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الموجز
بعد مقدمة عامة ذكر فٌها أهمٌة بحث اإلشارات العلمٌة للقرآن الكرٌم فً استخراج بعض كنوزه ،عرج البحث على تعرٌؾ أمة
الطٌر وأهم خ صابصها .وتم تقسٌم البحث الحالً إلى :تمهٌد وخمسة أقسام .أما التمهٌد فكان حول "الطٌر" فً اللؽة ،والتناول
القرآنً لها ،وأما األقسام ،فاهتم اآلول منها بـ "الطٌر المُس ّخرات" كما ورد فً اآلٌة الكرٌمة :أَلَ ْم ٌَ َر ْو ْا إِلَى َّ
ت فًِ
الطٌ ِْر ُم َس َّخ َرا ٍ
َجوِّ ال َّس َماء َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِالَّ ّ
ون ([  )17سورة النحل] .وأما القسم الثانً فكان حول "الطٌر
ّللا ُ إِنَّ فًِ َذل َِك َآل ٌَا ٍ
ت لِّ َق ْو ٍم ٌ ُْإ ِم ُن َ
الصافات" :أَ َولَ ْم ٌَ َر ْوا إِلَى َّ
ت َو ٌَ ْق ِبضْ َن َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِ َّال الرَّ حْ َمنُ إِ َّن ُه ِب ُك ِّل َشًْ ٍء بَصِ ٌ ٌر ([ )ٔ7سورة الملك].
صا َّفا ٍ
الطٌ ِْر َف ْو َق ُه ْم َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
ص َبلت ُهَ
َ
َ
صا فا ٍ
ّللا ٌُ َس ِّب ُح ل ُه َمن فًِ ال َّس َم َاوا ِ
ت ك ٌّل ق ْد َعلِ َم َ
ض َوالط ٌْ ُر َ
ت َواألرْ ِ
وتناول القسم الثالث "الطٌر المسبحات" :أل ْم ت َر أنَّ َ
ٌح ُه َو َّ
ون (ٔٗ) [ سورة النور] .وأما القسم الرابع فعنى بـ "منطق الطٌر"َ :و َو ِر َ
ث ُسلَ ٌْ َمانُ َداوُ و َد َو َقا َل ٌَا
ّللا ُ َعلٌِ ٌم ِب َما ٌَ ْف َعل ُ َ
َو َتسْ ِب َ
ُ
َّ
ْ
ْ
ِّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
أَ ٌُّ َها ال َّناسُ ُعل ْمنا مَنطِ قَ الطٌ ِْر َوأوتٌِنا مِن ك ِّل شًْ ٍء إِنَّ َهذا له َُو الفضْ ُل الم ُِبٌنُ ([ )ٔٙسورة النمل] .ودار القسم األخٌر "الطٌر فً
اّلِل َف َكؤ َ َّن َما َخرَّ م َِن ال َّس َماء َف َت ْخ َطفُ ُه َّ
الط ٌْ ُر أَ ْو َته ِْوي ِب ِه الرِّ ٌ ُح فًِ
ٌِن ِب ِه َو َمن ٌُ ْش ِركْ ِب َّ ِ
ّلِل َؼٌ َْر ُم ْش ِرك َ
أمثال القرآن الكرٌم"ُ  :ح َن َفاء ِ َّ ِ
ٌِق{ٖٔ}[ سورة الحج].
ان َسح ٍ
َم َك ٍ
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ٔ .المقدمة
ّ
المنزه عن الزٌادة
الحمد ّلِل الذي نهج لنا سبل الرشاد ،وجعلنا من أتباع خٌر العباد ،وهدانا بنور القرآن ،كبلم العزٌز المنان،
والنقصان ...والصبلة والسبلم على من أنزلت علٌه هذه المعجزة الخالدة ،التً جبّت ما قبلها من معجزات بابدة ...إنه ال ٌوجد
كتاب دٌنً ،أو دنٌوي ،حُفظ من التحرٌؾ والتبدٌل ،كما حُفظ هذا القرآن ،فلم ٌستطع أحد أن ٌزٌد فٌه حرفا أو ٌنقص ،مهما
تعددت المحاوالت وتنوعت الوسابل على م ّر الزمان ...وإذا كان المقصود األسمى للقرآن الكرٌم هو هداٌة البشر وإرشادهم إلى
صبلح دنٌاهم وخٌر آخرتهم ،فإن له ،أٌضا ،أهدافا أخرى سامٌة ،ومن ثم أودع ّللا سبحانه فٌه كنوزا عدٌدةٌ ،توالى الكشؾ عنها
بتوالً القرون ،كنوزا بٌانٌة وببلؼٌة وتشرٌعٌة ونفسٌة وعلمٌة ،وؼٌر هذا وذاك من الكنوز.
لقد أنزل القرآن الكرٌم للبشرٌة على اختبلؾ عصورها ،وثقافاتها وتنوع علوم أهلها ،وهو إذ ٌخاطب العقول المتباٌنة المواهب
والقدرات ،فإن كل عقل ٌؤخذ منه ما ٌطٌقه وما ٌنتفع به ،فإذا عجزت عقول عن إدراك بعض معانً آٌاته الكرٌمة وجب االستعانة
بكبار العلماء والباحثٌن المختصٌنَ  :فاسْ ؤَلُو ْا أَهْ َل ِّ
ُون{ٖٗ}[ سورة النحل] .وكم استنبط العلماء والفقهاء
الذ ْك ِر إِن ُكن ُت ْم الَ َتعْ لَم َ
والباحثون من آٌاته معانً وأحكاما لم ٌعرفها السابقون ،ذلك أن القرآن كما عبّر عنه رسول ّللا  ...( :حبل ّللا المتٌن ،وهو
الذكر الحكٌم ،وهو الصراط المستقٌم ،وهو الذي ال تزٌػ به األهواء ،وال تلتبس به األلسنة ،وال ٌشبع منه العلماء ،وال ٌخلق على
كثرة الر ّد  -أيْ التبلوة  -وال تنقضً عجاببه )...رواه الترمذي فً سننه .فالدارس للقرآن الكرٌم ٌؤخذ منه بمقدار قدراته ،وثقافته،
وتدبره ،وتفكٌره العمٌق .وكلما نما العقل البشري ،واتسعت مداركه ،وتنوعت ثقافته ،وتعددت تجاربه ،وؼزرت معارفه ،أدرك
من القرآن ما لم ٌدركه سواه ...ونحن فً زمن الكشوؾ العلمٌة ،واالبتكارات التقنٌة ،علٌنا توظٌؾ هذه العلوم والمعارؾ فً تدبر
وفهم آٌات كتاب ّللا المسطور ،كما نتعامل مع كتابه المشاهد المنظور ،حٌث ال تعارض فٌما بٌنهما!
الطٌور ) (Birdsمخلوقات عجٌبة فً كثٌر من سلوكٌاتها وأنماط تص ّرفها مع الظروؾ التً تحٌط بها ...إنه عالم ملا بالؽرابب،
سواء كانت الؽرابة فً تنوع األحجام أم فً اختبلؾ األلوان أم فً تباٌن األشكال أم فً كثرة وتعدد البٌبات التً ترتادها أو
تتواجد فٌها هذه المخلوقات المدهشة ...وهى من الحٌوانات الفقارٌة )( (Vertebratesأيْ ٌوجد للطابر عمود فقاري ٌتؤلؾ من
عدة فقرات عظٌمة ،وهو محور جسمه) ،بٌوضة (أيْ تبٌض بٌضا ،وال تلد وال ترضع) ،وتتمٌز بوجود تراكٌب مختلفة عن
ؼٌرها من الحٌوانات الفقارٌة ،كاألجنحة التً تمثل األذرع أو األرجل األمامٌة فً الفقارٌات األخرى ،والمنقار الذي ٌمثل األسنان
فً الفقارٌات األخرى ...ومن الناحٌة التصنٌفٌة ) ،)Taxonomicalفإن الطٌور تتنوع إلى فصابل وأجناس وأنواع وسبلالت
مختلفةٌ ،تمٌز بعضها عن البعض بخصابص كؤشكال وألوان الرٌش وأشكال المناقٌر والمخالب ،أو صفات شكلٌة أو تشرٌحٌة
أخرى.
وإذا كانت الصفات الشكلٌة ) (Morphological featuresوالخصابص التشرٌحٌة ) (Anatomical charactersعدٌدة
ومتنوعة ،فان الخصابص الوظٌفٌة (الفسٌولوجٌة  )Physiologicalهى األخرى عدٌدة ومتنوعة ،فمعدالت العملٌات الحٌوٌة
داخل أجسامها مرتفعة ،حتى لنجدها -نسبٌا -أقدر المخلوقات على هضم الطعام ،وأقواها وأكبرها قلبا ،وأسرعها نبضاً ،وأعبلها
فً معدل سكر الدم ،وأعبلها فً درجة حرارة الجسم ،وأبرعها فً كفاءة جهازها التنفسً ،وضبط درجة حرارة أجسامها
(الطٌور من الحٌوانات ذوات الدم الحار).
ٌستهدؾ البحث الحالً استنباط إشارات علمٌة فً عدد من اآلٌات القرآنٌة المتعلقة بعالم الطٌر ،وتحدٌدا األٌة التً تشٌر إلى
تسخٌر الطٌر (سورة النحل ،)17 /واآلٌة التً تشٌر إلى تصفٌؾ الطٌر (سورة الملك ،)ٔ7 /واآلٌة التً تشٌر إلى تسبٌح الطٌر
(سورة النور ،)ٗٔ /واآلٌة التً تشٌر إلى بٌان الطٌر ومنطقها (سورة النمل ،)ٔٙ /واآلٌة التً تضرب مثبل بالطٌر (سورة الحج/
ٖٔ).

ٕ .تمهٌد
ٔ .الطٌر فً اللغة:
معان ،ذكر منها مجد الدٌن الفٌروزآبادي (ت  7ٔ1هـ) فً "القاموس المحٌط" ما ٌلً :الطٌر جمع
الطٌر فً اللؽة على عدة
ٍ
طابر ،وقد ٌقع على الواحد ،وجمعه :طٌور وأطٌار .وطار وتطاٌر :تفرّق ،أطاره :طٌّره ،وطاٌر به وطاٌره  ...والطابر :الدماغ،
وما تٌمّنت به أو تشاءمت ،والحظ وعمل اإلنسان الذي قُلده ورُزقه .والطِ ٌَ َرة والطِ ٌُرة :وما تشاءم به من الفؤل الردئ .وتطٌّر به
ماض .والمستطٌ ُر :الساطع المنتشر ،والهابج من
ومنه ،وأرضُ ُ َم َطاَرةُ ُ :كثٌرة الطٌر .وفرسُ ُ مطار وطٌّا ُر ُ :حدٌد الفإاد
ٍ
ً
الكبلب ومن اإلبل .واستطار ال َفجْ رُ :ا ْنتشر ...وطار طابره :ؼَ
ضب ...وكؤن على رإوسهم الطٌر :ساكنون هٌبة ،وأصله أن
َ
فٌلقُ ُ
الؽراب ٌق ُع على رأس البعٌر ْ
ط منه القُراد فبل ٌتحرك البعٌر لببل ٌنفر عنه الؽراب ...وفً "لسان العرب" البن المنظور
(ٕ)
األفرٌقً المصري (ت ٔٔ 1هـ)  :الطٌر :اسم لجماعة ما من الطٌر ،مإنث ،والواحد :طابر ،واألنثى :طابرة ،كراكبُ ُ
اح ٌْهِ[ }ٖ7{...سورة اإلنعام]َ  ،و َّ
الطٌ َْر َمحْ ُ
ور ًة [ }ٔ7{...سورة
ش َ
...والَ َطاب ٍِر ٌَطِ ٌ ُر ِب َج َن َ
وركبُ ُ ،كما فً قول ّللا تعالىَ  :
(ٔ)
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ص]َ ... ،و َّ
ت [ }ٗٔ{َ...سورة النور] .وٌقول الراؼب األصفهانً (ت ٕٓ٘ هـ) (فً "مفردات ألفاظ القرآن
صا َّفا ٍ
الط ٌْ ُر َ
الكرٌم") (ٖ)  :الطابر كل ذي جناح ٌسبح فً الهواءٌ .قال :طار ٌطٌر طٌرانا .وجمع الطابر :طٌر .وتطٌّر فبلن ،واطٌّر ،أصله
التفاإل بالطٌر ،ثم ٌُستعمل فً كل مكان ما ٌتفاءل به وٌتشاءم ،كما فً قول ّللا تعالىَ ... :وإِن ُتصِ ْب ُه ْم َس ٌِّ َب ٌة ٌَ َّط ٌَّرُو ْا )ٖٔٔ( ...
[سورة األعراؾ] ،أيْ ٌتشاءموا به...
ٕ .التناول القرآنً لعالم الطٌر:
ورد لفظ "الطٌر" فً أكثر من عشر ٌن موضعا بالقرآن الكرٌم ،وفً خمس عشرة سورة منه ،وذلك ألؼراض عدٌدة ،نذكر منها ـ
على سبٌل المثال ،ال الحصر:
ُ
ٔ .ٕ.إعطاء دلٌل على قدرة هللا تعالى على إحٌاء الموتى ،كما حدث فً تجربة عملٌة أمر ّللا تعالى الخلٌل إبراهٌم  بإجرابها
ْؾ ُتحْ ٌِـً ْال َم ْو َتى َقا َل
حٌن طلب إبراهٌم أن ٌرٌه ّللا كٌفٌة إحٌاء الموتى ،وهى مشروحة فً اآلٌةَ  :وإِ ْذ َقا َل إِب َْراهٌِ ُم َربِّ أَ ِرنًِ َكٌ َ
أَ َولَ ْم ُت ْإمِن َقا َل َبلَى َولَـكِن لِّ ٌَ ْط َمبِنَّ َق ْل ِبً َقا َل َف ُخ ْذ أَرْ َب َع ًة م َِّن َّ
ك
ْك ُث َّم اجْ َع ْل َعلَى ُك ِّل َج َب ٍل ِّم ْنهُنَّ ج ُْزءاً ُث َّم ْاد ُعهُنَّ ٌَؤْتٌِ َن َ
الطٌ ِْر َفصُرْ هُنَّ إِلٌَ َ
ّللا َع ِزٌ ٌز َحكٌِ ٌم (ٓ] )ٕٙسورة البقرة[.
َسعْ ٌا ً َواعْ لَ ْم أَنَّ ّ َ
ٕ .ٕ.األمثلة التً ضربها هللا تعالى لإلنسان على سعة خلقه للكائنات وتنظٌمها أدق تنظٌم ،فلقد كان الطٌر فً القرآن آٌة هداٌة
حق قدره ،قال تعالى :مخاطبا ً الناس جمٌعاً :أَلَ ْم ٌَ َر ْو ْا إِلَى َّ
للمإمنٌن ولفت نظر للمشركٌن والكافرٌن ع َّل الجمٌع ٌُقدّرون ّللا ّ
الطٌ ِْر
ون ([ )17سورة النحل] ...كما َّ
ت فًِ َج ِّو ال َّس َماء َما ٌُمْ سِ ُكهُنَّ إِالَّ ّ
ُ
َ
ْ
ْ
حذر ّللا تعالى
ن
م
ُإ
ٌ
م
و
ق
ّللا ُ إِنَّ فًِ َذل َِك َآل ٌَا ٍ
م َُس َّخ َرا ٍ
ِ
َ
ت لِّ ٍ
ّ
ً
المشركٌن من سوء العاقبة ،فمثل لهم المشرك إنسانا سقط من السماء فتخطفه الطٌور الجارحة ،وتمزقه شرّ ممزق ،فٌتناثر فً
اّلِل َف َكؤ َ َّن َما َخرَّ ِم َن ال َّس َماء َف َت ْخ َطفُ ُه َّ
الط ٌْ ُر أَ ْو َته ِْوي
كل مكان ،وتهوي به الرٌح فً مكان مهلك بعٌد ،فقال تعالىَ ... :و َمن ٌُ ْش ِركْ ِب َّ ِ
(ٗ)
ٌِق (ٖٔ)[ سورة الحج].
ان َسح ٍ
ِب ِه الرِّ ٌ ُح فًِ َم َك ٍ
ٖ .طرق التناول القرآنً:
تناول القرآن الكرٌم "الطــٌر" بؤكثر من طرٌقة ،ففً آٌات نجده ٌذكر الطٌر وٌقصد به الطٌر الحقٌقً الذي ٌطٌر فً الهواء ،وفً
معان عدٌدة .كما أن هناك آٌات ذكرت طٌورا بذواتها ،وآٌات آخر ذكرت
آٌات أخر نجده ٌذكر تصارٌؾ لؽوٌة للطٌر وٌقصد بها
ٍ
أجزا ًء من الطابر ،كالجناح وؼٌره ...وفٌما ٌلً عرض ألمثلة مما ذكرناه.
ٔ .ٖ.التناول اإلجـــــمالً:
ٔ .ٖ.ٔ.لفظة "طـــٌر" :ورد لفظ "الطـــٌر" كحٌوانات فقارٌة تطٌر فً الجو بجناحٌْن (حتى وإن كانت قادرة على السباحة فً
ْ
والعدو على سطح األرض) ،فً خمسة عشر موضعا بالقرآن الكرٌم ،نذكر منها ما ٌلً :قول ّللا تعالى:
الماء ،أو اكتفت بالمشً
الط ٌْ ُر مِن رَّ ْ
اآلخ ُر َفٌُصْ لَبُ َف َتؤْ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ُ
ُ
ً
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
سْ
ْ
ْ
سْ
ُ
ُ
ُ
ان (ٔٗ)
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ِ
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َ
[سورة ٌوسؾ] ...وقوله تعالىَ  :و َو ِرث ُسل ٌْ َمانُ َداوُ ودَ َو َقا َل ٌَا أ ٌُّ َها الناسُ ُعل ْم َنا مَنطِ قَ الطٌ ِْر َوأوتٌِ َنا مِن ك ِّل َشًْ ٍء إِنَّ َهذا له َُو
ْال َفضْ ُل ْالم ُِبٌنُ ([ )ٔٙسورة النمل] .و"منطق الطٌر" اختلؾ فٌه العلماء ...وقوله تعالى  :أَ َولَ ْم ٌَ َر ْوا إِلَى َّ
ت
صا َّفا ٍ
الطٌ ِْر َف ْو َق ُه ْم َ
َو ٌَ ْق ِبضْ َن َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِ َّال الرَّ حْ َمنُ إِ َّن ُه ِب ُك ِّل َشًْ ٍء بَصِ ٌ ٌر ([ )ٔ7سورة الملك] .وتشٌر اآلٌة إلى أفضل أنماط الطٌران ،وهو
"الصؾ" ،وتضٌؾ إلٌه آلٌة مهمة هى "القبض".
ٕ .ٖ.ٔ.المعــانً المجــازٌة :مثال (ٔ) :التطــــٌّر ،أو الطٌرة ،أو التشــاإم :تحدثت آٌات عدٌدة عن تطٌّر وتشاإم الجهلة من
ص مِّن
ٌِن َو َن ْق ٍ
ون ِبال ِّسن َ
الناس فً عصور مختلفة ،باألنبٌاء والمرسلٌن ،أو بؤمور أخرى .قال ّللا تعالىَ  :ولَ َق ْد أَ َخ ْذ َنا آ َل ِفرْ َع َ
َّ
ُوسى َو َمن م ََّع ُه أَال إِ َّن َما َطا ِب ُر ُه ْم عِ ن َد
الث َم َرا ِ
ُون (ٖٓٔ) َفإِ َذا َجاء ْت ُه ُم ْال َح َس َن ُة َقالُواْ لَ َنا َهـ ِذ ِه َوإِن ُتصِ ْب ُه ْم َس ٌِّ َب ٌة ٌَ َّط ٌَّرُو ْا ِبم َ
ت لَ َعلَّ ُه ْم ٌَ َّذ َّكر َ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ون
ُون (ٖٔٔ)[ سورة األعراؾ] ...مثال (ٕ) :عظمة الشر وضخامته ،كما فً قول ّللا تعالىٌُ :وف َ
ّللا ُ َولـكِنَّ أكث َر ُه ْم الَ ٌَعْ لم َ
ان َشرُّ هُ مُسْ َتطِ ٌراً ([ )1سورة اإلنسان] ...مثال (ٖ) :الكتاب المسَّجل فٌه أعمال كل شخص من المكفلٌن
ون ٌَ ْوما ً َك َ
ِبال َّن ْذ ِر َو ٌَ َخافُ َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ً
ُ
ً
ُ
ُ
ُ
َ
ان أل َز ْم َناهُ طآب َِرهُ فًِ ُعن ِق ِه َونخ ِر ُج ل ُه ٌَ ْو َم ال ِق ٌَا َم ِة ِك َتابا ٌَل َقاهُ َمنشورا (ٖٔ) اق َرأ َك َتا َب َك
من البشر ،كما فً قول ّللا تعالىَ  :وك َّل إِ َ
نس ٍ
ْك َحسِ ٌبا ً (ٗٔ)[ سورة اإلسراء]ٌ ...قول الفخر الرازي (ت  ٙٓٙهـ) (فً تفسٌره "مفاتٌح الؽٌب") (٘) ...:
ك ْال ٌَ ْو َم َعلٌَ َ
َك َفى ِب َن ْفسِ َ
والتحقٌق فً هذا الباب أنه تعالى خلق الخلق وخصّ كل واحد منهم بقدر مخصوص من العقل والعلم ،والعمر والرزق ،والسعادة
والشقاوة .واإلنسان ال ٌمكنه أن ٌتجاوز ذلك القد ر وأن ٌنحرؾ عنه ،بل البد أن ٌصل إلى ذلك القدر بحسب الكمٌة والكٌفٌة ،فتلك
األشٌاء المقدرة كؤنها تطٌر إلٌه وتصٌر إلٌه ،فبهذا المعنى ال ٌبعد أن ٌعبّر عن تلك األحوال بلفظ "الطابر" ،فقوله تعالىَ  :و ُك َّل
ان أَ ْل َز ْم َناهُ َطآب َِرهُ فًِ ُع ُن ِقهِ ، )ٖٔ(...كناٌــة عن أنّ كل ما قدّره ّللا تعالى ومضى فً علمه حصوله ،فهو الزم له ،واص ٌل
إِ َ
نس ٍ
إلٌه ،ؼٌر منحرؾ عنه ...ومن المفسرٌن المحدَثٌن محمد الطاهر بن عاشور (ت ٖٖٔ7هـ) الذي ٌقول (فً تفسٌره "التحرٌر
والتنوٌر") ( ...: )ٙوقوله تعالى :فً عنقهٌ جوز أن ٌكون كناٌة عن المبلزمة والقرب ،أيْ عمله الزم له لزوم القبلدة .وٌجوز
أن ٌكون فًِ ُع ُن ِق ِه  تمثٌبلً بالبعٌر الذي ٌُوسم فً عنقه بسمة كً ال ٌختلط بؽٌره ،أو الذي ٌُوضع فً عنقه جلجل لكً ال ٌض ّل
عن صاحبه .والمعنى على الجمٌع :إن كل إنسان ٌُعامل بعمله ،من خٌر أو شر ،ال ٌنقص له منه شا .
ٕ .ٖ.التنـــاول النــــــوعً:
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ث ّ
ّللا ُ ُؼ َرابا ً ٌَب َْح ُ
الغــــرابَ  :ف َب َع َ
اري َس ْوء َة أَخٌِ ِه َقا َل ٌَا َو ٌْلَ َتا أَ َع َج ْز ُ
ون م ِْث َل َهـ َذا ْال ُؽ َرابِ
ت أَنْ أَ ُك َ
ض لٌِ ُِر ٌَ ُه َكٌ َ
ث فًِ األَرْ ِ
ْؾ ٌ َُو ِ
ُ
ٌِن (ٖٔ)[ سورة المابدة] ..الهدهـــــــــدَ  :و َت َف َّق َد َّ
ان
الطٌ َْر َف َقا َل َما ل ًَِ َال أَ َرى ْاله ُْد ُه َد أَ ْم َك َ
ي َس ْوء َة أَخًِ َفؤَصْ َب َح م َِن ال َّنا ِدم َ
ار َ
َفؤ َو ِ
ٌن (ٕٓ)[ سورة النمل] ..الســـــلوىَ  :و َظلَّ ْل َنا َعلَ ٌْ ُك ُم ْال َؽ َما َم َوأَ َ
ت َما َر َز ْق َنا ُك ْم
نز ْل َنا َعلَ ٌْ ُك ُم ْال َمنَّ َوالس َّْل َوى ُكلُو ْا مِن َط ٌِّ َبا ِ
م َِن ْال َؽاب ِِب َ
ُون ([ )٘1سورة البقرة] .
َو َما َظلَمُو َنا َولَـكِن َكا ُنو ْا أَنفُ َس ُه ْم ٌَ ْظ ِلم َ
ٖ .ٖ.التنـــــــاول الجــــزئً:
ٔ .ٖ.ٖ.جـــــــناح:
()7
الجناح فً اللغة له معان عدٌدة ،استطرد فٌها ابن منظور فكتب عدة صفحات فً "لسان العرب"  ،ولكننا نورد ما أورده
الراؼب األصفهانً (فً "مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم") ( ، )8ففٌه ما ٌكفٌنا :الجناح :جناح الطابرٌ ،قال :جنح الطابر ،أيْ ُكسر
جناحه ...وسُمى جانبا الشا جناحٌْه ،فقٌل :جناحا السفٌنة ،وجناحا العسكر ،وجناحا الوادٌن ،وجناحا اإلنسان لجانبٌه ،قال ّللا
ك [ )ٖٕ( ...سورة القصص] ،عبارة عن الٌد ،لكون الجناح كالٌد ،ولذلك قٌل لجناحً الطابر
اح َ
ك َج َن َ
تعالىَ ... :واضْ ُم ْم إِلَ ٌْ َ
اح ُّ
ٌداه .وأما قوله تعالىَ  :و ْ
الذ ِّل م َِن الرَّ حْ َمةِ[ )ٕٗ( ...سورة اإلسراء] ،فإنه استعارة ،فكؤنه قٌل :استعمل الذ ّل
اخ ِفضْ لَ ُه َما َج َن َ
ٌرفعك عند ّللا من أجل اكتسابك الرحمة ،أو من أجل رحمتك لهما.
اح ٌْ ِه
ض َوالَ َطاب ٍِر ٌَطِ ٌ ُر ِب َج َن َ
والجناح بمعناه الظاهري ورد كجزء من جسم الطابر فً مثل قول ّللا تعالىَ  :و َما مِن َدآ َّب ٍة فًِ األَرْ ِ
ُون ([ )ٖ7سورة األنعام].
إِالَّ أ ُ َم ٌم أَمْ َثال ُ ُكم مَّا َفرَّ ْط َنا فًِ ال ِك َتا ِ
ب مِن َشًْ ٍء ُث َّم إِلَى َرب ِِّه ْم ٌُحْ َشر َ
ـــرج ،ورد فً آٌات وسُور عدٌدة ،نذكر منها قول ّللا تعالى:
كما ورد الجناح فً القرآن الكرٌم
الح َ
بمعان أخرى ،من أبرزهاَ :
ٍ
َ
َ
َّ
ؾ ِب ِه َما َو َمن َت َطوَّ َع َخٌْراً َفإِنَّ َّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
ص َفا َو ْال َمرْ َو َة مِن َش َعآب ِِر ّ ِ َ َ
ِ
ْ
ك لِ َم ِن
اح َ
([ )ٔ٘7سورة البقرة] ...التواضــع والترفــق باآلخرٌن ،ورد فً سُور عدٌدة ،نذكر منها قول ّللا تعالىَ  :واخ ِفضْ َج َن َ
ٌِن{ٕ٘ٔ}[ سورة الشعراء] ،وفً تفسٌرها ٌقول الفخر الرازي (فً تفسٌره "مفاتٌح الؽٌب")( : )9الخفض :معناه
ك م َِن ْالم ُْإ ِمن َ
ا َّت َب َع َ
فً اللؽة نقٌض الرفع ،فالخفض معناه الوضع ،وجناح اإلنسان ٌده .وخفض الجناح كناٌة عن اللٌن والرفق والتواضع ،والمقصود
أنه ّ
عز وج ّل لما نهاه (أيْ رسول ّللا  )عن االلتفات إلى أولبك األؼنٌاء من الكفار أمره بالتواضع لفقراء المسلمٌن .وفً تفسٌر
(ٓٔ)
ْ
ْ
َ
ٌِن{[ }77سورة الحجر]...:
"التحرٌر والتنوٌر"ٌ ،قول ابن عاشور
ك لِلم ُْإ ِمن َ
اح َ
فً تفسٌر قول ّللا تعالىَ ...  :واخ ِفضْ َجن َ
وخفض الجن اح تمثٌل للرفق والتواضع بحال الطابر إذا أراد أن ٌنحط للوقوع وخفض جناحه ٌرٌد الدنوّ  ،وكذلك ٌصنع إذا العب
أثناه ،فهو راكن إلى المسالمة والرفق ،أو الذي ٌتهٌؤ لحضن أفراخه .وفً ضمن هذه التمثٌلٌة استعارة مكنٌة ،والجناح تخٌٌل..
وضد ذلك رفع الجناح ،تمثٌل للجفاء والشدة ...الجــناح كجزء من جسم اإلنسان ،أو ما ٌقوم مقامه ،وهو فً آٌات قرآنٌة نذكر
ضاء ِمنْ ؼَ ٌ ِْر سُو ٍء آ ٌَ ًة أ ُ ْخ َرى{ٕٕ}[ سورة طه] .وفً تفسٌره الجناح
ك َت ْخرُجْ َب ٌْ َ
َك إِلَى َج َنا ِح َ
منها قول ّللا تعالىَ  :واضْ ُم ْم ٌَد َ
(ٔٔ)
وضمهٌ ،قول محمود األلوسً (ت ٓ ٕٔ1هـ) (فً تفسٌره "روح المعانً")  :أمر لموسى  بعد ما أخذ الحٌّة وانقلبت
عصا كما كانت .والضم :الجمع ،والجناح  -كما فً "القاموس" -الٌد والعضد واإلبط والجانب ونفس الشا .والمراد :أدخل ٌدك
الٌمنى من طوق مدرعتك واجعلها تحت اإلبط الٌسرى ،أو تحت عضدها عند اإلبط أو تحتها عنده ،فبل منافاة بٌن ما هنا وقوله
ك[ }ٕٔ{...سورة النمل] ..تعدد سرعات المالئكة فً الحـــركة واالختراق ،وهو مذكور فً قول ّللا
َك فًِ َجٌ ِْب َ
تعالىَ  :وأَ ْد ِخ ْل ٌَد َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ّللاَّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّلِل َفاطِ ِر ال َّس َم َاوا ِ
ض َجاعِ ِل ال َمبل ِبك ِة ُر ُسبل أولًِ أجْ ن َِح ٍة مَّثنى َوثبلث َو ُر َب َ
تعالىْ  :ال َح ْم ُد ِ َّ ِ
ت َواألرْ ِ
اع ٌَ ِزٌ ُد فًِ الخل ِق َما ٌَشا ُء إِنَّ َ
َعلَى ُك ِّل َشًْ ٍء َقدٌِرٌ{ٔ}[ سورة فاطر]  ...ونحن نمٌل لعدم وصؾ المبلبكة بامتبلك أجنحة ذات رٌش ،كما ٌذهب جمهور
المفسرٌن ،وكتاب قصص األنبٌاء والمإرخٌن ،وإنما نرجّح ما ذهب إلٌه الدكتور /منصور محمد حسب النبً (أستاذ الفٌزٌاء
بجامعة عٌن شمس  -مصر) من أن األقرب إلى العقل فً فهم "جناح" و"أجنحة" فً هذه اآلٌة هو اإلشارة إلى سرعات حركة
المبلبكة ،وقد عرض فهمه هذا فً محاضرة بجمعٌة اإلعجاز العلمً للقرآن والسنة بمصر ،رحمه ّللا رحمة واسعة (ٕٔ).
ٕ .ٖ.ٖ.رٌـــــــش:
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تعالى:
ّللا
قول
وردت اللفظة فً
َ ِ َ ِ
َ َ ِ َ
َ َِ
َ ْ َِ
َ َ
ََ
َ َ ِ ْ َ ِ
َ ِ
(ٖٔ)
 ...:ورٌش الطابر
ُون{[ }ٕٙسورة األعراؾ]ٌ .قول الراؼب األصفهانً (فً "مفردات ألفظ القرآن الكرٌم")
ّللا لَ َعلَّ ُه ْم ٌَ َّذ َّكر َ
ِّ
معروؾ ،وقد ٌخص الجناح من بٌن سابره ،لكون الرٌش للطابر كالثٌاب لئلنسان ...وفً تفسٌر اآلٌة الكرٌمةٌ ،قول الفخر الرازي
(فً "مفاتٌح الؽٌب") (ٗٔ)  :فً نظم اآلٌة وجهان :الوجه األول :أنه تعالى لما بٌّن أنه أمر آدم وحواء بالهبوط إلى األرض ،وجعل
األرض لهما مستقرا بٌّن بعده أنه تعالى أنزل كل ما ٌحتاجون إلٌه فً الدٌن والدنٌا ،ومن جملتها اللباس الذي ٌحتاج إلٌه فً الدٌن
والدنٌا .الوجه الثانً :أنه تعالى لما ذكر واقعة آدم فً انكشاؾ ا لعورة أنه كان ٌخصؾ الورق علٌها ،أتبعه بؤن بٌّـن أنه خلق
اللباس للخلق لٌستروا به عورتهم ،ونبّه به على المنة العظٌمة على الخلق بسبب أنه أقدرهم على التستر ....فإن قٌل :ما معنى
إنزال اللباس؟ قلنا :إنه تعالى أنزل المطر ،وبالمطر تتكون األشٌاء التً منها ٌحصل اللباس ،فصار كؤنه تعالى أنزل اللباس،
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وتحقٌق القول أن األشٌاء التً تحدث فً األرض لما كانت معلقة باألمور النازلة من السماء صار كؤنه تعالى أنزلها من السماء...
وٌقول محمد متولً الشعراوي (ت  ٔٗٔ7هـ) (فً تفسٌره "خواطر") (٘ٔ)  :والرٌش كساء الطٌر ،وقدٌما ً كانوا ٌؤخذون رٌش
الطٌر لٌزٌّنوا به المبلبس .وكانوا ٌضعون الرٌش على التٌجان...
ٖ .ٖ.ٖ.بٌض:
البٌاض فً األلوان ضد السوادٌ ،قال :أبٌض ٌبٌّض ابٌضاضا وبٌاضا ،فهو مبٌض وأبٌض ..قال ّللا تعالىْ ٌَ  :و َم َت ْب ٌَضُّ وُ جُوهٌ
ٌِن ا ْب ٌَض ْ
ٌِن اسْ َود ْ
َّت وُ جُو ُه ُه ْم
ُون{َ }ٔٓٙوأَمَّا الَّذ َ
اب ِب َما ُك ْن ُت ْم َت ْكفُر َ
َّت وُ ُجو ُه ُه ْم أَ ْك َفرْ ُتم َبعْ َد إٌِ َما ِن ُك ْم َف ُذوقُو ْا ْال َع َذ َ
َو َتسْ َو ُّد وُ جُوهٌ َفؤَمَّا الَّذ َ
ون{[ }ٔٓ1سورة آل عمران] ،فابٌضاض الوجوه عبارة عن المسرّة ،واسودادها عبارة عن الؽ ّم...
ّللا ُه ْم فٌِ َها َخالِ ُد َ
َففًِ َرحْ َم ِة ّ ِ
ُ
وسُمً ال َبٌْض لبٌاضه ،الواحدةَ :بٌْضة ،وكنً عن المرأة بالبٌضة تشبٌها بها فً اللون ،وكونها مصونة تحت الجناح .وفً القرآن
الكرٌم وردت اآلٌةَ  :كؤ َ َّنهُنَّ َبٌْضٌ َّم ْك ُنونٌ {[ }ٗ7سورة الصافات] ،وهو من أوصاؾ نساء الجنة ،وقد سبقتها اآلٌةَ  :وعِ ْن َد ُه ْم
ات َّ
َقاصِ َر ُ
الطرْ ؾِ عِ ٌنٌ {[ }ٗ7سورة الصافات] .فهل " َبٌْض" فً اآلٌة ٌعنً البٌاض الذي تتصؾ به بشرة هإالء النسوة ،أم إنهن
()ٔٙ
عددا من األقوال واآلراء فً معنى
كالبٌض ؟ استعرض ابن جرٌر الطبري (ت ٖٓٔ هـ) (فً تفسٌره "جامع البٌان")
"بٌْض" ،ومعنى "مكنون" ،ثم وصل إلى قولهْ :
وأولـى األقوال فـً ذلك بـالصواب عندي قول من قال :شبهن فـً بـٌاضهن،
ْ
وأنهنّ لـم ٌـمسَّهنّ قبل أزواجهنّ إنس وال جانّ ببـٌاض البـٌض الذي هو داخـل القشر ،وذلك هو الـجلدة الـمُل َبسة الـمُـ ّح قبل أن
ك هو الـمكنون ،فؤما القشرة العلـٌا فإن الطابر ٌـمسها ،واألٌدي تبـاشرها ،والعُشُّ ٌـلقاها...
تـمسه ٌد أو شًء ؼٌرها ،وذلك ال ش ّ
()ٔ7
 :البٌض معروؾ ،وهو اسم جنس ،الواحدة :بٌضة ،وٌجمع على بٌوض...
وأما األلوسً فٌقول (فً تفسٌره "روح المعانً")
والمراد تشبٌههن (أيْ نساء الجنة) بالبٌض الذي لم تمسّه األٌدي ولم ٌصبه الؽبار فً الصفاء وشوب البٌاض بقلٌل صُفرة مع
لمعان كما فً الد ّر...

ٖ .القسم األول :الطٌر ال ُم ّ
سخرات
أَلَ ْم ٌَ َر ْو ْا إِلَى َّ
ت فًِ َج ِّو ال َّس َماء َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِالَّ ّ
ون ([  )17سورة النحل].
ك َآل ٌَا ٍ
الطٌ ِْر ُم َس َّخ َرا ٍ
ت لِّ َق ْو ٍم ٌ ُْإ ِم ُن َ
ّللاُ إِنَّ فًِ َذلِ َ
قبل أن نتحدث عن "المسخرات" بمعنى خلق ّللا تعالى لهذه الكابنات األجهزة والتراكٌب الجسدٌة التً تم ّكن الطٌر من الطٌران،
ٌمكن التعرؾ على كلمة "س ّخر" فً اللؽة وفً القرآن ،وعلى ما ورد عند أبرز المفسرٌن ،فً اآلٌة القرآنٌة محل اإلشارة الحالٌة:
أَلَ ْم ٌَ َر ْو ْا إِلَى َّ
ت فًِ َج ِّو ال َّس َماء َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِالَّ ّ
ون ([ )17سورة النحل].
ّللاُ إِنَّ فًِ َذل َِك َآل ٌَا ٍ
الطٌ ِْر ُم َس َّخ َرا ٍ
ت لِّ َق ْو ٍم ٌُ ْإ ِم ُن َ
ّ
"سخر" فً اللغة:
ٔ.
()ٔ8
ّ
" :سخر" :السٌن والخاء والراء أص ٌل مطرد مستقٌم ٌد ُّل على احتقار
قال ابن فارس (ت ٘ ٖ7هـ) (فً معجم "مقاٌٌس اللؽة")
واستذالل ،ومن ذلك قولنا َس َّخر ّللا َّ
وج َّل الشًء ،وذلك إذا أذن ّللا ألمره وإرادته .وٌقال رجل س ُْخرةَُ ٌُ :س َّخر فً العمل،
عز َ
()ٔ9
ُ
فً كلمة
وس ُْخرةٌ أٌضاً ،إذا كان ٌُسْ َخر منه .وٌقال ُسفنٌ سوا ِخ ُر َم َوا ِخرُ .وٌمكننا إٌجاز ما ورد فً "لسان العرب" البن منظور
وس َخراً و َمسْ َخراً وس ُْخراً (بالضم) ،وس ُْخ َر ًة وسِ ْخ ِر ٌّا ً وس ُْخ ِر ٌّا ً وس ُْخ ِرٌَّة :هزئ بهٌ .قال
"سخر" كما ٌلًَ :سخ َِر منه وبه َس ْخراً َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
ٌ
ُ
ت منه ،وال ٌقال َس ِخرْ ُ
َس ِخرْ ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ت به .والس ُّْخ َرة :الضُّحْ كة .ورجل سُخ َرةٌَ :سْ خ ُر بالناسَ ،سخرْ ته بمعنى َسخرْ ته أيْ ق َهرْ ته وذللته.
والتسخٌرُ :التذلٌلُ .وكل ما ذل وانقاد أَو تهٌؤ َ لك على ما ترٌد ،فقد س ُِّخ َر لك .والشمسُ والقم ُر م َُس َّخران ٌجرٌان مجارٌهما أيَْ
نابتِهم
س ُِّخرا جارٌٌن علٌهما .تسخٌر ما فً السموات تسخٌر الشمس والقمر والنجوم لآلدمٌٌن ،وهو االنتفا ُع بها فً
بلوغ َم ِ
ِ
واالقتدا ُء بها فً مسالكهم...
ّ
"سخر" فً القرآن الكرٌم:
ٕ.
ّ
وردت لفظة "سخر" وتصرٌفاتها اللؽوٌة -بمعنى التذلٌل والتسٌٌر -فً العدٌد من المواضع بالقرآن الكرٌم ،نذكر منها :تسخٌر ما
ض)ٕٓ( ...
ّللا َس َّخ َر لَ ُكم مَّا فًِ ال َّس َم َاوا ِ
ت َو َما فًِ ْاألَرْ ِ
فً السماوات وما فً األرض ،كما فً قول ّللا تعالى :أَلَ ْم َت َر ْوا أَنَّ َّ َ
ْ
ُّ
َّ
مْس َوال َق َم َر َوالنجُو َم
]سورة لقمان[ ...تسخٌر األجرام السماوٌة وما ٌترتب على دورانها ،كما فً قول ّللا تعالىَ ... :والش َ
ار َك ّ
ٌِن (ٗ٘)] سورة األعراؾ[ ...تسخٌر السفن والبحار واألنهار ،كما فً
م َُس َّخ َرا ٍ
ّللا ُ َربُّ ْال َعالَم َ
ت ِبؤَمْ ِر ِه أَالَ لَ ُه ْال َخ ْل ُق َواألَ ْم ُر َت َب َ
ْ
ْ
َّ
ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُون (ٗٔ)] سورة النحل[ ...تسخٌر الرٌاح
ك َم َواخ َِر فٌِ ِه َولِت ْبتؽوا مِن فضْ لِ ِه َول َعلك ْم تشكر َ
قول ّللا تعالىَ ... :وت َرى الفل َ
َ
صْ
الرِّ
ون (ٗ)ٔٙ
ض آل ٌَا ٍ
ٌ
ر
ت
و
...

تعالى:
والسحاب ،كما فً قول ّللا
اح َوالس ََّحا ِ
ٌؾِ
ت لِّ َق ْو ٍم ٌَعْ ِقلُ َ
َ
َ
ب ْال ُم َس ِّخ ِر َبٌ َْن ال َّس َماء َواألَرْ ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ت فًِ َج ِّو ال َّس َماء َما ٌُمْ سِ ُكهُنَّ إِالَّ ّللا ُّ
ْ
َّ
َ
َ
]سورة البقرة[ ...تسخٌر الجبال والطٌر ،كما فً قول ّللا تعالى :أل ْم ٌَ َر ْوا إِلى الطٌ ِْر ُم َسخ َرا ٍ
ون (] )17سورة النحل[ ...تسخٌر األنعام (الحٌوان) ،كما فً قول ّللا تعالىَ  :و ْالب ُْد َن َج َع ْل َنا َها لَ ُكم
ك َآل ٌَا ٍ
ت لِّ َق ْو ٍم ٌ ُْإ ِم ُن َ
إِنَّ فًِ َذلِ َ
ص َواؾَّ َفإِ َذا َو َج َب ْ
ت ُج ُنو ُب َها َف ُكلُوا ِم ْن َها َوأَ ْط ِعمُوا ْال َقان َِع َو ْالمُعْ َترَّ َك َذل َِك َس َّخرْ َنا َها
ّللا َعلَ ٌْ َها َ
ّللا لَ ُك ْم فٌِ َها َخ ٌْ ٌر َف ْاذ ُكرُوا اسْ َم َّ ِ
مِّن َش َعاب ِِر َّ ِ
ُون (]  )ٖٙسورة الحج[...
لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت ْش ُكر َ
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َّ
س َّخ َراتٍ" فً كتب التفسٌر:
ٖ.
"الط ٌْ ِر ُم َ
َ
َّ
ّ
ِّ
َ
ون ([  )17سورة
ت فًِ َج ِّو ال َّس َماء َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِالَّ ّللا ُ إِنَّ فًِ ذل َِك َآل ٌَا ٍ
ٌقول ّللا تعالى :ألَ ْم ٌَ َر ْو ْا إِلَى الطٌ ِْر م َُس َّخ َرا ٍ
ت ل َق ْو ٍم ٌ ُْإمِ ُن َ
ت مذلبلت للطٌران
النحل] ...وفً تفسٌر اآلٌة قال جار ّللا الزمخشري (ت  ٖ٘7هـ) (فً تفسٌره "الكشاؾ") (ٕٓ)  :م َُس َّخ َرا ٍ
بما خلق لها من األجنحة ،واألسباب المواتٌة لذلكَ  .ما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِالَّ ّ
ّللا ُ فً قبضهن وبسطهن ووقوفهن إال ّللا بقدرته...
آلٌات :جمع ولم ٌفرد ،لما فً ذلك من اآلٌات :خفة الطابر التً جعلها ّللا فٌه ألن ٌرتفع بها ،وثقله الذي جعله فٌه ألن ٌنزل،
والفضاء الذي بٌن السماء واألرض ،واإلمساك الذي ّلِل تعالى .أو جمع باعتبار ما فً هذه اآلٌة والتً قبلها.
وٌقول الفخر الرازي (فً تفسٌره "مفاتٌح الؽٌب") (ٕٔ)  ...:هذا دلٌل آخر على كمال قدرة ّللا تعالى وحكمته ،فإنه لوال أنه تعالى
خلق الطٌر خلقة معها ٌمكنه الطٌران ،وخلق الجو خلقة معها ٌمكن الطٌران فٌه لما أمكن ذلك ،فإنه سبحانه أعطى الطٌر جناحا
ٌبسطه مرة وٌكسره أخرى مثل ما ٌعمله السابح فً الماء ،وخلق الهواء خلقة لطٌفة رقٌقة ٌسهل بسببها خرقه والنفاذ فٌه ،ولوال
ذلك لما كان الطٌران ممكناً .وأما قوله تعالىَ  :ما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِالَّ ّ
ّللاُ  فالمعنى :أن جسد الطٌر جسم ثقٌل ،والجسم الثقٌل ٌمتنع بقاإه
فً الجو معلقا من ؼٌر دعامة تحته وال عبلّقة فوقه ،فوجب أن ٌكون الممسك له فً ذلك الجو هو ّللا تعالى ...ونقل أبو حٌان (ت
٘ٗ 1هـ) بعض كبلم الفخر الرازي ،ثم قال (فً تفسٌره "البحر المحٌط")(ٕٕ) فً قول ّللا تعالىَ ... :ما ٌُمْ سِ ُكهُنَّ إِالَّ ّ
ّللاُ:...
وقام الدلٌل على أنه تعالى هو الفاعل المختار ،فبل نقول :إنه لوال الجناح ولطؾ الجو ما أمكن الطٌران ،وال لوال اآلالت ما
أمكن ...أما القرطبً (ت ٔ ٙ1هـ) فٌقول (فً تفسٌره "الجامع ألحكام القرآن") (ٖٕ)  :مسخرات م ُْدلبلت ألمر ّللا تعالى .وقٌل:
مسخرات مذلبلت لمنافعكم .فً جو السماء الجو ما بٌن السماء واألرض ،وأضاؾ الجو إلى السماء الرتفاعه عن األرض.
وفً قوله مسخرات دلٌل على مُس ّخر س ّخرها ومدبّر م ّكنها من التصرّ ؾ .ما ٌمسكهن إال ّللا فً حال القبض والبسط
واالصطفاؾ( .وذلك) بٌّن لهم كٌؾ ٌعتبرون بها على وحدانٌته ...وفً تفسٌر "إرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌم" ألبً
السعود (ت ٕ 77هـ) (ٕٗ)   :أَلَ ْم ٌَ َر ْو ْا  وقرىء بالتاء إِلَى َّ
ت
ت مذلّبل ٍ
ٱلط ٌْ ِر جمع طابر ،أيْ ألم ٌنظروا إلٌها م َُس َّخ ٰر ٍ
ٌ
آلخر
التسخٌر جع ُل الشًء منقادا
مبالؽة من حٌث إن معنى
ب المساعدة له ،وفٌه
للطٌران بما خلق لها من األجنحة واألسبا ِ
َ
ِ
ٌتصرّ ؾ فٌه كٌؾ ٌشاء ،كتسخٌر البحر والفُلك والدوابِّ لئلنسان ،والواق ُع ٰههنا تسخٌ ُر الهواء للطٌر لتطٌر فٌه كٌؾ تشاء ،فكان
ت ظاهرة
ك الذي ذكر من تسخٌر الطٌر للطٌران آل ٌَا ٍ
مقتضى طبـٌع ِة الطٌر السقو َط فسخرها ّللا تعالى للطٌران .إِنَّ فِى َذلِ َ
ون أيْ من شؤنهم أن ٌإمنوا ،وإنما خص ذلك بهم ألنهم المنتفعون به.
لّ َق ْو ٍم ٌ ُْإ ِم ُن َ
(ٕ٘)
 :التسخٌر:
ومن المفسرٌن المحدثٌن ،جاء محمد الطاهر بن عاشور (ت ٖٖٔ7هـ) ،فقال (فً تفسٌره "التحرٌر والتنوٌر")
التذلٌل للعمل ...والجو :الفضاء الذي بٌن األرض والسماء ،وإضافته إلى السماء ألنه ٌبدو متصبل بالقبة الزرقاء فٌما ٌخال
شاؼل بقهر وتخوٌؾ ،أو بتعلٌم وسٌاسة بدون
شاقق أو
الناظر ..واإلمساك :الش ّد عن التفلّت ..والتسخٌر :حقٌقة ذي عمل
ٍ
ٍ
عوض  ...وٌستعمل مجازا فً تصرٌؾ الشا ؼٌر ذي اإلرادة فً عمل عجٌب أو عظٌم من شؤنه أن ٌصعب استعماله فٌه ،بحٌلة
أو التهام ،تصرٌفا ً ٌصٌّره من خصابصه وشبونه ،كتسخٌر الفُلك للمخر فً البحر بالرٌح أو بالجذؾ ،وتسخٌر السحاب لؤلمطار،
وتسخٌر النهار للعمل ،وتسخٌر اللٌل للسكون ...ثم شرح ابن عاشور ما فهمه من اآلٌة إجماال ،وهو ال ٌخرج عما عرضه
األقدمون من المفسرٌن ...ومن المفسرٌن المحدثٌن ،أٌضا ،محمد متولً الشعراوي (ت ٔٗٔ7هـ) وفٌما ٌلً بعض ما ورد (فً
()ٕٙ
تقع على األرض؟ وكؤن الحق سبحانه
تفسٌره "خواطر")
 ...:هذا َمث ٌل ُم َشا َهد للجمٌع ،الطٌر فً السماء ،ما الذي ٌُمسكها أنْ َ
ٌحب أنْ ٌُلفتنا إلى قضٌة أكبر :إنَّ ََّ
ٱّلِل ٌُ ْمسِ ُ
ض أَن َت ُزوالَ َولَبِن َزالَ َتآ إِنْ أَمْ َس َك ُه َما ِمنْ أَ َح ٍد مِّن َبعْ ِدهِ[ ..سورة
ك ٱل َّس َم َاوا ِ
ت َوٱألَرْ َ
فاطر] ،فعلٌنا أن ُنص ِّدق هذه القضٌة ..فنحن ال ندرك بؤعٌننا جرْ م األرض ،وال جرْ م الشمس والنجوم والكواكب ..نحن ال نقدر
على معرفة كل َما فً الكون ..إذنٌ :جب علٌنا أن ُنصدّق ْقول ربنا وال نجادل فٌه .قال تعالى  :أَ َولَ ْم ٌَ َر ْوا إِلَى َّ
ٱلطٌ ِْر َف ْو َق ُه ْم
ت َو ٌَ ْق ِبضْ َن[ ...سورة الملك] ،أيْ أنها فً حالة َبسْ ط األجنحة ،وفً حالة ق ْبضِ ها تظل مُعلّقة ال تسقط .لٌست المسؤلة مسؤلة
صا َّفا ٍ
َ
ٰ
ِّ
ُ
ت ل َق ْو ٍم ٌ ُْإمِ نون  أي :أن الطٌر
أجنحة ،بل هً آٌة من آٌات ّللا تمسك هذا الطٌر فً َج ِّو السماء ...ثم ٌقول  :إِنَّ فًِ ذل َِك آل ٌَا ٍ
ص ْنعة وعجابب َخ ْلقٌ ،جب أنْ تتف َّكرُوا فٌها وتعتبروا بها.
الذي ٌطٌر فً السماء فٌه آٌات ،أيْ عجابب ،عجابب َ
ٗ .أدوات التسخٌر للطٌران:
نتحدث عن "المسخرات" بمعنى خلق ّللا تعالى لهذه الكابنات األجهزة والتراكٌب والجسدٌة التً تم ّكنها من الطٌران فً "جو
السماء" ،فهو سبحانه الذي س ّخر هذه األجهزة والتراكٌب ،كما أنه سبحانه س ّخر الظروؾ الهوابٌة وذلل السُبل لهذه المخلوقات كً
تشق طرٌقها بحرٌة كاملة فً الهواء .ومن التراكٌب واألجهزة واألنظمة التً وهبها ّللا سبحانه للطٌر لتمكنه من الطٌران واجتٌاز
الفضاء ،نذكر :الرٌش ،الهٌكل العظمً ،الجهاز التنفسً ،نظام التوازن ،وآلٌة حفظ الطاقة ،وؼٌرها ،وهو ما نلقً علٌه بعض
الضوء فٌما ٌلً:
ٔ .ٗ.الرٌش ) :(Featursهو من أهم ما ٌمٌز الطٌور عن سابر الحٌوانات ،وٌفٌد الطابر فوابد عدٌدة ،فٌقٌه الحر والبرد ،كما
ٌستعمله فً الطٌران .وكذلكٌ ،فٌد الرٌش فً عزل الماء عن الطابر بفضل المادة الزٌتٌة التً تفرزها ؼدد موجودة فً مإخر
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الجسمٌ ،تناولها الطابر بمنقاره وٌنثرها على رٌشه ،لٌصبح بذلك عازال للماء ،ألن الماء إذا تراكم على جسم الطابر ثقل وزنه
()ٕ7
وعجز عن الطٌران...
ٕ .ٗ.العظام ) :(Bonesعظام الطٌور خفٌفة مجوفة ،وبالتالً ٌخؾ وزن جسم الطابر فبل ٌعوقه الوزن الثقٌل عن الطٌران.
وتلتحم عظام الكتفٌن والفخذٌن والصدر مع بعضها فً الطٌور ،وهو ما لم ٌتوفر للحٌوانات الثدٌٌة (اللبابن) ،على سبٌل المثال
(. )ٕ8
ٖ .ٗ.العضالت ) :(Musclesللطابر عضبلت مفتولة قوٌة تحرك األجنحة .فهناك عضبلت طوٌلة نحٌلة توصل فٌما بٌن
المجموعات الثبلث من العظام التً ٌتؤلؾ منها الجناح .وعضبلت صدر الطابر أكبر من عضبلت صدر اإلنسان وأقوى عدة
مرات ،بالنسبة لحجمها ،وهو ما ٌعٌن الطابر على مواصلة العمل الشاق لمدة أطول دون كلل (.)ٕ9
ٗ .ٗ.الجهاز التنفسً ) :(Respiratory systemوهو مهٌؤ لتلبٌة الحاجة الزابدة لؤلوكسجٌن الذي ٌستهلكه الطابر فً
الطٌران ،فعلى سبٌل المثال ٌحتاج الطابر لكمٌة من ؼاز األكسجٌن تعادل عشرٌن ضعؾ المطلوب لئلنسان .كما أن التنفس فً
الطٌور أحادي االتجاه ،فالهواء النقً ٌدخل من جهة (فً الشهٌق  ،(Inhalationوالهواء المستهلك (فً الزفٌر (Exhalation
ٌخرج من جهة أخرى ،وهى تقنٌة توفر للطٌور تؽذٌة مستمرة (إمداد مستمر) باألوكسجٌنٌ ،لبً حاجاتها لكمٌات كبٌرة من الطاقة
البلزمة للطٌران .كما توجد أعداد كبٌرة من األكٌاس الهوابٌة ) (Air sacsمتصلة بكل من الربتٌن ،وهذه األكٌاس مهمة جدا
(ٖٓ)
للطٌران...
٘ .ٗ.التوازن ) :(Equilibriumص ّم م الخالق سبحانه أجسام الطٌور على الشكل الذي ٌحفظ علٌها التوازن فً الجو ،فالرأس
ـ مثبل ـ خفٌؾ الوزن (ال ٌزٌد وزن الرأس على ٔ %من وزن الجسم كله) حتى ال ٌنحنً الطابر أثناء الطٌران .،كما أن بنٌة
الرٌش متناسبة مع الدٌنامٌكٌة الهوابٌة ) ،(Aerodynamicsوخصوصا رٌش الذٌل واألجنحة .ورٌش الذٌل ٌمكنه أن ٌنقبض
وٌنبسط كالمروحة ،بسهولة تعادل سهولة ضم اإلنسان ألصابع ٌده وفردها .كما ٌمكن لؾّ أو إدارة الذٌل بؤكمله لؤلعلى أو للجانب
(ٖٔ)
فً لمح البصر ،مثلما ٌفعل اإلنسان بٌده .وهكذاٌ ،ساعده على الطٌران بدون توقؾ...
 .ٗ.ٙنظام حفظ الطاقة ) :(Saving energyالطٌور التً تطٌر لمسافات طوٌلة تستهلك كمٌات كبٌرة من الطاقة ،ولذلك
علٌها أن توفر ألنفسها كمٌة وقود ) (Fuelتكفٌها إلنتاج تلك الكمٌات من الطاقة ،وهذا الوقود هو ما تستمده من الطعام الذي
تتزود به قبل اإلقبلع ،أو تتزود به فً المرات القلٌلة التً تحط (أو تجثم) فٌها أثناء الرحلة (كرحلة الهجرة) .وإذا لم تتمكن
الطٌور من ذلك ،علٌها أن تمتلك نظاما ٌوفر أكبر قدر من الوقود إلنتاج أكبر قدر من الطاقة ،وخصوصا فً حٌاة الطٌور طوٌلة
األسفار .ولعل من أهم األنظمة التً ٌحافظ بها الطابر الذهبً (الذي ٌهاجر ألربعة آالؾ كٌلو متر) على ما لدٌه من وقود ،مع
توفٌر أكبر قدر من الطاقة ،هو طٌرانه فً سرب ) (Swarmعلى شكل (^) ،وبالتالً ال تحتاج األفراد إلى كثٌر من الطاقة فً
مقاومة الهواء ،فتوفر نحو ٖٕ %من الطاقة ،حتى إذا حطت فً مستقرها (فً نهاٌة الرحلة) ٌتبقى لدٌها كمٌة من الدهون (أيْ
ٌ
طرٌق آخر تإ ّمن بها الطٌور المهاجرة االقتصاد فً
الوقود) وهو الذي ادخرته هذه الطٌور لمواجهة حاالت الطوارئ .هناك
ثان خلفه ،ولهذا السبب ترفرؾ الطٌور أجنحتها بتزامن دقٌق مع بعضها
الطاقة ،فرفرفة جناح الطابر ٌسبب نشؤة منف ٍذ هوابًٍ ٍ
البعض ،فٌبدو مشهد الطٌران مخططا ومتناسقا إلى ح ّد الدهشة (ٕٖ) .
 .ٗ.7نظام اإلحساس الفائق ) :(Supersensationتستخدم الطابرة الحربٌة معدات إلكترونٌة كثٌرة لتعٌٌن خطوط الطول
ت أطو َل بكثٌر من الطابرات الحربٌة تعرؾ من بٌن السحاب إلى أٌة
والعرض للطٌران ووجهته ،إال أن الطٌور التً تطٌر لمسافا ٍ
جهة تطٌر دون أن تستخدم أيّ جهاز !!...فتقوم إوزات الثلج -على سبٌل المثال -برحلة طوٌلة تمتد آلالؾ الكٌلومترات ،تبدأ من
المناطق القرٌبة من القطب الشمالً ،وتمتد إلى خلٌج المكسٌك ،وقد جُهزت بؤنظمة لتحدٌد الجهة بشكل معجز ،ففً أجسامها
أعضاء ما تدرك الجاذبٌة المؽناطٌسٌة ،وبالتالً تحدد جهتها بحسب جاذبٌة األرض المؽناطٌسٌة ) ،(Earth magnetismفبل
تخطا الوجهة طوال الرحلة )ٖٖ( ...ومن ؼرابب الطٌور المهاجرة ،التً تظه ُر بعد ؼروب الشمس ،أنها تحدد جهتها أثناء اللٌل
اهتدا ًء بالنجوم .وإن كان الناس قد استخدموا أسلوب االهتداء بمواقع النجوم عبر التارٌخ ،حتى أنهم اخترعوا "البوصلة"
) ،(Compassواستخدموا خرابط النجوم ،إال أن الطٌور لٌس لدٌها خرابط للنجوم ،وبالرؼم من ذلك فإنها تعرؾ أماكن النجوم،
(ٖٗ)
وتحدد الجهة بحسبها وتقطع طرٌقها فً ظلمة اللٌل دون أن تضٌع جهتها!!...
 .5تذلٌل الهواء وتسخٌر األجواء:
لقد هٌؤ ّللا تعالى الجو لٌكون بٌبة صالحة لطٌران الطٌور ،كما أنه سبحانه ألهم هذه المخلوقات كٌفٌة استخدام هذه المقومات
والظروؾ لبلنطبلق فً طٌرانها بحرٌة ...وعلى سبٌل المثال ،تستفٌد الطٌور من التٌارات الهوابٌة .كما تستطٌع الطٌور البحرٌة
أن تستفٌد من التٌارات الساكنة التً تحدث فً الجزر ،وحتى التٌارات الهوابٌة التً تثٌرها السفن وؼٌرها من األشٌاء الجامدة.
وقد اكتشؾ العلماء ما ٌسمى "الجبهات الهوابٌة" )( (Air frontsوهى الحدود الفاصلة بٌن الكتل الهوابٌة المختلفة األحجام
والكثافة ،وتتشكل ؼالبا على الشواطا بفعل التٌارات الهوابٌة القادمة من البحر) ،وتنحدر فٌها الطٌور على هٌبة أسراب ،وٌتخذ
(ٖ٘)
تحلٌقها أحد شكلٌن :التحلٌق الحراري ،أو التحلٌق الدٌنامٌكً
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ٗ .القسم الثانً :الطٌــــــر الصا ّفــــات
أَ َولَ ْم ٌَ َر ْوا إِلَى َّ
ت َو ٌَ ْق ِبضْ َن َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِ َّال الرَّ حْ َمنُ إِ َّن ُه ِب ُك ِّل َشًْ ٍء بَصِ ٌ ٌر ([ )ٔ7سورة الملك].
صا َّفا ٍ
الطٌ ِْر َف ْو َق ُه ْم َ
بعد أن تع ّرفنا على "الطٌر المسخرات" الواردة فً سورة النحل ،وتدبرنا اآلٌة الكرٌمة ،وتفكرنا فً اإلمكانات التً وهبها ّللا
الخالق القدٌر للطٌر ،وتؤملنا فً بعض أشكال التذلٌل التً هٌؤها ّللا فً الجو لٌكون مسرحا لنشاط هذه المخلوقات .بعد ذلك ،نؤتً
اآلن إلى أنماط الطٌران وآلٌاته المتنوعة ،لنرى كٌؾ أن الصؾّ ٌ عتبر أعظم هذه األنماط حتى ذكرته اآلٌة الكرٌمة أَ َولَ ْم ٌَ َر ْوا
إِلَى َّ
ّ
ٌحث ّللا
ت َو ٌَ ْق ِبضْ َن َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِ َّال الرَّ حْ ــ َمنُ إِ َّن ُه ِب ُك ِّل َشًْ ٍء بَصِ ٌ ٌر ([ )ٔ7سورة الملك] ،وهى اآلٌة التً
صا َّفا ٍ
الطٌ ِْر َف ْو َق ُه ْم َ
تعالى فٌها الناس على النظر المتؤمل ،وٌدفعهم إلى البحث والتقصً وراء هذه العجٌبة من عجابب الطٌر...
َٔ  .و َّ
ت فً كتب التفسٌر:
صا َّفا ٍ
الط ٌْ ُر َ
َ
َّ
وردت لفظة "صافات" ثبلث مرات فً القرآن الكرٌم :سورة النور ،ٗٔ/سورة الصافات ،ٔ/وقوله تعالى :أ َولَ ْم ٌَ َر ْوا إِلَى الطٌ ِْر
ت َو ٌَ ْق ِبضْ َن َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِ َّال الرَّ حْ َمنُ إِ َّن ُه ِب ُك ِّل َشًْ ٍء بَصِ ٌ ٌر ([  )ٔ7سورة الملك] ،وهى اآلٌة التً سنبحث إشاراتها
صا َّفا ٍ
َف ْو َق ُه ْم َ
()ٖٙ
 :أولم ٌر هإالء
العلمٌة فً القسم الحالً .وفً تفسٌرها ٌقول ابن جرٌر الطبري (فً "جامع البٌان فً تفسٌر القرآن")
ت أجنحتهن ،وٌقبضن أجنحتهن أحٌانا .وإنما عنى (ّللا) بذلك أنها تصؾّ أجنحتها أحٌانا
المشركون إلى الطٌر فوقهم صافا ٍ
وتقبضن أحٌانا ...وٌؤتً الفخر الرازي لٌلفت النظر (فً تفسٌره "مفاتٌح الؽٌب") ( )ٖ7إلى بعض المسابل ،مثل قول ّللا تعالى:
صافات ،أيْ باسطات أجنحتهن فً الجو عند طٌرانها .ولم ٌقل (قابضات) ،بل قال :وٌقبضن .وٌرى الرازي أن الحكمة فً
هذا ربما ألن الطٌران فً الهواء كالسباحة فً الماء ،واألصل فً السباحة م ّد األطراؾ وبسطها ،وأما القبض فطارئ على البسط
لبلستظهار به على التحرك ،فجا بما هو طارئ ؼٌر أصلً بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات ،وٌكون منهن القبض تارة بعد
تارة ،كما ٌكون من السابح  .ثم نبّه الرازي إلى مسؤلة مهمة فً إمساك الطٌر ،ففً اآلٌة الحالٌةَ ... :ما ٌُمْ سِ ُكهُنَّ إِ َّال الرَّ حْ َمنُ ...
( ، )ٔ7بٌنما قال فً سورة النحل :أَلَ ْم ٌَ َر ْو ْا إِلَى َّ
ت فًِ َج ِّو ال َّس َماء َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ ِإالَّ ّ
ّللاُ ،)17( ...فالطٌر فً اآلٌة
الطٌ ِْر ُم َس َّخ َرا ٍ
األخٌرة مسخرات فً جو السماء ،فبل جرم كان إمساكها هنا محض اإللهٌة ،وذكر فً سورة الملك ـ إنها صافات وقابضات ،فكان
إلهامها إلى كٌفٌة البسط  ،والقبض على الوجه المطابق للمنفعة من رحمة الرحمن ...وبنحو هذا قال القمً النٌسابوري (ت 1ٕ7
هـ  ،ت ٓ٘ 7هـ ؟؟) (فً تفسٌره "ؼرابب القرآن ورؼابب الفرقان")( ... )ٖ8إال أن أبا حٌان (ت ٗ٘ 1هـ) قد فصّل (فً تفسٌره
"البحر المحٌط") ( )ٖ9فً مسابل نقلها هذا عن الرازي ،دون أن ٌشٌر إلٌه!! .كما نقل قول الزمخشري بعض أقواله ..ثم ٌقول
أبوحٌان :إن أثقل األشٌاء إذا أراد إمساكها فً الهواء واستعبلءها إلى العرش كان ذلك ،وإذا أراد إنزال ما هو أخؾ سفبل إلى
منتهى ما ٌنزل كان ،ولٌس ذلك معذوقا بشكل ،ال من ثقل وال خفة ...ولم ٌؤت كل من أبو السعود (تٔ٘7هـ) (فً تفسٌره "إرشاد
العقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌم") (ٓٗ) ،واأللوسً (ت ٕٓٔ1هـ) (فً تفسٌره" روح المعانً")(ٔٗ) بجدٌد ٌضاؾ إلى ما
سطره السابقون من المفسرٌن...
ومن المفسرٌن المحدثٌن ،محمد الطاهر بن عاشور الذي ٌقول (فً تفسٌره "التحرٌر والتنوٌر") (ٕٗ)( :جاءت اآلٌة) استرساال فً
الدالبل على انفراد ّللا تعالى بالتصرّؾ فً الموجودات ،وقد انتقل من داللة أحوال البشر وعالمهم ،إلى داللة أعجب (فً) أحوال
العجماوات ،وهى أحوال الطٌر فً نظام حركاتها فً حال طٌرانها ،إذ ال تمشً على األرض كما هو فً حركات ؼٌرها على
األرض ،فحالها أقوى داللة على عجٌب صُنع ّللا المنفر ِد به .واشتمل التذكٌر بعجٌب خلقة الطٌر فً طٌرانها على ضرب من
اإلطناب ..وهذا اإلطناب فً هذه السورة مخالؾ (مختلؾ) لما فً نظٌر هذه اآلٌة من سورة النحل فً قول ّللا تعالى :أَلَ ْم ٌَ َر ْواْ
ِ
إِلَى َّ
ت فًِ َجوِّ ال َّس َماء َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِالَّ ّ
ّللا ُ  ، )17( ...وذلك بحسب ما اقتضاه اختبلؾ المقامٌن ...وسُلك فً هذه
الطٌ ِْر ُم َس َّخ َرا ٍ
السورة (سورة الملك) مسلك اإلِطناب بزٌادة ذكر أوصاؾ ثبلثة :األول :ما أفاده قوله تعالى :فوقهم فإن جمٌع الدواب تمشً
على األرض والطٌر كذلك ،فإذا طار الطابر انتقل إلى حالة عجٌبة مخالفة لبقٌة المخلوقات ،وهى السٌر فً الجوّ بواسطة تحرٌك
اح ٌْهِ[ )ٖ7( ...سورة األنعام] بعد قولهَ  :والَ َطاب ٍِر[  )ٖ7( ...سورة األنعام] لقصد
جناحٌه ،وذلك س ّر قوله تعالىٌَ :طِ ٌ ُر ِب َج َن َ
تصوٌر تلك الحالة .والوصؾ الثانً :صافات وهو وصؾ مشتق من الصَّؾ ،وهو كون أشٌاء متعددة متقاربة األمكنة
وباستواء .والوصؾ الثالث :وٌقبضن وهو عطؾ على صافات . وجًء فً وصؾ الطٌر بـ صا ّفات بصٌؽة االسم ألن
الصؾ هو أكثر أحوالها عند الطٌران ،فناسبه االسم الدال على الثبات .وجًء فً وصفهن بالقبض بصٌؽة المضارع لداللة الفعل
على التجدد ،أيْ وٌجددن قبض أجنحتهن فً خبلل الطٌران لبلستعانة بقبض األجنحة على زٌادة التحرك عندما ٌَحسسن بتؽلب
جاذبٌة األرض على حركات الطٌران...
َّ
َّ
ت الواردة فً سورة النور
ص ا فا ٍ
وقد ٌكون من المفٌد أن نتع ّرؾ على أقوال بعض المفسرٌن ،القدامى والمحدثٌن ،فً َ والط ٌْ ُر َ
ض َو َّ
ٌح ُه َو َّ
ون (ٔٗ)، 
صا َّفا ٍ
ّللا ٌُ َس ِّب ُح لَ ُه َمن فًِ ال َّس َم َاوا ِ
ّللاُ َعلٌِ ٌم ِب َما ٌَ ْف َعلُ َ
ص َبل َت ُه َو َتسْ ِب َ
ت ُك ٌّل َق ْد َعلِ َم َ
الط ٌْ ُر َ
ت َو ْاألَرْ ِ
أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ
)
ٖٗ
(
تٌ : صففن أجنحتهن فً الهواء ...الفخر
صا َّف ٰـ ٍ
لعلها توضح جوانب فٌما نحن بصدده (فً سورة الملك) :الزمخشري َ  :
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الرازي(ٗٗ)  ...:صافة باسطة أجنحتها بما فٌها من القبض والبسط ...القرطبً (ت ٔ ٙ1هـ) (تفسٌر "الجامع الحكام القرآن")
ت مصطفات األجنحة فً الهواء ...محمد الطاهر بن عاشور ( : )ٗٙوالصا ّفات من صفات الطٌر ٌراد به صفهن
صا َّف ٰـ ٍ
 :ومعنى َ 
أجنحتهن فً الهواء حٌن الطٌران ...محمد متولً الشعراوي (ت  ٔٗٔ7هـ)(تفسٌر "خواطر")( ...: )ٗ7فالطٌر كابن له وزن
وثِقلٌ ،خضع لقانون الجاذبٌة التً تجذب لؤلرض ُك َّل ثقل ٌعلَ ُق فً الهواء .لكن الحق  -سبحانه وتعالى ٌ -خرق هذا القانون للطٌر
حٌن ٌصُؾُّ أجنحته فً الهواءٌ ،ظل مُعلّقا ً ال ٌسقط...
َٕ  .و َّ
ت فً المنظور العلمً الحدٌث:
صا َّفا ٍ
الط ٌْ ُر َ
ٔ .ٕ.القوى المؤثرة فً الجناح أثناء الطٌران:
القوى المإثرة فً الجناح أثناء طٌران الطٌور ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلً :الرفع ) :(Liftتنجم قوة الرفع ) (Lift forceعن الضؽط
المنخفض للهواء فوق الجناح مباشرة والضؽط األعلى أدناه ...االنزالق ) :(Glidingعند االنزالق ،تحصل الطٌور على القوة
الرأسٌة واألمامٌة من أجنحتها .وٌمكن تحقٌق ذلك ألن قوة الرفع تنجم مع الزواٌا المستقٌمة مع تدفق الهواء ،والذي ٌنجم أثناء
الطٌران االنزالقً من تحت الخط األفقً قلٌبل ...الخفقان ) :(Flappingعندما ٌخفق الطابر جناح ٌْهٌ ،ستمر جناحاه فً تولٌد
الرفع ،إال أن هذا الرفع ٌكون لؤلمام من أجل توفٌر االندفاع لؤلمام ،والذي ٌعاكس السحب وٌزٌد من سرعة الطابر ،مما ٌإثر
كذلك فً زٌادة الرفع لمواجهة الوزن ،فٌساعد الطابر على االستقرار فً الجو أو ٌساعده لبلرتفاع إلى األعلى ...السحب
) :(Dragبؽض النظر عن الوزن ،هناك ثبلث قوى سحب ربٌسة تعٌق طٌران الطابر فً الجو :السحب االحتكاكً
)( (Frictional dargالناجم عن احتكاك الهواء وأسطح الجسم) ،وسحب الشكل )( (Form dragبسبب المنطقة األمامٌة من
الطابر ،وٌطلق علٌها كذلك اسم "سحب الضؽط"  )Pressure dragوالسحب الناجم عن الرفع )(Lift-induced drag
الجناح  .)Wingtip vorticesوٌتم تقلٌل هذه القوى من خبلل انسٌابٌة جسم وأجنحة الطابر (.)ٗ8
(الناجم عن دوامات طرؾ َ
ٕ .ٕ.اإلقالع والهبوط:
إن اللحظ ُة األولى لئلقبلع هى أصعب مرحلة بالنسبة للطٌور عموما ،فما الذي ٌإمِّن للطابر تعلقه فً الجو بعد إقبلعه ألول مرة؟
الجواب ٌكمن فً التصمٌم الهندسً الكامل الموجود تحت جناحًْ الطابر ،فالقسم الخلفً لجناحًْ الطابر ٌنثنً لؤلسفل قلٌبل،
فٌصطدم الهوا َء المار من أسفل الجناح بهذا االنثناء وٌتكاثؾ ،وبهذا ٌرتفع الطابر باتجاه األعلى .أما الهواء المار من القسم األعلى
للجناح ،فإنه ٌدفع القسم األمامً للجناح إلى األعلى ،وٌ ِق ُّل ضؽط الهواء الذي فوق الجناح مما ٌَجْ ذِب الطابر إلى األعلى ...وإذا
كان هناك مجرى هوابً كاؾ ،فإن قوة الجاذبٌة المتكونة فوق الجناح وقوة الرفع تحت الجناح كبلهما ٌكفً لتعلّق الطابر فً
الجو ،والبقاء لساعات راكبا الرٌاح الصاعدة فقط  ،دون أن ٌرفرؾ بجناحٌه .وإذا لم ٌتوفر مثل هذا المجرى الهوابً ،فإن بعض
الطٌور ٌستطٌع أن ٌشكل تٌارا هوابٌا تحت األجنحة ،لهذا ٌرفرؾ الطابر بجناحٌْه ،وكؤنه ِّ
ٌجذؾ بهما فً الهواء .وبما أن كل
بشكل آمن ٌعتبر أمرا ضرورٌا ،كضرورة القدرة على اإلقبلع .والطٌور ماهرة فً هذا،
صعود البد أن ٌعْ ِق َبه نزول ،فإن الهبوط
ٍ
أٌضا ،فهى تستخدم الجناحٌن للفرملة باإلضافة إلى استخدامها للطٌران ،فالطابر المسمى بافٌن (ٌ )Puffinستطٌع أن ٌبقى معلقا
فً الجو بفضل تٌار الهواء الصاعد ،كما ٌستخدم هذه القابلٌة للنزول ،فعدم انتباه الطابر ولو للحظة ربما ٌنتهً بنتابج
كارثٌة.)ٗ9(!!...
ٖ .ٕ.طٌران الصف:
تطٌر الطٌور بعدة أنماطٍ وأشكال للطٌران ،تبعا لنوعها ،أو تبعا لؽرضها من هذا الطٌران ،أو تبعا للموقؾ الحاصل حولها .فمن
المعتاد أن تطٌر الطٌور بالنمط المسمى "الدفــٌف" ) ، (Dafif", i.e., flapping their wingsحٌن ٌستمر خفقان أجنحتها،
ولكنها قد تبسط األجنحة دون حراك وبالرؼم من ذلك فهى طابرة فً الجو ومتحركة حركة عامة بنمط ٌسمى "الصـــف" ("Al-
) ،Saff" or soaringوهو أعجب أنماط الطٌران ،ألنك ترى الطابر باسطا جناحٌْه ساكنٌْن فً الهواء وبالرؼم من ذلك تراه
ٌنتقل فً سرعة شدٌدة إلى أبعد المسافات حتى ٌؽٌب عن بصرك !!
و"الصؾ" نفسه أنواع ،أبسطها "االنزالق" ) ،(Glidingوذلك حٌن ٌستؽل الطابر قوة الجاذبٌة األرضٌة ،فٌترك نفسه ٌهوي من
مكان مرتفع ،فإذا أراد أن ٌكون هبوطه سرٌعا وعمودٌا تقرٌبا ،فإنه ٌقبض جناحٌه وال ٌبسطهما إالّ عندما ٌقترب من المهبط الذي
ٌقصده .وإذا أراد الطابر أن ٌهبط مندفعا إلى األمام فإنه ٌبسط جناحٌه كً ٌستطٌع أن ٌُبحر فً الهواء لعدة مبات من األمتار فً
هبوط بطًء ،دون أن ٌحرك أحد جناحٌه أو ٌبذل جهدا !!...وأما "الصف األصٌل" (Al-Saff Al-Aseel, True or
) Proper soaringفٌتحقق عندما ٌحتفظ الطابر بمستوى ارتفاعه فً الجو ،بل وقد ٌزٌد من هذا االرتفاع .وهو لكً ٌنجز هذا
العمل ،نجده ٌستعٌن بعدة وسابل أشهرها :التٌارات الهوابٌة الصاعدة .ولكن كٌؾ تنشؤ هذه التٌارات الصاعدة؟ إنها تنشؤ ألسباب
مختلفة ،منها مثبل سخونة بقاع معٌنة من سطح األرض المتصاصها الحرارة من أشعة الشمس ثم نقلها إلى طبقة الهواء
المبلصقة ،فٌصعد هذا الهواء الساخن (ألنه خفٌؾ) إلى األعلى ...وتنشؤ التٌارات الهوابٌة الصاعدة ،أٌضا ،نتٌجة وجود عابق أمام
الرٌح ،مثل التبلل أو الشواطا شدٌدة االنحدار .فالرٌاح السابدة إذا اصطدمت بعابق فإنهما تنحرؾ بالضرورة إلى األعلى..
وٌُع ّد "الصف النشط (الدٌنامٌكً)" ) (Dynamic Soaringنمطا آخر من أنماط الصؾّ  ،وٌُعتبر طابر األطٌش )(Booby
من أشهر الطٌور البحرٌة التً لها أسالٌب عجٌبة فً هذا النمط من الطٌران .فعندما تهبّ الرٌح على بحر أمواجه عالٌة ،فإنها
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تواجه مقاومة من هذه األمواج نتٌجة االحتكاك ،ولذا فإن الهواء القرٌب من سطح الماء ٌتمٌز بالحركة البطٌبة ،ولكن الطبقات
الهوابٌة التً تعلوه تتدرج سرعاتها طردٌا كلما اتجهنا إلى األعلى .وهكذا ٌصبح الهواء على شكل طبقات ،فٌندفع الطابر صاعدا
إلى األعلى فٌجد نفسه فً مهبّ الرٌح ،وٌرتفع من طبقة إلى التً تعلوها ،وٌإدي هذا إلى قوة رفعه إلى األعلى .وٌظل هكذا حتى
ٌفقد قوة اندفاعه ،وعندبذ ٌُسلم نفسه للظروؾ المتوفرة ،فتراه ٌنزلق هابطا هبوطا ٌصنع زاوٌة محددة مع اتجاه الرٌح ،وهذا بدوره
ٌكسبه سرعة اندفاع من جدٌد ٌستؽلها مرة أخرى فً االندفاع إلى األعلى .وهكذا ٌدور المرة تلو المرة فٌقطع مسافات طوٌلة فوق
المحٌط !!...
و"الســفٌف" ( )Safiffهو اآلخر من أشكال طٌران الصؾ ،وٌلجؤ الطابر إلٌه عندما ٌقترب من األسطح واألشجار ،لذلك فهو
ٌحرك جناحٌه حركة محدودة حتى ال ترتطم بما تحتها ،وٌتحقق له هذا عن طرٌق تثبٌت النصؾ الداخلً من الجناح وتحرٌك
النصؾ الخارجً...
وقد ٌكون من المفٌد أن نورد بعضا مما جاء فً تعلٌق لجنة الخبراء على "المنتخب فً تفسٌر القرآن" عن "الصؾّ " والطٌور
الصافة :كشؾ العلم أن الطٌور الصافة تركب متن التٌارات الهوابٌة المساعدة التً تنشؤ من ارتفاع أعمدة الهواء الساخن ،فإذا ما
كانت الرٌح هٌّنة ظلت األعمدة قابمة وص َّفت الطٌور فى أشكال حلزونٌة ،أمَّا إذا اشتدت الرٌح انقلبت األعمدة أفقًٌا ،فتصؾّ
الطٌور فى خطوط مستقٌمة بعٌدة المدى .إن الطٌور الصافة تتمٌز على سابر الطٌور باختصار حجم عضبلت صدورها مع قوة
األوتار واألربطة المتصلة بؤجنحتها حتى تستطٌع بسطها لفترات طوٌلة .أما الطٌور صؽار األحجام ،التً تعتمد فً طٌرانها على
الدفٌؾ ،فإنها تضرب بجناحٌها إلى األسفل وإلى األمام لتوفٌر الدفع والرفع البلزمٌْن لطٌرانها ،ثم تقبض أجنحتها ،ولكنها تظل
(ٓ٘)
طابرة بقوة اندفاعها المكتسبة.

٘ .القسم الثالث :الطــــــٌر المس ّبحات
ض َو َّ
ٌح ُه َو َّ
ون (ٔٗ) 
صا َّفا ٍ
ّللا ٌ َُس ِّب ُح لَ ُه َمن فًِ ال َّس َم َاوا ِ
ّللا ُ َعلٌِ ٌم ِب َما ٌَ ْف َعلُ َ
ص َبل َت ُه َو َتسْ ِب َ
ت ُك ٌّل َق ْد َعلِ َم َ
الط ٌْ ُر َ
ت َو ْاألَرْ ِ
أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ
[سورة النور]
ٔ .التسبٌح لغة واصطالحا:
التسبٌح لؽة هو ذكر ّللا بتمجٌده وتقدٌسه وتنزٌهه عن كل نقص .واصطبلحا هو انصٌاع المخلوق لفطرة خالقه والتقرّب إلى ّللا
تعالى .وهو ٌشمل الذكر والصبلة فً حق المكلفٌن ،وٌشمل أشٌاء أخرى ـ سوؾ توضّحها فٌما بعد ـ بحق ؼٌر المكلفٌن من أحٌاء
وجمادات .إن النظر فً السبح والسباحة فً هذا الكون الفسٌح ٌدعونا إلى تسبٌح ّللا وتمجٌده ،سواء ٌتم ذلك فً محٌط مابً أم
ُون (ٖٖ)[ سورة
ْس َو ْال َق َم َر ُك ٌّل فًِ َفلَكٍ ٌَسْ َبح َ
ار َوال َّشم َ
هوابً أم فً الكون عموماٌ .قول ّللا تعالىَ  :وه َُو الَّذِي َخلَقَ اللَّ ٌْ َل َوال َّن َه َ
ت َسبْحا ً (ٖ)[ سورة النازعات] .وعلٌه ،فإن التسبٌح قوال أو فعبل أو
َّاب َحا ِ
األنبٌاء] ،وٌقول تعالىَ  :وال َّناشِ َطا ِ
ت َن ْشطا ً (ٕ) َوالس ِ
إشارة ،بالحركة أم بالصوتٌ ،عبّر عمّا ٌحتوٌه الكون من إعجاز فً الخلق ،والتسلٌم واإلقرار بصفات الجبلل والجمال ّلِل تعالى
وتنزٌهه عن كل ما ال ٌلٌق بقدرته وعظمته.
ٕ .أنماط التسبٌح كما وردت فً القرآن الكرٌم:
ورد كلمة "التسبٌح" ومشتقاتها فً القرآن الكرٌم فً أكثر من ثمانٌن آٌة ،وهى تشٌر إلى تسبٌح المكلفٌن ،وتسبٌح ؼٌر المكلفٌن.
ٔ .ٕ.التسبٌح االختٌاري (تسبٌح المكلفٌن) :هو تسبٌح الجن واإلنس ،وقد وردت فً القرآن الكرٌم الدعوة إلى التسبٌح فً مطلق
األوقات واألحٌان ،كما وردت آٌات تر ّؼب أو تؤمر به فً أوقات أو ظروؾ مختارة ،مثل :قبل طلوع الشمس وقبل ؼروبها ،ومن
أناء اللٌل وأطراؾ النهار ،وبالعشً واإلبكار ،وفً أدبار السجود ،وعند إدبار النجوم ،وعند الركوب ،وعند النزول ،وحٌن النظر
فً بدٌع صنع ّللا وعجٌب خلقه ،وعند تبلوة آٌات القرآن الكرٌم ،وعند تحقق وعد ّللا ووقوع وعٌده ...إلخ .وهذا التسبٌح اإلرادي
االختٌاري ٌقوم به الصالحون من اإلنس والجن .وهو ٌجعل المكلؾ منسجما ومتناؼما مع بقٌة كابنات الكون المسبحة ّلِل أبدا ،وله
نتابجه المادٌة والمعنوٌة والجسدٌة والنفسٌة والروحٌة...
ٕ .ٕ.التســبٌح التسخٌري (الفطري) :هو تسبٌح كافة المخلوقات ،حٌة أو جامدة ،حٌة كالحٌوان والنبات ،وجامدة كاألرض
والنجوم والكواكب والظواهر الطبٌعٌة والجبال واألنهار واألحجار ،وحتى المعادن والعناصر الكٌمٌابٌة وما تحتوٌه من جزبٌات
وذرات ...كل مخلوق ٌسبح بلؽة ونظام وأسلوب ٌخفى على اإلنسان فهمه ،مصداقا لقول ّللا تعالىُ  :ت َس ِّب ُح لَ ُه ال َّس َم َاو ُ
ات ال َّس ْب ُع
ان َحلٌِما ً َؼفُوراً(ٗٗ)[ سورة اإلسراء] .وقد
ٌح ُه ْم إِ َّن ُه َك َ
ُون َتسْ ِب َ
ٌِهنَّ َوإِن مِّن َشًْ ٍء إِالَّ ٌُ َس ِّب ُح ِب َحمْ َد ِه َولَـكِن الَّ َت ْف َقه َ
َواألَرْ ضُ َو َمن ف ِ
ٌصعب على الكثٌر من الناس أن ٌتصور إمكانٌة حدوث هذا التسبٌح ،ومن أجل ذلك اختلؾ المفسرون فً فهم داللة تسبٌح كل
شًء الذي وصفه ّللا تعالى فً هذه اآلٌة .فقال بعضهم :إن تسبٌح العقبلء المكلفٌن ٌتم بـ "لســان المقال" (أيْ النطق) ،بٌنما ٌتم
تسبٌح ؼٌر المكلفٌن من األحٌاء وجمٌع الجمادات بـ "لســان الحال" ،أيْ أن حالها دال على تنزٌه خالقها عن كل نقص ،وأن هذه
الداللة تنوب عن النطق بتسبٌح الخالق سبحانه .ولكن إمكانٌة نطقها بالتسبٌح بلسان المقال ؼٌر منتفٌة ،وذلك بطرٌقة ال ٌستطٌع
اإلنسان العادي فهمها أو استبٌان تفاصٌلها ،تحقٌقا للقرار اإللهً ... :ولكن ال تفقهون تسبٌحهم... )٘ٔ( ...
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ٖ .شٌوع التسبٌح فً المخلوقات:
الرعد من جملة الظواهر (الظاهرات) الكونٌة ،وتسبٌحه ورد فً قول ّللا تعالىَ  :و ٌُ َس ِّب ُح الرَّ عْ ُد ِب َح ْم ِد ِه َو ْال َمبلَ ِب َك ُة ِمنْ خٌِ َف ِت ِه
ال (ٖٔ) [ سورة الرعد] ..و"الرعد" ظاهرة كونٌة
ّللا َوه َُو َشدٌِ ُد ْالم َ
ون فًِ ّ ِ
َوٌُرْ سِ ُل الص ََّواعِ قَ َفٌُصِ ٌبُ ِب َها َمن ٌَ َشا ُء َو ُه ْم ٌ َُجا ِدل ُ َ
ِح ِ
(ٕ٘)
 ...وتسبٌح الجبال وخشوعها ّلِل،
طبٌعٌة ،وجند من جند ّللاٌ ،سبح بحمد ربّه ،وطرٌقة تسبٌحه هذه ال ٌعلمها إال ّللا خالقه
كتسبٌح ؼٌرها من الجمادات وخشوعها وسجودها للخالق سبحانهَ ... :و َس َّخرْ َنا َم َع َداوُ و َد ْال ِج َبا َل ٌ َُسبِّحْ َن َو َّ
ٌِن
الطٌ َْر َو ُك َّنا َفاعِ ل َ
([ )17سورة األنبٌاء] ...والنباتات ،أٌضا ،تسبح ّللا سبحانه ،وفً هذا وجد فرٌق من العلماء األمرٌكٌٌن أن بعض النباتات
االستوابٌة تصدر ذبذبات (نبضات) فوق صوتٌة ) (Ultrasonic pulsesت ّم رصدها وتسجٌلها بؤحدث األجهزة العلمٌة
المتخصصة ،واقترح ربٌس الفرٌق البحثً أن النبضات الكهروضوبٌة التً ٌصدرها النبات إنما هى نمط من أنماط تسبٌحه للخالق
سبحانه وتعالى )ٖ٘(...ومما ٌدعم هذا الرأي ذلك االكتشاؾ العلمً الذي عُرض ألول مرة منشورا فً مجلة "اتجاهات فً علم
النبات" عام ٕٕٔٓ م (ٗ٘) .هذا ،وقد قدم أحد الباحثٌن تصورا لتسبٌح الجوامد ،فً أحد المإتمرات بالقاهرة ،ودلل على ذلك
(٘٘)
ببلورات عنصر التنجستٌن )(Tungsten crystals
ٗ .تسـبٌح "الطٌر" عند المفسرٌن:
لما كان الموضوع الذي نحن بصدده عظٌم الثراء ،وجب الرجوع إلى ما سطره كبار المفسرٌن ،القدامى والمحدثٌن ،فٌما ٌتعلق
ض َو َّ
ٌح ُه َو َّ
ّللاُ َعلٌِ ٌم ِب َما
صا َّفا ٍ
ّللا ٌُ َس ِّب ُح لَ ُه َمن فًِ ال َّس َم َاوا ِ
ص َبل َت ُه َو َتسْ ِب َ
ت ُك ٌّل َق ْد َعلِ َم َ
الط ٌْ ُر َ
ت َو ْاألَرْ ِ
بقول ّللا تعالى :أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ
ون (ٔٗ) [ سورة النور] ،وهى اآلٌة القرآنٌة األساسٌة فً القسم الحالً...
ٌَ ْف َعل ُ َ
فً تفسٌره "مفاتٌح الؽٌب"ٌ ،ر ّجح الفخر الرازي( )٘ٙفً تفسٌر آٌة سورة النور ما سبق أن عرضه فً تفسٌر آٌة سورة اإلسراء،
وهو أن تسبٌح الكابنات ؼٌر العاقلة إنما هو تسبٌح داللة ولٌس تسبٌح مقالة ،أيْ هو على المجاز ال الحقٌقة ،وقد دافع عن هذا
ٌحهُ  ...ففٌه ثبلثة أوجه :األول :المراد ك ٌّل قد علم ّللا
ص َبل َت ُه َو َتسْ ِب َ
الترجٌح فساق عددا من األدلة ...أما قوله تعالىُ  :ك ٌّل َق ْد َعلِ َم َ
صبلته وتسبٌحه .الثانً :أن ٌعود الضمٌر فً الصبلة والتسبٌح على لفظ ُ ك ٌّل ،أيْ إنهم ٌعلمون ما ٌجب علٌهم من الصبلة
والتسبٌح .الثالث :أن تكون "الهاء" راجعة على ذكر ّللاٌ ،عنً :قد علم ك ّل مسبّح وكل مص ّل صبلة ّللا التً كلفه إٌاها .وفً نفس
ٌحهٌُ  ...قول القرطبً (فً تفسٌره "الجامع الحكام القرآن") ( : )٘7قال مجاهد وؼٌره :الصبلة
ص َبل َت ُه َو َتسْ ِب َ
الجملة ُ ك ٌّل َق ْد َعلِ َم َ
لئلنسان والتسبٌح لما سواه من الخلق .وقال سفٌان :للطٌر صبلةٌ لٌس فٌها ركوع وال سجود .وقٌل :إنّ ضربها بؤجنحتها صبلة،
وإن أصواتها تسبٌح ،حكاه النقاش .وقٌل :التسبٌح هاهنا ما ٌرى فً المخلوق من أثر الصنعة...
ثم ٌؤتً أبو السعود (فً تفسٌره "إرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌم") ( ، )٘8فٌتفق مع كثٌر من المفسرٌن فً أن تسبٌح
الحٌوان والنبات والجماد إنما هو تسبٌح داللة ،ولٌس تسبٌح مقالة ،ولكنه ٌزٌد األمر وضوحا عمن سبقه ،فٌقول بؤن تسبٌح
الداللة (أو تسبٌح الحال) أوسع من تسبٌح المقالة (أو تسبٌح المقال) ،كما أنه ٌشتمل علٌه ،فدالبل قدرة ّللا وإبداعه لٌست فقط فً
الحٌوان والنبات والجماد ،بل وفً اإلنسان أٌضا ...ثم ٌفصّل أبو السعود ما ذهب إلٌه من اشتمال تسبٌح الداللة على تسبٌح المقالة
واتساعه ،حٌن ٌؤتً إلى الجملة َ و َّ
ت أجنح َتها .وفً قوله تعالىُ  :ك ٌّل
ت ، فٌقول :أيْ ُتسبِّحه تعالى حال كونِها صافا ٍ
صا َّفا ٍ
الط ٌْ ُر َ
ُ
ٌح ُهٌ :جوز أنْ
مطلق اإلدراكِ  ،وبما ناب عنه ال َّتنوٌنُ فً
ٌكون العل ُم (فً الفعل :علم) على حقٌقتِه ،وٌراد به
َ
ص َبل َت ُه َو َتسْ ِب َ
َق ْد َع ِل َم َ
َّ
ْن به ،لكن ال
ٌر وأفرادها وبالصَّبلة وال َّتسبـٌح ما ألهمه ّللا تعالى ك َّل واح ٍد منها من الدُّعا ِء وال َّت
سبـٌح المخصوصٌ ِ
ك ِّل أنواع الط ِ
ِ
ُ
ٌكون َّ
على أنْ
معطوفا ً على كلمة ( َمن) (فً نفس اآلٌة) مرفوعا برافعِها ،فإ َّنه ٌإ ِّدي إلى أنْ ٌُرادَ بال َّتسبـٌح معنى مجازيٌّ
الطٌ ُر
َ
سبـٌح المقالًِّ والحالًِّ من العُقبل ِء وؼٌرهم...
شام ٌل لل َّت
ِ
()٘9
موجز ما قاله السابقون ،دون أن ٌرجح رأٌا محددا ،ثم
ثم جاء الشوكانً (ت ٕٓ٘ٔهـ) فنقل (فً تفسٌره "فتح القدٌر")
َ
ض
أوضح تخصٌص الطٌر فً هذه اآلٌة دون سواه ،بقولهَ :خصَّ (ّللا) الطٌر بالذكر مع دخولها تحت َ من فًِ ال َّس َم َاوا ِ
ت َو ْاألرْ ِ
لعدم استمرار استقرارها فً (على سطح) األرض ،وكثرة لبثها فً الهواء ،ولما فٌها من الصنعة البدٌعة التً تقدر بها تارة على
الطٌران ،وتارة على المشً ،بخبلؾ ؼٌ رها من الحٌوانات .وذكر حالة من حاالت الطٌر ،وهى صدور التسبٌح منها حال كونها
صافات ألجنحتها ،ألن هذه الحالة هى أؼرب أحوالها ...والصبلة قد تسمى تسبٌحاً ،وقٌل :المراد بالصبلة هنا الدعاء ،أيْ كل
واحد قد علم دعاءه ،وتسبٌحه .هذا التسبٌح هو عن علم قد علمها ّللا ذلك ،وألهمها إٌاه ،وفً ذلك زٌادة داللة على بدٌع صنع ّللا
سبحانه ،وعظٌم شؤنه ،كونه جعلها مسبّحة له ،عالمة بما ٌصدر منها ؼٌر جاهلة له ...ثم جاء محمد متولً الشعراوي (ت
ٔٗٔ7هـ)  ،ففصّل (فً تفسٌره "خواطر") (ٓ )ٙفً آٌة سورة النور كما فصّل فً آٌة سورة اإلسراء من قبل ،ولكنه لم ٌخرج
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هذه المرة عمّا ناقشه السابقون من المفسرٌن ،سوى أنه ساق بعض األمثلة على قدرات عدد من الكابنات الحٌة فً السلوك
والتص ّرؾ واإلتٌان ببعض األعمال العجٌبة....
ومن علماء الشٌعة" ،جعفر السبحانً" الذي ناقش (فً تفسٌره "مفاهٌم القرآن") (ٔ )ٙعددا من آٌات التسبٌح الواردة فً القرآن
الكرٌم ،مثل تسبٌح الجبال وتسبٌح الرعد وؼٌرهما ،وأن القرآن باآلٌة )ٗٔ( :فً سورة النور ٌنسب "العلم والوعً" إلى الفرٌق
المسبَّح ،وٌصرّح بؤن كل واحد من هذه الموجودات ٌعلم تسبٌح نفسه ،بمعنى أن ما ٌقع منها من تسبٌح ٌقع عن وعً وشعور
ٌح ُه ...ثم ص ّنؾ أقوال وآراء العلماء
ص َبل َت ُه َو َتسْ ِب َ
بذلك ،إذ ٌقولُ  :ك ٌّل ـ أيْ كل واحد من الموجودات العاقلة والطٌر ـ َق ْد َ علِ َم َ
والمفسرٌن فً أربعة مجموعات ،أو "نظرٌات" ،عرض للنظرٌات الثبلث األول وردّها أو أبدى مبلحظاته وتحفاظته عل كل
منها ،ثم عرض للنظرٌة الرابعة التً ٌقول :إنّ الكون بجمٌع أجزابه ٌسبح ّّلِل وٌثنً علٌه تعالى عن شعور وإدراك ،فلكل موجود
من هذه الموجودات نصٌب من الشعور واإلدراك .وعلى هذا الشعور تسبّح الموجودات كلّها خالقها ،وربّها سبحانه ...وقال :إنّ ما
ٌقوله القرآن بؤنّ البشر ال ٌفقهو ن تسبٌح الموجوداتٌ ،عنً أن أؼلبهم ال ٌفقهون هذا التسبٌح ،وال ٌمنع ذلك من أن ٌفقهه بعض
العارفٌن الذٌن ارتبطت أرواحهم بحقابق الموجودات ،فلمسوا تسبٌح الكابنات عامة ،بعٌن القلبّ ،
واطلعوا على تقدٌسها ّّلِل سبحانه،
وانقٌادها لمشٌبته ،وخضوعها له .على أنّ عدم توصل العلم إلى هذه الحقٌقة ،ال ٌكون دلٌبلً ـ أبداًـ على عدم وجود هذا الشعور
عند هذه الكابنات...
٘" .تسبٌح الطٌر"  -رؤٌة علمٌة:
األصوات واألؼارٌد شابعة فً الطٌور وؼٌرها من الحٌوانات ،وٌُع ّد الصوت ) (Soundقاسما مشتركا فٌما بٌنها .وٌمكننا تقسٌم
أصوات الطٌور إلى ثبلثة أنواع :ضجة ،ونداء ،وؼناء .وقد ٌحدث الطابر ضجة عن طرٌق أعضاء مختلفة عن األحبال الصوتٌة،
كرفرفة األجنحة ورٌش الذٌل ،أو الطرْ ق على أحد األؼصان ...أما النداء والؽناء فٌحدثان عن طرٌق األجهزة الصوتٌة التً تقع
عند تفرع القصبة الهوابٌة ...ومن أصوات الطٌور ما استطاع اإلنسان أن ٌعطٌه أسما ًء وصفٌة ،فهذا هدٌل الحمام والٌمام ،وهذه
زقزقة العصافٌر ،وذاك تؽرٌد الببلبل والكروان ،وتلك صٌحات الطٌور البحرٌة حٌن ترى سربا من األسماك عند سطح الماء
(وهو طعامها المفضل) ،وهناك صرخات الصقور والنسور وؼٌرها من الطٌور الجارحة!!...
ولكن ،كٌؾ ٌصدر صوتا ملحونا (تؽرٌدا أو ؼناءً)؟ العضو الذي ٌصدر الصوت فً الحٌوانات الفقارٌة األرضٌة (الحٌوان
الفقاري هو الذي ٌوجد بداخل جسمه عمود فقري) هو "الحنجرة  ،"Syrinxوهى توجد عند بداٌة القصبة الهوابٌة ،التً توصل
إلى الربتٌن .وأما الطٌور فلها حنجرة تق ع فً بداٌة القصبة الهوابٌة كؽٌرها من الحٌوانات الفقارٌة ،وٌضاؾ إلٌها حنجرة ثانٌة
ٌطلق علٌها اسم "الحنجرة السفلى" ،وتقع فً أسفل القصبة الهوابٌة ،تلك الحنجرة السفلى الصؽٌرة هى عضو الصوت فً الطٌور،
ووجودها فً هذا المكان القصً من جسم الطابر ٌُلزم الصوت الذي ٌخرج منها بالمرور لمسافة طوٌلة فً داخل القصبة الهوابٌة
قبل وصوله إلى الخارج .وفً أثناء خروج الصوت ـ الذي ٌستؽرق بعض الوقت ،خصوصا فً الطٌور ذوات األعناق الطوٌلة ـ
ٌحرك الطابر لسانه ومختلؾ أجزاء فمه ،وٌستطٌع بذلك السٌطرة على تحدٌد الذبذبات الصوتٌة المندفعة إلى الخارج ،لتعطً
أعذب األلحان وأشجن األصوات (ٕ.)ٙ
وٌسمً البعض هذه الحنجرة العظمٌة السفلى الصؽٌرة باسم "المصفار" ،أو "عضو التؽرٌد" .وٌعمل هذا المصفار بوساطة
عضبلت إرادٌة تتحكم فً تحدٌد نؽمة الصوت الصادر عنه .كما ٌوجد بداخل المصفار ؼشاء رقٌق ٌمتد فً وسطه ،وؼشاءان أٌقل
منه حجما ومساحة على الجانبٌن .وتهتز هذه األؼشٌة مع دخول الهواء إلى الجهاز التنفسً ،وبحركة العضبلت ٌحدث صوت
الطٌر .وإذا كان الصوت عند اإلنسان وؼٌره من الحٌوانات ٌصدر مع خروج هواء الزفٌر من الفم ،فإن العكس هو الصحٌح فً
الطٌور ،إذ ٌُسمع الصوت الصادر عنها مع الشهٌق ،أيْ مع دخول الهواء (ٖ . )ٙوهناك عوامل أخرى تتدخل فً تحدٌد نؽمة
الصوت الصادر عن الطابر ،فهى تتؽٌر وتقوى فً فصل الربٌع وموسم التكاثر ،وٌرجع السبب فً ذلك إلى وجود هرمونات
تضبط حركة الصوت ،ومع ازدٌاد إفراز هذه الهرمونات ،تزداد زقزقة الطٌور وٌكثر تؽرٌدها .ومن أهم هذه الهرمونات ،هو ما
ٌفرزه جسم الطابر فً فصل الربٌع ،وٌسمى "هرمون الذكورة" ( ...)Testosteroneوٌختلؾ صوت الطابر فً حالة السرور
عنه فً حالة الحزن ،إذ تبلػ ذبذبته فً الحالة األولى ٓٓٓ٘ ذبذبة /ثانٌة بٌنما تنخفض فً الحالة الثانٌة إلى ٕٓٓٓ ذبذبة /ثانٌة.
وطابر البطرٌق ،ذو النؽمة الممٌزةٌ ،ظل ٌهمس بنؽمه أمام أفراخه لمدة أسابٌع حتى ٌتعلموها ،وٌستطٌعوا تمٌٌزها من بٌن
(ٗ)ٙ
أصوات الطٌور األخرى
 .ٙاالستماع للتسبٌح وفهم معناه:
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ض َو َّ
ت ُك ٌّل َق ْد َع ِل َم
صا َّفا ٍ
ّللا ٌُ َس ِّب ُح لَ ُه َمن فًِ ال َّس َم َاوا ِ
الط ٌْ ُر َ
ت َو ْاألَرْ ِ
اآلٌة اآلساسٌة فً القسم الحالً هى قول ّللا تعالى :أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ
ٌح ُه َو َّ
ون (ٔٗ) [ سورة النور] ،وفً تفسٌرها ذهب بعض المفسرٌن إلى أنه ال ٌبعد أن ٌلهم ّللا
ّللا ُ َعلٌِ ٌم ِب َما ٌَ ْف َعل ُ َ
ص َبل َت ُه َو َتسْ ِب َ
َ
الطٌر دعاءه وتسبٌحه كما ألهمه سابر العلوم الدقٌقة التً ال ٌكاد العقبلء ٌهتدون إلٌها .وقال بعضهم :وتسبٌح الطٌر حقٌقً...
وفً زماننا الحالً ٌحاول عدد من علماء األحٌاء إدراك شًء من وسابل التفاهم فٌما بٌن تلك الكابنات الحٌة (أيْ لؽاتها) ...فقد
الحظ العلماء أن بعض النباتات تصدر ذبذبات صوتٌة ضمن المجال الذي تسمعه أذن اإلنسان ،أيْ ضمن الترددات من ٕٓ إلى
ٕٓٓٓٓ ذبذبة فً الثانٌة ،ولكن اإلشارات الصوتٌة التً تطلقها هذه النباتات ضعٌفة جدا وال ٌمكن سماعها إال بعد تقوٌتها
وتكبٌرها آالؾ المرات ،وقد أشرنا إلى هذا من قبل .إذن ،فإن كل شا فً الوجود ٌتكلم وٌصدر ترددات صوتٌة ،كما أنه تتؤثر
باألصوات ،وهذا ما كشفته وال تزال تكشفه األبحاث الحدٌثة ...وحتى فً عالم األفبلك ،فإن العلماء ٌبلحظون أن بعض النجوم
تصدر أصواتا مسموعة ،فالنجم النٌوترونً -الذي سماه ّللا تعالى فً كتابه المجٌد "الطارق" ٌ -صدر صوتا ٌشبه صوت
المطرقة !!!!...ولكن من أكثر االكتشافات ؼرابة أن الخلٌة الحٌة تصدر ترددات صوتٌة ،وهذا ٌنطبق على جمٌع الخبلٌا ،وكانت
أوضح الترددات ما تصدره خبلٌا القلب!! وحتى الشرٌط الوراثً بداخل خبلٌا أجسامناٌ ،صدر ذبذبات صوتٌة محددة ،وكؤنه
(٘)ٙ
ٌسبح ّللا لٌل نهار ،ولذلك من الممكن أن ٌتؤثر بالتسبٌح!!
ومن ناحٌة أخرى ،ففً اآلٌةُ  :ت َس ِّب ُح لَ ُه ال َّس َم َاو ُ
ُون
ٌِهنَّ َوإِن مِّن َشًْ ٍء إِالَّ ٌ َُس ِّب ُح ِب َح ْمدَ ِه َولَـكِن الَّ َت ْف َقه َ
ات ال َّس ْب ُع َواألَرْ ضُ َو َمن ف ِ
ُون
ان َحلٌِما ً َؼفُوراً(ٗٗ)[ سورة اإلسراء] لم ٌقل ّللا تعالى "ولكن ال تسمعون تسبٌحهم" ،بل قالَ  :ولَ ِكنْ َال َت ْف َقه َ
ٌح ُه ْم إِ َّن ُه َك َ
َتسْ ِب َ
ٌح ُه ْم ، إذن ،نحن ٌمكن أن نسمع تسبٌح هذه المخلوقات ولكن ال نستطٌع أن نفقه معناه ،فالفقه ٌكون بعد السماع .ومن هنا
َتسْ ِب َ
نستنتج أن ّللا تعالى فً هذه اآلٌة الكرٌمة أشار بوضوح إلى إمكانٌة سماع أصوات التسبٌح الصادرة من كل شًء من حولنا،
ولكننا لن ندرك معنى ما تقوله وال نفهم أو نفقه هذه األصوات.

 .ٙالقسم الرابع :الطــــٌر ال ُمـبٌـّنـــــات

ث ُسلَ ٌْ َمانُ َداوُ و َد َو َقا َل ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّناسُ ُعلِّمْ َنا مَنطِ قَ َّ
َ و َو ِر َ
الطٌ ِْر َوأُوتٌِ َنا مِن ُك ِّل َشًْ ٍء إِنَّ َه َذا لَه َُو ْال َفضْ ُل ْالم ُِبٌنُ ([ )ٔٙسورة النمل]
تتبعنا فً قسم سابق أقوال العدٌد من المفسرٌن حول "تسبٌح الطٌر" خاصة ،و"تسبٌح الكابنات" عامة ،وقد ذهب البعض إلى أن
هذا التسبٌح إنما هو تسبٌح داللة (تسبٌح الحال) ولٌس تسبٌح مقالة (تسبٌح المقال) ،ولكننا بعد المزٌد من البحث والتنقٌب توصلنا
إلى أن تسبٌح هذه المخلوقات إنما هو على المعنى الحقٌقً ،أيْ تسبٌح المقال ،وال ٌمنع هذا من وجود تسبٌح الحال أٌضا،
خصوصا وأن ّللا الخالق المبدع ألهم كل مخلوق سبٌل تسبٌحه بلؽة خلقها فٌه ،وهى اللؽة التً ال ٌفهمها إالّ من أهّـله ّللا لذلك من
البشر ،كما حدث مع سٌدنا سلٌمان بن داود ...
ولكن ،هل للطٌر بٌان ،وهل ٌمكنه اإلبانة ،أيْ التبٌٌن أو التبٌّن ...وهل له منطق؟! وبعبارة أخرى :هل الطٌور مُبٌنات ،سواء
مُبٌّنات عمّا ترٌده ،أم مُبٌّنات لقدر ة ّللا فً الخلق وإبداعه فً المخلوقات؟ ...هذا هو موضوع الذي نتخذ فٌه اآلٌة الكرٌمة:
ث ُسلَ ٌْ َمانُ َداوُ ودَ َو َقا َل ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّناسُ عُلِّ ْم َنا مَنطِ قَ َّ
َ و َو ِر َ
الطٌ ِْر َوأُوتٌِ َنا مِن ُك ِّل َشًْ ٍء إِنَّ َه َذا لَه َُو ْال َفضْ ُل ْالم ُِبٌنُ ([ )ٔٙسورة النمل]
أساسا لنا فً القسم الحالً...
ٔ .البٌان والمنطق لغة واصطالحا:
البٌانٌ :قول الراؼب األصفهانً (فً "مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم") ( : )ٙٙالبٌان :الكشؾُ عن الشا ،وهو أع ُم من ال ُّنطق،
ضرْ بٌْن :أحدهما بال ّتنجٌز ،وهو األشٌاء التً تدل على
مُختتصٌّ باإلنسان ،وٌُسمى ما ُبٌِّـن به بٌانا .قال بعضهم :البٌان ٌكون على َ
حال من األحوال من آثار صُنعه .والثانً باالختبار ،وذلك إما أن ٌكون ُنطقا أو كتابه أو إشارة ...وٌقول ابن منظور المصري
ٍ
()ٙ7
ً
ّ
 :ال َب ٌَانُ  :ما بٌّـن به الشا من الداللة وؼٌرها .وبان الشا بٌانا :اتضح ،فهو َبٌّن .وكذلك أبان الشا ،فهو
(فً "لسان العرب")
ُ
ّ
مُبٌنُ  ..وأبنتهُ ،أيْ أوضحته .واستبان الشا :ظهر .واسبنته أنا :عرفته .والتـبٌٌن :اإلٌضاح ،والتبٌّـن ،أٌضا :الوضوح .والبٌانُ :
الفصاحة واللّ َسنُ  ،وكبلم بٌّـن فصٌح ...وفً "التعرٌفات" للجرجانً (ت  7ٔٙهـ) ( :)ٙ8البٌانُ عبارة عن إظهار المتكلّم المراد
للسامع ،وهو باإلضافة خمسة :بٌان التبدٌل ،بٌان الضرورة ،بٌان التؽٌٌر ،بٌان التفسٌر ،وهو النطق الفصٌح المُعربُ  ،أيْ المُظ ِهر
عمّا فً الضمٌر وإظهار المعنى وإٌضاح ما كان مستورا قبله...
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المنطق :موجز ما فصّله الراؼب األصفهانً (فً "مفردات ألفاظ القرآن الكرٌم") ( : )ٙ9النطق فً التعارؾ :األصوات المقطعة
التً ٌظهرها اللسان وتعٌها اآلذان .وال ٌكاد ٌقال إال لئلنسان ،وال ٌقال لؽٌره إال على سبٌل التبع .نحو :الناطق والصامت ،فٌراد
بالناطق ما له صوت ،وبالصامت ما لٌس له صوت ...وقد ٌقال "الناطق" لما ٌد ّل على شًء ،وعلى هذا قٌل لحكٌم :ما الناطق
الصامت؟ فقال :الدالبل المخبرة والعبر الواعظة ...وقوله ... :عُلمنا منطق الطٌر[ )ٔٙ( ...سورة النمل] فإنه سمّى أصوات
الطٌر نطقا اعتبارا بسلٌمان  الذي كان ٌفهمه ،ف َمن فهم من شًء معنىً فذلك الشًء باإلضافة إلٌه "ناطق" وإن كان صامتا،
وباإلضافة إلى َمن ال ٌفهم عنه "صامت" وإن كان ناطقا ...وفً "معجم المؽنً" (ٓ )7للدكتور /عبد الؽنً أبو العزمَ :م ْنطِ ٌق[ :ن ط
ق]( .مصدر َن َطقَ ) ،ومثالهَ -ٔ :ت َحد َ
ٌِن َع ْقلِ ٌَّ ٍة َتقُو ُد
اس ِب َم ْنطِ ٍق ،أَيْ ِب َكبلَ ٍم َسل ٌٍِم ُم ْقن ٍِع -ٕ .عِ ْل ُم ْال َم ْنطِ ِق :عِ ْل ٌم َقا ِب ٌم َعلَى َق َوان َ
َّث أَ َما َم ال َّن ِ
ب ْال َخ َطإِ ...كما ُع ّرؾ "المنطق" بؤنه( :علم ٌبحث عن القواعد العامة للتفكٌر الصحٌح) ...وفً كتابه
صا ِب َب ٍة َو َت َج ُّن ِ
إِلَى أَحْ َك ٍام َ
(ٔ)7
ٌعرّؾ الجرجانً "المنطق" بؤنه آلة قانونٌة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطؤ فً الفكر ،فهو علم عملً آلً،
"التعرٌفات"
كما أن "الحكمة" علم نظري ؼٌر آلً ،فاآللة بمنزلة الجنس .وٌقول صدٌق بن حسن القنوجً (ت  ٖٔٓ1هـ) (فً "أبجد العلوم")
(ٕ : )7المنطق هو علم ٌتعرؾ منه كٌفٌة اكتساب المجهوالت التصوٌرٌة والتصدٌقٌة من معلوماتها ،والؽرض منه التمٌٌز بٌن
الصدق والكذب فً األقوال ،والخٌر والشر فً األفعال ،والحق والباطل فً االعتقادات...
ّ
ونفهم من ذلك أن "المنطق" خادم لجمٌع العلوم ،فبل ٌتمكن اإلنسان أن ٌف ِّكر فً أيّ علم كان إال مع مراعاة قوانٌن المنطق
ومبلحظة قواعده بد َّقة ،فحٌنب ٍذ سوؾ ٌعتصم ذهنه عن الخطؤ فً التفكٌر فً تلك العلوم ،بل وح َّتى فً المجاالت العرفٌَّة
والمحادثات فإن اإلنسان ٌحتاج إلى معرفة المنطق وتطبٌق قواعده ...ومن هذا المنطلق ٌسمَّى هذا العلم "علم القسطاس"
ٌ
و"المـــٌزان" ،فهو مٌزانٌ
بؤمور عقلٌ ٍة ومفاهٌ َم علمٌة ٌقٌَّم به وزن المعلومات التً ٌكتسبها اإلنسان ،وٌمٌَّز به صحة
دقٌق مختص
ٍ
المعلومات وسقمها ،وهو المعٌار الذي ٌمكن بواسطته ضمان النتابج السلٌمة للتفكٌر ...ولقد روّ ض ؼالبٌة فبلسفة اإلسبلم
"المنطق" الذي أسسه أهل الوثنٌة واإللحاد ،لٌكون مطٌة لعلم التوحٌد الذي امتزج بالمنطق ،فؤصبح ٌسمى "عـلم الكبلم" .كما
استخدم علماء اإلسبلم المنطق فً علوم شتى :فً علوم القرآن والحدٌث والفقه ـ وعلى وجه أخص فً أصول الفقه ـ والنحو
والتصوؾ والعقابد ،حتى أصبحت تلك العلوم وؼٌرُها معتمدة علٌه ،ال ٌكاد ٌطلع علٌها وٌتضلع منها من لم ٌُ ِج ْد وٌتقن "المنطق"
(ٖ)7
وقواعده
ٕ" .منطق الطٌر" فً كتب التفسٌر:
قبل أن ندخل فً بٌان التحلٌل العلمً لـ "منطق الطٌر" ،نرى من البلزم أن نتعرّؾ على آراء وأقوال المفسرٌن ،القدامى
والمحدثٌن ،فً هذا ،وهل هو لؽة الطٌر ،أم كبلمه ،أم حكمته وقدرته على تحلٌل األحداث وتقدٌر األمور ،خاصة وأن اآلٌة
ث ُسلَ ٌْ َمانُ َداوُ و َد َو َقا َل ٌَا أَ ٌُّ َها ال َّناسُ ُعلِّ ْم َنا مَنطِ قَ َّ
الكرٌمةَ  :و َو ِر َ
الطٌ ِْر َوأُوتٌِ َنا مِن ُك ِّل َشًْ ٍء إِنَّ َه َذا لَه َُو ْال َفضْ ُل ْالم ُِبٌنُ ()ٔٙ
[سورة النمل] لم تذكر ألفاظا كلؽة أو كبلم أو حدٌث ،وإنما ذكرت لفظة "مـنطق" ...
نقل الفخر الرازي (فً تفسٌره "مفاتٌح الؽٌب")(ٗ )7قول جار ّللا الزمخشري (فً تفسٌره "الكشاؾ") (٘ )7حول "منطق الطٌر":
المنطق كل ما ٌصوت به من المفرد والمإلؾ والمفٌد وؼٌر المفٌد ...وكل صنؾ من الطٌر ٌتفاهم بؤصواته ،فالذي عُـلمه سلٌمان
 من منطق الطٌر هو ما ٌُفهم بعضه من بعض ،من مقاصده وأؼراضه .ثم توقؾ الرازي عن سرد األمثلة التً أوردها
الزمخشري لنطق عدد من الطٌور وفهم بعض الصحابة األجبلء لما نطقت به .وقد نقل مثل هذه األمثلة ،أٌضا ،القمً النٌسابوري
(فً تفسٌره "ؼرابب القرآن ورؼابب الفرقان") ( . )7ٙثم أشار إلى اختصاص سلٌمان  بهذه المعجزة ،وأن الضمٌر فً
صصوا فاستدلوا بكبلم الملوك حٌن ٌذكرون الجمع فً كبلمهم
"عُلمنا"" ،أوتٌنا" ٌعود علٌه وعلى أبٌه داود  ،أو الذٌن خ ّ
للتفخٌم والتعظٌم...
أما أبو حٌان ( )77فقد فصّل (فً تفسٌره "البحر المحٌط") بعض األمور فً اآلٌة ،فقال :و"منطق الطٌر" استعارة لما ٌُسمع منها
من األصوات ،وهو حقٌقة فً بنً آدم .ولمّا كان سلٌمان ٌ فهم منه ما ٌُفهم من كبلم بنً آدم ،كما ٌفهم بعض الطٌر من بعض،
أطلق علٌه "منطق" .وقٌل :كانت الطٌر تكلمه معجزة له ،كقصة الهدهد ...والظاهر أنه عُلم "منطق الطٌر" ،وقٌل :عُلم منطق
الحٌوان ،وقٌل :والنبات ،حتى كان ٌم ّر على الشجرة فتذكر له منافعها ومضارها .وإنما نصّ (القرآن) على الطٌر ،ألنه كان جندا
من جنوده (أيْ سلٌمان) ...وأورد المفسرون فٌما ذكروا :إن سلٌمان  أخبر عن كثٌر من الطٌر -بؤنواع من الكبلم  -تقدٌس ّلِل
تعالى وعظات وعبر ما ّللا أعلم بصحته ...وأما أبو السعود فلم ٌؤت بجدٌد (فً تفسٌره "إرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب
الكرٌم ") ( ،)78وكذلك الشوكانً (فً تفسٌره "فتح القدٌر") ( ...)79وأما األلوسً (فً تفسٌره "روح المعانً") (ٓ )8فقد استبعد أن
ٌكون للطٌر منطق بعد أن ٌكون لها لؽة ،فقالُ  :علّمْ َنا مَنطِ قَ َّ
ٱلطٌ ِْر ،أيْ نطقه ،وهو فً المتعارؾ :كل لفظ ٌُعبّر به عما فً
الضمٌر ،مفردا أو مركبا .وقد ٌطلق على كل ما ٌصوّ ت به على سبٌل االستعارة المصرحة ،وٌجوز أن ٌُعتبر تشبٌه المصوت
باإلنسان ،وٌكون هناك استعارة بالكناٌة وإثبات النطق تخٌٌبلً ...وقٌلٌ :جوز أٌضا أن ٌُراد بالنطق مطلق الصوت ،على أنه مجاز
مرسل ،ولٌس بذاك ...ثم أورد جملة من أقوال المفسرٌن السابقٌن ،ووصل إلى قوله عن سلٌمان  :وبالجملة علم (سلٌمان) من
منطقها (الطٌر) ما علم اإلنسان من منطق بنً صنفه (نوعه) ،وال ٌستبعد أن ٌكون للطٌر نفوس ناطقة ولؽات مخصوصة تإدي
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بها مقاصدها كما فً نوع اإلنسان ،إال أن النفوس اإلنسانٌة أقوى وأكمل ...وٌجوز أن ٌعلم (ٌلهم) ّللا تعالى "منطق الطٌر" َمن
شاء من عباده ،وال ٌختص ذلك باألنبٌاء علٌهم السبلم ،وٌجري ما ذكرناه فً سابر الحٌوانات...
ومن المفسرٌن المحدثٌن ،محمد الطاهر بن عاشور (ٔ )8الذي فصّل القول (فً تفسٌره "التحرٌر والتنوٌر") ،واقترب من أن
للطٌور لؽات منطوقة ،وذلك بقوله ـ رحمه ّللا :وعِ لم "منطق الطٌر" أوتٌه سلٌمان من طرٌق الوحً بؤن أطلعه ّللا على ما فً
تقاطٌع وتخالٌؾ صفٌر الطٌور أو نعٌقها من داللة على ما فً إدراكها وإرادتها .وفابدة هذا العلم أن ّللا جعله سبٌبل له ٌهتدي به
إلى تع ّرؾ أحوال عالمٌة ٌسبق الطٌر إلى إدراكها بما أودع فٌه من القُوى الكثٌرة .وللطٌر داللة فً تخاطب أجناسها واستدعاء
أصنافها واإلنباء بما حولها ما فٌه عون على تدبٌر ملكه وسٌاسة أمته ،مثل استخدام نوع الهدهد فً إببلغ األخبار وردّها ونحو
ذلك ...ثم ذكر ابن عاشور جملة من دالالت أصوات الطٌر لتنظٌم أحوالها المعٌشٌة .ثم قال ...:وهذا قرٌب من داللة مخارج
معان ال ٌهتدي إلٌها َمن ٌعرؾ تلك اللؽة معرفة
الحروؾ وصفاتها فً لؽة من اللؽات وف ّكها وإدؼامها واختبلؾ حركاتها على
ٍ
ضعٌفة ولم ٌتقن دقابقها ...ثم انتقل -رحمه ّللا -إلى سلٌمان ،فقال ... :فاّلِل تعالى أطلع سلٌمان بوحً على مختلؾ التقاطٌع
الصوتٌة التً فً صفٌر الطٌر وأعلمه بؤحوال نفوس الطٌر عندما تصفر بتلك التقاطٌع ...ولكن ابن عاشور -رحمه ّللا  -عاد فٌما
بعد فاستبعد أن ٌكون للطٌر "منطق"  ،بمعنى الحكمة وتمٌٌز الخطؤ من الصواب ...وهكذا ٌكون ابن عاشور قد تحدث عن "منطق
الطٌر" بمعنى لؽاتها وأصواتها...
ومن المفسرٌن المحدثٌن ،أٌضا ،محمد متولً الشعراوي ،وقد ذهب (فً تفسٌره "خواطر") (ٕ )8إلى ما ذهب إلٌه ابن عاشور،
فرجّ ح أن ٌكون "منطق الطٌر" هو لؽاتها .فٌقول -رحمه ّللاَ  :و َقا َل ٌٰؤ َ ٌُّ َها ٱل َّناسُ ُعلِّ ْم َنا مَنطِ قَ َّ
ٱلطٌ ِْر ،)ٔٙ( ..فالطٌر له منطق
اح ٌْ ِه إِالَّ أ ُ َم ٌم أَمْ َثالُ ُك ْم[ )ٖ7( ..سورة األنعام] .واآلن،
ض َوالَ َطاب ٍِر ٌَطِ ٌ ُر ِب َج َن َ
ولؽة ،ألنه كما قال ّللا تعالىَ  :و َما مِن َدآ َّب ٍة فًِ ٱألَرْ ِ
َّ
ومع تقدُّم العلمٌ ،تحدث العلماء عن لؽة للنمل ،ولؽة للنحل ،ولؽة للسمك ..إلخ .وهذه المخلوقات تتفاهم بلؽاتها بدقة تفاهم ؼرٌزي،
لكننا ال نفهم هذا المنطق...
(ٖ)8
ٌازٌر"
وفً تفسٌره المسمى" :حق دٌنً قرآن دٌلً" ،أيْ " :دٌن الحق ،ولؽة القرآن"
ٌذكر المفسر التركً "محمد حمدي ِ
(ٔ7ٕٗ-ٔ711م)  -بع َد شرح طوٌل -أن "الم ْنطِ ق" من "ال ُّن ْطق" وهو لؽة الطٌر ،ولكن هذه اللؽة ال تنحصر باألصوات التً
تخرج من الفم فحسب ،بل هى لؽة ُتعرب عنها األصوات والتص ّرفات م ًعا ...ثم ٌضٌؾ منطل ًقا من هذا المفهوم فٌقول :إن سلٌمان
 لم ٌتوقؾ فً معرفته بلؽة الطٌر عند حدود األصوات والتصرفات فحسب ،بل تجاوزها إلى المنطق الذي ٌشكل أساس تلك
الحواس .وهذا الفهم فً حقٌقة األمر ،ال ٌنحصر بسٌدنا سلٌمان  وحده ،فنحن أٌ ً
ضا مهٌّإون لفهمه واستٌعابه ،ولكن بشرط أن
(ٗ)8
ندرسه بحق ،ونبحث عنه بجدٌة
وإضافة إلى المفسرٌن ،فقد تناول نفر من ُكتاب قصص األنبٌاء ،أو قصص القرآن ،هذا الموضوع .ومن هإالء أحمد على
السعدنً الذي ناقش العدٌد من األمور والقضاٌا والظروؾ والحِكم والعظات الواردة فً قصة النملة خاصة ،وقصة سلٌمان عامة.
وقد ذهب إلى أن "منطق الطٌر" هو صوته ،وسُمى صوت الطٌر "منطقا" لحصول الفهم منه ،فصوت الطٌر كالنطق إذا فُهم.
وهذا من حكمة اللؽة العربٌة أن سمّت أصوات الحٌوان "منطقا" ألن األصوات لؽٌر اإلنسان تقوم مقام األلفاظ لئلنسان ،فهى
طرٌق تفاهمها وطرٌق فهم ما ٌم كن لئلنسان منها ،وال سبٌل لنا لفهم ما لدٌها من النطق الختبلؾ الخلقة ،ولجهلنا لمدلوالت تلك
األصوات ،بٌنما أدركها سلٌمان  بتعلٌم من ّللا ،كرامة له وآٌة على نبوته (٘...)8
وٌمكن تلخٌص كبلم أهل اللؽة والمفسرٌن فٌما ٌلً :فقد ذهب معظم أهل اللؽة إلى أن أصوات الطٌر سمٌت نطقا اعتبارا بسلٌمان
 الذي كان ٌفهمه ،فمن فهم من شًء معنىً فذلك الشًء باإلضافة إلٌه "ناطق" حتى وإن كان صامتا ،وباإلضافة إلى َمن ال
ٌفهم عنه "صامت" وإن كان ناطقا !!...ومن أهل التفسٌر ،ذهب كل من الزمخشري والرازي إلى أن المنطق هو كل ما ٌُصوت
به من المفرد والمإلؾ والمفٌد وؼٌر المفٌد ...أما القمً النٌسابوري فقد أشار إلى اختصاص سلٌمان  بهذه المعجزة ،والضمٌر
فً "عُلمنا"" ،أوتٌنا" ٌعود علٌه وعلى أبٌه داود  ، وجاء بالجمع للتفخٌم والتعظٌم ...وأما أبو حٌان فذهب إلى أن الطٌر كانت
تكلم سلٌمان  معجزة له ،والظاهر أنه عُلم منطق الحٌوانن عموما ...وجاء األلوسً فاستبعد أن ٌكون للطٌر منطق بعد أن
ٌكون لها لؽة ،ولكنه عاد فذكر منطق الطٌر حٌن قال :وٌجوز أن ٌُعلم ّللا تعالى منطق الطٌر من شاء من عباده ،وال ٌختص ذلك
باألنبٌاء علٌهم السبلم ...ثم جاء محمد الطاهر ابن عاشور فذهب إلى أن عِ لم منطق الطٌر أوتٌه سلٌمان من طرٌق الوحً ،وفابدة
هذا العلم أن ّللا جعله سبٌبل له ٌهتدي به إلى تع ّرؾ أحوال عالمٌة ٌسبق الطٌر إلى إدراكها بما أودع فٌه من القُوى الكثٌرة.
واستبعد ابن عاشور أن ٌكون للطٌر منطق ،بمعنى الحكمة وتمٌٌز الخطؤ من الصواب ،ورجح أن ٌكون منطقها بمعنى لؽاتها
وأصواتها ...وهو ما رجّحه ،أٌضا ،محمد متولً الشعراوي ...وذهب البعض من ؼٌر المفسرٌن إلى أن "منطق الطٌر" هو
صوته ،وسُمى صوت الطٌر "منطقاً" لحصول الفهم منه ،فصوت الطٌر كالنطق إذا فُهم...
ٖ .االختبارات والمشاهدات العلمٌة لـ "منطـــق الطٌر":
ٌشبّه البعض شخصا فً الببلهة بالؽرؼر )( )Guinea henوالؽرؼر هو الدجاج الحبشً) ،وفً الببلدة بدجاج األرض
( ،)Woodcockوفً الحماقة بالبازي ) ،(Hawkوفً اللجاجة والكبر بالشقراق ) ،(Rollerوفً السواد والكآبة بالبومة
) ...(Owlإلخ .وهذه التشبٌهات تختلؾ م ن شعب إلى آخر ،ولكنها موروث عند بعض الشعوب .وٌظن البعض أن هذه التشبٌهات
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فً الببلدة أو العناء أو الطٌش أو الحماقة أو ؼٌرها ،إنما ٌرجع إلى صؽر أحجام أدمؽة ) (Brainsهذه الطٌور ،وانعدام قدراتها
على التمٌٌز أو التحلٌل أو االختبار أو حتى التفكٌر والخداع والتحالٌل !!...ولكن البحوث الحدٌثة أثبتت عكس هذا .فقد أثبتت أن
) )8ٙ
ذكاء ونباهة الطٌور لٌستا بمنخفضتٌن ،بل هما أعلى مما هو موجود لدى حٌوانات كثٌرة...
إن هناك من المشاهدات ما ٌثبت وجود قدرات عدٌدة للطٌور ،تفوق بها الكثٌر من الحٌوانات ،وحتى اإلنسان ،فمثبل البصر لدى
الطٌور ٌتمٌز بالحدّة ،فالنسر والباشق والؽراب وؼٌرها تبصر األجسام على مسافة أبعد مما ٌستطٌع بصر اإلنسان إدراكها...
والبازي  -وهو محلق فً الجو على ارتفاع ال ٌمكن لئلنسان أن ٌراهٌ -بصر بسهلة السمكة المٌتة على سطح الماء ،أو فؤرة الحقل
وهى خارجة من حجرها ...وإذا كان هذا بشؤن بصر الطٌور ،فإن سمعها أشد ،فالطٌور تستطٌع أن تسمع األصوات الخفٌضة
التً ال تستطٌع أذن اإلنسان التقاطها ،كما تسمع األصوات القادمة من مسافات طوٌلة ...إال ّ أن حاستً الذوق والشم فً الطٌور
أقل من حاستً البصر والسمع لدٌها ،وهو عام فً الطٌور ،بالرؼم من أن هناك أنواع من الطٌور تتمٌز بحاسة ذوق عالٌة ،وقدرة
شم عظٌمة (خاصة الطٌور ذوات األنوؾ) .
أما المشاهدات والمبلحظات التً تثبت ما لدى الطٌور من ذكاء وفطنة وقدرة على التعلم والتدرب ،بل ومستوى من التفكٌر
والتحلٌل ،فكثٌرة ،منها ما هو ّ
موثق بالمراجع ،ومنها ما هو كبلم مرسل فً بعض المطبوعات والمنشورات ...وفٌما ٌلً نعرض
ألمثلة من تلك التجارب والمشاهدات ،وسنحاول أن نقتبس من المراجع ما نراه أوثقها ...فقد نشرت الجمعٌة الملكٌة البرٌطانٌة
بحثا ٌشرح فٌه العالمان "بٌرنارد هنرٌاك"" ،توماس بوجنٌار" (من جامعة فٌرمونت ،برلنجتون) عددا من التجارب التً أجرٌاها
على مجموعة من الؽربان السُود ) ،(Black crowsالمعروؾ عنها الذكاء ،والتعرّؾ على ردود أفعالها إزاء تحدٌق اإلنسان
فٌها ...كما سجل العالم "بوجنٌار" (من جامعة النمسا) نتابج بحثه ونشرها فً المجلة الدورٌة ) ،(Animal Cognitionوهى
النتابج التً توضح أن الؽربان طوّ رت من قدرتها على الخداع ( ... )87وفً تح ٍّد إلحساس اإلنسان بتف ّرده بالذكاء ،استطاعت أنثى
ؼراب أن تعٌد لعدة مرات ثنً سلك وأن تحوّ له إلى ّ
خطاؾ ترفع به طعاما وُ ضع بداخل أنبوب فً أحد المختبرات (المعامل)
ببرٌطانٌا ...هذه التصرّؾ سماه العلماء "قدرات اإلدراك ذات العالقة باستخدام األدوات" ...وفً الطبٌعة ،ؼالبا ما تستخدم
()88
الؽربان األؼصان الصؽٌرة كخطاؾ ،إال ّ أن هذه األنثى تمثل فً تطوٌعها مادة ؼٌر طبٌعٌة لتإدي مهمة معٌنة فً ذهنها
و ُنشر فً مجلة " البٌولوجٌا المعاصرة" بحث أجراه فرٌق علمً نٌوزٌبلندي (من جامعة أوكبلند بنٌوزٌبلندة) على الؽربان البرٌة
التً تشتهر فً ؼرب كالٌدونٌا الجدٌدة (نٌوكالٌدونٌا) لدراسة سرعة البدٌهة والقدرة على صنع وتركٌب األدوات ...وتوصل
العلماء إلى أن هذه الطٌور تمتلك "ثقافة تكنولوجٌا األدوات" ،إلى درجة تعادل ،أو تقترب من التً ٌمتلكها البشر ...وأما "تقنٌة
تبادل المعلومات " فً عالم الؽربان ،وفً الطٌور عموما ،فقد حٌّرت العلماء ،فؤجروا العدٌد من بحوثهم من أجل التوصل إلى فك
بعض أسرارها ،ومن أشهرهم باحثون من معهد إٌداهو ،ومعهد بٌرند هٌزٌتش (جامعة فٌرمونت  -بورلٌنجتون) ،وقد أجروا
بحوثهم عل نوع من الؽربان ٌدعى "الؽــاق  ،" Ravenوذلك من أجل معرفة تقنٌة تبادل المعلومات فٌما بٌن أفرادها لٌبل وهى
معششة فوق قمم األشجار ،ثم تطٌر الؽربان فً الصباح الباكر فً جماعات ،باتجاه مكان ذلك الؽذاء !! ...تعشش هذه الؽربان
على أؼصان أشجار ؼابات الصنوبر ؼربً منطقة مٌن (بالوالٌات المتحدة) ،وتتبادل المعلومات فٌما بٌنهما لٌبل قبل النوم ،ثم
تنطلق مبكرا إلى أماكن وجود جثث الؽزالن والحٌوانات األخرى المٌتة ،وتقوم بنهش لحومها ،وتؤتً علٌها وال تتركها إالّ
عظاما!! ...
وإضافة إلى هذا ،فإن للطٌور قدرة على الحساب ،بل وتستطٌع أن تباري فً عملٌة العدّ ،أو تتفوق على بعض األجناس البشرٌة
البدابٌة (مثل "الهوتنتوت" الذٌن ٌعانون صعوبة كبٌرة فً الع ّد حتى العدد خمسة) .وقد جاء فً تقرٌر كتبه "منروفوكس" (عالم
الحٌوان البرٌطانً الشهٌر) أنه فً إحدى التجارب قدمت للطٌور حبّات من القمح ،واحدة بعد األخرى ،وقد تبٌن أن كبلّ من
الؽراب النوحً والببؽاء ،مثبلٌ ،لتقط الحبّات الست األولى فقط  ،وٌُعرض عن السابعة لعلمه أنها مثب ّتة بالؽراء .وكان هذا من
أوضح األدلة على دقة هذه الطٌور على اإلحصاء حتى العدد سبعة ...وفً تجربة أخرى أكثر صعوبة الختبار القدرة على
اإلحصاءُ ،درب الحمام على أن ٌلتقط خمس حبّات من الذرة ،وعندما ت ّم تعلٌمه ذلك ،وُ ضعت ثبلث حباّت أمام كومة من القمح،
فما كان من الحمام الزاجل إال ّ أن سارع إلى التقاط الحبات الثبلث ثم تو ّجه إلى الكومة األخرى والتقط حبتٌن أخرٌٌن لٌكمل بهما
العدد إلى خمسة ( ... )89وإضافة إلى هذا ،فإن عالمة الممارسات المكتسبة األمرٌكٌة "إٌرٌنا بٌبربٌرج" (Irene
) Pepperbergكانت تمتلك ببؽا ًء أفرٌقٌا رمادٌا ،وكانت لدٌه قدرات مثٌرة للؽاٌة ،فهو ٌستطٌع التفرٌق بٌن مجموعة من
األعداد وربطها بكلمة من الكلمات ،عند الجواب على سإال من األسبلة .وإذا عُرضت علٌه مجموعة من المكعبات ذات األلوان
المختلفة ،وسُبل عن عدد المكعبات ال ُح ْمر فٌما بٌنهما ،فإن الببؽاء ٌجٌب الجواب الصحٌح (ٓ ... )9وهناك نوع من الطٌور ٌسمى
"سنورسكرٌك ٌ "Aphelocoma coerulescensقوم بتخزٌن الطعام مق ِّسما إٌاه إلى مجموعتٌن ،بحسب قابلٌة الطعام
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للحفظ ،مجموعة قصٌرة المدى مإلفة من الفواكه والحشرات ،ومجموعة طوٌلة المدى من الحبوب والجوز .أيْ إنه ٌتذكر لٌس
فقط مكان الحفظ ولكن أٌضا ً تارٌخه ونوع المادة المحفوظة وتارٌخ االستهبلك!!...
ٗ" .منطق الطٌر" عند الفالسفة والمتصوفة:
قبل أن نؽادر القسم الحالً ،نشٌر إلى أن موضوع "منطق الطٌر" شؽل العدٌد من الفبلسفة الكبلسٌكٌٌن والمتصوفة وؼٌرهم ،حتى
صاغ فٌه الشاعر الفارسً فرٌد الدٌن محمد العطار النٌسابوري (القرن الثانً عشر المٌبلدي) ملحمة شعرٌة ،التً انطلق فٌها من
"رســالة الطٌر" التً وضعها أبو علً الحسٌن بن عبد ّللا بن سٌنا (ت  ٕٗ1هـ) ،و"رســـالة الطٌر" التً وضعها أبوحامد
الؽزالً (ت ٓ٘ٓ٘ هـ) .وقد استعار العطار هذا التعبٌر من اآلٌة السادسة عشرة من سورة النملَ  :و َو ِر َ
ث ُسلَ ٌْ َمانُ دَ اوُ ودَ َو َقا َل ٌَا
أَ ٌُّ َها ال َّناسُ ُعلِّ ْم َنا مَنطِ قَ َّ
الطٌ ِْر َوأُوتٌِ َنا مِن ُك ِّل َشًْ ٍء إِنَّ َه َذا لَه َُو ْال َفضْ ُل ْالم ُِبٌنُ ( . )ٔٙو"منطق الطٌر" لفرٌد الدٌن محمد العطار
ٌ
منظومة رمزٌة ،موضوعها هو بحث الطٌور ،والطٌور هنا ترمز إلً السالكٌن من أهل الصوفٌة ...ووفقا للتقلٌد األدبً
عبارة عن
الفارسً ،استهل العطار كتابه بالمناجاة ومدح الخلفاء األربعة بعدما مدح الرسول  .وفً هذا المدح إشارة واضحة إلى انتمابه
إلى المذهب السُنً .ثم ذ ّم الشاعر تعصّب أهل المذاهب اإلسبلمٌة ،وختم مقدمته بالقول فً شفاعة النبً  من أجل أمته...
وعرؾ "منطق الطٌر"  -لفرٌد الدٌن العطار  -شهرة واسعة تخطت بسرعة حدود ببلد الفرس ،و ُنقلت إلى األردٌة والتركٌة قبل
أن تترجم إلى الفرنسٌة واإلنجلٌزٌة ...وقد وصلت فً مرحلة متؤخرة إلى العالم العربً فً ترجمة متقنة من وضع بدٌع محمد
جمعة ،وصدرت فً القاهرة عام ٘ٔ71م  ،وفً بٌروت عام ٔ717م ) … (91وعموما ،فلسنا من أهل الرمزٌة فً األدب ،وال
من الذٌن ٌجرّون بعض اآلٌات القرآنٌة أو القصص القرآنً إلى الرمزٌة ،ولذلك نتوقؾ عند هذا القدر من المعلومات...

 .7القسم الخامس :الطــٌر فً أمــثال القـــرآن الكرٌم
اّلِل َف َكؤ َ َّن َما َخرَّ م َِن ال َّس َماء َف َت ْخ َطفُ ُه َّ
ٌِق{ٖٔ}
ٌِن ِب ِه َو َمن ٌُ ْش ِركْ ِب َّ ِ
ّلِل َؼٌ َْر ُم ْش ِرك َ
ُ ح َن َفاء ِ َّ ِ
ان َسح ٍ
الط ٌْ ُر أَ ْو َته ِْوي ِب ِه الرِّ ٌ ُح فًِ َم َك ٍ
[سورة الحج]
ٔ .أمثال القرآن وأهدافها:
 ...وهذه
األمثال فى القرآن الكرٌم كثٌرة ومنتشرة فى سور عدٌدة ،تابعها "معجم األعبلم والموضوعات فى القرآن الكرٌم")
األمثال القرآنٌة جاءت على خمسة أوجه ،حصرها ٌحٌى القٌروانً (فً كتابه "التصارٌؾ لتفسٌر القرآن مما اشتبهت أسمابه
آن َعلَى َج َب ٍل لَّ َرأَ ٌْ َت ُه َخاشِ عا ً
وتصرفت معانٌه") (ٖ ، )9فٌما ٌلً :األمثال بمعنى األشباه ،مثل قول ّللا تعالى :لَ ْو أَ َ
نز ْل َنا َه َذا ْالقُرْ َ
ُون{ٕٔ}[ سورة الحشر] .فقوله تعالى نضربهاٌ عنى نشبهها...
اس لَ َعلَّ ُه ْم ٌَ َت َف َّكر َ
ّللا َوت ِْل َ
ص ِّدعا ً مِّنْ َخ ْش ٌَ ِة َّ ِ
ُّم َت َ
ك ْاألَ ْم َثا ُل َنضْ ِر ُب َها لِل َّن ِ
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[سورة النور]ٌ ،عنً سُنن العذاب فى األمم الخالٌة ...األمثال للعبرة ،ومنها قول ّللا تعالى :إِنْ ه َُو إِ َّال َع ْب ٌد أَ ْن َعمْ َنا َعلَ ٌْ ِه َو َج َع ْل َناهُ
َم َثبلً لِّ َبنًِ إِسْ َرابٌِ َل{[ }٘7سورة الزخرؾ]ٌ ،عنً عبرة ،والضمٌر هنا عابد على عٌسى  ... األمثال بمعنى العذاب ،ومنها
ض َر ْب َنا َل ُه ْاألَ ْم َثا َل َو ُك ّبلً َتبَّرْ َنا َت ْت ِبٌراً{[ }ٖ7سورة الفرقان]ٌ ،عنى وصفنا له العذاب ،وأنه نازل بهم فى
قول ّللا تعالىَ  :و ُك ّبلً َ
َ
الدنٌاٌ ،عنً األمم الخالٌة  ...وتؤتً اآلمثال ،أٌضا ،بمعنى الذكر ،كما ورد فى قوله تعالىَ ... :ما َذا أ َرا َد َّ
ّللاُ ِب َه َذا َم َثبلً}ٖٔ{ ...
[سورة المدثر] ...
وقد أورد القرآن الكرٌم األمثال لٌقرّب بها المعنى إلى المتلقٌن ،أيْ الناس ،وقد قسّمها سٌد قطب (فى كتابه "التصوٌر الفنً فى
القرآن") (ٗ )9قسمٌن :معانى ذهنٌة ومعانى نفسٌة .أما المعانى الذهنٌة فٌعرضها القرآن بصورة حٌة محسوسة ،ومن النماذج التً
ٌِن َك َّذبُواْ
عرض لها :استحالة قبول الكفار فى الجنة ،فعبّر القرآن بإعجازه البلٌػ فى صورة فنٌة رابعة ،فقال ّللا تعالى  :إِنَّ الَّذ َ
ٌِن {ٓٗ}
ك َنجْ ِزي ْالمُجْ ِرم َ
ون ْال َج َّن َة َح َّتى ٌَ ِل َج ْال َج َم ُل فًِ َس ِّم ْال ِخٌَاطِ َو َك َذ ِل َ
ِبآ ٌَا ِت َنا َواسْ َت ْك َبرُو ْا َع ْن َها الَ ُت َف َّت ُح لَ ُه ْم أَب َْوابُ ال َّس َماء َوالَ ٌْد ُخلُ َ
[سورة األعراؾ] .وبهذا ٌرسم القرآن لنا صورة إنسان ٌمسك بحمل ؼلٌظ "الجمل" ،وٌحاول أن ٌدخله فى فتحة إبرة " َسم الخٌاط
" ،فهل ٌمكن ذلك ؟ ٌستحٌل بالطبع ،فتخٌل أنت ذلك لتفهم استحالة دخول الكفار الجنة ...ومن المعانى النفسٌة التً قرّبها ّللا
للناس بؤمثال ضربها فى القرآن الكرٌم حال المإمن الذى لم ٌستقر اإلٌمان فى قلبه ،فهو متزعزع العقٌدة راؼب فى الدنٌا ،فٌقول:
صا َب ُه َخ ٌْ ٌر ْ
ك ه َُو
ّللا َعلَى َحرْ ٍ
ب َعلَى َوجْ ِه ِه َخسِ َر ال ُّد ْن ٌَا َو ْاآلخ َِر َة َذلِ َ
صا َب ْت ُه ِف ْت َن ٌة ان َقلَ َ
اط َمؤَنَّ ِب ِه َوإِنْ أَ َ
ؾ َفإِنْ أَ َ
اس َمن ٌَعْ ُب ُد َّ َ
َ وم َِن ال َّن ِ
ْال ُخسْ َرانُ ْالم ُِبٌنُ {ٔٔ} [سورة الحج]...
(ٕ)9

ٕ" .الطٌر" كمثل فً القرآن الكرٌم:
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اّلِل َف َكؤ َ َّن َما َخرَّ م َِن ال َّس َماء َف َت ْخ َطفُ ُه َّ
الط ٌْ ُر أَ ْو
ٌِن ِب ِه َو َمن ٌُ ْش ِركْ ِب َّ ِ
ّلِل َؼٌ َْر ُم ْش ِرك َ
جاء المثل المتعلق بالطٌر فى قول ّللا تعالىُ  :ح َن َفاء ِ َّ ِ
ٌِق{ٖٔ}[ سورة الحج] ...وهو تصوٌر لحال المشرك الذي فضل األموال واألنصار والمناصب على
ان َسح ٍ
َته ِْوي ِب ِه الرِّ ٌ ُح فًِ َم َك ٍ
اإلٌمان ،فكؤنه شخص سقط من السماء ،فخطفته الطٌر ،أو أذرته الرٌح...
وفٌما ٌلى نبذة عن أقوال المفسرٌن فى هذا المثل ،وهذه اآلٌة الكرٌمة ..من المفسرٌن القدامى ،ابن جرٌر الطبري الذي ذهب (فى
تفسٌره "جامع البٌان") (٘ )9إلى القول بخطؾ الطٌر للمشرك فى الهواء ،وهو ٌخ ّر من السماء ،فقال :فهكذا مثل المشرك باّلِل فى
بُعده من ربّه ومن إصابة الحق ،كبُعد هذا الواقع من السماء إلى األرض ،أو كهبلك من اختطفته الطٌر منهم فى الهواء...
وقال جار ّللا الزمخشري (فً تفسٌره "الكشاؾ") (ٌ : )9ٙجوز أن ٌكون هذا التشبٌه من المركب والمفرق بؤن صوّ ر حال
بصورة من خ ّر من السماء فاختطفته الطٌر فتفرّق مزعا فى حواصلها ،أو عصفت به الرٌح حتى هوت به فى بعض المطاوح
البعٌدة ،وإن كان مفرقا .فقد شبه اإلٌمان فى علوه بالسماء ،والذي ترك اإلٌمان وأشرك باّلِل بالساقط من السماء واألهواء التً
تتوزع أفكاره بالطٌر المختطفة ،والشٌطان الذى ٌطوح به فً وادي الضبللة بالرٌح التً تهوي بما عصفت به فً بعض المهاوي
المتلفة ...وقد نقل الفخر الرازي (فً تفسٌره "مفاتٌح الؽٌب") ( )97قول الزمخشري الذي أوردناه ولم ٌفصّل فً اآلٌة ،كعادته فً
تفسٌره ،وكذلك فعل أبو حٌان (فً تفسٌره "البحر المحٌط") (... )98
وفً تفسٌره "الجامع ألحكام القرآن"ٌ ،قول القرطبً ( : )99ومن ٌشرك باّلِل فكؤنما خر من السمآء  ،أيْ هو ٌوم القٌامة بمنزلة
من ال ٌملك ل نفسه نفعا وال ٌرفع عن نفسه خٌرا وال عذابا ،فهو بمنزلة من خ ّر من السماء ،فهو ال ٌقدر أن ٌدفع نفسه فتخطفه
الطٌر ،أيْ تقطعه بمخالبها .وقٌل هذا عند خروج روحه وصعود المبلبكة بها إلى سماء الدنٌا فبل ٌفتح لها ،فٌرمى بها إلى
اآلرض ،كما فً حدٌث البراء...
(ٓٓٔ)
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
أوج
وٌقول أبو السعود (فً تفسٌره "إرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا الكتاب الكرٌم")
 :فكؤن َما خرَّ م َِن ٱل َّس َماء ألنه مُسْ قط من ِ
فتخ َّطفه بفتح الخاء وتشدٌد َّ
اإلٌمان إلى حضٌض الكفرَ  ،ف َت ْخ َطفُ ُه َّ
ٱلط ٌْ ُر ،فإنَّ األهواء المُردٌ َة ِّ
أفكاره .وقُرىء َ 
اء.
توز ُع
َ
الط ِ
ِ
َّ
ان
وبكسر الخاء
والطاء ،وبكسر ال َّتا ِء مع كسرهما ،وأصلُهما َ ت ْختطفُه .أَ ْو َته ِْوى ِب ِه ٱلرٌّ ُح :أيْ ُتسقطه وتقذفُه ،فِى َم َك ٍ
ِ
ْ
هلكت نفسُه هبلكا ً َشبـٌها ً بهبلكِ أح ِد
طو َح به فً الضَّبللةِ ...فٌكون المعنى :و َمن ٌُشرك باّلِل فقد
ٌطان قد َّ
ٌِق :بعٌدٍ ،فإنَّ ال َّش َ
َسح ٍ
الهالكٌن هنا.
َ
ومن المفسرٌن المحدثٌن محمد الطاهر بن عاشور الذي لم ٌؤت بجدٌد (فً تفسٌره "التحرٌر والتنوٌر") (ٔٓٔ) فى تفسٌر اآلٌة التى
ٌضرب فٌها ّللا مثبل للمشترك بالشخص الذى ٌسقط فى الجو من ع ًل فتتخطفه الطٌر وتمزقه ،أو تذهب به الرٌح إلى مكان ال
ٌعرؾ الناس عنه شٌبا  ...وكذلك محمد متولى الشعراوي الذي ٌقول (فً تفسٌره "خواطر") (ٕٓٔ)  ... :وتلحظ أن (خرَّ)
(المذكورة فً اآلٌة) ترتبط بارتفاع بعٌد ،بحٌث ال تستطٌع قوة أنْ تحمٌه ،أو تمنعه ،ال بذاته وال بؽٌره ،وقبل أنْ ٌصل (هذا
الشخص) إلى األرض تتخطفه الطٌر ،فإنْ لم تتخطفه تهوي به الرٌح فً مكان بعٌد وتتبلعب به ،فهو هالك هالك ال محال َة ،ولو
كانت واحدة من هذه الثبلث لكانت كافٌة .وعلى العاقل أنْ ٌتؤمل مؽزى هذا التصوٌر القرآنً فٌحذر هذا المصٌر ،فهذه حال َمنْ
أشرك باّلِل ،فإنْ أخذتَ الصورة على أنها تشبٌه حالة بحالة ،فها هى الصورة أمامك واضحة ،وإنْ أردتَ تفسٌرا آخر ٌُوضِّح
أجزاءها :فالسماء هى اإلسبلم ،والطٌر هى الشهوات ،والرٌح هى رٌح الشٌطانٌ ،تبلعب به هنا وهناك .فؤيُّ ضٌاع بعد هذا؟!
الخالصة العامة واالستنتاجات:
سخرات" متخذا من اآلٌة أَلَ ْم ٌَ َر ْو ْا إِلَى َّ
تناول القسم اآلول فً البحث الحالً "الطٌر ال ُم ّ
ت فًِ َج ِّو ال َّس َماء َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ
الطٌ ِْر ُم َس َّخ َرا ٍ
إِالَّ ّ
ون ([  )17سورة النحل] أساسا له .وقدم موجزا لبعض الجوانب العلمٌة التً تتضمنها اآلٌة،
ك َآل ٌَا ٍ
ت لِّ َق ْو ٍم ٌ ُْإ ِم ُن َ
ّللا ُ إِنَّ فًِ َذلِ َ
فاّلِل سبحانه هو الخالق العظٌم الذي هٌؤ لكل مخلوق ما ٌٌسر له حٌاته ،وهو سبحانه الذي سخر كل مخلوق لما خلقه له ...والطٌر
من المخلوقات التً تتضمن العدٌد من "اآلٌات" الدالة على قدرة ّللا وإبداعه فً الخلق ،وهى التً سخر لها ّللا من التراكٌب
واإلمكانات الذاتٌة ما مكنها من ممارسة حٌاتها وأنشطها المعٌشٌة فً ٌسر وسهولة .إضافة إلى تقدٌم الدلٌل العلمً على "إمساك
السماء" حٌث ال ٌستطٌع اإلنسان أن ٌتصور كٌؾ ٌتم إمساك الطٌر فً السماء ،إمساك ٌجب أالّ ٌعزوه المإمن إلى أسباب بٌبٌة،
بل إلى مسبب هذه األسبابّ ،للا سبحانه وتعالى...
َ
َّ
ت َو ٌَ ْق ِبضْ َن َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِ َّال الرَّ حْ َمنُ إِن ُهَّ
َّ
َ
َ
َ
َ
صا فا ٍ
وتناول القسم الثانً "الطٌر الصافات" متخذا من اآلٌة أ َول ْم ٌَ َر ْوا إِلى الطٌ ِْر ف ْوق ُه ْم َ
ِب ُك ِّل َشًْ ٍء بَصِ ٌ ٌر ([ )ٔ7سورة الملك] أساسا له .ال ٌمكن ألي طابر أن ٌكون قد خلق نفسه بهذا التصمٌم ،ولٌس لدى الطابر أٌة
معلومة عن الدٌنامٌكٌة الهوابٌة ،وال ٌستطٌع أن ٌضع جناحا مختلفا لنفسه حتى لو أراد ذلك ،وال ٌمكن أن ٌكون هذا التصمٌم
نتٌجة لصدفة عمٌاء ،فهذا ال ٌصدقه عاقل ..إنه ببل شك صنعة خالق مبدع ...إنه خلق ّللا ...وهذه اآلٌة الكرٌمة تنبّه الناس إلى
عجٌبة من عجابب الطٌر ،وهى أعجب نمط من أنماط طٌرانه وٌسمى "الصؾ" ،واآلٌة تدعو عموما ً إلى التؤمل فً عجابب
الخلق ،وأخذ العبرة ،وتعلم الدرس ،ومحاكاة الطابر فٌما ٌعود على اإلنسان بالخٌر والسعادة فً الدنٌا ...كما تدعو الملحدٌن
والمكذبٌن لرسالة اإلسبلم عموماً ،أن ٌنظروا وٌتؤملوا فً إعجاز الخلق الذي ال ٌمكن أن ٌؤتً به إالّ ّللا تعالى...
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ض َوا َّ
ت ُك ٌّل َق ْد
صا َّفا ٍ
ّللا ٌُ َس ِّب ُح لَ ُه َمن فًِ ال َّس َم َاوا ِ
لط ٌْ ُر َ
ت َو ْاألَرْ ِ
وتناول القسم الثالث "الطٌر المسبحات" متخذا من اآلٌة أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ
ٌح ُه َو َّ
ون (ٔٗ) [ سورة النور] أساسا له .إن لكل نوع من أنواع الحٌوانات ،ومنها الطٌور ،لؽة
ّللا ُ َعلٌِ ٌم ِب َما ٌَ ْف َعلُ َ
ص َبل َت ُه َو َتسْ ِب َ
َعلِ َم َ
ٌتفاهم بها األفراد الذٌن ٌنتمون إلٌه ،ولؽة الحٌوان أو الطٌر ٌسمعها اإلنسان عموما ،ولكن ّللا تعالى ٌُلهم من ٌشاء من عباده
فهمها ،كما فهّمها سٌدنا سلٌمان  كمعجزة خاصة به ،أو خارقة تخالؾ مؤلوؾ البشر ...وإضافة إلى ذلك فإنّ أؼلب البشر ال
ٌفقهون تسبٌح الموجودات ،ولكن هذا ال ٌمنع أن ٌفقهها بعض العارفٌن الذٌن ارتبطت أرواحهم بحقابق الموجودات ،فلمسوا تسبٌح
الكابنات عامة ،بالبصٌرةّ ،
واطلعوا على تقدٌسها ّّلِل سبحانه .وكون العلم لم ٌتوصل بعد إلى تقدٌم الدلٌل العلمً على هذه الحقٌقة،
فإن هذا ال ٌعد دلٌبل على نفٌها ،فوظٌفة العلم هى اإلثبات فقط ،ولٌس للعلم حق "النفً" أو اإلنكار ...فكٌؾ ٌنكر اإلنسان أن تكون
الطٌور مسبّحة بحمد ّللا ،وكٌؾ ال ٌصدق اإلنسان أن الطٌور تسبّح ّللا على الحقٌقة (تسبٌح مقال) ولٌس تسبٌح داللة (تسبٌح
حال)...؟!!
ُ
َ
َّ
ِّ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
قَ
وتناول القسم الرابع "الطٌر المبٌنات" متخذا من اآلٌة َ و َو ِرث ُسل ٌْ َمانُ َداوُ ودَ َوقا َل ٌَا أ ٌُّ َها الناسُ ُعل ْمنا مَنطِ الطٌ ِْر َوأوتٌِنا مِن ك ِّل
َشًْ ٍء إِنَّ َه َذا لَه َُو ْال َفضْ ُل ْالم ُِبٌنُ ([ )ٔٙسورة النمل] أساسا له .إذا كان علماء اللؽة ٌقولون إن ال َب ٌَانُ هو ما بٌّـن به الشا من
الداللة وؼٌرها ،وٌعرفون "المنطق" بؤنه آلة قانونٌة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطؤ فً الفكر ،فإن علماء السلوك وعلماء
األعصاب وؼٌرهم ،استطاعوا ،وبعد بحث وجهد كبٌرٌن ،أن ٌكتشفوا أن الطٌر ٌتمتع بقدرة عقلٌة كبٌرة ال تقل عن قدرة وذكاء
المخلوقات الذكٌة بما فٌها اإلنسان .وأثبتت المشاهدات ما لدى الطٌور من ذكاء وفطنة وقدرة على التعلم والتدرب ،بل ومستوى
من التفكٌر والتحلٌل ،بل وقدرة ملحوظة فً عملٌة العدّ ،تتفوق بها على بعض األجناس البشرٌة البدابٌة ...ومن المصطلحات
والتعبٌرات التً وضعها العلماء لبحوثهم على القدرات الذهنٌة للطٌر" :قدرات اإلدراك ذات العبلقة باستخدام األدوات""...ثقافة
تكنولوجٌا األدوات""...تقنٌة تبادل المعلومات" ...إن كل هذه الحقابق العلمٌة ٌمكن تلخٌصها فً مصطلح واحد ذكره ّللا تعالى فً
كتابه المبٌن ،وهو "منطق الطٌر" ،مصطلح بالػ الدقة من الناحٌة العلمٌة لوصؾ هذه القدرات العقلٌة والفكرٌة!! ...
َ
َّ
َّ
َ
َ
اّلِل فكؤن َما
ٌِن ِب ِه َو َمن ٌُ ْش ِركْ ِب ِ
ّلِل َؼٌ َْر ُم ْش ِرك َ
وأما القسم األخٌر فقد تناول "الطٌر فً أمثال القرآن الكرٌم" متخذا من اآلٌة ُ ح َن َفاء ِ َّ ِ
َخرَّ م َِن ال َّس َماء َف َت ْخ َطفُ ُه َّ
ٌِق{ٖٔ}[ سورة الحج] أساسا له .ذهب الكثٌر من المفسرٌن إلى أن
ان َسح ٍ
الط ٌْ ُر أَ ْو َته ِْوي ِب ِه الرِّ ٌ ُح فًِ َم َك ٍ
ّ
تخطؾ الطٌر (عموم الطٌر) لهذا الشخص المشرك (الذي تشٌر إلٌه اآلٌة) إنما ٌحدث فى الجو ،قبل أن ٌهبط إلى األرض ،ولكننا
نضٌؾ هنا فهما جدٌدا ٌتلخص فً أن هذا المثل القرآنً ٌحتوي تشبٌها مركبا ،فقد صوّ ر القرآن الكرٌم الشخص المشرك فى
شركه كالمتردي فً مهاوي الهبلك ،فإما أن ٌتوزع جسده ممزقا فً حواصل الطٌر الكواسر أو الجوارح ( (Raptors= Bird
 ، of preyفبل ٌمكن أن نجد لجسده أثرا ،أو أن سقوطه ٌحصل فً واد سحٌق ال ٌصل إلٌه أحد ،فبل نجد لجثته أثرا ...وأما
تخطؾ الطٌر لجسد الساقط من السماء ،فبل ٌستطٌعه عموم الطٌر ،فالمشاهد المعاٌن عبر الزمان هو تمزٌق الطٌر الجارح لجسم
الكابن الحً بعد هبوطه على سطح األرض ،سواء مات هذا الكابن الحً من أثر السقوط  ،أم لم ٌمت بعد ،فالطٌور الجوارح تقوم
بتقطٌع جسده ،أو جثته ،إربا إربا ،وتؤكله قطعة قطعة  ...نعم ..إنه منظر مرعب وتصوٌر مخٌؾ ،ولكنه ٌلٌق بالمشرك الذي
رفض اإلٌمان باّلِل الواحد األحد !!...

 .8الخالصة العامة واالستنتاجات
سخرات" متخذا من اآلٌة أَلَ ْم ٌَ َر ْو ْا إِلَى َّ
تناول القسم اآلول فً البحث الحالً "الطٌر ال ُم ّ
ت فًِ َج ِّو ال َّس َماء َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ
الطٌ ِْر ُم َس َّخ َرا ٍ
إِالَّ ّ
ون ([  )17سورة النحل] أساسا له .وقدم موجزا لبعض الجوانب العلمٌة التً تتضمنها اآلٌة،
ك َآل ٌَا ٍ
ت لِّ َق ْو ٍم ٌ ُْإ ِم ُن َ
ّللا ُ إِنَّ فًِ َذلِ َ
فاّلِل سبحانه هو الخالق العظٌم الذي هٌؤ لكل مخلوق ما ٌٌسر له حٌاته ،وهو سبحانه الذي سخر كل مخلوق لما خلقه له ...والطٌر
من المخلوقات التً تتضمن العدٌد من "اآلٌات" الدالة على قدرة ّللا وإبداعه فً الخلق ،وهى التً سخر لها ّللا من التراكٌب
واإلمكانات الذاتٌة ما مكنها من ممارسة حٌاتها وأنشطها المعٌشٌة فً ٌسر وسهولة .إضافة إلى تقدٌم الدلٌل العلمً على "إمساك
السماء" حٌث ال ٌستطٌع اإلنسان أن ٌتصور كٌؾ ٌتم إمساك الطٌر فً السماء ،إمساك ٌجب أالّ ٌعزوه المإمن إلى أسباب بٌبٌة،
بل إلى مسبب هذه األسبابّ ،للا سبحانه وتعالى...
َ
َّ
ت َو ٌَ ْق ِبضْ َن َما ٌُ ْمسِ ُكهُنَّ إِ َّال الرَّ حْ َمنُ إِن ُهَّ
َّ
َ
َ
صا فا ٍ
وتناول القسم الثانً "الطٌر الصافات" متخذا من اآلٌة أ َول ْم ٌَ َر ْوا إِلى الطٌ ِْر َف ْو َق ُه ْم َ
ِب ُك ِّل َشًْ ٍء بَصِ ٌ ٌر ([ )ٔ7سورة الملك] أساسا له .ال ٌمكن ألي طابر أن ٌكون قد خلق نفسه بهذا التصمٌم ،ولٌس لدى الطابر أٌة
معلومة عن الدٌنامٌكٌة الهوابٌة ،وال ٌستطٌع أن ٌضع جناحا مختلفا لنفسه حتى لو أراد ذلك ،وال ٌمكن أن ٌكون هذا التصمٌم
نتٌجة لصدفة عمٌاء ،فهذا ال ٌصدقه عاقل ..إنه ببل شك صنعة خالق مبدع ...إنه خلق ّللا ...وهذه اآلٌة الكرٌمة تنبّه الناس إلى
عجٌبة من عجابب الطٌر ،وهى أعجب نمط من أنماط طٌرانه وٌسمى "الصؾ" ،واآلٌة تدعو عموما ً إلى التؤمل فً عجابب
الخلق ،وأخذ العبرة ،وتعلم الدرس ،ومحاكاة الطابر فٌما ٌعود على اإلنسان بالخٌر والسعادة فً الدنٌا ...كما تدعو الملحدٌن
والمكذبٌن لرسالة اإلسبلم عموماً ،أن ٌنظروا وٌتؤملوا فً إعجاز الخلق الذي ال ٌمكن أن ٌؤتً به إالّ ّللا تعالى...

164

إشارات علوية لوالهح أهة الطير في القرآى الكرين( ...كارم السيد غنين)

ض َوا َّ
ت ُك ٌّل َق ْد
صا َّفا ٍ
ّللا ٌُ َس ِّب ُح لَ ُه َمن فًِ ال َّس َم َاوا ِ
لط ٌْ ُر َ
ت َو ْاألَرْ ِ
وتناول القسم الثالث "الطٌر المسبحات" متخذا من اآلٌة أَلَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ
ٌح ُه َو َّ
ون (ٔٗ) [ سورة النور] أساسا له .إن لكل نوع من أنواع الحٌوانات ،ومنها الطٌور ،لؽة
ّللا ُ َعلٌِ ٌم ِب َما ٌَ ْف َعلُ َ
ص َبل َت ُه َو َتسْ ِب َ
َعلِ َم َ
ٌتفاهم بها األفراد الذٌن ٌنتمون إلٌه ،ولؽة الحٌوان أو الطٌر ٌسمعها اإلنسان عموما ،ولكن ّللا تعالى ٌُلهم من ٌشاء من عباده
فهمها ،كما فهّمها سٌدنا سلٌمان  كمعجزة خاصة به ،أو خارقة تخالؾ مؤلوؾ البشر ...وإضافة إلى ذلك فإنّ أؼلب البشر ال
ٌفقهون تسبٌح الموجودات ،ولكن هذا ال ٌمنع أن ٌفقهها بعض العارفٌن الذٌن ارتبطت أرواحهم بحقابق الموجودات ،فلمسوا تسبٌح
الكابنات عامة ،بالبصٌرةّ ،
واطلعوا على تقدٌسها ّّلِل سبحانه .وكون العلم لم ٌتوصل بعد إلى تقدٌم الدلٌل العلمً على هذه الحقٌقة،
فإن هذا ال ٌعد دلٌبل على نفٌها ،فوظٌفة العلم هى اإلثبات فقط ،ولٌس للعلم حق "النفً" أو اإلنكار ...فكٌؾ ٌنكر اإلنسان أن تكون
الطٌور مسبّحة بحمد ّللا ،وكٌؾ ال ٌصدق اإلنسان أن الطٌور تسبّح ّللا على الحقٌقة (تسبٌح مقال) ولٌس تسبٌح داللة (تسبٌح
حال)...؟!!
ُ
َ
َّ
ِّ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
قَ
وتناول القسم الرابع "الطٌر المبٌنات" متخذا من اآلٌة َ و َو ِرث ُسل ٌْ َمانُ َداوُ ودَ َوقا َل ٌَا أ ٌُّ َها الناسُ ُعل ْمنا مَنطِ الطٌ ِْر َوأوتٌِنا مِن ك ِّل
َشًْ ٍء إِنَّ َه َذا لَه َُو ْال َفضْ ُل ْالم ُِبٌنُ ([ )ٔٙسورة النمل] أساسا له .إذا كان علماء اللؽة ٌقولون إن ال َب ٌَانُ هو ما بٌّـن به الشا من
الداللة وؼٌرها ،وٌعرفون "المنطق" بؤنه آلة قانونٌة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطؤ فً الفكر ،فإن علماء السلوك وعلماء
األعصاب وؼٌرهم ،استطاعوا ،وبعد بحث وجهد كبٌرٌن ،أن ٌكتشفوا أن الطٌر ٌتمتع بقدرة عقلٌة كبٌرة ال تقل عن قدرة وذكاء
المخلوقات الذكٌة بما فٌها اإلنسان .وأثبتت المشاهدات ما لدى الطٌور من ذكاء وفطنة وقدرة على التعلم والتدرب ،بل ومستوى
من التفكٌر والتحلٌل ،بل وقدرة ملحوظة فً عملٌة العدّ ،تتفوق بها على بعض األجناس البشرٌة البدابٌة ...ومن المصطلحات
والتعبٌرات التً وضعها العلماء لبحوثهم على القدرات الذهنٌة للطٌر" :قدرات اإلدراك ذات العبلقة باستخدام األدوات""...ثقافة
تكنولوجٌا األدوات""...تقنٌة تبادل المعلومات" ...إن كل هذه الحقابق العلمٌة ٌمكن تلخٌصها فً مصطلح واحد ذكره ّللا تعالى فً
كتابه المبٌن ،وهو "منطق الطٌر" ،مصطلح بالػ الدقة من الناحٌة العلمٌة لوصؾ هذه القدرات العقلٌة والفكرٌة!! ...
َ
َّ
َّ
َ
َ
اّلِل فكؤن َما
ٌِن ِب ِه َو َمن ٌُ ْش ِركْ ِب ِ
ّلِل َؼٌ َْر ُم ْش ِرك َ
وأما القسم األخٌر فقد تناول "الطٌر فً أمثال القرآن الكرٌم" متخذا من اآلٌة ُ ح َن َفاء ِ َّ ِ
َخرَّ م َِن ال َّس َماء َف َت ْخ َطفُ ُه َّ
ٌِق{ٖٔ}[ سورة الحج] أساسا له .ذهب الكثٌر من المفسرٌن إلى أن
ان َسح ٍ
الط ٌْ ُر أَ ْو َته ِْوي ِب ِه الرِّ ٌ ُح فًِ َم َك ٍ
ّ
تخطؾ الطٌر (عموم الطٌر) لهذا الشخص المشرك (الذي تشٌر إلٌه اآلٌة) إنما ٌحدث فى الجو ،قبل أن ٌهبط إلى األرض ،ولكننا
نضٌؾ هنا فهما جدٌدا ٌتلخص فً أن هذا المثل القرآنً ٌحتوي تشبٌها مركبا ،فقد صوّ ر القرآن الكرٌم الشخص المشرك فى
شركه كالمتردي فً مهاوي الهبلك ،فإما أن ٌتوزع جسده ممزقا فً حواصل الطٌر الكواسر أو الجوارح ( (Raptors= Bird
 ، of preyفبل ٌمكن أن نجد لجسده أثرا ،أو أن سقوطه ٌحصل فً واد سحٌق ال ٌصل إلٌه أحد ،فبل نجد لجثته أثرا ...وأما
تخطؾ الطٌر لجسد الساقط من السماء ،فبل ٌستطٌعه عموم الطٌر ،فالمشاهد المعاٌن عبر الزمان هو تمزٌق الطٌر الجارح لجسم
الكابن الحً بعد هبوطه على سطح األرض ،سواء مات هذا الكابن الحً من أثر السقوط  ،أم لم ٌمت بعد ،فالطٌور الجوارح تقوم
بتقطٌع جسده ،أو جثته ،إربا إربا ،وتؤكله قطعة قطعة  ...نعم ..إنه منظر مرعب وتصوٌر مخٌؾ ،ولكنه ٌلٌق بالمشرك الذي
رفض اإلٌمان باّلِل الواحد األحد !!...
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[ ]17العمادي محمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود :مرجع سابق.
[ ]17محمد بن علً بن محمد بن عبد ّللا الشوكانً الٌمنً :مرجع سابق.
[ٓ ]7شهاب الدٌن محمود بن عبد ّللا الحسٌنً األلوسً :مرجع سابق.
[ٔ ]7محمد الطاهر بن عاشور :مرجع سابق.
[ٕ ]7محمد متولً الشعراوي :مرجع سابق.
ٌازٌر" (ٔ7ٕٗ-ٔ717م) تفسٌره "حق دٌنً قرآن دٌلً" ،أيْ " :دٌن الحق ،ولؽة القرآن" ،إستانبول.ٔ7ٖٙ ،
[ٖ ]7محمد حمدي ِ
ٗ..ٖٖ77/
[ٗ ) 7ٗ( ]7الدكتور /عرفان ٌلماز" :الهدهد ..الطابر الذكً" .مجلة "حراء" ،ترجمه من التركٌة :مصطفى حمزة ،العدد (ٖٗ)،
ٖٕٔٓم.
[٘ ]7أحمد على السعدنً" :فن الدعوة فً قصة سلٌمان والنملة" .دار اإلٌمان للطبع والنشر والتوزٌع باإلسكندرٌة ،طٔ ،
ٕٕٓٓم.
[ ]7ٙفانس باكارد" :الجانب اإلنسانً عند الحٌوان" .ترجمة :سعد الؽزالً .دار الفكر العربً بالقاهرة .سلسلة األلؾ كتاب
( ، )ٕ7ٙبدون سنة النشر ،بتص ّرؾ.
[ ]71أمجد الجباس" :هل الذكاء قاصر على البشر وحدهم ؟" .مجلة الجزٌرة بالسعودٌة ،العدد (ٕٓٓٗ ،)7ٙم.
[ ]77نقبل عن صحٌفة "الشعب" الٌومٌة الصٌنٌة ،النسخة العربٌة" :أنثى الؽراب تتحدث ذكاء البشر" ،بتارٌخ ٕٕٕٔٓٓ/7/م.
[ ]77فانس باكارد :مرجع سابق.
[ٓ ]7حمدي الراشديَ " :من علم الحٌوان ما لم ٌعلم؟" .منشور على الموقع اإللكترونً .http://www.alzakera.eu
[ٔ ]7محمود الزٌباوي" :منطق الطٌر" .ملحق جرٌدة النهار  -بٌروت .منشور على موقع اإلمبراطور اإللكترونً ،بتارٌخ ٖٔ
سبتمبر ٕٓٓ1م.
[ٕ ]7الدكتور /عبدالصبور مرزوق" :معجم األعبلم والموضوعات فً القرآن الكرٌم" .دار الشروق /طٔٔ77٘ ،م.
[ٌٖ ]7حٌى بن سبلم القٌروانً" :التصارٌؾ لتفسٌر القرآن مما اشتبهت أسمابه وتصرفت معانٌه" .تقدٌم وتحقٌق هند شلبً.
الشركة التونسٌة للتوزٌع ٔ717 ،م.
[ٗ ]7سٌد قطب" :التصوٌر الفنً فى القرآن" ،دار الشروق ،طٕٓٓٗ ،ٔ1م .
[٘ ]7أبو جعفر محمد بن جرٌر الطبري :مرجع سابق.
[ ]7ٙجار ّللا الزمخشري :مرجع سابق.
[ ]71الفخر الرازي :مرجع سابق.
[ ]77أبو حٌان :مرجع سابق.
[ ]77أبو عبد ّللا محمد بن أحمد بن أبً بكر بن فرح األنصاري الخزرجً شمس الدٌن القرطبً :مرجع سابق.
العمادي محمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود :مرجع سابق.
[ٓٓٔ]
محمد الطاهر بن عاشور :مرجع سابق.
[ٔٓٔ]
محمد متولى الشعراوي :مرجع سابق.
[ٕٓٔ]

ٌسمح باالقتباس واالستشهاد بالبحث وبؤجزاء منه مع االستشهاد به كما مدون فً هامش الصفحة األولى من هذا البحث (مع ذكر المإلؾ
والمجلة) .كما ٌسمح بالطباعة والتوزٌع عدا التوزٌع التجاري.
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