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 :مقدمــة

ن في ـة علي التبايـم الدالـرآن الكريـات القـاه من آيـو ما لمسنـهذا الموضوع ـا لهـمدخلن

ـ ـاث في األحيـبحا ذلك بنتائج األـر وربطنـة خاصة في البشـت جميعها وبصفـاالمخلوق ة ـاء الجزيئي

ر ـن األرض والزرع والثمـرأ في تبايـفنق. رآن الكريم ـالعلمي للق اإلعجـازا ـدي من خاللهـالتي تب

ـ ـات من أعناب وزرع ونخيـاورات وجنـع متجـوفي األرض قط ات ـر المخلوقـوسائ وان ـل صن

ـ ـفي ذلك آلي إنل ـكل بعضها علي بعض في األـد ونفضـاء واحـبمي وان يسقـوغير صن وم ـات لق

ـ ـا به ثمـفأخرجن اءـاء مـزل من السمـر أن اهللا أنـم تـأل .  ٤ –د ـالرع ونـيعقل اً ـرات مختلف

ـ و*  ود ـب سـا وغرابيـاً ألوانهـر مختلفـض وحمـدد بيـال جـا ومن الجبـألوانه ـ ـم اس ـن الن

ـ ـ ماهللا يخشـى إنمـاه كذلك ـف ألوانـام مختلـوالدواب واألنع ـ ـن عب ـ  إناء ـاده العلم ز ـاهللا عزي

ـ ـه خلـن آياتـوم ر ـن البشـاء في تبايـوج.  ٢٨ - ٢٧ر ـفاط ورـغف اوات واألرض ـق السم

شاء الحق يقع خالف بـين   ٢٢ –الروم  نـات للعالميـي ذلك آليـف إنم ـم وألوانكـالف ألسنتكـاختو

  :الناس أجمع، وجعل لهذا الخالف مظاهر منها

الخـالف فـي الشـكل،    ) أنثى –ذكر (الذي يدركه العام والخاص، وذلك كالخالف في النوع الخالف  .١

الخالف في الصوت واللون والسمنة والنحافة ولون العين وهيئة األنف من وبهذا الخالف غير هذا عن 

 .ذاك فال يتطابق اثنان في شيء مما وردت اإلشارة إليه

  .ثير في اإلنسان ويأذن اهللا بكشفه بين الحين والحينالخالف الذي ال يدركه إال العلماء وهو ك .٢

ـ ـل والبحـد التأمـعن إالر ـي والذي ال يظهـن الخفـة علي التبايـز الورقـستركو و ـث وه

ما  اإلنسـانل ـقت ة ـان نطفـذ أن كـمن اإلنسـانق ـي لخلـه وتعالـره سبحانـاء في تقديـا جـم

فمـن بــاب  .  ١٩ -  ١٧س ـعب درهـه فقـة خلقـن نطفـم* ه ـيء خلقـن أي شـم* ره ـأكف
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هـذا التقديـر ندخـل فـي البرمجـة الجينيـة التي أودعهـا اهللا فـي النطفـة لتحـدد مــن بعــد   

وكـل آتيه  الصفـات المميـزة لكـل فـرد مـن البشـر وبهـذا يختلـف كـل فـرد عـن اآلخـر 

ة في صفـة من الصفـات البـد مـن فــارق بيــن   فلـو توافقـت جماعـ.  يـوم القيامـة فـردا

  .  ظاهـراً كـان هـذا االختـالف أو خفيـاً يظهـر عند التأمل  –كـل واحـد منهـم وبيـن اآلخـر 

ـ ـة المـاج وهي بويضـة األمشـري في النطفـوع البشـالتنأشـار القـرآن إلي   ة ـرأة الملقح

ـ ـة اختـنتيج" رةـاً كثيـأخالط" ـيتعناج ـة أمشـل فكلمـوي في الرجـن المنـبالحوي ات ـالط جين

ـ ـا يوجـاً كمـالُ وراثيـحام) ٢٣(ا ـة بهـفالبويض. ات األب ـاألم بجين ـ ـد بالحوي ) ٢٣(وي ـن المن

 –  اإلنسانة خلق ـهي بدايحامـالُ وراثيـاً ) ٤٦(ل ـاج والتي تحمـة األمشـفالنطف –حامـالُ وراثيـاً 

ـ عـوب.  ٢ –ر ـالده  اجـة أمشـان من نطفـاإلنس اـلقنخ ـاإنول اهللا تعالي ـيق ن النطفـة  ـد تكوي

مـن نطفـة خلقـه * مـن أي شـيء خلقـه ر ـي التقديـيأت اإلنسـانق ـل خلـاج في مراحـاألمش

هـو التـروي والتفكيـر فـي تسويــة   في سنة اهللا في الخلق والتقديـر .  ١٩ -  ١٨عبـس  فقـدره

عـد ساعـات من تخلـق إنسـان جديـد في خليـة إنسانيـة كاملـة تبـدأ عمليـة أمـر وتهيئتـه ، فب

التقديـر والبرمجة الجينيـة والتي تحـدد فيها الصفـات المميـزة عن سائــر البشــر أجمعيــن ،    

ومــن  ختـالف فـي صفـات الخلـق فـي قولـه تعالــي  الونجـد إشـارة إلي هـذا التبايـن وا

 ـاوات واألرض واختـالف ألسنتكـم وألوانكـم إن فـي ذلك آليــات للعالميــن  آياتـه خلـق السم

ختــالف  ايعنـي اللغــات و  ) واختـالف ألسنتكـم(لقـد ورد في تفسيـر ابن كثيـر .  ٢٢ –الـروم 

فجميـع أهـل األرض بل أهــل الدنيــا منــذ     -يعني االختالف فيما يميزهم من صفات  –ألوانهـم 

يـام الساعـة ، كـل لـه عينـان وحاجبـان وأنـف وجبيـن وفـم وخـدان وليــس  خلـق اهللا إلي ق

يشبـه واحـد منهـم اآلخـر بـل ال بـد أن يفارقـه بشئ من السمة أو الهيئـة أو الكـالم ظاهـراً أو 

كل وجـه منهم أسلـوب بذاتـه ، وهيئـة ال تشبـه أخـري ، ولــو  لخفيـاً يظهـر عنـد التأمـل ، 
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جماعـة في صفـة من جمـال أو قبـح ال بـد من فارق بيـن كل واحـد منهم وبيـن األخـر  توافـق

، هـذا اإلختـالف الذي يميـز كل فـرد في هـذه الدنيـا عن اآلخـر البـد أن يكـون في الساللــة  

إن اهللا "التي خلـق منها اإلنسـان ابتـداءاً وهـو آدم عليـه السـالم ، قـال صلـي اهللا عليـه وسلــم  

خلـق آدم من قبضـة قبضهـا من جميـع األرض فجـاء بنوا آدم علي قـدر األرض فجــاء منهــم   

أخرجـه أحمــد وأبــو   " األحمـر واألبيـض واألسـود وبيـن ذلك ، والخبيـث والطيب وبيـن ذلك

سـان ولقـد خلقنـا اإلنتعالـي داود والترمـذي وقـال حسـن صحيـح وهـذا الحديث يفسـر قولـه 

وذكـر أبن كثيـر أن هـذا اإلنسـان هـو آدم عليــه  .  ١٢ – ونالمؤمن مـن ساللـة مـن طيـن

  .السـالم 

ختـالف بيـن البشـر فهـو مـا قـدره اهللا سبحانـه وتعـالي  الأمـا التفسيـر العلمـي لهـذا ا  

ـل فــرد وآخـر   بين ك) الكروموسومـات(في اختـالف الجينـات الموجـودة في حامـالت الوراثـة 

آالف الجينـات والتي تحمـل مـن  . والتي ورثناهـا من أبينـا آدم عليـه السـالم بالنطفـة األمشـاج 

ـ   ـي مستقبـل حياتـه مـات مـا يكـون عليـه الجنيـن فرـشفال . ة ـن صفــات ظاهــرة أو خفي

وهــذه  ) A, T, G, C(أحـرف من أربعـة حــروف   ةوالشفـرة مـن الجيـن يرمـز إليها بثـالث

قــدر  ) . DNA(الحـروف هي اختصـار للقواعـد األمينيـة التي يتكـون منها الحمـض النـووي 

لمــألت  العلمـاء أن شفـرات الجينـات من خليـة واحـدة لو كتبـت بهـذه الحـروف المشار إليهـا 

) DNA(اثيــة  دة الورـة المـكميأن  مولنعل –دة ـهـذا في الخليـة الواح. خمسـة مليـون صفحـة 

وأي ) . جـزء من ألـف بليـون جــزء مـن الجــرام    ١٢(بيكـوجـرام  ١٢في الخليـة الواحـدة 

.  خليـة بالجسم تحمـل العـدد نفسـه من الكروموسومـات بــل العــدد نفســه مـن الجينــات     

ـ  .ي الشفـرات الوراثيـة التي تعبـر عـن صفـات محــددة  ـهكمـا ذكرنـا الجينـات و ول ـوط

ـ ـان يغطي مسافـا جسم اإلنسـل خاليـادة الوراثية في كـيط المشر ـ   ١٣د عـن  ـة تزي ن ـرحلـة م
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ا في الجسم الواحـد وكميـة الصفحـات التـي تمــأل   ـدد الخاليـور كم عـتص. ر ـاألرض إلي القم

وعـدد األقـالم التي تكتـب وحجـم المـداد الذي يستعمـل ، وليمتـد بـك الخيـال لكــل البشــر   

ـ ـال ال يوازيـحيوانـات األخـرى والنباتـات هـذا الخيوال ال آخــر هــو أن تطــوف    ـه إال خي

ك في كـل األرض تنتـزع منها شجـرة شجـرة حتى تأتـي علي كـل مـا فيها من أشجـار ثم ـبخيال

تصنـع من كـل شجـرة مـا يمكـن أن يصنـع منها من أقـالم ثم تجـئ إلي البحـر فتجعلـه مـداداً 

: العظيـم القائــل ثـم تجـد أن البحـر ليس وحـده بـل وراءه سبعـة أبحـر صـدق اهللا . تابـة للك

ى ولـو جئنـا ـد كلمـات ربـل أن تنفـقـل لـو كان البحـر مـداداً لكلمـات ربى لنفـد البحـر قب

  . ١٠٩ –الكهـف  بمثلـه مـدداً

هـا موجـودة في الطـرف القصيــر  اك منطقـة بعينـكتشـف العلمـاء حديثـاً أن هناوقـد   

 Major، هـذه المنطقـة جيناتهـا تعنـي بالتوافـق النسيجـي وتسمـي  ٦مـن الكروموسـوم رقـم 

Histocompatibility Complex  وهـي التي ترسـل المعلومات لصناعة مركبات بروتينيـة مهمتهـا

خصصـة للتخلـص منها ، هذه الجينـات استقبـال األجسـام الغريبـة وعرضها لخاليـا المناعـة المت

أشتهـرت بالتبايـن واالختـالف علي مستـوي الشعـوب والقبائــل وأصبــح يسـتخدمها علمــاء     

االجتمـاع واألعـراق لتمييـز الشعـوب واألعـراق وأصلهـا وهجرتهـا وألهمية هذا األمر تكونـت 

نيـف هذه الجينات وتسميتها ، وقــد  هيئـة عالميـة لعقـد حلقـات بحـث ومؤتمـرات عالميـة لتص

م باليابـان وقدم نتائج بحــث  ١٩٩١اشتـرك كاتـب هـذه السطـور في حلقـة علميـة في نوفمبـر 

 تكتشـف أليـالً جديـداً من سبعـة أشخـاص سودانييـن لم تكتشـف من قبـل أطلـق عليه أســـم 

(Dpbl *3001)  سكـان جامبيــا واألفارقـة الـذين    وأكتشـف نفس هـذا األليـل في مجموعـة من

  .يسكنـون أمريكـا ، كمـا عـرض الباحـث أليـالت أخـري اكتشفـت في شعـوب مختلفـة
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 :  Population Geneticsالوراثـة فـي الجماعـات 

مجموعـة من األفـراد لنـوع معيـن تعيـش في محـراب بيئـي معيـن وتتـزاوج فيمـا  : الجماعـة

يمكننا أن نتجاهل الجينات الموجـودة في  –وفي أي مجموعـة من هذا القبيـل . ـداً بينهـا تزاوجـاً مقي

وأن نتصـور أن الجينات الموجودة مع جميع األفراد المكونة للجماعـة كأنها تكـون  –أي فـرد بذاتـه 

  .  Gene poolمجمعـاً عامـاً أو معينـاً مشتركـاً للجينـات 

 –بالنسبـة لصفـة مـا وعرفنـا الجينـات الداخلـة في وراثتهـا أحصينـا الطـرز الظاهريـة  إذا

 –أيهـا السائـد وأيهـا المتنحـي ؟ أمكننـا حسـاب معـدل انتشار تلك الجينات في المعـين المشـترك   

 & Hardyاهتـدي العالميـن هـاردي وواينبيـرج . كذلك نسبـة الطـرز الجينيـة بعضهـا لبعـض 

Weinberg ومغـزاه أن هناك ميـالً الي بقـاء انتشـار أي جيــن  . باسميهما معـاً  لقانـون عـرف

أي . ن ـة بذلك الجيـالمتعلق ـةة والجينيـالظاهريوكذلك نسبـة الطـرز  –ثابتـاً من جيـل الي آخـر 

لبقـاء هـذا االتـزان توافــر    ويشتـرط" اتـزان وراثـي في الجماعـة"أن هنـاك ميـالً الي حالـة 

  :اآلتيـة الشـروط

ة ـالً عائلـفمث –تتحقـق قوانيـن االحتمـال الرياضي  حتىأن يكـون حجم الجماعـة كبيـراً  .١

 .رز المحتملـة ـن طـراز واحـد وتغيـب بقيـة الطـصغيـرة قـد تكـون بالمصادفـة م

أن يكـون التـزاوج عشوائيـاً وأال تكـون الصفـة الوراثيـة هدفـاً لالنتخـاب الطبيعي  .٢

 .ايـة أو االبـادة بالرع

أال يهاجـر أفـراد بها خصائص معينـة من الجماعـة وال يهاجـر الي الجماعة أفراد من  .٣

 ) . احتمـال وجـود جينـات مختلفـة(جماعـات أخـري 

 . أال تحـدث طفـرات ألنها قـد تظهـر صفـة جديـدة علي حسـاب صفـة قديمـة  .٤
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لشـروط تعـرض االتـزان الوراثي الي االختالل ومـن مـا اختـل واحـد أو أكثـر من هـذه ا إذاـف

. د ـاه جديـر في اتجـأي السي – Genetic driftثم تعرضت الجماعـة الي االنجـراف الوراثـي 

  . ا الوراثيـة ـل االتـزان الوراثـي علي بقـاء الجماعـة وثبـات خصائصهـبينمـا يعم

  

 :Variationالتبـايــن 

  :فـراد النـوع الواحـدتتعـدد أسبابـه بيـن أ

التـزاوج بيـن أفـراد لها طـرز جينيـة مختلفـة قـد يظهـر طـرز ظاهريـة لم تكن  .١

 .  ظاهـرة عليهـم 

ولهـذا تتفـق األفـراد وتختلف في الخصائص  –الخصائص الوراثيـة للنـوع كثيـرة جـداً  .٢

 .تلفـاً عـن أي فـرد آخـر المتنوعـة ممـا يجعـل الفـرد في جملتـه مخ

يغـذي تبايـن ) أثنـاء الطـور التمهيـدي األول(االنفصـال العشوائـي للكروموسومـات  .٣

  . األفـراد في العشيـرة 

 التقـاء الجينـات قـد يجعـل بعضها يؤثـر في بعض بصورة تنعكس في الطرز الظاهريـة  .٤

 ) التضاعـف –الزيـادة  –النقـص (صـور الشـذوذ المختلفـة في الكروموسومـات  .٥

 Linkage االرتبـاط يميـل الي توحيـد األفـراد فيما يختص بمجموعة الجينات المترابطـة  .٦

 ) .31شكـل (يزيـد من فـرص التنـوع والتبايـن  Crossing over ولكن العبـور 

 تأثيـر العوامـل البيئيـة المختلفـة في ظهـور آثـار الجينـات  .٧

 . وهـو أهم األسبـاب ألنـه يقـدم شيئـاً جديـداً تمامـاً  –نيـة حـدوث الطفـرات الجي .٨
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النـوع الواحـد في الشكل الخارجـي والتركيــب الداخلــي    رادـأفقـد يكـون التبايـن بين 

وهـو يجعل األفـراد قابلـة للتكيـف وفـق ظروف البيئـة . والخصائـص الفسيولوجيـة والسلوكيـة 

  . رارـوع في االستمـالن وبذلك ينجـح –المختلفـة 

  :البصمـة المتفـردة

م اعترفـت بريطانيا رسميـاً ببصمة األصبــع للتعـرف علـي    ١٨٨٤فـي منتصـف عـام   

.. أي جـاء ذلك بعـد أكثـر من ثالثـة عشر قرنـاً مـن تقريـر المنهــج المعجــزة    –األشخاص 

وفي ذات الدولـة استغلـت البصمـة م ١٩٨٤رن آخـر مـن ذلك االعتـراف وبالتحديـد في ـوبعـد ق

السيــدة أميــرا مواطنــة بريطانيـة     . لحسم خـالف في المحكمـة )  DNAبصمـة الـ(الجينيـة 

وحسـم الخـالف    -احتجزتها سلطات الجـوازات البريطانية بدعـوى اصطحابها طفـالً هي ليست أمـه 

أي فــي   –بروفسيـر في مصلحة السيـدة جـاء تقرير ال. م في الوراثـة الجزيئيـة ـة بعالـباالستعان

معتمـداً علي الحقيقـة العلميــة التـي تؤكــد وجــود      -ثبـوت أن الطفـل ابنـاً بيولوجيـاً لهـا 

تتبايـن تلـك التسلسـالت   وتسلسالت محـددة من الشفـرات الوراثيـة في الحمض النـووي البشـري 

  . بيـن األشخـاص المختلفـة 

اب علي مصراعيـه أمـام تقنيات عديـدة تصـب جميعهـا فـي قنــاة     ومـن ثـم انفتـح الب  

: والحروف اختصار لمصطلحات فنيــة –منها علي سبيـل المثال  .. التعـرف علي النمـوذج الوراثي 

)STR, Ample-FLP, PCR, RFLP . (   وبهـذه التقنيـات وغيرهـا يستطيـع إختصاصـو المعامـل

السـائل المنــوي وبقعــه    ) سائلـة أو جافــة (الدمـاء : تخـدامالجنائيـة تحديـد نوع البصمـة باس

الجافـة ، اللعـاب حتى من أعقـاب السجايـر واللبـان واألكـواب وطوابع البريـد وفرش األسنـان ، 

  .الشعـر ، قصاصـات األظافـر والعظـام وغيرهـا 
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وقبـل اكتشافهــا    -%) ٩٩.٩٩٩(السـر الذي يكمن في البصمـة الجينيـة أنها دليـل إثبـات قاطـع 

) ال إثبــات (كانت المعامـل الجنائيـة تستخـدم التقنيـات المختلفـة كفصائـل الدم كقرائـن نفي فقـط 

  :هـذا إضافـة إلـي أن -فـي حاالت التنـازع حـول األبـوة والبنـوة 

البصمة الجينيـة تتكـون من خطـوط عرضيــة يمكــن قراءتهـا وتصويرهــا بالحاسـب       

  .ورة المقارنـة عنـد الحاجـة لضـر

البصمة الجينيـة ألي كائن هي أسـاس كل صفاته الوراثيـة والمسيرة لمراحل تطـوره الجنينـي   

 .ات الحيويـة بالجسم تركيبـاً ووظيفـة ـن والمسيطـرة علي كل الفعاليـمنـذ النشـأة والتكوي

قـد تساهم  -وفـر معلومـات علي عكس بصمـة األصابع نجـد أن البصمة الجينيـة يمكن أن ت 

 ) .ذكـر أم أنثـي(في توجيـه التحقيـق كالقبيلـة والجنـس 

البصمة الجينيـة تؤكـد ضلـوع في ارتكاب جريمـة في حيـن أن بصمــة األصـابع تثبـت     

  .وجـود أو ارتيـاد شخـص مـا لمكـان مـا 

ـ ـمالتي قـد تش -" البصمـة المتفـردة"لغـة يعني " البنـان"مصطلـح    ع أو ـل بصمـة األصب

ورد فـي  .. ـة األصبـع أو بصمـة األذن تكـوين نسيجي وكل مـن بصم.. بصمـة األذن أو غيرهما 

بلــي  "  .." بلي قادريـن علي * أيحسب اإلنسـان ألـن نجمـع عظامـه " -اآليـة المذكورة تحـدي 

ان، كما فهمه السابقون وذكروا عليه أنه البن.. علي جمـع ما هـو أكثـر عصيانـاً من العظـام  "قادريـن

نقدر علي ضم سالماته علي صغرها ولطافاتها بعضها إلـي  : أخر ما يتم خلقه، فكأنه قال"النص قائلين ألنه 

ويقـول   ٣٠/٢١٨الـرازي  "بعض كما كانت أوالً من غير نقصان وال تفاوت، فكيف القول في كبار العظام 

وزعموا أن اهللا … أصغر العظام فخصها بالذكر لذلك،ء، وأيضا فإنه نبه بالبنان علي بقية األعضا"القرطبي 

يلي قادرين علي أن تعيـد السـالميات علـي    : علي جمع العظام، فقال اهللا تعالىال يبحث الموتى وال يقدر 

 ..١٠/٦٨٨٥صغرها ونؤلف بينها تستوى، ومن قدر علي هذا فهو علي جمع الكبار أقدر القرطبي 
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هو بصمــة  " بلـي قادريـن علي أن نسـوي بنانـه"في معني ) بالبنـان(د أعتقـد أن المقصـو  

 DNA-Finger Printingويطلـق عليهـا البصمـة الجينيـة أو البصمــة الوراثيــة    -  DNAالـ

إضافـة إلي أنه يذهــب بالتحــدي إلـي    " بصمـة متفـردة"بمعني " بنـان"وهـو يستقيـم مع فهـم 

إن . إلي حيث الجزيئـات التي تكـون الشفـرة الكيميائيـة للحيــاة  ..  مستـوي أرفـع من األنسجـة

تعطـي   -أكثـر مـن ذلـك    –الثـورة العلميـة تثيـر مسائل جديـدة علي القانـون واألخـالق بـل  

  . المسائـل القديمـة اهتمامـاً جديـداً 

دول بحجيـة البصـمة   اقتنعت كثيـر من األنظمة العدليـة لكثيـر من ال -لكـل ما ورد ذكـره 

الجينيـة كدليـل نفـي وإثبـات قطعي ال يقبـل الشك لذلك بدأت كثيـر من الدول في تعديالت قوانينهـا  

ومـن ثـم أخـذت اإلدارات الطبيــة     .. القائمـة لمواكبـة التطـور العلمي في الكشف عن الهويــة  

لقــد   .تائـج هــذه التحاليــل   المختصـة ذات الصلة بالجهـات العدليـة في هـذه الدول باألخـذ بن

أصبح اآلن معترفـاً بالبصمـة الجينيـة في المحاكم األمريكيـة واألوروبيـة واألستراليــة وأغلــب   

دفــع علــم الجريمــة     DNAتحديــد بصمــة الــ    . الدول األسيويـة وبعض الدول العربيـة 

Criminology مـة العنيفـة كثيـراً إلى األمـام بـل وخفـض مـن مناسيـب الجري .  

  
  :خـاتمـــة

ـ   ن ـلقـد حرصنـا في هذه الورقـة علي تبيـان إعجـاز القـرآن الكريـم في وصــف التباي

هـو األصـل بيـن  جميـع األحيـاء واألشـياء  " التبايـن"تركـز علي الوراثي بمصطلحـات علميـة 

إنمـا يخشــى  "علمـاء عنـد اهللا أو مكانـة العلـم وال" آيـات لعلكم تعقلـون"وربـط ذلك التبايـن بـ

ه القــرآن  ـص عليـورأينـا مطابقـة الحقائـق العلميـة الحديثـة لما ن" .  اهللا مـن عبـاده العلمـاء

وال يفوتنـا هنـا أن نذكـر أن القـرآن هـو الحــق  ) البصمـات األصبعيـة والصوتيـة والوراثيـة(
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فصلـت  ال مـن خلفـه تنزيـل مـن حكيـم حميـدال يأتيـه الباطـل من بيـن يديـه و المطلـق 

ة تأكيـد لصحتهـا ومـا خالـف القــرآن فهــو   ـق علميـن حقائـرآن مـفمـا وافـق الق.  ٤٢ –

الطـب أو علـم وم ـمن علاُ في علـم ـاً علميـرآن ليس كتابـر أن القـا أن نذكـدر بنـباطـل ، ويج

ـوم الكونيـة إنمـا هـو منهـج حيـاة، وفيـه إشــارات  الحيـوان أو النبـات ومـا سواهـا من العل

الذيـن يذكــرون  ن أجـل العبـادات ـلبعـض اآليـات الكونيـة للتفكـر والتدبـر ، والذي نحسبه م

ق السمـاوات واألرض ربنـا مــا خلقــت   ـرون في خلـم ويتفكـاهللا قيامـاً وقعـوداً وعلي جنوبه

  . ١٩١ –آل عمـران  ب النـارهـذا باطـالً سبحانـك فقنـا عـذا

لمـاذا يشجـع القـرآن الكريم النظـر فـي القوانيـن المودعـة فـي الظواهـر الكونيـة ؟ ومـا 

اك ـهنهي الحكمـة من دفـع العبـاد في طريـق إزكـاء ملكـات التفكـر والتدبـر والتأمـل ؟ 

: هـق في أداء أبحاثـول الطريـث علي طـا الباحـع يمارسهـق الرفيـات الخلـر من مستويـالكثي

ة ـة والموضوعيـرة وتحري الدقـة روح المثابـواالة وتنميـر والمـز والصبـدم التحيـة وعـكاألمان

د ـة قيـاء والرحمة بالكائنات الحيـاء واألشيـل مع األحيـف في التعامـور والتلطـاول األمـفي تن

رة ـن وان اختلف معهم في الفكـره من الباحثيـيرام آراء غـاف إلى ذلك واحتـيض. ث والتقصي ـالبح

واء ـن األهـداً عـة بعيـبموضوعي) رورةـد الضـعن(ا ـي ونقدهـا هـم كمـراد أفكارهـوإي

  .  ر ـر ذلك الكثيـوغي.. …ة ـات الشخصيـوالعالق

  ٢٩ –الزمـر ) ي هـذا القـرآن مـن كـل مثـل لعلهـم يتذكـرونـولقـد ضربنـا ف(

  

 :المـراجــع 

.  د الرحيـم محمد أحمـدـعب ـزد العزيـر عبـودكت –م ـرآن الكريـة في القـرات علميـنظ .١

 مطبعـة جامعـة الخرطـوم  - ) م ٢٠٠٤(

 م علي الرقائـق الفضيـةـبرنامـج القـرآن الكري –تفسيـر ابن كثيـر  .٢
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  م علي الرقائـق الفضيـة ـبرنامـج القـرآن الكري –تفسيـر القرطبـي   .٣

  م علي الرقائـق الفضيـة ـبرنامـج القـرآن الكري –جالليـن تفسيـر ال .٤

 سيـد قطـب –دراسـات قرآنيـة  .٥
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