء احليـوم سـون نسناسـاً، يسمكما كانوا ي

احظ فـنلحظ اجلـ  . اجلن أيضـاً السـتتارهم  الكهـوف واملغـاوِر، أو الغـيالن، والسـعايل         
  .)١()كان عمرو بن يربوع متولّدا من السعالة واإلنسان: (يكتب

 

  أين الصراحة  كتاب ا؟-سادساً 
لِم ملْ يأتِ القرآن بالقصة صـرحية بـال مواربـة وكفلـق الصـبح               : ولرب سائل يسأل  

 منعاً للخالف؟

ألن هـــدى القلـــب ) اآليـــات احملكمـــات(القـــرآن قـــد فعـــل ذلـــك  هـــدى القلـــوب  
فيجـب أن يسـتعمل     ) العلـم (أما هدى العقـل     . هو اهلدى الذي جاء به صرحياً     ) اإلميان(

ــر والبحــث         ــتفكري والتفكّ ــل ال ــتلقني واحلفــظ ب ــادة العقــل ليســت ال العقــل ليتطــور، فعب
واالستكشاف واالختبار واحملاورة والتصحيح والتشارك، فتلقني املعرفة ليسـت معرفـة           

  أن ة، أيملكـات العقـل ال تنمـو     العلم يكثر (عقلي وتلقـني املعرفـة ثانيـاً    ) العقـل، لكـن ،
                    ا تركهـا لالكتشـاف واختبـار الـوعي فطريـق هي وسيلة بائسة الحتكار طريق العلـم، أمـ

مدرسـة تبـيني    "و" مدرسـة تلقـني املعرفـة     "فشتّان بـني مدرسـتين؛      . ملشاعيتها وعوملتها 
 مجاعي تُنبذ األنا فيه لتكون األفكـار  حبثٍعلى القرآن حث ، لذلك قال  "طريق املعرفة 

ــــدأَ  : (، بقولـــــهبـــــال أبٍ وال صـــــاحب بـ ــــف قُـــــلْ سِـــــريوا فِـــــي الْـــــأَرْضِ فَـــــانْظُروا كَيـْ
٢٠:العنكبوت()الْخَلْق(           -واجلمـاعي ال الفـردي     -، جعل الوصول إىل املعرفـة بالسـري االكتشـا

                                                 
 . ١٥٥ ،١٤٧، ص١ج ،احليوانحياة  اجلاحظ، -)١(
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ــد العقـــل باالختبـــار والتـــزود الـــذاتي، كمـــا جعـــل  العضـــالت بـــاملران ال ليتعبـ طريـــق منـــو 
بالكبسوالت، فجعلت احلقيقة قرآنياً تُكسب بالتدبر واالجتهاد، متاماً كما جعلت  خارج 

              حماكيـاً لطبيعـة الكتـاب اإلهلـي اني فـتلقني املعـارف     .القرآن، ليكون كتاب الطبيعـة الربـ
لتجربـة باختبـار املعرفـة وحماولـة        الذهن ال يحرر العقل بل يقولبـه ويجمـده، لكـن خـوض ا             

اكتشافها بعد األخذ باليد عن املنزلقات الروحية، واملهاوي األخالقية، واألعطاب الفكرية، 
 .هي الطريقة الناجعة لعروج اإلنسان  إنسانيته الربانية

                       باحلقيقـة صـرحيةً وبلسـانٍ عربـي ال القـرآن قـد أتـى فعـ ح مـع ذلـك أننا نصرلكن
 وكفلقٍ الصـبح، لكـن للراسـخني  العلـم وألوىل األلبـاب، وإنّمـا هـو الفهـم الـدارج           مبني

الذي حكّم قواعد هي غري قواعد اللّسـان العربـي املـبني، وعقائـد متسـربة مـن التـوراة،            
إمالءات أقوال الرجال مجيعاً، حكّمهم علـى كتـاب ا فبـدت احلقيقـة،              تفسريات من   و

بالوهم أو باخليـال والسـراب بـل صـارت خالفـاً وبدعـة، ألنّنـا نقـرأ                  إذّاك، وكأنّها أشبه    
 . القرآن وال نقرأه  احلني نفسه

 

  من هو آدم؟ جنس أم رجل، وكيف جاءت ذريته؟-سابعاً 
مـا هـو إالّ جـنس جديـد، ولـيس امسـاً لرجـلٍ فـرد، وحـواء           " آدم" من يقول بـأن      ةَمثَ

ه هـي أيضـا جـنس جديـد وليسـ             ورأي آخـر يقـول بـل مهـا فـردان            .ت واحـدة  أنثاه وزوجـ
واحلقيقــة إن عمليــة التــدخل  صــف اجلينــات    .فقــط آدم وحــواء وال أحــد معهمــا

 /هــذا الكــائن البشــري الــذي كــان ســائدا وموجــودا لرفعــه عــن طريــق صــف صــبغياته   
ــزة كمــا يوثّقــه تُــراث أمتنــا الواحــدة    /جيناتــه موروثاتــه  صــفّة جديــدة متمي)ؤكّــده وي

ــا       ) القــرآن الكــريم  ــى فــردٍ واحــد فقــط، ألن هــذا ســوف يوقعن مل يكــن مقتصــرا عل
إذا كان املخلوق رجال واحداً وامرأة واحدة فكيـف تكـاثرا؟ هـل مـا أجنبـاه مـن           : إشكالية

أوالدمها من الذكور واإلنـاث مهـا البدايـة؟ ثـم تنـاكح األخـوة بعضـها بعـض؟ كمـا تقـول                       
 وكانـت   !)أو مخسمائة بطن   (حواء ولدت أربعني بطْناً   (من أن   بعض اآلثار املدسوسة    

ــزوج ذكَــر كــلّ بطــن بــأنثى مــن بطــن  ) ع(تلــد  كــلّ بطــن ذكــرا وأنثــى، وكــان آدم   ي
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ة البدائيـة، سـيوقع اإلنسـانية  إشـكالية              !!)١()آخر مهـول، مـن بقايـا اهلمجيـ هـذا أمـر
      ختليقـه          خطرية، وانزالقة عظيمة  أوىل عتباهتا، وا سبحانه ال يأذن هبذا، وال سـر 

إذْ كيـف  ! آدم إنساناً عاقال روحانياً متسامياً عن الطور اهلمجي يسمح هبذا أو يليـق بـه           
هذا يوقع من أخـذ هبـذا الـرأي         ! حيرم سبحانه مثل هذا النكاح ويبدأ به ولو اضطراراً؟        

ثم ،وتشريعي وتارخيي وفلسفي تناقض عسري اعتقادي أخالقي . 

    ل هــو الصــحيح، أناء"و" آدم"إذن هــل الــرأي األوحــو "   مهــا جــنس ال فــردان؟ أي
  ــه لــيس    !كالبشــر األوائــل الــذين خرجــوا رجــاالً ونســاء كــال، وإن تلّفــع بالصــواب، إالّ أنّ

ــا آدم وحــواء  -باحلقيقــة، إذ أن آدم وحــواء   ــل أن يكون  كفــردين بشــريني، اســتدرجا   -قب
، وهنالـــك )الكـــوثر(إىل أن وصـــال حـــوض الـــتطهري  ) األَردن(املـــاء " دور"الـــدخول عـــرب 

 ــة األوىل، ثـــم مـــا لبثـــا أن رمهـــا مـــن دنـــس اهلمجيـــة واجلاهليـل غســـل يطهاغتســـال أو
 .)٢٢:الفجر()وجاء ربك والْملَك صفّاً صفّاً: (حاطتهما املالئكة الصافّات

 هي صورة النهاية فعال، إال إنّهـا أيضـا          هذه اآلية بالتحديد، هلا خصوصية معينة؛     
ــراه  األعــراف      ــة، صــدى هــذا املوقــف ن ــطِ    :(٢٩-صــورة البداي ــي بِالْقِسْ بر ــر ــلْ أَم قُ

       ينــد ــه الـ ــني لَـ ــوه مخْلِصِـ ــجِدٍ وادْعـ ــلِّ مسـْ ــد كُـ ــوهكُمْ عِنـْ ــوا وجـ أَقِيمـأَكُمْ  وــد ــا بـ كَمـ
ونــودأنا، ف)٢٩:األعــراف()تَع؟ كيــف بــدالبدايــة كانــت مــع اآلدم واحلــواء، فــرداً فــرداً،  الــرب

ــرَّةٍ     (، وهــو مــا أخــربه ســبحانه   "فــرادى" ــاكُمْ أَوَّلَ م لَقْنــا خ ى كَمادــر ــا فُ ــدْ جِئْتُمونَ ولَقَ
، والتشبيه هـو بِمجيـئهم فـرادى إىل مقـر         )٩٤: األنعـام ()وتَركْتُمْ ما خوَّلْناكُمْ وراء ظُهورِكُمْ    

 اـيء يتكـرر مـرتين؛ مـرة حـني           ااملالئكة حيث جنة آدم واجلبل العظيم، فهذ      /رباباأل
مركز املالئكة، وكانت صافّةً صـفّاً      ) فرادى(دخل ذانِك الكائنان البشران كال على حدة        

 ه مـن روحـ     أحـدمها  نفخ  فـ الرب املسئول وهـو الـروح العظـيم،         فعدلته وسوته ثُم جاء     
 مــن حــواءفقــام املــدبرون بصــنع نسـخة ثانيــةٍ مطابقــة منــه هــي   آدم، م اســوأُطلـق عليــه 

                                                 
ــن حجــر،  -)١( ــتح البــاري  اب ــن كــثري،  ٢٦٣، ص ٦، جف ــة والنهايــة ؛ اب ــن كــثري،  ١٠٣، ص١، جالبداي قصــص ؛ اب

ــاء ــاليب، ٥٥، ص١، جاألنبيــ ــاليب ؛ الثعــ ــوكاني، ٣٧٠، ص٢، جتفســــري الثعــ ــدير ؛ الشــ ــتح القــ ؛ ٣٠٠، ص٢، جفــ
أربعـني  "وفيـه نـص    (١٣٤، ص٦، جقـرطيب تفسـري ال  ؛ القـرطيب،    ٣١٥، ص ٣، ج تفسري جممع البيـان   الطربسي،  

ــاً ــاني، ")بطنـ ــا؛ الكاشـ ــوار؛ الســـي، ٢٨، ص٢، وج٤١٧، ص١، جالتفســـري الصـ ــار األنـ ؛ ٢١٨، ص١١، جحبـ
  ")!!مخسمائة بطن"وفيه نص  (١٣٨، ص٤، جاألمايلاملرتضى، 
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واـيء الثـاني بعـد مـوت اإلنسـان بـنص اآليـة ال ظـرف احملشـر                    .نفس الطني والـروح   
ــأتي تلــك         ــاملوت، فت ــول وراء ظهــره إالّ ب مــا خ ــأتي فيــه اجلميــع وال يــرتك أحــد الــذي ي

ملالئكـة، نفسـاً نفسـاً، كلّمـا ماتـت نفـس ذهبـت        النفوس البشرية إىل نفْس املكان، مقـر ا     
وح نُفِـخ فيهـا،   ، فتُحاسب فإن اسـتحقّت الـر   املدبرينهناك لتُعرض على الرب واملالئكة    
 . )األلفي( واالبتالء حسب ختطيط الرب وإالّ حرِمت وطُرِحت  نار الربزخ

  الـتطهري الذي كان قـرب حـوض  هذا خلْق اإلنسانية األوىل ال البشرية األوىل، وهو    
 بشـأن خلْـق   السـومرية " نينمـاخ وإنگـي  "وهذا يـدلُّك مـرة ثانيـة أن أسـطورة       .  اجلنة 

ــافون وحيــث احلــوض    ــة حيــث املالئكــة الص ــت  اجلن   القــابع فــوق خــزان اإلنســان متّ
ثــم نُفــخ فالبدايــة كانــت مــع اآلدم الفــرد واحلــواء الفـردة صــفّا وســويا وعــدال   ".األبسـو "

لكـن حـواء ليسـت هـي األنثـى           ".اإلنسـان " وحتـوال إىل كـائنٍ آخـر هـو           ..فيهما من الروح  
" آدم"الوحيدة اليت متّ نقلها من الطـور اهلمجـي إىل الطـور اإلنسـاني، هـي الوحيـدة مـع            

       عتصـن ة قـد القـدرة اإلهليـ لت  (اإلنسـان، لكـنت وعـدهـا بعـد إهبـاط آدم مــن    ) سـوغري
ــة مب لِّقــهــؤالءته، عصــياجلنات خجهن النســاء اإلنســييصــًا ليتــزون خص ــم أبنــاء آدم وه 

لكن هذا أمر سـيتم      .ذكور، وقد دلّ القرآن على هذا وكذلك بعض املأثورات الصحيحة         
 ."بني آدمني"وحبث "  آدموعصى"تناولُه  حبث 
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) احليـز اجلليـل  /إيزاجـل (يم املهيـب    القـوة الربانيـة تعتلـي اجلبـل العظـ         ) حيـا =إيـا (تصور سومري لــ     
، ومنـه يتشـكلّ   )األبسـو (حيث مقر املدبرين واألبرار، الـيت أوجـدت خـزان املـاء العـذب الكـامن  األعمـاق            

ة إىل                ) الكوثر(حوض التطهري    ة، ومنه تفيض أهنـار اجلنـر فيه كلّ داخلٍ للجنر فيه آدم ويتطهالذي تطه
 .خارج جبال السروات

 

 

 هل العلم يقر هبذا الرأي؟ وملاذا هذا الفارق الزمين بـني آدم           -ثامناً  
 اإلنسان وآدم التوراة؟

وه  ) HomoSapiens(أن اإلنسان العاقل   "نعم، يقول طه باقر      قد ظهر فيما مسـ
 ألـف سـنة     ٥٠منذ أقلّ مـن     (، أو    على األقلّ   ألف سنة  ٣٥العصر احلجري احلديث قبل     

وإن تقـديرات العلمـاء أرخـت لظهـور         . )١(")وسـيط  حدود منتصف العصر احلجري ال     
إنسـان كرمـانيون، نسـبة    " ألف سنة، أو مـا أطلقـوا عليـه           ٥٠ إىل   ٣٠اإلنسان العاقل بني    

ة                 ة األخـرية، واحلقبـة اجلليديـ إىل الكهف املكتشف فيه بقايا آثاره، بعد احلقبة اجلليديـ
ول االستواء، أي ما بني املدارين وأكثـر       األخرية اليت أملّت باألرض وملْ تُبقِ إالّ حزام ما ح         

                                                 
  .١٦٥، ص تاريخ احلضارات القدمية طه باقر،: مقدمة انظر -)١(
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قلــيال، كمنــاطق قابلــة للعــيش، وحســب التقــديرات، قــد ابتــدأت متزامنــة معــه، أي قبــل 
مبـا رافـق    . م.مخسني ألف سنة تقريباً، لتبدأ  االحنسـار مـع مطلـع األلـف العاشـر ق                

ــة وجغرافيــة للعــالَم بأســره   آخــر عصــر دافــئ   .ذلــك مــن تغــيريات جيولوجي بــدأت فــإن
، ووجـدت آثـار حلضـارات  املنطقـة العربيـة،        )١( ألـف سـنة قبـل املـيالد        ١٤معامله قبل   

ترجع إىل ما قبل األلف العاشر قبل امليالد، ما يعين أن اإلنسـان العاقـل موجـود وصـار                
 ٤٠٠٠ بأنّـه بــ       األول له نسـلٌ تـوزّع  النـواحي املتاحـة، وهـذا ينفـي تـأريخ التـوراة آلدم                  

املــيالد، إذْ حضــارة ســومر املشــهورة ووادي النيــل العريقــة متتــد لقبــل هــذا     ســنة قبــل 
، لكـن هـذا أمـر لـن          مـن نطـوفيني وعبيـديني      التاريخ بكثري، فكيف باحلضارات السـابقة     

، وهــو حبــث آخــر  )األول ( وآدم اإلنســان)الثــاني (يتجلّــى إالّ بــالتّفريق بــني آدم الرســول 
 ".آدم اإلنسان وآدم الرسول. . بني آدمني"أدلته وتفاصيله  حبث 

 

  :لختام الفص
ـد  أذهــانٍ تشـــبعت          هــي اإلشــكاالت واملعارضـــات الــيت قــد تُوجـ وبعــد، فكــثرية
بالتقليــد أو تقــديس الالمقــدس، وبــاالجرتار مــن تــراث خــاطئ علــى حســاب الصــحيح،  

                                                 
)١(  120000 to 18,000 BCE; During the last ice age, sheets of ice up to two miles 

thick covered much of the northern parts of North America, Europe and Russia. 
So much water had been withdrawn from the world's oceans that their level was 
about 400 feet (120 meters) lower than it is today .  
http://www.religioustolerance.org/ev_noah.htm 
The last Ice Age or glacial period on Earth ended roughly 14,000 years ago. At 
that time, much of Northern Europe and North America lay under huge ice 
sheets that today remain only in Greenland. 
http://geography.otago.ac.nz/Courses/283_389/Resources/palaeo/IceAges.html 
The sea has risen 100 meters since the last ice age, ocean water now exerts a 
downward force on parts of the continental shelf that had been above sea level. 
http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/ClimateTrendsSeaLevel.h
tml  
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وكمـا قـد أسـلفنا      وعدم فهم الصحيح من املروي بل إسقاط فهمنا املعكـوس عليـه، لـذا               
شــكاالت الــيت يمكــن أن تطــرأ  األذهــان،   فــال يســعنا، مهمــا بــذلنا، أن نستقصــي اإل  

ــو اســتطعنا استقصــا     ــى ل ــف  ءوبالــذّات أذهــان املُعضــلني واملمــاحكني، وحتّ ها فلــن نُتكلّ
باإلجابة عليها أو تغطيتها، ألنّه ليس من شأننا تلقـني املعرفـة واألجوبـة وجتميـد عقـل            

ذا، بــل شــأننا وواجبنــا القــارئ الباحــث واســتتباعه، فأزمــة العقــل املســلم ملْ تــأتِ إالّ هبــ
توضيح احملجة إىل اجلواب، وقد نصبنا املنهج، وشيدنا منارته؛ أن كتاب ا هـو سـيد          
                درك نظـامي وال لغو، وما هو باهلزل، على الباحث أن ل، ال هلوالناطقني، واحلكَم الفص

 مؤمنــاً بأنّــه كتــاب كتــاب ربــه أوالً متحــرراً مــن دهــاليز التــوارتيني وقوامــع آراء الرجــال،
مبني فعال، تُوافقه العلوم واملكتشفات وتُصدقه، وتشـهد بصـدقه الروايـات الصـحاح ال               
املكذوبة، وهبذا املائز نعرف الرواية املكذوبة مـن الصـحيحة، ألن املكذوبـة سـتنهزم عـن       
موافقـــة القـــرآن، ألنّهـــا صـــدرت كدســـائس مـــن جـــاهلني بـــالقرآن ال مـــن مقـــارنني لـــه  

 .رين بهومنذِ

، وقد عملنا جاهدين أن نُفسر اآليات اليت متت إىل موضـوع اخللـق، و احلقيقـة               
 املفسرين مبخالفتنا ستصدم القارئ -إن مل تكن كلها      - فإن جلّ اآليات اليت فسرناها    

ــك، اســتلَّه واقــرأ فيــه        تفســريٍ أمام ــروها  احلقيقــة، فــدونك أي فيهــا، ألنّهــم مــا فس
ــا  ــادهم النظــرة الشــاملة       وســتفهم م ــا وخلطــوا وغبشــوا، الفتق ــل أخطــأوا فيه  نعــين، ب

للموضـــوع القرآنـــي وامتـــهاهنم جتزئتـــه، ولتـــأثّرهم بالقصـــص التـــوراتي ومـــا يوافقـــه،   
والنطالء كثري مـن املرويـات املدسوسـة علـيهم فقدسـوها، والتبـاعهم نظامـاً خاطئـاً                    

بني ونظامـه الصـارم، وأخـرياً جلعلـهم القـرآن      التعرف على لغة القرآن ولسانه العربي امل    
مهيمناً عليه بـدالً مِـن أن يكـون هـو املهـيمن، عـالوة علـى عـدم مبـاالة بعضـهم حبقـائق             

 .العلم املوضوعي

فاإلشكاالت حتماً كثرية حبجـم اجلهـل املوجـود، وحبسـب العقـول املوجـودة، وعلـى          
ــا وجـــدنا إ   ــر فقـــط أمهـــات  قـــدر تكـــرس الالنظـــام  فهـــم النصـــوص، فمـ نتخيـ الّ أن

اإلشكاالت وأصعبها، اليت وجـدنا احتمـال طروئهـا علـى ذهـن الباحـث اجلـاد وذلّلناهـا                   
ا قــدمنا     - وهـو موجـود ال حمالـة    -لـه، وإن وجِـد غريهـا     ممـ الفطـن فلْيلـتمس الباحـث 
 . سبيال لتذليل الباقي
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لذي أُقـيم بإزائهـا، قـد أفادنـا         وقد رأينا أن هذه اإلشكاالت اليت سيقت، والتذليل ا        
خـالف مـا أُريــد لـه، فـأورث  النتيجــة يقينـاً، أن الـنص القرآنــي، وأقـوال املعصــومني،        

ملّـا سـجنا   -وتراث اآلباء األولّني، كلّها تنبع من مشكاةٍ ربانية واحدة، هي احلـق، ولكننـا               
نظامــه، والقــرآن وقــول  قُمنــا ببــذْر اخلصــام بــني القــرآن و-عقولنــا  أغــاليط الرجــال

املعصوم، وتراث األولّـني واآلخـرين، وفقـدنا الصـفاء  فهـم األمـور، ومتييـز الصـحيح                   
 .من السقيم، نسأل ا تعاىل لنا ولقارئنا وللباحثني هذا الصفاء وذاك التحرر
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 فقـط، تشـكّل   لقد كان هذا البحث، حماولة سريعة غـري مكتملـة  مسـألةٍ واحـدةٍ     
دة                  درك القـارئ وحـ نات تراثنـا العظـيم، ليـالعزيز و مدو خالصة نظرنا  كتاب ا
ة أيضـاً، حلضـارة هلـا تـاريخ تليـد                    ـة، والقيميـة واالعتقاديهذا الرتاث  مسائله املعرفي
منذ وجد اإلنسـان األول ومـا يـزال فيهـا كمـون العطـاء الثـر، فهـي الـيت متتلـك خمـزون                         

حلقائق اإلنسانية العليا، فعليها أن حتفر لطلبـها  أرضـها ال لتتوسـلها مـن اآلخـرين                  ا
أو تنتظـــر ليجـــودوا عليهـــا هبـــا، أو أن يكتبـــوا تارخيهـــا بأيـــديهم فيصـــوغوا هويتـــها         

 .ويفصلوها هلا

ة                  واملسـلم، مبـاينني فيهـا النظـرة التقليديـ م هذا البحث للقارئ العربيوإنّنا إذ نُقد
وجهاهتا وتلقيناهتا، ال جرأة ألنّا أردنا املخالفة، أو املوافقة، وال لنقسـر القـارئ الكـريم            و

عليهــا، بــل لنحــرره فيختربهــا هــو بنفســه، يقتنــع مبــا شــاء، ويــرفض مــا شــاء ويطــور       
ويصــحح مــا شــاء، بعــد أن ينعتــق مــن إذعانــه العــاطفي الرهبــوي أو الرغبــوي جتــاه           

املعرفيــة الــيت تُقولَــب لــه جــاهزة باســم الــدين، فتُصــادر تفكــريه   اإلمــالءات والســطوات 
ــد          ــاً  تقلي ــه هائم ــه وتســلب دوره وتقمــع تطــوره، ويظــلّ يطــوح ب ــه، ومتســخ ذات وعقل

 .األفكار سواء من بين جنسه أو من األغراب

قـال  : هذا البحث إحدى فُرصِه لالنعتـاق ولالختبـار، وليقـول مبـلء الفـم ملـن يلـوح                 
كفـى  :  وقال رسوله وقال التاريخ وقال فالن وفالن، هذه املُحاولة تـرد عليـه وتقـول               ا

         ُعلى عقولنـا، هـا هـو ذا ا ورسـولُه والتـاريخ مل يفوهـوا بـذلك، بـل أنـتم         تعـاىل  سطوة 
فلكـم األجـر الواحـد    " هو ما فهمتُم واجتهـدتُم "قُلتُم، بعد أن توهمتُم، أو  أحسن حال  

ــوا اآلخــرين خيتــربوا وعــيهم أيضــاً، أطلقــوا ســراحهم، ليصــيبوا     : وركْتُموالكــبري، فبــ  عد
ــها ســبحانه     ــال عن ــرآن  (احلقيقــة الــيت ق ــدبرون الق ــه وأمــر ) أفــال يت ســبحانه نبي ــأن  ب

مبعـزلٍ عـن تلقـني املـوتى، تلـك الـيت بعـث              ) قـلْ سـريوا  األرض     : (يحفّزهم الكتشـافها  
ثري  النــاس دفــائن عقــوهلم  ومــن جملــة أهدا) ص(الـنيب اهلــادي   يـ يــدفن -فــه أن ال أن
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وقــد قــال اإلمــام الصــادق  . ويضــع عنــهم اإلصــر واألغــالل الــيت كانــت علــيهم -عقوهلــا
ــن دخــل  هــذا الــدين بالرجــال أخرجــه منــه   :(يومــاً مــا ) ص(حفيــد نبينــا العظــيم   م

 .)١()زولتبال قبل أن الرجال كما أدخلوه فيه، ومن دخل فيه بالكتاب والسنة زالت اجل

ــه،        ــه، وتراث ــه، قرآن ــه، عقل ــه، حريت ــار؛ أن خيتــرب القــارئ وعي فهــذا البحــث لالختب
ليســرتجع ذاتـه احلبيســة  ! ومألوفـه، ثُـم كيفيــة تشـكيله اعتقــاده، أبالرجـال أم بالكتـاب؟     

 .الذائبة واملطمورة مدى العمر، فخالص أمتنا العظيمة هو مِن خالص أفراد أبنائها

 

 احلمد  رب العاملنيو
 وأفضل صالة وسالم على سيدنا حممد وآله

 صحبه ومن توالّه إىل يوم الدينوعلى 
 

 

 

 
 
 

                                                 
  . ١٢ صكتاب الغيبة،؛ النعماني، ٧، ص١، جالكا الكليين، -)١(



 

 

195 

 
 
 

 قائمة املصادر واملراجع
 

 : العربية واملرتمجة-أوالً 

مصـنف ابـن أبـي    ، )أبو بكر عبدا بن حممد الكـو   (ابن أبي شيبة     -١
 .١٤٠٩مكتبة الرشاد، : ، الرياض١حتقيق كمال احلوت، ط/ شيبة

تـاريخ   (تـاريخ األمـم وامللـوك    ،) جعفـر حممـد  أبـو ( جرير الطـربي   ابن -٢
 . مؤسسة األعلمي: ، بريوت)الطربي

 عـن تأويـل آي      جـامع البيـان    ،) جعفـر حممـد    أبـو ( جرير الطـربي     ابن -٣
 .١٤١٥دار الفكر،: ضبط صدقي مجيل العطار، بريوت/ القرآن

فــتح ، )فضــل العســقالنيأمحــد بــن علــي بــن حجــر أبــو ال(ابــن حجــر  -٤
دار : حتقيــق حممــد فــؤاد عبــدالباقي وحمــب الــدين اخلطيــب، بــريوت    / البــاري

 .١٣٧٩املعرفة، 

حتقيق أمحد  / احمللى،  )علي بن أمحد بن سعيد    (ابن حزم األندلسي     -٥
 .دار الفكر: حممد شاكر، بريوت

ــو(ابــن حنبــل   -٦ هبامشــه  [١، طاملســند، ) عبــد ا أمحــد بــن حممــد  أب
 .  دار الفكر: ، بريوت]عمال  سنن األقوالمنتخب كنز ال
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حتـف  ،  )أبو حممد احلسـن بـن علـي بـن احلسـني           (ابن شعبة احلراني     -٧
ــول ــي، ط  /العقـ ــد حســـني األعلمـ ــه حممـ ــدم لـ ــريوت٥ قـ ــي  : ، بـ ــة األعلمـ مؤسسـ

 . ١٩٧٤/ ١٣٩٤للمطبوعات، 

، النجــف مناقــب آل أبــي طالــب، )حممــد بــن علــي(ابــن شــهر آشــوب  -٨
 .  ١٣٧٦ية، املطبعة احليدر: األشرف

 ١، ط معجـم مقـاييس اللغـة     ،  )أمحد بن فارس بن زكريـا      (ابن فارس  -٩
 .٢٠٠١دار إحياء الرتاث العربي، : ، بريوت]جديدة مصححة وملونة[

/ ، البداية والنهاية  ) الفداء إمساعيل الدمشقي   واحلافظ أب (ابن كثري    -١٠
 . هـ١٤٠٨دار إحياء الرتاث العربي، : ، بريوت١حتقيق علي شريي، ط

، تفسـري القـرآن     ) الفـداء إمساعيـل الدمشـقي      واحلـافظ أبـ   ( كـثري    ابن -١١
 .هـ١٤١٢دار املعرفة، : ، بريوت)تفسري ابن كثري( العظيم 

/ ، قصص األنبيـاء   ) الفداء إمساعيل الدمشقي   واحلافظ أب (ابن كثري    -١٢
 .١٣٨٨، دار الكتب احلديثة، ١حتقيق مصطفى عبدالواحد، ط

دار : ، بـريوت ٢ طشـف الغمـة،    ك ،)علـي بـن عيسـى     ( الفتح اإلربلـي     وأب -١٣
 .١٩٨٥/ ١٤٠٥األضواء، 

: قــاموس اآلهلــة واألســاطري، )ف(، رولينــغ )هـــ. م(، بــوب )د(إدزارد  -١٤
ــة( بـــالد الرافـــدين  ة والبابليـالســـومري ( ةاحلضـــارة الســـوري ) ــة األوغاريتيـ

ــة ــد وحيـــد خياطـــة، ط)/ والفينيقيـ دار الشـــرق : ، لبنـــان، ســـورية٢تعريـــب حممـ
 .٢٠٠٠العربي،

نشأهتا وتطورهـا وهنايتـها      : ديانة مصر القدمية  ،  ) أدولف(إرمان   -١٥
: ، القـاهرة  ١ترمجة عبداملنعم أبو بكر وحممد أنـور شـكري، ط         / أربعة آالف سنة  
 . ١٩٩٥/ ١٤١٥مكتبة مدبويل، 
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، ٤، طحليـــة األوليـــاء، )أبـــو نعـــيم أمحـــد بـــن عبـــدا (األصـــبهاني  -١٦
 .١٤٠٥دار الكتاب العربي، : بريوت

اهليئـة  : ، القـاهرة  ٣ترمجة ثـروت عكاشـة، ط     / مسخ الكائنات د،  أوفي -١٧
 .١٩٩٢املصرية العامة للكتاب، 

حتقيـق السـيد جـالل      / احملاسـن ،  )أمحد بن حممد بـن خالـد      (الربقي   -١٨
 . الدين احلسيين، دار الكتب اإلسالمية

١٩-  ١٩٧٧مكتبة لبنان، : ، بريوتحميط احمليط، )بطرس(البستاني. 

منقحـــة  [٢ســـاطري آرام، طأ -جيـــا الســـورية امليثولو، )وديـــع(بشـــور  -٢٠
 .]ومعدلة

دار العلم للماليـني،    : ط ، بريوت  : ب  املورد القريب،   ،  )منري(البعلبكي   -٢١
 .١٩٨٦) يناير(كانون الثاني 

 .١٩٨٦بغداد، ، تاريخ احلضارات القدمية ،)طه(باقر  -٢٢

دار املدى للثقافة والنشر    : ، دمشق ٥، ط ملحمة كلكامش ،  )طه(باقر   -٢٣
 .١٩٨٦ ، والتوزيع

، )أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن عبـدا بـن موسـى             (البيقهي   -٢٤
مؤسسة الكتب الثقافية،   : ، بريوت ٣حتقيق عامر حيدر، ط   / كتاب الزهد الكبري  

١٩٩٦. 

تفســري ، )عبــدالرمحن بــن حممــد خملــوف أبــي زيــد املــالكي(الثعــاليب  -٢٥
فتاح أبــو ســنة  حتقيــق عبــدال )/ اجلــواهر احلســان  تفســري القــرآن  (الثعــاليب 

 .١٤١٨دار إحياء الرتاث العربي، : ، بريوت١وآخرون، ط

دار : ، بــريوت١، ط احليــوانحيــاة، )ن الــدمرييكمــال الــدي(اجلــاحظ  -٢٦
 .١٩٩٤الكتب العلمية، 
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اجلــواهر الســنية  األحاديــث ، )حممــد بــن احلســن(احلــر العــاملي  -٢٧
 .مكتبة املفيد:  قمالقدسية،

حتقيــــق / وســــائل الشــــيعة، )حممــــد بــــن احلســــن(احلــــر العــــاملي  -٢٨
 . ١٣٩١دار إحياء الرتاث العربي، : ،  بريوت٤عبدالرحيم الشريازي، ط

مفتـاح أحسـن    : تفسري القرآن الكـريم    ،) روح ا  مصطفى(اخلميين   -٢٩
مؤسســة تنظــيم ونشــر آثــار اإلمــام اخلمــيين،      : ، طهــران١اخلــزائن اإلهليــة، ط 

١٤١٨ . 

ــوريا احلضـــاري القـــديم ، )أمحـــد(داوود  -٣٠ ــاريخ سـ ــز، ط١-تـ ، ٢ املركـ
 .١٩٩٧مطبعة الكاتب العربي، : دمشق

ترمجـة زكـي جنيـب حممـود،        / قصة احلضـارة  ،  )ول وايريل (ديورانت   -٣١
 .١٩٩٢/ ١٤١٢دار اجليل، : ، بريوت١ط

سـري  ، )أبو عبـد ا حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان بـن قاميـاز                (الذهيب   -٣٢
: وت، بــري٩حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط وحممــد العرقسوســي، ط / أعــالم النــبالء

 .١٤١٣مؤسسة الرسالة، 

ــرازي  -٣٣ ــدين حممــد بــن عمــر   (ال ــريوت١، طالتفســري، )فخــر ال دار : ، ب
 .٢٠٠٢الفكر، 

: ، دمشـق ١، طحضـارة وادي الرافـدين   ،)عبد الوهـاب محيـد    (د  رشي -٣٤
 . ٢٠٠٤دار املدى للثقافة والنشر والتوزيع، 

ترمجــة /  املندائيــةالنصــوصالنشــوء واخللــق   ،)كــورت (رودولــف -٣٥
 . ١٩٩٤ جامعة بغداد: بغداد ،ل السهرييصبيح مدلو

ــهري  -٣٦ ــدي(الريشــ ــة ، )حممــ ــزان احلكمــ ــة[١، طميــ ــم]منقحــ دار : ، قــ
 .هـ١٤١٦احلديث، 
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 ،٤طتفســري الكشــاف، ، )أبــو القاســم حممــود بــن عمــر (الزخمشــري  -٣٧
 .مركز اإلعالم اإلسالمي: قم

هبامشه القـرآن الكـريم      [ ١طالدر املنثور،   ،  ) جالل الدين (السيوطي   -٣٨
 .هـ١٣٦٥دار املعرفة، : ، بريوت] ابن عباسمع تفسري

ا    / معجـم األسـاطري   ،  )رودا(، هندريكس   )ماكس(شابريو   -٣٩ ترمجـة حنـ
 .١٩٩٩دار عالء الدين، : عبود، دمشق

، )فقه املـرأة   (حنو أصول جديدة للفقه اإلسالمي    ،  )حممد(شحرور   -٤٠
 .٢٠٠٠األهايل للتوزيع، : ، دمشق١ط

حتقيـق  / األمـايل ،  )وسـى بـن احلسـني بـن م      علـي   ( الشريف املرتضـى   -٤١
 .١٩٠٧/ ١٣٢٥مكتبة املرعشي النجفي، : ، قم١حممد الغساني احلليب، ط

شرح / هنج البالغة ،  )حممد بن احلسني بن موسى    (الشريف الرضي    -٤٢
 . دار املعرفة: حممد عبده، بريوت

حســن بــن  / مســتدرك ســفينة البحــار ، )علــي النمــازي (الشــاهرودي -٤٣
 . ١٤١٩إلسالمي جلماعة املدرسني، مؤسسة النشر ا: علي النمازي، قم

اجلـامع بـني فـين    : فتح القدير، )حممد بن علي بن حممد(الشوكاني   -٤٤
 .عامل الكتب: الرواية والدراية من علم التفسري، القاهرة

حتقيق السيد هاشـم    / التوحيد،  )حممد بن علي بن بابويه    (الصدوق   -٤٥
 .١٣٨٧مؤسسة النشر اإلسالمي جلماعة املدرسني، : احلسيين، قم

 جممــع البيــان  ،) حممــد علــي الفضــل بــن احلســن وأبــ(الطربســي  -٤٦
 .١٤١٥مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : ، بريوت١، طتفسري القرآن

، ٢طامليـزان  تفسـري القـرآن،        ،  )السيد حممد حسني  (الطباطبائي   -٤٧
 . ١٩٧٢/ ١٣٩٢مؤسسة األعلمي للمطبوعات، : بريوت
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ـة ، )حييــى(عبابنــة  -٤٨ صــوتية صــرفية دالليــة   دراســة: اللغــة الكنعانيـ 
ــان١مقارنــة  ضــوء اللغــات الســامية، ط  دار جمــدالوي للنشــر والتوزيــع،  : ، عم

٢٠٠٣. 

: ، دمشـق  ١، ط سـومر أسـطورة وملحمـة     ،  )فاضل عبـد الواحـد    (علي   -٤٩
 .١٩٩٩األهايل للتوزيع، 

ــي  -٥٠ ــد (علـ ــل عبدالواحـ ــوز  ، )فاضـ ــاة متـ ــتار ومأسـ ــق١، طعشـ : ، دمشـ
 .١٩٩٩األهايل للتوزيع، 

، ١ ط  اآلصفي  تفسري القـرآن،     ،)حممد حمسن (اني  الفيض الكاش  -٥١
 . هـ١٤١٨مركز األحباث والدراسات اإلسالمية، 

حتقيــق أمحــد  / التفســري، )حممــد بــن أبــي بكــر بــن فــرج   (القــرطيب  -٥٢
 . ١٣٧٢دار الشعب، : ، القاهرة٢الربدوني، ط

أ تصحيح السـيد  تفسري القمي، ) احلسن علي بن إبراهيم   وأب(القمي   -٥٣
 .١٤٠٤مؤسسة دار الكتاب، : ، قم٣ططيب اجلزائري، 

ترمجـة طـه بـاقر، بغـداد،        / مـن ألـواح سـومر     ،  )صامويل نـوح  (كرمير   -٥٤
 .مكتبة املثنى ومؤسسة اخلاجني: القاهرة

/ التفســري الصــا ، )حممــد حمســن بــن الشــاه مرتضــى  (الكاشــاني  -٥٥
 .١٤١٦مكتبة الصدر، : ، طهران٢حسني األعلمي، ط

ــ( الكلــيين -٥٦ حتقيــق علــي أكــرب  / ، الكــا) جعفــر حممــد بــن يعقــوب وأب
 .١٩٨٥/ ١٤٠٥دار األضواء، : الغفاري، بريوت

القضـايا   (الشـفرة الوراثيـة لإلنسـان   ، )لريوي(، هود   )دانييل(كيفلس   -٥٧
ــوم البشـــري   ــة ملشـــروع اجلينـ ــة واالجتماعيـ ــتجري،  ) / العلميـ ــة أمحـــد مسـ ترمجـ

 .١٩٩٧الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، يناير : الكويت
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ديانـات الشـرق    : سلسلة األسـاطري السـورية    ، وآخرين،   )رينيه (البات -٥٨
 .٢٠٠٠دار عالء الدين، : ، دمشق١تعريب مفيد عرنوق، ط/ األوسط

كنــز  ، )عــالء الــدين علــي املتقــي بــن حســام الــدين       (املتّقــي اهلنــدي    -٥٩
 .مؤسسة الرسالة: حتقيق بكري حياني وصفوة السقا، بريوت/ العمال

األهليــــة للنشــــر : ، عمــــان١، طرإجنيــــل ســــوم، )خزعــــل(املاجــــدي  -٦٠
 .١٩٩٨والتوزيع، 

دراســة  أســطورة اخللــود  : ميثولوجيــا اخللــود، )خزعــل(املاجــدي  -٦١
األهليـة للنشـر والتوزيـع،      : ، عمـان  ١قبل املوت وبعده  احلضـارات القدميـة، ط        

٢٠٠٢. 

، ٢طحبــار األنــوار، ، )حممــد بــاقر بــن املــوىل حممــد تقــي  (الســي  -٦٢
 .١٩٨٣/ ١٤٠٣مؤسسة الوفاء، : بريوت

مســتدرك ،  )مــريزا حســني بــن حممــد تقــي الطربســي(املــريزا النــوري  -٦٣
   .هـ١٤٠٩إلحياء الرتاث، ) ع(، مؤسسة آل البيت ٢طالوسائل، 

 /، مــروج الــذهب)أبــو احلســن علــي بــن احلســني بــن علــي(املســعودي  -٦٤
 .١٩٧٩ منشورات اجلامعة اللبنانية،: رالناش، ١طق شارل بال، حتقي

 جملّـــة ، "املســـكوت عنـــه  ملحمـــة جلجـــامش "، )نـــاجح(املعمـــوري  -٦٥
 .٢٠٠٢ – ١٢: ، العدد ألواح

 /السنن الكربى ،  )أبو عبدالرمحن أمحد بن علي بن شعيب      (النسائي   -٦٦
دار الكتــب العلميــة، : ، بــريوت١حتقيــق عبــدالغفار البنــداري وســيد كســروي، ط  

١٩٩١/ ١٤١١. 

: ، بـريوت  ١طكتـاب الغيبـة،     ،  )حممد بن إبراهيم بـن جعفـر      (النعماني   -٦٧
 .١٩٨٣/ ١٤٠٣مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
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حتقيــق الســيد / روضــة الــواعظني، )حممــد بــن الفتــال(النيســابوري  -٦٨
 . منشورات الرضي: حممد مهدي اخلراسان، قم

حتقيـق  / عيـون احلكـم املـواعظ     ،  )علـي بـن حممـد الليثـي       (الواسطي   -٦٩
 .ش١٣٧٦، دار احلديث، ١حسني البريخبدي، ط

 
 : االنرتنيت–ثانياً 

1. http://azothgallery.com/alchemical/k_damiani_sophiasoul.html 

2. http://home.apu.edu/~geraldwilson/atrahasis.html 

3. http://duke.usask.ca/~niallm/252/Diodisis.htm 

4. http://home.iae.nl/users/lightnet/celestial/zechariah.htm 
5. http://geography.otago.ac.nz/Courses/283_389/Resources/palaeo/

IceAges.html 

6. http://home.apu.edu/~geraldwilson/atrahasis.html 
7. http://www.alhawali.com/ 

8. http://www.alwah.com/magazine.htm 

9.   http://www.ancienttexts.org/library/mesopotamian/enuma.html  
10. http://www.channel4.com/history/microsites/N/neanderthal/ 

11. http://www.crystalinks.com/amphibiousgods.html 
http://www.gatewaystobabylon.com/myths/texts/classic/enuma.htm#7 

12. http://www.hiddenmysteries.com/freebook/adameve/adameve1.ht
ml 

13. http://www.islamedia.com/MIE2/maws/maws1.html. 

14. http://www.mazzaroth.com/ChapterThree/History Of The Bible 
.htm 

15. http://www.mystic-
mysteriesmagic.com/mysteries_egyptian_invoke_isis.ht-16 
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16. http://www.personal.psu.edu/faculty/o/x/oxf3/atrahasis.html  
17. http://www.piney.com/BabEnAratta.html 

18. http://www.religioustolerance.org/ev_noah.htm   
19. http://www.sacred-texts.com/eso/sta/sta10.htm 
20. http://www.webcom.com/~gnosis/lillith.html 

21. http://yosemite.epa.gov/oar/globalwarming.nsf/content/Climate 
TrendsSeaLevel. html 

 
 : اإللكرتونية-ثالثاً 

 

 : القرآن-أ 

: ، اإلصـدار الثـاني، الريـاض      مصحف النور للنشـر املكـتيب      سيمافور للتقنية،    – ١
 .٢٠٠١اململكة العربية السعودية، 

 

 : التوراة-ب 

1- Rick Meyers,E-Sword, Ver 7.1.0,2000-2004, http://www.e-
sword.net 

2- Online Bible Millennium Edition. Version: 1.11.90, Mar 28, 
2002, http://www.onlinebible.net ./ 

 

 : أقراص مدجمة– ـج

ــي،  – ١ ــم الفقهـ ــز املعجـ ــم مركـ ــامج املعجـ ــة،  برنـ ــم املقدسـ ــدار الثالـــث، قـ ، اإلصـ
 .هـ١٤٢١
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،اإلصـدار  للسنة النبوية املكتبة األلفية    مركز الرتاث ألحباث احلاسب اآليل،       – ٢
 .١٩٩٩/ ١٤١٩مركز الرتاث، ): عمان(، األردن ١٫٥

ــرتاث ألحبــاث احلاســب اآليل،   – ٣ ــاريخ دمشــق البــن عســاكر   مركــز ال ، األردن ت
 .مركز الرتاث): عمان(
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 ٤٩......................................................................متهيد 
 ٥٠................................................ اختصام املأل األعلى -أوالً 

 ٥٧...................................... النشأة األوىل والثانية والثالثة -ثانياً 
 ٧١.........................................القرآني " اإلنسان" مصطلح   -ثالثاً 
 ٧٤........................................... اإلنسان الالمذكور دهراً -رابعاً 

 ٨٥.............................................  بث الرجال والنساء -خامساً  
 ٩١..........................................لساللة البشرية   تطور ا-سادساً 
 ١٠٢.......................................... غرض النسل اإلنساني   -سابعا 

 ١٠٩................... البشر وآدم  تراث اآلباء األولني   خلق:  الثالث الفصل
 ١١١.....................................................................متهيد 

 ١١٣.................................................. إشارات  الرتاث–الً أو
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 ١١٧............. طريقة القدماء  دفن املوتى حتاكي البدء البشري    –ثانياً 
 ١٢٠.............................. القوى الروحانية املكلفة بتخليق آدم   –ثالثاً 
 ١٢٥..............................." كنزا ربا"ئة املندائيني    كتاب الصاب–رابعاً 

 ١٢٧..........................." عندما رسم اآلهلة املدينة    " أسطورة –خامساً  
 ١٣٣............................................ نصوص وادي النيل –سادساً 
 ١٣٩......................"Cadmosقدموس   " قصة األمري العربي   –سابعاً 
 ١٤٤........... القوة الكونية اإلخصابية  الرتاث السومري والبابلي   –ثامناً  

 ١٥٢........)The Epic of Gilgamesh(  ملحمة جلجامش    -تاسعاً 
 ١٥٩......................................... إشكاالت ومعارضات :الفصل الرابع 

 ١٦١.....................................................................متهيد 
 ١٦١.........................يوحي بالعكس ) ص(  حديث شريف للنيب    -أوالً 

 ١٦٦............................يوهم بالنقيض )  ع ( مأثور لإلمام علي   -ثانياً 
 ١٧٢.....................................أن آدم ملْ يولَد  رحِم    تصور -ثالثاً 
 ١٧٦.........................  ما حكاية الضلع الذي منه خلقَت حواء؟    -رابعاً 

 ١٨٢......................... إشارة املأثورات للنوع البشري اهلمجي     -خامساً  
 ١٨٤................؟ جنس أم رجل، وكيف جاءت ذريته؟    من هو آدم -سابعاً 
 ١٨٧......................................... هل العلم يقر هبذا الرأي؟  -ثامناً  
 ١٩١.......................................................................اخلامتة 
 ١٩٥....................................................... واملراجع املصادر   قائمة 
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 سلسلة عندما نطق السراة
 .قرآن والعقلمفاتح ال .١

 .دة األمة منذ آدمعقي. . التوحيد  .٢

 .توثيق حضاري. . األسطورة  .٣

 .كما بدأكم تعودون . . اخللق األول .٤

 .احلقيقة دون قناع . . وعصى آدم .٥

 .آدم اإلنسان وآدم الرسول. . بني آدمني  .٦

 .اختطاف جغرافيا األنبياء . .نداء السراة  .٧

 . بني احلقيقة واألوهام. . طوفان نوح  .٨

 .سرقة وحتريف تراث األمة. . خ الصورة مس .٩

 . بعد فطري وارتباط كوني. .اللسان العربي  .١٠

 .حتت أقدام السراة . .جنة آدم  .١١

 .عيد اخلليقة. . ليلة القدر  .١٢

 .اليهود وتوراة الكهنة .١٣

 




