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 الممخص: 

بوصفو فرع من فروع  ،وربطت ذلك المفيوم القرآني بموضوع لساني اسمو الخّطية ،الخمق في بحثي تناولت مفيوم
العربي بصورة  وال بالوطنإذ لم يسبقني احد اليو ال بالوطن العربي بصورة خاصة  ،وكان لي السبق في ذلك ،المغة
مكونة  ،وكيف تكون متتابعة ومتعاقبة ،وتتبعت فيو سير األحداث في عممية الخمق في بعض آيات القرآن الكريم ،عامة

 بعضيا البعض اآلخر.  ال يسبق ،صورة جميمة لسمسمة لغوية مترابطة في سير الحدث
 .(الخمق المرئي والالمرئي ،التناظريالخمق  ،التطوري الخمق ،الخمق) ممات المفتاحية:الك

The concept of creation in the Noble Qur’an and discourse analysis 
Dr. Abdul-Hussein Abdul Reda Al-Omari 
Ahmed Fakher Jaheed Radi Al-Fayyad 
College of Arts / University of Dhi Qar 

 
Abstracts: 
I dealt with the concept of creation in my research, and linked that Qur’anic concept to a 
topic of my tongue called linearity, as a branch of language, and I had the lead in that, 
as no one preceded me to it, neither in the Arab world in particular nor in the Arab world 
in general, and I followed the course of events in the creation process. In some verses 
of the Noble Qur’an, and how they are sequential and successive, forming a beautiful 
picture of a linguistic chain interconnected in the course of the event, not preceded by 
each other. 
Keywords: (creation, evolutionary creation, analogue creation, visible and invisible 
creation). 

 
 المقدمة: 

وردت كممة )خمق( في القرآن الكريم مرات عديدة في مواضع مختمفة وسياقات متنوعة لإلشارة إلى      
قدرة الخالق عمى التكوين واإلحداث من العدم واإلخراج إلى الوجود عمى أتم صورة وأتّم ىيئة، وقد وردت 

َمَق َلُكم مَّا ِفي اْْلَْرِض َجِميًعا ُثمَّ اْسَتَوٰى }ُىَو الَِّذي خَ  ىذه الكممة بقدرات تعبيرية متفاوتة فمثاًل قولو تعالى:
{،ىنا فعل الخمق جاء بقوة تعبيرية ٜٕ}البقرة/ ِإَلى السََّماِء َفَسوَّاُىنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُىَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِميٌم {
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ق مساحة الخمق لتوازي كبيرة، إذ إّنو محّمل بطاقة داللية عالية مكثّفة، فقد شحن بيذه الطاقة عبر إطال
لحاقو ب )ما( )ما في األرض(،  مساحة األرض الشاسعة وكل ما فييا باالستناد إلى الجار والمجرور وا 
فاالمتداد ىنا شمل كّل ما في ىذه المسافة من المخموقات،  ثم انتقل عبر أداة العطف )ثم( إلى السماء 

 ة من الجذر المغوي األساسي )فعل/ خمق(.وىنا فعل الخمق ورد بالصيغة الصرفية الماضية المشتقّ 
دالليًا وامتداديًا إلى المشيئة )المشيئة الممتدة إلى كل شيء( وىنا الطاقة  إسنادهىيمن عمى اآلية بعد  

 الداللية عالية عبر ىذا االمتداد.
زىا اسم كما ورد فعل )الخمق( بصيغ األسماء ال األفعال، أي عمى أوزان أسماء مشتقة متعددة أبر      

{،وأيضًا ورد بصيغة ٙٔ}الرعد/         }ُقِل المَُّو َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو اْلَواِحُد اْلَقيَّاُر{ : الفاعل قال تعالى
}آل  }نَّ ِفي َخْمِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتََلِف المَّْيِل َوالنََّياِر آَلَياٍت ِْلُوِلي اْْلَْلَباِب{المصدر قال تعالى: 

{،كما جاء بصيغة صرفية مشتقة تبرز القدرة الالمتناىية عبر شحن المفظ بطاقة أعمى) عمى ٜٓٔعمران/
ُق اْلَعِميُم{وزن المبالغة(  قال تعالى:  { ، فالخاّلق من صيغ مبالغة اسم ٙٛ}الحجر/ }ِإنَّ َربََّك ُىَو اْلَخَلَّ

القيام بالفعل، وىنا تفيد اإلطالق عمى المستوى الفاعل )عمى المستوى الّصرفي( والتي تفيد الكثرة من 
الداللي، وبالّتعاون مع الّصفة المشّبية )عميم( يحدث إطالق لمضمون اآلية وتوكيٌد ليذا المضمون وال 

الذي جاء في مقّدمتيا(، ىذا المضمون الذي يؤّكد عمى مقدرة  -إّن  –سّيما )عبر الحرف المشّبو بالفعل 
لخمق، وأمام ورود ىذا المصطمح )مصطمح الخمق( بيذه الكثرة وبيذا التنوع نقف الخالق العظيمة عمى ا

 عمى معناه في المغة واالصطالح بغرض توضيحو، وتوضيح مفيومو في النص القرآني.
 )الخمق( في المغة واالصطالح:

الخمق لغًة: الخمق، الخالق: من أسماء اهلل جل وعز، ومن صفات اهلل تعالى الخالق والخاّلق، 
والخمق في كالم العرب: ابتداع الشيء عمى مثال لم ُيسبق إليو، قال أبو بكر بن األنباري: لخمق في كالم 

 العرب عمى وجيين : 
خمقو خمقًا ن سيده: خمق اهلل الشيء يوقال ابعمى مثال أبدعو، واآلخر التقدير، أحدىما اإلنشاء 

}َيْخُمُقُكْم ِفي ُبُطوِن صدر ويكون المخموق، وقولو عز وجل:والخمق يكون المأحدثو بعد أن لم يكن، 
{ أي يخمقكم نطفًا ثم عمقًا ثم مضغًا ثم عظامًا ثم ٙ}الزمر/ُأمََّياِتُكْم َخْمًقا ِمْن َبْعِد َخْمٍق ِفي ُظُمَماٍت َثَلٍث {

لعظام لحمًا ثم يصّور وينفخ فيو الروح، فذلك معنى خمقًا من بعد خمق في ظممات ثالث في البطن يكسو ا
 .(ٔ)والرحم والمشيمة وقد قيل في األصالب والرحم والبطن...

والخمق اصطالحًا: ىو التكوين واألنشاء من قبل الخالق عزو جل لممخموقات كميا، لكل ما في ىذا 
}ُىَو الوجود فاهلل تعالى ىو وحده الذي أوجد كل ما ىو موجود من المخموقات بصورة عامة، قال تعالى: 

ُر َلُو اْْلَْسَماُء اْلُحْسَنٰى   ُيَسبُِّح َلُو َما ِفي السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوُىَو اْلَعِزيُز المَُّو اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّ
{، نالحظ عمى المستوى الّتركيبي مجيء لفظ )الخالق( بعد لفظ الجاللة لمتأكيد أّن ٕٗ}الحشر/ اْلَحِكيُم{
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ّية )الخالق( الخمق يتم عمى يد اهلل عّز وجل، فالتوكيد عمى ىذا الّنحو الّتركيبّي أقوى، لتأتي الصيغة الّصرف
عمى المستوى الّصرفّي في تآزٍر تام مع المستوى الّتركيبي فتكون في موضع زيادة الفاعمّية، فتصبح 
الفاعمّية المزيدة مؤكَّدة )بالتعاون بين المستويين الّتركيبي والّصرفّي(، فالّنص القرآني يخّبر بأّن اهلل خالق، 

مستوى التركيبي(، ومن الصيغة الصرفية: اسم الفاعل، فتضمن والثّبات يأتي من الفاعمّية المزيدة )عمى ال
آلية الخطاب ىنا استمرارّية القدرة عمى الخمق، فقد خمق كل شيء من الكائنات الحية وغير الحية وىو 
يراىا ويراقبيا، إذ " إن جميع الكائنات حتى المادية والدنيوية ىي في )اهلل( إال أنيا بطريقة روحانية 

نما ،(ٕ)طيع فيميا يرى اهلل في داخل ذات نفسو كل الكائنات"محضة ال نست فالخمق ال يتم وانتيى األمر، وا 
تتم مراقبة ىذا الخمق، من قبل الخالق،فيو يخمق ويتابع المخموقات التي خمقيا، ويستشيد عمى ذلك بقولو 

ُثمَّ اْسَتَوٰى َعَمى اْلَعْرِش َيْعَمُم َما َيِمُج ِفي اْْلَْرِض  :} ُىَو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّامٍ تعالى
 َتْعَمُموَن َبِصيٌر { َوَما َيْخُرُج ِمْنَيا َوَما َينِزُل ِمَن السََّماِء َوَما َيْعُرُج ِفيَيا َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنُتْم َوالمَُّو ِبَما

ة من شأنو دعم الداللة وزيادة الفاعمية ضمن اآللية {، ولفظ البصر بيذه الصيغة الصرفيٗ}الحديد/
الخطابّية بالتأكيد عمى القدرة الالمتناىية من قبل اهلل عمى متابعة الخمق ومتابعة المخموقات بما يتناسب 
)عمى المستوى الّداللي مع التركيب )ىو معكم أينما كنتم(، فيذا التركيب يستدعي بالضرورة القدرة عمى 

ونو كونو معيم، فيتناسب مع الصيغة الصرفّية )بصير(، ويؤكد النص القرآني عمى أن الخمق رؤية ما يفعم
:}َيا َأيَُّيا النَّاُس اْذُكُروا ِنْعَمَت المَِّو َعَمْيُكْم  َىْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر المَِّو ىو من قبل اهلل وحده، يقول تعالى

{، فال خالق سواه، "وأسموب االستفيام ٖ}فاطر/ لََٰو ِإَلَّ ُىَو َفَأنَّٰى ُتْؤَفُكوَن {َيْرُزُقُكم مَِّن السََّماِء َواْْلَْرِض ََل إِ 
ىنا خرج إلى معنى آخر غير طمب العمم معنًى سياقي، فقد ُيفيم من أسموب االستفيام من مقاصد أخرى 

، وىنا خرج إلى (ٖ")لممعنى غير طمب العمم بما لم يكن معمومًا مثل النفي، التعجب، التمني، التيكم،...
معنى النفي واالستيجان، فال خالق إال اهلل عز وجل، ىو خالق كل شيء عمى أحسن صورة، ويعود 
النص القرآني ضمن آليات الخطاب المغوي المتبعة فيو ليؤكد عمى القدرة الالمتناىية لو عز وجل عمى 

َماَواِت َواْْلَْرَض ِبَقاِدٍر َعَمٰى َأن َيْخُمَق ِمْثَمُيم }َأَوَلْيَس الَِّذي َخَمَق السَّ  :خمق ما يريد، ومن ذلك قولو تعالى
ُق اْلَعِميُم أوليس الذي خمق السماوات واْلرض بقادر عمى أن يخمق مثميم بمى وىو  َبَمٰى َوُىَو اْلَخَلَّ

{، ونالحظ ىنا أن أسموب االستفيام جاء مع اإلجابة فسأل الخطاب القرآني ٔٛ}يس/ الخَلق العميم{
ب في اآلية نفسيا )بمى( ليأتي التأكيد عبر استخدام لفظ )الخالق( مضاعف الداللة )عبر الصيغة وأجا

الصرفية: مبالغة اسم الفاعل: خاّلق( ىذه الصيغة التي جاءت )عمى المستوى التركيبي( في موضع ) 
الق )المبالغة الخبر( لممبتدأ )ىو( ىذه الجممة التي جاءت بمجمميا في موضع الحال، فحال اهلل أنو خ

تطمق الجممة الحالية تأثيريًا( فتأتي الداللة مضاعفة والقدرة عمى الخمق تصبح المتناىية  ضمن الخمق 
ىنا، وىذه القدرة الالمتناىية تتجاوب مع القدرة الالمتناىية عمى العمم) العميم( بيذه الصيغة الصرفية التي 

ازرىا دالليًا وتأثيريًا، ليحدث تواؤم داللي وتأثيري في تتجاوب عمى مستوى الطاقة مع صيغة )الخاّلق( وتؤ 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 
 

 1785 

صياغة ىذه اآلية التي محورىا التركيز عمى قدرة اهلل عز وجل عمى الخمق الالمتناىي، والالمتناىي في 
الخمق يتوافق مع ىذه القدرة العجيبة والتي تمثمت في مخموقات كثيرة غير اإلنسان، فاهلل تعالى خمق 

}َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَىا ما خمق مخموقات ال يعمم عنيا اإلنسان قال تعالى: مخموقات كثيرة ك
{، ومن ىنا جاء استخدام ىذه الصيغ الصرفية التي تبين القدرة ٛ}النحل/ َوِزيَنًة َوَيْخُمُق َما ََل َتْعَمُموَن{

صود في اآلية السابقة "أنو يخمق ما ال عمم لكم بو من الالمتناىية عمى الخمق والتي تجسدت واقعًا، فالمق
،كما خمق النبات، ومن ىنا تأتي بالغة اآلية، فالتركيب )ما ال تعممون( يشمل أنواعًا (ٗ")الحيوان  وغيره

متعددة من المخموقات التي ال يعمم عنيا اإلنسان وال يعمم كيفية تشكميا، فنفي العمم جاء عامًا ليشمل كل 
ت، كما جاء متواصاًل ومكّررًا عبر صيغة المضارعة )عمى المستوى الّصرفي( في فعل العمم المخموقا

المنفي )ال تعممون(، وىذا ما تحدث عنو السيد العسكري عندما قال عن النص القرآني: " خذ أّي فنٍّ  من 
القرآن كضوء الشمس  فنون كالم بمغاء األدميين، وقارنو بما شئت من مثيمو في القرآن الكريم، لترى بالغة

، وىذه البالغة تبدو لنا عمى نحو (٘)يخفي ضياؤه لمعان كل نجٍم في سماء األدب صغيرًا مان أو كبيرًا "
واضح في أكثر من موضع وبما يخص موضوع الخمق ، فأحيانًا يتجنب النص القرآني ذكر فعل الخمق 

}َوالمَُّو َأنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء قولو تعالى:  عمى نحو مباشر ويبقى مقدرًا يفيم في السياق المغوي فمثالً 
ِلَك آَلَيًة لَِّقْوٍم َيْسَمُعوَن{ { ، اإلحياء هلل تعالى ليس ممكنا ٘ٙ}النحل/ َفَأْحَيا ِبِو اْْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَيا ِإنَّ ِفي ذَٰ

تفيًا بذكر أداة من دون ماء بتاتًا، وىنا أحجم النص القرآني عن ذكر فعل الخمق ضمن الخطاب، مك
أدواتو وىي الماء، كما يمكن أن يشمل الخمق ىنا ما يعتمد عمى النبات مثل الحيوانات وىي األخرى تعتمد 
عمى الماء فمثاًل الّنحل يعتمد عمى الّزىر، والّدواب تعتمد عمى األعشاب التي تنبت بفعل الماء... ففعل 

كثر من نوٍع من المخموقات عبر األداة المغوّية في اآلية وىي الخمق المقّدر المفيوم من الّسياق ىنا يشمل أ
)الماء(، وارتباط الماء باإلحياء عبر حرف العطف )الفاء( يمّثل تصريحًا مباشرًا بحدوث الّتجاوز المغوّي 
إلى معنى المعنى ضمن الّداللة، والسيما باإلسناد إلى األرض عمى نحٍو عام، فيو لم يحدد جزءًا من 

ّنما أطمق الّداللة عبر إطالق لفظ )األرض( بكل مساحتيا الواسعة وكّل ما عمييا من األرض،  وا 
مخموقات، فالّداللة ىنا تعتمد عمى ىذا االرتباط الّتركيبي )عمى المستوى الّتركيبي( بين جممة )أنزل(، 

أحيا( إلى وجممة )أحيا( عبر حرف العطف )الفاء(، فحدث بذلك تجاوز لغوي لممعنى المعجمي لمفعل )
فعل الخمق، وليمتّد ىذا الفعل إلى مخموقاٍت متنّوعة، عبر اإلطالق في لفظ )األرض( غير المحدد 

 بمساحة معينة أو جزء معّين. 
وأما عن كيفية الخمق فيتمسك العمماء بأن الخمق تّم عمى يد الخالق دون الخوض في تفاصيل الكيفّية؛    

ن كان ا لنص القرآني يشير في مواضع معينة إلى أمور سطحية تتعمق أي كيفّية الخمق بأنواعو وا 
{ فينا يشير إلى خمق اإلنسان من ٘}الحج/}َفِإنَّا َخَمْقَناُكْم ِمْن ُترَاٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَمَقٍة{بالخمق

الّصرفي(  نطفة، ولكن دون ذكر التفاصيل، فالخمق جاء عبر الّصيغة الّصرفّية الماضية )عمى المستوى
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وجاء مسندًا إلى ميم الجماعة بما يطمق فاعمّية الفعل عمى المستوى الّداللّي والمعجمي، فالمعنى المعجمّي 
يمتّد ليشمل الخمق اإلنساني كاماًل وأسند فعل الخمق إلى الّنطفة فالمجموع كّمو مخموق من ىذه الّنطفة، لقد 

سناد الّتركيبّي واإلطالق الّداللي كمو مرتبطًا بيذه الّنطفة جعل الّنص القرآني الخمق اإلنساني عبر ىذا اإل
دون استثناء، فكأّنو حصر الخمق بيا، كما يشير الّنص القرآني في مواضع أخرى إلى أصل اإلنسان الذي 
ىو من طين وغير ذلك...، ويكتفي العمماء بيذه السطحيات دون الغوص في العمق عماًل بما جاء  في 

استسالمًا لحكمة لم ُيشر إلييا، فالخمق في نعت اإلنسان معناه التقدير )أي تقدر الشيء النص القرآني، و 
يجاده عمى غير مثال سابق لو، فيذا ما يتفرد بو اهلل عز  وتييؤه(، أما الخمق الذي ىو إبداع الشيء وا 

مرحمة إلى  وجل... وىذا الخمق الذي يبرز في النص القرآني يرجعو كثيرون إلى التطور واالنتقال من
يذكر تعريف ليا باليامش، وبعضيم يرفض ىذه  مرحمة فيتأثرون بذلك بنظرية التطور عند )داروين(

، فمفيوم الخمق عمومًا ضمن النص  النظرية، ويرفض فكرة الخمق التطوري كميًا ويرى أن الخمق إعجازيٌّ
القرآني ينقسم إلى أقسام ويتفرع إلى أنواع، ومنيا الخمق التطوري الذي يعتمد عمى التحديث، تحديث صورة 

بر مدة زمنية فيو تطوٌر حاصل عمى الييئات، ومنو أيضًا )أي من أنواع وانتقاليا إلى صورة أخرى ع
الخمق( ما ىو تناظري، وأيضًا ىناك الخمق المرئي والخمق الالمرئي أي ما يدرك بالنظر أو غير ذلك، 
وفيما يأتي دراسة تفصيمية ليذه األقسام عمى نحو عميق لمبحث فييا ضمن اآللية الخطابية في النص 

 لذي يعد أبمغ النصوص عمى اإلطالق.القرآني ا
إّن مفيوم الخمق التطوري يرتبط بمفظ )التطور( والتي ىي من الطور، والطور لغة ىو " التّارة تقول 

 .(ٙ)طورًا بعد طور أي تارة بعد تارة"
وىذا يقودنا إلى المعنى االصطالحي الذي يعد متداخاًل مع المعنى المغوي، فاالنتقال من مرحمة 

ة إلى مرحمة زمنية أخرى يقتضي بالضرورة وجود تغييرات تطرأ عمى الشيء المنتقل عمومًا، فالتطور زمني
في االصطالح يعني نموًا بطيئًا يقود إلى تحوالت منتظمة ومتالحقة في االرتقاء والنضج، وتمر بمراحل 

ر عن التقدم، فالتطور ال مختمفة يؤذن سابقيا بالحقيا كتطور األفكار واألخالق والعادات، ويختمف التطو 
يكون مسبوقًا بالتخطيط، وال ييدف إلى غاية عمى عكس التقدم، فيو ال يتضمنيا )فكرة التقدم أي التقيقر( 
نما يعبر عن التحوالت التي يخضع ليا الكائن العضوي أو المجتمع سواًء أكانت مالئمة أو غير مالئمة  وا 

(ٚ). 
الخمق التطوري ىو االعتقاد الديني بأن اهلل بصفتو الخالق إن الخمق التطوري والذي يعرف بنظرية 

يأتي بخطتو من خالل عمميات التطور وأّن أصل المخموقات نابٌع من اإلعجاز، و " المتأمل المتجرد 
يجاز أن بداية خمق اإلنسان بدأت بمخموقات تولدت من الطين، ثم بعد مدة  يستطيع أن يالحظ بوضوح وا 

الت بالتكاثر الزوجي ) من ماء ميين( ثم تمت تسوية المخموق ىذا )أي صارت تتناسل فكونت سال
مداده بالمدارك المركزة لو  أحدىم( الذي يراد لو أن يصير إنسانًا نيائيًا بالنفخ فيو من الروح اإلنسانية، وا 
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ِن ِمن ِطين ثم جعل نسمو  ۥ}ٱلَِّذٓى َأْحَسَن ُكلَّ َشْىٍء َخَمَقوُ ،يقول تعالى: (ٛ)واألجيال ذريتو" نسَٰ َوَبَدَأ َخْمَق ٱْلِْ
وِحِو َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َقِميًَل مَّا  من سَللة من ماء ميين  ُثمَّ َسوَّاُه َوَنَفَخ ِفيِو ِمن رُّ

فييا أن نميز مسيرة موجودة  {، وأما في التفصيل ليذه اآلية فيمكن بعد الغوصٜ-ٚ}السجدة/ َتْشُكُروَن{
، " إن خمق اإلنسان يمر بمراحل (ٜ)في إحسان كل خمق، وىذه المسيرة ليا بداية، ثم تطور، ثم تسوية

:} َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعل ّلُكْم َجّناٍت وأطوار، حتى أصبح حسنًا كما بّين) نوح( )عميو السالم(
{، وىو أي النبي ٗٔ-ٖٔ}نوح/ارًا * ّما َلُكْم ََل َتْرُجوَن ِلّمِو َوَقارًا * َوَقْد َخَمَقُكْم َأْطَوارًا{ َوَيْجَعل ّلُكْم َأْنيَ 

)نوح( )عميو السالم( يذكرىم بفضل ربيم أنو أوصميم إلى أحسن طور، الذي ىو أحسن تقويم، فنالحظ 
يد فاعمية الفعل المسند دالليًا إلى لفظ استخدام الّنص القرآني لفظ الخمق مؤكدًا بـ )قد( التحقيقية ليز 

)األطوار(، فيذا التأكيد يتناسب مع االستنكار في مطمع اآلية الكريمة )ما لكم ال ترجون(، ىذا االستنكار 
الذي جاء فعمو )عمى المستوى الّصرفي( بصيغة المضارعة وجاء )عمى المستوى الداللي( بمفظ )الّترجي( 

ّنما فمم يختر الّنص القرآني ضم ن آلية الخطاب ىنا لفظًا آخر غير الّترجي فمثاًل )تقيمون، أو ...(، وا 
اختار الّترجي ليتناسب والمفظ المسند إليو دالليًا ف)الوقار( يدل عمى القدر والعمو، والّترجي يتناسب معو، 

يقاعي أيضًا )وقارًا، أطوارًا( بما يخدم وتحقيق الخ اصّية التأثيرّية ليحدث تناسب داللي صرفي تركيبي، وا 
في المتمّقي وحممو عمى التّفاعل واالّتعاظ من عبرة ىذه اآلية وىي شكر اهلل عمى تطويره لخمق اإلنسان، 
وجعمو عمى ىيئتو الّنيائية وىي ىيئة تاّمة، فما ىي ىذه األطوار التي امتدت لعشرات أو مئات اآلالف أو 

 (ٓٔ)ماليين من السنين حسب اآليات أعاله ؟
: بدء خمق البشر )البويضات الطينية األولى( جواب = ))بدأ خمق اإلنسان من طين(( = األولى

الخمق )أي الخمق األول أو البداية األولى لعممية الخمق ووجود اإلنسان أو يمكن اعتبارىا الصورة األولى 
 لإلنسان(.

}ُثمَّ َجَعَل َنْسَمُو ة( = الثانية: تحسين خمق البشر ماذا تعني )مسيرة عمميات التسوية في نسل السالل
 {.ٛ}السجدة/ ِمن ُسََلَلٍة مِّن مَّاٍء مَِّييٍن{

}ُثمَّ َسوَّاهُ ونفخ الروح( =  -التعديل -الثالثة: إحسان خمق البشر بتطويره إلنسان )إتمام التسوية
وِحِو َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة  { =  نياية ٜ}السجدة/ َقِميًَل مَّا َتْشُكُروَن{َوَنَفَخ ِفيِو ِمن رُّ

التسوية أي انتياء عممية اإليجاد فنفخ الروح يعد المرحمة الحاسمة من التبمور الوجودي لإلنسان، فاإلنسان 
 بال روح ال ُيعدٌّ وجودًا كاماًل، ولكن عند انتياء النفخ فيو واستقرار الروح فيو ىنا يتم اكتمال عممية الخمق.

ابعة: التولد اإلنساني المخاطبون في اهلل بوجوب الشكر أصحاب السمع واألبصار واألفئدة = الر 
))َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع(( وىذه مرحمة الشكر بعد أن جعل لكل انسان سمعًا يسمع عبره األصوات، وبصرًا 

فأقل ما يستطيع ىذا المخموق يرى فيو األشياء ويميزىا عن غيرىا، وفؤادًا يشعر عبره بالمشاعر اإلنسانية، 
 .(ٔٔ)بعد أن خمقو عمى ىذه الييئة التامة، وأنعم عميو بما سبق أن يشكر الخالق 
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نالحظ التسمسل في أقسام اآليات السابقة، فنالحظ التصريح بمفظ البداية )وبدأ خمق(... وأسند 
ن، ثم جاء التصريح بالماء الفعل بدأ إلى المصدر )خمق(، ليأتي التصريح ببداية خمق اإلنسان من الطي

)ماء ميين( ثم جاء لفظ التسوية )سواه( بعد حرف العطف )ثم( الذي يفيد التعقيب، والتعقيب ىنا جوىري، 
فقد رتب النص القرآني في آلية الخطاب الخاصة بو مراحل خمق اإلنسان وصواًل إلى صورتو النيائية، 

ة فالنص القرآني كان قادرًا عمى استخدام )الفاء( واستخدام حرف العطف)ثم( لم يكن من قبيل المصادف
التي تفيد التعقيب أيضًا، ولكن )ثم( تفيد التعقيب مع مسافة زمنية، فميس التعقيب وحده  ضروري ىنا 
ولكن وجود مسافة وترك مسافة ضمن اآللية المغوية محوريٌّ لمداللة عمى وجود زمن كبير بين الطور 

الحرف )ثم( إنو " حرف عطف يقتضي ثالثة أمور:  التشريك في الحكم، والطور الذي يميو، فقيل في 
، ليأتي التصريح بالفعل )نفخ( فتكون الخطوة النيائية بنفخ الروح  ثم مطالبة ىذا (ٕٔ)والترتيب، والميمة "

المخموق بالشكر، " الحظ الكالم عن اإلنسان في مراحمو، فحين كان طينًا ىو ليس  إنسانًا، وحين كان 
لة بشرية ىو ليس إنسانًا، فيذه مراحل تكوينو، كما نقول نخمق الطاقة الكيربائية بدءًا من تيار الماء سال

بوضع توربينات عمى مجاريو القوية، ثم حصر الحركة المتولدة ضمن مجال مغناطيسي لتتولد شحنات 
وىي ليست حركة نسوقيا عبر أسالك مكونة الكيرباء، فالكيرباء ليست الماء، بل بدايتيا ىناك، 

ِن ِمن ِطيٍن{ :التوربينات، بل ىي آخر ما ينتج من تمك البدايات لذلك قال تعالى نسَٰ  (ٖٔ)" }َوَبَدَأ َخْمَق ٱْلِْ
{، فالفعل )بدأ( أوضح عمى نحو مباشر آلية الخطاب التي تكشف آلية المراحل التي مّر بيا ٚ}السجدة / 

الخمق اإلنسان، فعندما جاء ىذا المفظ في مقدمة اآلية وضع المتمقي )القارئ( في صورة الالحق )أي ما 
رآني لحروف العطف )تحديدًا: سيحدث الحقًا(، فالبدء  يعني أن ىناك ما ىو الحق، ثم استخدام النص الق

ثم( أسيم عمى نحو مباشر في تقسيم وتجزيء اآليات وتوضيح المراحل عبر فترات مخصصة كل فترة 
مستقمة بذاتيا، إذ تأتي المرحمة الثانية وىي مرحمة الخمق الطيني " الطين ىو الطين أي مزيج من التراب 

قاباًل ألن إليالد الكائن المعقد )اإلنسان( فيو ىو  مع الماء، ومّرت عميو ظروف ماليين السنين حتى صار
المخموقات التي وجدت قبمو من الكائنات المجيرية مرورًا بالعضويات والالعضويات الصغيرة إلى النباتات 
والحيوانات ىذه ىي البيئة األولى التي تشكل فييا بداية المخموق البشري الذي سيغدو بعد أحقاب إنسانًا، 

من الطين كائنًا بشريًا بالغًا يدرج كما الحيوانات كيف ، المخموق الذي )لم يركض في رحم( فتولد أواًل 
حالو ككل المخموقات المنبثقة المنبتة األولى، والتي عبرت عنو أساطير سومر وبابل )لم يصبيا ألم 

ة االمتداد الّزمكاني ،" إّن مقاربة الّنص العموّي نقدّيًا لمعرف(ٗٔ)الوالدة(، وتوضح ذلك آيات قرآنية أخرى
الذي التبس باألسطورة من أجل الخروج إلى واجية الفعل الواقعّي المشيود يتطمب امتالك قدرة روحّية 
تستشرف الماضي البعيد ناظرة إلى مكّونات العقيدة اإلسالمّية التي تعني إمكانّية اختراق الّتكثيف الواسم 

القة بين الّدوال ومدلوالتيا والتي ال تحّققيا إاّل الّنصوص لفضاء الّنص، وكشف الّزخرفة والخمخمة في الع
العموّية في كشفيا التّفصيمّي لمعطيات الخمق الموغل في الّزمن الّسحيق من خالل خروجيا عن الّنمط 
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األسطورّي المحض إلى ميدان الحقيقة التي يجموىا استعمال المغة بشكل عقمّي يقيم ارتباطاتو عمى وفق 
نطقي الذي يسحب األشياء إلى بساطو بطريقة تنسجم والمعرفة العقمّية التي تنشد الّصعود إلى المفيوم الم

،وىو من األمور الطبيعّية فكشف الزخرفة المغوّية والعالقات الجديدة بين الّدوال (٘ٔ)األعالي إلى الالنيائي"
اإلسالمّية التي يقوم عمييا  ومدلوالتيا في الّنصوص المقدسة يتطّمب نظرة عميقة ومتعّمقة ضمن العقيدة

أي نصٍّ مقّدس، وفينا المغة تخرج عن الّنمط األسطورّي المحض إلى ميدان الحقيقة وىي البدء بإنسان 
نما تكّون تكّونًا، ثم انتقل عبر مراحل الّتعديل إلى مرحمة الوالدة واإلخصاب، فيذا الشكل  من طين لم يمد وا 

نما تحدث عممي ة النشوء واالبتداع من الطين مباشرة )اختالط الماء بالتراب(، ومن ال يتم فيو إخصاب، وا 
الوجود  ،ىنا جاء التركيب )لم يركض في رحم(؛أي لم يعرف رحمًا في فترة إنشائو، لم يسكن رحمًا أباً 

مباشرة من الطين، ومن ىنا تحدثت األساطير عن آالم الوالدة وانتفائيا فال والدة باألساس لتكون ىناك 
مرافقة ليا، إنيا نشأة مباشرة من تفاعالت الطين، ثم انتقمت عممية الخمق الطيني )الذي ىو مجموعة آالم 

من الذكور واإلناث( إلى الخمق الوالدي، الخمق عبر التزاوج الجنسي بين الذكر واألنثى، وربط الخمق 
بالوالدة )الحمل ثم الوالدة( بالسائل المنوي، وىذا يمثل نقمة من عممية التولد الطيني إلى عممية التولد 

لتحقيق االستمرارية عبر الساللية، فالساللة عربيًا " ىي امتداد شيء من شيء في رفق وخفاء، فيي 
تصدق أواًل عمى تطور الطين )المادة الحية( عبر ساللة )تسمسل زماني مديد جدًا( يصل لمئات الماليين 

تي قبل البشر فيو خالصة الطين أو لب الطين من السنين أسيم في تطور خصائصو، كل األحياء ال
، وىذا التغير في الخصائص يمثل (ٙٔ)حسب السومريين، فقد مّر سالسل معقدة من تغير الخصائص..."

أيضًا نوعًا من التنوع الحادث عمى بنية ىذه الخصائص، وصواًل إلى اتصال الخميتين  الجنسيتين الذكرية 
 )ق الجديد من الماء الميين، ونالحظ أن سمسمة ىي من الفعل )سلّ واألنثوية في الرحم ليكونا المخمو 

ساللة أيضًا، وتنطبق أيضًا عمى امتداد ىذه الخمية المخصبة األولى برفق وخفاء داخل الرحم في سمسمة 
تطورية، حتى تشكل المخموق الجديد ، وبذلك يغدو كل ذكر قادرًا عمى تخصيب أنثى فيكونان مخموقا 

وىكذا في كل مرة فيتكون لممخموق جنس وامتداد ىو الساللة البشرية التي ىي  بشريًا جديدا،
،فكممة النسل ىي أساسًا من التناسل، أي التزاوج والتوالد الستمرارية الجنس عبر األجيال )من (ٚٔ)النسل

جيل أعمى إلى جيل أسفل، وبذلك يتبين لنا أن ىناك سالالت، وأن ثمة تسوية وتحسين تجري عمى قدم 
وساق في كل ساللة عمى نحو متواصل ودون انقطاع، أي إن ىناك عماًل دؤوبًا ومتواصاًل لتأمين تطور 
ىذه السالالت لموصول إلى الشكل األمثل واألرقى، فكل نسل أو أجيال عدة منو يصير ساللة، بمعنى 

ومقبول حصول تطور في النسل، وىو المسمى بتحسين النسل، حتى وصل إلى استواء طبيعي مناسب 
الختيار اإلنسان منو، فتم التدخل الرباني إلتمام التسوية عميو بتسريع بعضيا وتعديل األخر في الجنة 

 . (ٛٔ)المصنع التخميقي األخير"
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وىنا نصل إلى التسوية وىي المرحمة األخيرة في عممية التطور الخمقي لإلنسان، فالتسوية تشمل 
تحسين الساللة البشرية حتى انتصب بمقدار مناسب بتغير نفخ الروح، وقد " أخذت طورًا مديدًا في 

ظروف األرض وجاذبيتيا، وصار قادرًا عمى توظيف يديو في المصنوعات وتطوير أصوات خاصة بو 
كنظام تواصمي، ونظام اجتماعي حتى اختير ليحصل عمى ذروة التسوية المناسبة ألعضائو وجوارحو وىي 

اية النص )الذي أحسن( بالتسوية النيائية بواسطة قوى عمى مرحمة )إحسان خمق اإلنسان( حسب بد
التخميق من المالئكة الصافة بالتعديل الجيني لو)لزوجين( منو: آدم وحواء(، وايتائو العقل المفكر، ونفخ 

، وىذه المراحل الثالثة " الخمق البدئي من الطين ثم تكاثر الساللة (ٜٔ)الروح الربانية) روح الوعي( فيو"
يا وتحسين نسميا بتغير الطبيعة الخارجية عبر قرون أحقاب وتعممو من الطبيعة، ثم إنيا تسوية وتسويت

بالتعديل بتدخل القوى الربانية إلخراج اإلنسان الكامل في أحسن تقويم من جميع الجيات من أعمى تطور 
 ن في سورة االنفطارلنسل تمك الساللة المستوية وأقصى ما استطاعت بموغو ىذه المراحل عبر عنيا القرآ

 َركََّبَك* َكَلَّ َبْل }يا َأيَُّيا اِْلنَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكِريِم* الَِّذي َخَمَقَك َفَسوَّاَك َفَعَدَلَك* ِفي َأيِّ ُصوَرٍة مَّا َشآءَ 
نَّ َعَمْيُكْم َلَحاِفِظيَن* ِكرَامًا َكاِتِبيَن * َيْعمَ  ُموَن َما َتْفَعُموَن * ِإنَّ اْلْبرَاَر َلِفي َنِعيٍم َأيَُّيا ُتَكذُِّبوَن ِبالدِّيِن * َواِ 

-ٙ}االنفطار/ اِْلنَساُن َما َغرََّك ِبَربَِّك اْلَكِريِم* الَِّذي َخَمَقَك َفَسوَّاَك َفَعَدَلَك* ِفي َأيِّ ُصوَرٍة مَّا َشآَء َركََّبَك{
ا كما قال نوح )ع( ففي كل طور يركب { وأنو تغيرت صورتو من طور إلى منذ انبتم من األرض نباتٜٔ

، ولعل (ٕٓ)صورة غير التي سبقتيا ، حتى عدلو فجعمو أنسانًا واعيا مختارا يخاطب باإليمان أو بالكفر"
ىذه اآليات تعد أكثر اآليات مباشرة في التعبير عن تطور خمق اإلنسان و مروره في أطوار عدة حتى 

ل التي مر بيا خمقو )الخمق، التسوية، التعديل(، فعددت وصل إلى صورتو الحالية؛ إذ صرحت بالمراح
المراحل ورتبتيا، ليأتي التركيب )في أي صورة ما شاء ركبك ( ليكون جامعا لممراحل السابقة كميا، 
والمقصود الييئة النيائية التي ركب الخمق اإلنساني عمى صورتيا، نالحظ )عمى المستوى التركيبي 

الق لفظ )الصورة( داللّيًا، وتأثيريًا، ومنيا إلى لفظ الفعل )ركبك(، فإطالق لفظ النحوي( استخدام:)أي( إلط
 ،الصورة يفيد بالضرورة إطالق طاقة الّتركيب ليقود التآزر بين ىذين اإلطالقين إلى إطالق المشيئة مجازياً 

فتكون المتناىية غير مقيدة بحدود، إذ إّن ىذا التركيب جاء مسندا دالليًا إلى لفظ )المشيئة( إلطالق القدرة 
اإلليية إلى أعمى الدرجات، فيغدو اإلنسان مصدوما عاجزا أمام ىذه القدرة الالمتناىية التي جعمت الخالق 

عمى ىيئة تامة تتناسل وتتوالد وتصنع يتحكم بالخمق، ويحّسنو من صورة إلى صورة، وصوال إلى جعمو 
أمما، وتفكر وُتخاطب باإليمان والكفر، " إذ من الواضح أن القرآن الكريم في الوقت الذي يمثل الكتاب 
اإلليي الذي جاء لتبيان رسالة األمة الخاتمة، كذلك يمثل الكتاب الذي استيدف تغيير األمة التي نزل في 

رى بشكل مباشر من اجل ان يخمق قاعدة قوية ثابتة قادرة عمى تحمل أوساطيا من األميين وأبناء الق
يصاليا إلى األمم والناس جميعا" ، فأي رسالة كان سينقميا النص (ٕٔ)أعباء الرسالة ومسؤولية إبالغيا وا 

 القرآني إلى إنسان ال يعقل لم ُيعدَّل ولم يسّو، إن نفخ الروح الربانية )روح الوعي( في اإلنسان و إيتائو
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العقل من شأنو ان يميزه عن سائر المخموقات من شأنو ان يجعمو عاقال يخاطب ويصنع األجيال و يمحو 
األمية، فاألمية تمغى عبر التعمم الذي ما كان ليحصل لوال مرور الخمق بمرحمة التعقيل، وأيضا الرسالة 

وال وجود العقل في اإلسالمية التي يعجز غير من يعقل عمى فيميا واستيعابيا ما كانت لتحصل ل
 اإلنسان، كما ان نشرىا مستحيل دون مخاطبة و تفكر ليذا اإلنسان .

و ىذا الخمق في ىذه األطوار قاد إلى اختصام في المأل األعمى، فالرب " سيد المالئكة حين اعمم 
ند التسوية ،"أمر المالئكة بالسجود ع(ٕٕ)المالئكة بإنشاء الكائن البشري الذي ىو آخر الكائنات األرضية "

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَمََلِئَكِة ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا مِّن َصْمَصاٍل مِّْن َحَمٍإ مَّْسُنوٍن ،يقول تعالى: (ٖٕ)والنفخ" َفِإَذا }َواِ 
وِحي َفَقُعوا َلُو َساِجِديَن{ ْيُتُو َوَنَفْخُت ِفيِو ِمن رُّ عز {،" فمما بمغ الحين الذي يريد اهلل ٜٕ-ٕٛ}الحجر/ َسوَّ

وجل أن ينفخ فيو الروح، فقال لممالئكة : إذا نفخت فيو من روحي فاسجدوا لو ، فمما نفخ فيو الروح في 
. فمم (ٕٗ)رأسو عطس ، فقالت المالئكة قل : الحمد هلل . فقال: الحمد هلل فقال لو اهلل: رحمك ربك ..."

كما لم تحتج عند أخبارىم بانو ما تم يذكر النص القرآني أبدا أن المالئكة احتجت عمى إيجاد ىذه الفصيمة 
تسويتو ونفخ الروح فيو سيخدمونو وسيذعنون لو ولكن حدث احتجاج عندما أعمميم إنو سيجعل من ىذا 
:} المخموق خميفة فاحتجوا وتساءلوا بانو يفسد في األرض ويسفك الدماء فكيف يكون خميفة، قال تعالى 

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَمَلِئَكِة ِإنِّ   ي َجاِعٌل ِفي اْلْرِض َخِميَفًة َفَقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَيا َمْن ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُك الدَِّماَء{َواِ 
{، وبيذا يصبح لدينا ثالث محطات متطورة لموقف المالئكة من خمق اإلنسان توازي مراحل ٖٓ}البقرة /

 تطور عممية خمقو، وىذه المحطات ىي:
 خمق البشر من طين وىذه رضوا بيا، بل خدموا في تييئة ظروفيا ألنيا مخموقات مدبرة عاممة.    -ٔ
 قرار السجود لو وىذه لم يحتجوا عمييا فيي مخموقات طائعة وساجدة بطبيعتيا.  -ٕ
قرار استخالف البشر في األرض وىنا احتجوا ألنيا مخموقات عاقمة تستطيع أن تقدر عواقب  -ٖ

، فينا مراحل عممية (ٕ٘)ا والبشر عموما كائنات مفسدة وسافكة لدماء بعضيا بعضالقرارات ونتائجي
الخمق التطوري لإلنسان قابميا مراحل متطورة أيضا من المالئكة )مخموقات ال مرئية( إزاء ىذا المخموق 
الجديد، إال أنيم أذعنوا في نياية المطاف وسجدوا، واستعراض ىذه المراحل لممالئكة يسيم في إثبات َمن 

وده، فيذا التطور الخمقي يؤمن بالخمق التطوري بعد أن دحضو كثيرون وشككوا فيو، وزعموا بعدم وج
لإلنسان مرحمة بمراحل قابمو تطور في مواقف المالئكة وتبموٌر ليذه المواقف أيضًا مرحمة بمرحمة، وأيضًا 
التطور يالحظ ضمن المرحمة الثانية وىي مرحمة قرار السجود، فحدث تطور في موقف )إبميس( إذ إن 

مالئكة أجمعين، ولكن التنفيذ لم يطبق من الجميع، أمر السجود ليذا اإلنسان بعد عممية الخمق شمل ال
فإبميس )أبى( ورفض السجود، المالئكة سجدوا أجمعين إال إبميس، وقد وصف النص القرآني إعراض 

، فنالحظ استخدام الفعل )أبى( (ٕٙ){ٖٔ}الحجر/ }ِإَلَّ ِإْبِميَس َأَبٰى َأن َيُكوَن َمَع السَّاِجِديَن{إبميس بالعبارة 
بالرفض المباشر، فمم يستخدم لفظًا يدل عمى التمكؤ أو االعتراض أو االحتجاج كما المالئكة  الذي يوحي
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نما استخدم الفعل )أبى( الذي يوحي بالمبادرة بالرفض وعدم اإلذعان لألمر  في اآليات لسابقة .... وا 
{ في ىذا الموضع يعني ٖٓ}الحجر/ َن{}َفَسَجَد اْلَمََلِئَكُة ُكمُُّيْم َأْجَمُعواإلليي، فعندما يقول النص القرآني 

، (ٕٚ)أذعنوا لألمر واعتبر إذعانيم تحققًا لمسجود، ألن اإلقرار بالسجود طاعة فسجودىم كان إقراراً 
ونالحظ حدوث تطور وترقي عمى مستوى لغة النص القرآني في السؤال عن سبب إعراض إبميس عن 

ق قابمو تطور لموقف المالئكة ] ) كل مرحمة من السجود وتنفيذه ألمر اهلل عز وجل، فالتطور في الخم
مراحل الخمق يقابميا موقف(، كما قابميا رفض من إبميس وسؤال عن سبب الرفض [ وذلك عمى النحو 

 اآلتي: 
مر حمة الصمصال: كان السؤال اإلليي إلبميس ال يحمل أي تيكم أو ذم، بل عمى العكس  -ٔ

}قاَل َيا ِإْبِميُس َما َلَك َأَلَّ َتُكوَن َمَع كرًا اسمو: فيو محاولة لردعو عن قراره بأسموب لّين ذا
 ،{ٕٖ}الحجر/ السَّاِجِديَن َقاَل َلْم َأُكْن ِْلَْسُجَد ِلَبَشٍر َخَمْقَتُو ِمْن َصْمَصاٍل ِمْن َحَمٍإ َمْسُنوٍن{

ونالحظ ىنا ابتعاد لغة النص عن أي زجر، واالقتراب من التمطف مع محاولة اإلقناع عبر 
 طافة والتودد.الم

مرحمة الطين: نالحظ تغير أسموب الخطاب مع إبميس فيناك تطور حدث عمى مخاطبة  -ٕ
}قاَل َيا ِإْبِميُس َما إبميس يوازي التطور الحاصل عمى ىيئة الخمق اإلنساني يقول تعالى: 

{ ، نالحظ الفعل ٘ٚ}ص/ ِليَن{َمَنَعَك َأن َتْسُجَد ِلَما َخَمْقُت ِبَيَديَّ َأْسَتْكَبْرَت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَعا
)استكبرت( يطمق ألمًا ضمنيًا ومالمة، إن النص القرآني يموم إبميس عمى عدم السجود عبر 
اآلليات المغوية والترابط بين عناصر النسق المغوي فمدينا لفظ )العالين( يؤازر لفظ 

العمنية والمباشرة  )االستكبار: استكبرت(، ويعز المالمة وينقميا من حالة اإلضمار إلى حالة
 عبر المعنى المعجمي لمفظ العالين وىو من العمو فيو يتوازى مع لفظ االستكبار.

في المرحمة الثالثة يختفي لوم النص القرآني إلبميس عمى عدم السجود بسبب تأكيده عمى عدم  -ٖ
 َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن{}َلَّ ِإْبِميَس َأَبٰى َواْسَتْكَبَر  السجود وتأكيده عمى عاقبة ذلك، يقول تعالى:

فالنص القرآني أكد عمى عدم سجود إبميس بعد محاولة اإلقناع السابقة لتأتي (، ٕٛ){ٖٗ}البقرة/
العاقبة بتحولو إلى أحد الكفار )من الكافرين(، فالمغة القرآنية جاءت واضحة ومباشرة وال تقبل 

مة النيائية من مراحل التطور التي المبس لقد أصبح كافرًا بعد رفضو ألمر السجود وىذه المرح
 مرت بيا مرحمة السجود.

زاء ىذا التطور حدث تطور عمى ،لقد مّر الخمق اإلنساني بمراحل تطور عبرىا من حال إلى حال  وا 
موقف المالئكة من ىذا المخموق الجديد، كما رافق ذلك اعتراض إبميس عمى السجود ليذا المخموق وىذا 

طورة من قبل لغة الخطاب القرآني الذي ابتدأ بالرفقُ ثم أنزل إبميس منزلة الكفار، االعتراض مّر بمراحل مت
وىذا كمو يثبت عمى نحو ال يقبل الشك وجود نظرية التطور ىذا التطور الذي ال يثبت فقط في لغة النص 
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نما يثبت في موقف المالئكة، فيو يثبت في لغة النص القرآني بما يخص ىذا المخموق الجديد  القرآني وا 
 اإلنسان واألطوار التي مر بيا موقف المالئكة وكذلك موقف إبميس.   

و تجدر اإلشارة إلى أن ىناك فرق بين التطور والتدرج ، فمن يطمع عمى األبحاث التي أعدت عن 
التطور عمومًا يالحظ أن ىناك خمطًا كبيرًا حاصاًل بين تطور الخمق اإلليي، والتدرج في ىذا الخمق، 

ن ىذا التدرج تطورًا، وىذا نوع من المبس والخروج عن الواقع، فاهلل تعالى خمق الكائنات في ىذا ويسمو 
ن كان ىذا التدرج بيذه الحدود ال ينفي وجود  العالم عمى نحو متدرج وىذا التدرج مقيد بحدود محددة، وا 

خرى فاهلل تعالى أحسن التطور في عالم الكائنات، ولكن ال يمكن القول بوجود كائنات أحسن خمقة من أ
{، وتدرج في خمق المخموقات في ىذا العالم،  ٚ}السجدة: }والذي أحسن كل شيء خمقو{خمق كل شيء 

لتكون متوافقة ومتتامة فيما بينيا، فالتدرج من الجذر )درج(: َدَرُج البناء ودّرجو بالتثقيل: تراتب بعضيا 
، والّدَرَجة الرفعة في المنزلة والدرَجة: (ٜٕ)األخيرة عن ثعمب(فوق بعض واحدتو َدَرَجُة، و ُدَرَجٌة مثال: ىمزة 

المرقاة والّدرجة: واحدة الدرجات وىي الطبقات من المراتب، والّدرجة: المنزلة والجمع َدَرٌج، ودرجات الجنة 
منازل أرفع من منازل، والدرجات: مشية الشيخ والصبي ويقال لمصبي إذا دّب وأخذ في الحركة: درَج... 

 . (ٖٓ)وىو الطريق ...الخ واألدراج: جمع َدَرج 
وبذلك يغدو الدرج والتدرج طريق في درجات ومراحل، فالتدرج ىو االنتقال من مرتبة إلى مرتبة، من      

ن كمن ىناك فارق زماني بين الدرجة والدرجة ولكن االنتقال يتم  مرحمة إلى مرحمة عمى نحو متواصل، وا 
الكائنات شيئًا فشيئًا وتدريجيًا وكان آخرىا ىمق اإلنسان،  عمى نحو متواصل شيئًا فشيئًا، فاهلل تعالى خمق

وحتى الكائنات الغير روحية )التي ال روح فييا( خمقيا عمى نحو تدريجي، وال يجوز القول بوجود خمق 
أفضل من خمق أو أحسن منو، فالخمق كمو خمٌق تام فقد تم عمى يد اهلل عز وجل، فمفظ ) كل شيء( في 

نَساِن ِمن ِطيٍن{قولو تعالى السابق { يشمل كل ٚ} السجدة/ }الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَمَقُو  َوَبَدَأ َخْمَق اْلِْ
والمقصود ىنا المخموقات التي فييا روح كاإلنسان، والحيوان  ،شيء من المخموقات روحانية وغير روحانية

 والغيوم، وغير ذلك...الخ .وغير ذلك، والمخموقات التي ال روح فييا كالشمس والقمر، والبحر، 
ن كان التدرج يتم ضمن حدود فيو مقيد بحدود، وال   يشمميا بالخمقة الحسنة )أفضل الحسن( وا 

يخرج عنيا وال يتجاوزىا، ولكنو ال يشترط وجود نوع من االرتقاء والنمو والتحول المنتظم األمر الذي 
لزاوية، فالتطور يقتضي وجود حالة من االرتقاء وجدناه في التطور فيو يختمف عنو بيذا األمر، زمن ىذه ا

والتغيير والنضج الذي يمحق الطور الجديد من الكائن المتطور، خالفًا لمتدرج، فالّتدرج ىو االنتقال 
التسمسمي دون اشتراط االرتقاء، وىذا االختالف ال يقع عند كثيرين، فكثيرًا ما يخمط الدارسون بين ىذين 

" ليا بالقوة معنى مزدوج إشاري أو إيحائي، والمعنى اإلشاري ىو الذي يوجد  المصطمحين، إن كل كممة
في القواميس، فالكممة تعرف حسب خصائصيا اإلدراكية، والخصائص العاطفية ال تجد ليا في القاموس 

ِت َواْْلَْرِض }ِإنَّ ِفي َخْمِق السََّماَوا، فعندما يقول النص القرآني: (ٖٔ)مكانًا إال من خالل )المعنى المجازي("
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ُوِلي اْْلَْلَباِب{ فيو يطمق لفظ )آيات( من المعنى  ،{ٜٓٔ}ال عمران/ َواْخِتََلِف المَّْيِل َوالنََّياِر آَلَياٍت ْلِّ
اإلشاري إلى المعنى اإليحائي، فيو يزيد الطاقة البرىانية عبر زيادة فاعمية اإلقناع، ويزيد في اإلعجاز 

ات واألرض( و)الميل والنيار(، فكأن ىناك تدرجًا، فالخمق ىنا متدرج الذي جاء متدرجًا ىنا )السماو 
والتركيب المغوي في اآلية يطمق لفظ )آيات( إلى أعمى الدرجات العاطفية التأثيرية، وال سيما بعد دخول 

فاعمية الالم المزحمقة التي تفيد زيادة الّتوكيد عمى خبر إّن )عمى المستوى الّداللي(، فيذا ُيسيم في زيادة 
الّتوكيد، وأيضًا إسنادىا لمتركيب )أولي األلباب( فكأّن الّتوكيد تّم توجييو لممشككين والّرافضين لمبراىين، 
وىذا ما يفّسر أدوات الّتوكيد الّسابقة ] أيضًا لفظ: آيات بصيغة الجمع )عمى المستوى الّصرفي(، ووروده 

الالم المزحمقة بو مباشرة [، واعتماد آلية الخطاب  في موضع اإلخبار )عمى المستوى الّتركيبي( واّتصال
عمى استحضارىا )أدوات التوكيد( ضمن الخطاب المغوي في اآلية عمى نحٍو متواتٍر ومتعاون ضمن 
النسق المغوي، والذي يشّكل الخمق محوره الّرئيس، وذلك كّمو بغرض السيطرة عمى عواطف المتمقي 

الخمق الذي  جاء ىنا تدريجيًا ) السماوات واألرض( و )الميل والنيار( لمشعور بالرىبة من ىذه القدرة عمى 
 كما يفيم من اآلية، فينتفي بذلك شعور الّشك. 
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