
  الثقافية والدراسات اإلنسانية العلوم أكادميية ،اإلسالمية  احلضارة  آفاق
  245 -  219 هـ.ق، 1441، خريف وشتاء 2، العدد 22السنة 

  »أَثـَْقالََها اْألَْرضُ  َوَأْخَرَجتِ «ية اآلمفهوم  دراسة
  األنثروبولوجيا الثقافية نهجوفقاً ل

*زهرا محققيان
  

  الملخص
يــوم  يثهااألرض أثقاهلــا وحتــد إخــراجالــيت تعلــن  الزلزلــةتعتــرب اآليــة الثانيــة مــن ســورة 
 ة متعلقـةجمازيـ أـا معتقـداتالقـرآن  علمـاءو ين املفسـر القيامة، من قبل العديد مـن 

ية لألرض يف القرآن الكـرمي، يف حـني استعار يوم القيامة اليت تكشف عن وظائف ب
أن استكشـــاف املعتقـــدات الثقافيـــة القدميـــة لـــبالد مـــا بـــني النهـــرين وأرض القبائـــل 

فحســب، بــل  جمازيــاً أو  اســتعارياالسـامّية يــدّل علــى أن مــا ورد يف هــذه اآليـة لــيس 
ب والـيت قـد وصـلت اآلن إىل اعر ب السابقني وغري األاعر يعتمد على معتقدات األ

القرآن الكرمي علی حممـل اللغـة. يتنـاول هـذا املقـال بعـد حتليـل آراء املفسـرين آيات 
فی تفسـري اآليـة املـذكورة، تـداعيات تؤيـد هـذا االدعـاء، ويعيـد قـراءة اآليـة املـذكورة 

الفهـم الثقـايف (املعرفـة الثقافيـة) ملـا قبـل  يف السياق الذي اسـتندت إليـه، بنـاءاً علـى
  .دمةالتفسريية يف القرون املتق اإلسالم وفضًال عن األدبيات

األنثروبولوجيــا الثقافيــة، الرمــز، األرض، لســان القــال واحلــال، : ةســيالکلمــات الرئ
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  المقدمة. 1
والــيت تكشــف عــن قيمهــا و وظائفهــا  مثــة قضــايا عــّدة مطروحــة حــول األرض يف القــرآن الكــرمي

ولـوجهم إىل فـی شـرح اآليـات وتفسـريها رغبـة املفّسـرين وعلمـاء القـرآن  إذ سـبببطرق خمتلفة، 
صـــناعات أدبيـــة متنوعـــة كاـــاز، والتشـــخيص، واالســـتعارة، ومـــا إىل ذلـــك وقـــد قـــاموا بتحليـــل 

  علی أساس ااز فی اللغة القرآنية.وتفسري هذه اآليات، 
عوب ذلـك العصـر وعلى صعيد آخـر تكشـف النظـرة علـى اخللفيـة الدينيـة والثقافيـة لشـ

يف اللســان والثقافــة العربيــة القدميــة لــيس جمازيــاً أو اســتعاريا بــه  يوجــدحــول األرض أّن مــا 
فحسب، بل يعتمد على معتقدات راسخة يف ثقافة األعراب السابقني وغري األعراب اليت 
قــد دخلــت وتضــّمنت كالعناصــر الثقافيــة األخــرى إىل اآليــات القرآنيــة وتلــك علــى حممــل 

نة اإلســــالمية أنــــه بســــبب منــــّو العقالنيــــة اللغــــة  والبالغــــة. ويف األدوار الالحقــــة وعــــرب الســــ
اإلنســانّية، قــد فقــدت هــذه املعتقــدات تــدرجيياً بعــدها احلقيقــي ودخلــت إىل عــامل التفاســري 

هــذه املعتقــدات هــي االعتقــاد بأنوثــة األرض  ومــناالســتعارية واازيــة أو التعــابري الشــعرية. 
يــت بشــعبّية كبــرية بــني األمــم القدميــة مبــا يف ذلــك العــرب القــدامى، وقــد ّمت الــيت طاملــا حظ

تقديسها أيضاً، وقد وصلت األدّلة وشواهد هـذا االعتقـاد حـىت عصـر نـزول القـرآن الكـرمي 
َـا﴿وقد انعكست يف اآليات املختلفة مبا يف ذلك اآلية الشـريفة  ِت اْألَْرُض أَثـَْقاَهل  ﴾َوَأْخَرَجـ

  ).2/الزلزلة(
  
  مسألة البحث 1.1

اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة: مــا هــي مكانــة األرض يف املعتقــدات  لقــد ســعى هــذا املقــال
؟ وكيـــف ظهـــر هـــذا الـــدور يف آيـــات وأرض الشـــعوب الســـاميةالقدميـــة يف منطقـــة األعـــراب 

اللغـــة القرآنيـــة يف بعـــض اآليـــات كآيـــات ســـورة  حقيقـــةهـــل ميكـــن إثبـــات القـــرآن الكـــرمي؟ 
فــی ــج املفســرين  کــان؟ كيــف  فــی عصــر النــزولعلــى معتقــدات املخــاطبني  الزلزلــة، بنــاءاً 

آيات سورة الزلزلة، وإىل أي مـدى تتفـق مـع البنيـة النصـّية للقـرآن والسـياق اخلطـايب تفسري 
  وراء النّص؟
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مكانـة  نثروبولوجيـا الثقافيـةلإلجابة علـى األسـئلة املـذكورة، سـتدرس أوالً مـن خـالل ـج األ
األرض يف معتقدات الشعب القدمي ودراسة الوظائف الدينيـة والطقوسـية الشـعائرية لـألرض. مثّ 

ــــات  مــــن خــــالل دراســــة ســــياق ســــورة الزلزلــــة وموقــــف ــــة املعنيــــة، ستصــــنف صــــياغة الرتكيب اآلي
املســتخدمة يف األقــوال واملصــطلحات احلرفيــة اللغويــة والتفســريية. وأخــرياً يعــاد النظــر إىل اآليــات 
يف ضــوء النتــائج الثقافيــة. وفقــاً لتحقيقــات الكاتبــة، مل يكــن حــىت اآلن أي حبــث مســتقل عــن 
املعتقـــدات الثقافيـــة لألعـــراب القـــدمي حـــول األرض وانعكاســـها علـــى القـــرآن الكـــرمي، ويبـــدو أن 

  النّص احلايل رائداً يف هذا الصدد.
  

  ة البحثيّ خلف 2.1

لشـعوب ل يـةثقاف عن جتليات معتقدات حمققيانث للمقالة احلالية هي أحباحباث أهم وأقرب األ
القدميـــة يف القـــرآن الكـــرمي. وعلـــى ســـبيل املثـــال درســـت حمققيـــان يف مقالـــة مســـتقلة املعتقـــدات 
الثقافيـــة املرتبطـــة بأمومـــة األرض بـــني العـــرب القـــدامى مث ناقشـــت انعكاســـاا علـــى ثنايـــا آيـــات 

ط األرض مســقُ  أنّ  وهـي ،طريـقبـني ثالثــة أفكـار مكملـة يف هـذا ال تفصـلهـی  القـرآن الكـرمي.
 أيضــــاً  األرض مســـقط رأس الثـــانوي لإلنســـان اإلنســـان وأنّ  ةقـــرب م األرض، أنّ  ،رأس اإلنســـان

  املقالة). يف مجيع أحناء ،1396(انظر: حمققيان، 
 عوبللشـ األسطورية املعتقدات ألف) 1398 ناقشت حمققيان (حمققيان، أخرى مقالة ويف
 يف انعكاسـها وكيفيـة السـماء مـع الزوجيـة وعالقتهـا) أمومتهـا وليس( األرض أنوثة حول القدمية
 املتعلقــــة الثقافيــــة املعتقــــدات انعكــــاس ســــائر کيفيــــة هــــی قــــد ناقشــــت أيضــــاً  الكــــرمي. القــــرآن

األخــرى  أحباثهــا يف الكــرمي القــرآن والنجــوم يف والشــمس كــالقمر األخــرى الطبيعيــة بالكائنــات
  .)نفس املصدر ،ب1398 حمققيان،(

 لدراسـاا السـابقة، إذ حتـاول متشـياً حملاولـة حمققيـان الدراسـة هـذه اعتبـار ميكـن السبب هلذا
التحديــــد عــــرب التحليــــل  وجــــه علــــى بأمومــــة األرض املتعلقــــة القرآنيــــة اآليــــات إحــــدى أن حتلــــل
  .وعلماء القرآن أدناه تصنف تعليقات وأقوال املفسرين مث التارخيي،
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  اإلطار النظري 3.1

الـذي ) Cultural Anthropology(اإلطـار الـرئيس هلـذا البحـث هـو ـج األنثروبولوجيـا الثقافيـة 
يــدرس املعتقــدات الثقافيــة للشــعوب القدميــة عــن األرض ويبحــث عــن املعتقــدات القدميــة العهــد 
بيــنهم. ويؤكــد فيــه علــى الثقافــة وحتديــد هويتهــا وعلــى أن مجيــع أركــان احليــاة االجتماعيــة ترتكــز 
علــى حمــور الثقافــة وتتشــكل حســب نــوع الثقافــة، لــذلك ميكــن شــرح و تبيــني ظــواهر قــوٍم مــا أو 

  ).33: 1370عٍة ما من خالل الثقافة، والثقافة هي املفتاح لفهمها (ساروخانی، جممو 
تركز األنثروبولوجيا الثقافية على الثقافـة ألن الثقافـة هـي دراسـة سـلوك اإلنسـان االجتمـاعي 
ونتائجـــه املتحصـــلة، ويـــدرس هـــذا التخصـــص العلمـــي أمنـــاط حيـــاة النـــاس وأنظمـــة املعتقـــدات 

فكار والعقائد، والصناعات، والتقنيـات، واألخـالق، والقـوانني، واللـوائح، والعلوم، والفنون، واأل
والقـــيم واآلداب، والعـــادات، والقواعــــد واملمارســـات والنمـــاذج الثقافيــــة للنـــاس. وبعبـــارة أخــــرى 
األنثروبولوجيا الثقافية هي نوع مـن العلـم بالثقافـات، إذ تقـوم بدراسـة الثقافـة يف الزمـان واملكـان 

اسة مدى قدرة اإلنسان على التكيف مع بيئته املادية واالجتماعية. وتقـوم أيضـاً وتسعى إىل در 
بفحص جمتمعات بشرية معينة ودراسة األمناط السائدة يف ثقافتها وتصف وحتلـل أوجـه التشـابه 

  ).18 :1382والتفاوت بينهما (قرائي، 
ومناقشــة جمموعــة  األنثروبولوجيــا الثقافيــة، مت تطــوير علــم ظهــوروعلــى مــدى مائــة عــام منــذ 

متنوعــة مــن النظريــات، إذ تتعامـــل هــذه النظريــات القضــايا التقليديـــة والقضــايا املعاصــرة أيضـــاً، 
وكلها معنّية بقضية التطور والتنوع الثقايف. وأخرياً حتظـى هـذه املقالـة ـذا املـنهج وحتـاول دراسـة 

  ي.لشعب الساممكانة األرض يف املعتقدات الثقافية للشعوب القدمية مبا يف ذلك ا
 

  ةب القديمو األرض في معتقدات الشع ةمكان. 2
 وأرض النهـرين بـني مـا بـالد شـعوب ذلـك يف مبـا العـامل شـعوب خمتلـف أساطري يف يُرى ملا وفًقا

يهم البشـر  كان الذي أمهية واألكثر األول الطبيعي العنصر األرض هي فإن السامية، الشعوب
الكائنــات  مــن لألســاطري، ومنشــأ خلــق اإلنســان وغــريه الرئيســة األعمــدة القــدامى وهــي كأحــد
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 ثقافــات مــن والســيميائيني البــاحثني حبســب دراســات .البشــرية الــيت قــد قُّدســت وُعّبــدت أيضــاً 
 كانــت األرض ألن وآهلتهــا بـاألرض املتعلقــة والطقــوس املعتقـدات مــن أعـداد غفــرية خمتلفـة، مثـّـة

 تعبـد كانـت املذهبيـة ولـذلك امليـول مـن ولـديها املزيـداحلريف للكلمـة  باملعىن الكون أساس تعترب
  ).238: 1372 انظر اليادة،( حوهلا من الرموز من العديد وقد شّكلت

مجيـع  يف أساسـياً  دوراً  لعـب الـذي األم، طابعهـا هـو لـألرض دور أهـم فإن غضون ذلك، ويف
 ).30 :1355 ،غرييشــمنراجــع ( العربيــة األســاطري ذلــك يف مبــا العــامل كعنصــر األنوثــة،  أســاطري
 مـــع لـــألرض للغايـــة الطبيعيـــة التشـــابه أوجـــه إىل األرض، أي أنوثـــة املســـألة، هـــذه أصـــل يرجـــع

 كليهمـــا، انبثقـــت مـــن احليـــاة معـــاً ألنّ  االثنـــني تـــربط للبشـــر حيـــث البيولوجيـــة اإلنـــاث أي األم
 منهمـــا اإلنســـانية األساســـية االحتياجـــات النمـــّو وتلبيـــة لإلنســـان وكـــان دافئـــاً  اعتناقـــاً  ولكليهمـــا

  )254: 1372 إلياده،(
 تقــــديس إبّــــان أي( الفـــرتة هــــذه قبــــل بدايـــة وحــــىت علمــــاء اآلثـــار، وتقـــارير للمصــــادر وفًقـــا
ـــاة كانـــت) األرض علـــيهم  نيحمكـــوم البشـــر كـــان وبالتـــايل الرعـــي، مث بالصـــيد النـــاس تـــدار حي

 اإلنتـــــاج بغيـــــة زيـــــادةإىل اهلجـــــرة واملغـــــادرة الدائمـــــة واملســـــتمرة مـــــن مكـــــان إىل آخـــــر  باإلجبـــــار
 آالف حـوايل عشـرة منذ ولكن). 51- 53 /1: 1387 اكرمن و آرتربوب، :أنظر. (والكفاءة

. للزراعــة صــاحلة وأصــبحت امليــاه مــن األراضــي وخرجــت كثــرية منــاطق ســنة مــن قبــل، قــد جّفــت
 الغـذاء، إنتـاج يف األرض وقـدرات الزراعة وقواعدها مع اإلنساين والتعارف التغيريات هذه وبسبب

 وقـــد). 8- 10  /1 ش:1365 ديورانـــت،: أنظـــر( النـــاس حيـــاة يف التحســـينات بعـــض إجـــراء متّ 
 حبيــث وضــوحاً وصــراحًة، أكثــر والتكــاثر، جتســيداً للخصــوبة باعتبــاره األرض دور هــذا، جعــل

 يف الطبيعيـة املتواصــلة، بــل واحليــاة الطبيعـة جمــال يف فقـط ذو أمهيــة بالغـة لــيس األرض أصـبحت
 اإلنسـانية للحاجـات وداعمـة كحاميـة اآلخـرة واحليـاة واملـوت الـوالدة مثـل اخلارقة القضايا جمال

عصـر الزراعيـة احلديثـة  هكـذا ويف. واأللوهيـة القداسة مقام إىل وبالتايل عال وارتفع شأا أيضاً،
 مـن وأكثـر الكـربى، واألم العظمـى اآلهلـة باعتبارهـا وُعبّـدت قـد قُّدسـت األرض كانـت األوىل،

 والنعمـــة، للرمحـــة، كانـــت رمـــزاً  اجلديـــد، الزراعـــي للعصـــر اإلنســـانية الرؤيـــة مضـــى ويف وقـــت أي
. للطبيعـــة واخلارقـــة الطبيعيـــة جتســـيداً للقـــوى عـــام وبشـــكل وخصـــوبة األرض احملروثـــة، واخللـــق،
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 االعتقـاد هـذا يكـن مل من دون أدىن شـكٍ ). 52- 1/53: 1387 و آرتربوب، أكرمن: أنظر(
رحـم تنمـو  هـي األرض فـإن جديـدة، خملوقـات النساء تلدُ  الربيع وملاّ  يف النباتات بنموّ  بال تأثريٍ 

 بإعطـاء يتعلـق فيمـا كـاملرأة عـائق أي لـديها ولـيس هـي رحـم تنمـو باسـتمرار فيه خملوقات حية،
 األرض أن يف الســـبب هــو هــذا). 254: ش1372 إليــاده، أنظــر( آخــر، حــي لكــائن حياــا
 جنينــاً  يعتــرب أحشــائها كــان يف معهــا حتملــه مــا كــلّ  أن أســاس علــى أيضــاً  بــاألم وكــان شــّبهت

  ).165م: 2003 إلياده،(
ـــادة هـــذه األم العظيمـــة أو اآلهلـــة األم منتشـــرة  ـــار، كانـــت عب اســـتناداً حملّصـــالت علمـــاء اآلث
وسائدة يف العديد من الثقافات، مبا يف ذلك ثقافـة بـالد مـا بـني النهـرين والثقافـات األخـرى يف 

يــع أحنــاء العــامل کثقافــة البحــر األبــيض املتوســط، وإيــران، وآســيا الوســطى، والــروم، واليونــان، مج
وقد مت العثور عليها يف االكتشافات األثريـة املتعلقـة بالعصـور القدميـة، ُتسـتمد العديـد مـن رمـوز 

ه) يف مالمح اآلهلة من األنثى، مما يدل عموماً علـى عمـر عبـادة هـذه األم العظيمـة (سـيدة اإللـ
  ).4 - 19م: شكل 1963هذه اتمعات (أنظر:بركيت، 

  
  السامّية والشعوب النهرين بين ما بالد آلهة نظام في األرض 1.2

واجلزيــرة العربيــة (خليــل حــىت،  يةحضــارة بــالد مــا بــني النهــرين الــيت تعــد جــزءاً مــن القبائــل الســام
األســطوري بأمومــة األرض ســائداً ولقــد أقــّر البــاحثون  إلميــاين) كــان االعتقــاد ا16: ش1344

يف  )Terra Mater( لــألم الكــربى يمــةالعــاملون يف جمــال احلضــارات بوجــود هــذه القــدوة العظ
ــــزر،  ــــب  438: 1383ضــــمري الشــــعب العــــريب (انظــــر فري ــــال، كت ريمشن گــــ). وعلــــى ســــبيل املث

بـــني النهـــرين ، كـــانوا  أنـــه يف بـــالد مـــا«يف كتابـــه  ) Roman Ghirshman: م1979- 1895(
يعتقدون أن احلياة هي خلق ربة النوع (وليس رّب النوع) وأن العامل كان حامالً ولـيس مولـوداً، 

   ).30: ش1355ريمشن، گ»(ومصدر احلياة هو األنثى، وليس الذكر
البـابليون  يم متّسـك ـالـألرض (أي أمومتهـا) كانـت مفـاهتلقي وحـده وبشكل عام، هذا ال

). بعـــــد التيامـــــت، و يف 59: 1375يـــــران، ژ أيضـــــاً () Tiamat( »للتيامـــــت«و الســـــومريون 
   األســـاطري اآلشـــورية والبابليـــة اجلديـــدة، أطلـــق علـــى األرض األم، باســـم "غاــــ تـــوم ـ دوغ"
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)Ga-Tum-Dug( يف الغـاش)Lagash("و باســم "بــائو ، )Bauo( "و "ايــين ين )Innini(  " أو
و "نــني  )Gula(يف جنــوب بــالد مــا بــني النهــرين (مدينــة أور) أو باســم "غــوال" )Inana( اينانــا"

لــت تعبــدان. مجيــع هــؤالء اآلهلــة مثــل تيامــت، مثّ  )Ninkhursag  or Ninhursag( خورســاج"
هذا اخلالق العظيم. فيمـا بعـد أصـبح الـدور اخلـاص هلـذه اآلهلـة لـألرض أكثـر بـروزاً، وكـان لكـّل 

آهلــة احملبــوب الــيت أشــرفت علــى حفــل  )Nisaba (يف ذلــك "نيســابا"منهــا طابعهــا اخلــاص، مبــا 
  ).221و 137و  Jordan ،2004 :61البابلية (انظر: )Ceres( »سرس«نظريا کاحلصاد  

   كما أن طبيعة الوالدة وأمومة األرض يف التوراة مذكورة ضمنياً:
والزواحــف واحليوانــات قــال الــرب: أّن األرض لتخــرج خملوقــات حيــة مــن نوعهــا: كاألنعــام «

  ).1: 24(سفر التكوين  »املفرتسة واألليفة، وأصبح كذلك
  وفقاً للكتاب املقدس، قد صرخ أيوب و هو ساجد على األرض قائالً:

  ).1: 21(أيوب  »خرجت عارياً من رحم أمي، وسأعود عارياً إىل هناك«
  .األم ببطن األم األرض شّبهت اجلملة، قد وذه

 

  العالم في األخرى األمم آلهة نظام في ألرضا 2.2

  جاء يف بعض من قصائد هومريوس حول األرض، ما يلي:
رض الصــلبة، أعظــم إلــه، تطعمــني كــل أيتهــا األأنــا أغــين لــألرض، هــذه األم للجميــع. يــا «

» شــيء يف هــذا العــامل ... حتيــني و متــوتني، لــك ســلطان مــنح احليــاة للبشــر و اســرتدادها مــنهم
  .)39:ش1389(وارنر، 

 القدميــة قــدم األرض حــول الــديين املعتقــد بوضــوح هــومريوس تكــرمي مــن اجلــزء هــذا يعكــس
  .تاريخ البشرية برّمته

ـــاة كـــراع واعتربـــا األم كآهلـــة ) أي األرضGaia"غايـــا"( أيضـــاً  اإلغريـــق عبـــد  خصـــبة للحي
 الرومانيــــة األســــاطري يف) Tera( "تــــريا" تشــــبه اآلهلــــة هــــذه). 237 ش:1372 إليــــادة، انظــــر(

  )10- 20 ش:1375 ، ژيران( القدمية
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 و اإلبنــة األخــت تعتــرب واخلصــوبة، وكانــت الزراعــة إلــه )Demeter"دميــرت"( أصــبح غايــا بعــد
وكـــان . األم تعـــين اليونانيـــة باللغـــة Meterو هـــو  امســـه، مـــن الثـــاين واجلـــزء. وگايـــا الكـــربى لزئـــوس

 واحلـارس األرض إلـه كـان لـذلك األرض، تعـين  da أو  de كلمـة أن القدمية العصور يتصور يف
ـــــــع ـــــــات، ومـــــــن احملاصـــــــيل جلمي ـــــــدي والنبات ـــــــاة مؤي ـــــــة البشـــــــرية احلي ـــــــه. واحليواني  بريســـــــيفون ابنت

)Persephone( إثــر ممارســة حــب ولــدت الــيت )وتعاشــق زيــوسZeus(  لــدميرت متعــانقني يف مجــاع
 أـا وضـوحاً وبطريقـة أكثـر ") السيدة" يعين : وهذاKore" (كوريا" أيضا تسمى كانت هاصر،
 قــريبتني كانتــا) وبريسـيفون دميــرت( اآلهلتـني كلتــا لكــن املــزارعني والفالحـني، لثمـرة حــامالً  كانـت

 توأميـة، آهلـة باسـم األحيـان مـن كثـري يف معـروفتني كانتـا أمـا حـىت الـبعض بعضـهما مـن جداً 
  .)293 :ش1389 وارنر،(األصلية  هويتهم حيّدد بدميرتين، لقب تلقبا أحياناً  حىت

 املثـــال لقــد جـــاءت: ســبيل مـــرات، علــى عــدة »ريــگ ودا« األرض يف أمومـــة ذكــر متّ  لقــد
عــرت ودا"  وجـاءت يف نصـوص "). .164Rig Veda I: 33(  "العظيمـة األرض هـي والـديت"
)Atharvaveda(  ًأنـك حتتضـن مجيـع األجسـام،... األرض، ابن أنا أمي، هي األرض : "أيضا 

  ).Ath.Veda  ،XIII ، 1: 2، 14" (إليك يف قبور ترابية سيعودون ولدوا منك املوتى الذين
 عـــن مباشـــرة مســـؤولة وهـــي األرض باهلنـــد إلـــه هـــي )Gerami Devi( "غرامـــي دوي" فـــإن
مخسـة  خـالل كثرياً  ووظيفتها طبيعتها ما تغريت احمليط واألراضي املخّصبة ولرمبا الريف خصوبة

 و )Shivaشـــيوا ( آهلـــة مـــن وقيمـــة أمهيـــة أكثـــر موقعهـــا أصـــبح اليـــوم وحـــىت. آالف ســنة ماضـــية
 كـان نيوزيلنـدا، جـزر علـى» مـائوري« قبائـل بـني من )40ش: 1389 وارنر،()Vishnoويشنو(
  ).6 :املصدرنفس ( األم اإلله يعترب )Papa"بابا" (

) يف اجلـــزر اإلندونيســــية، وكـــان يطلــــق Luminutآهلـــة األرض كانــــت تســـمى "لومينــــوت" (
) ومساهـــــا الشـــــعب األمريكـــــي (أمريكـــــا الشـــــمالية Arinnaاســـــم "أريانـــــة"( عليهـــــا بـــــني اهليتيـــــني

يف و األصــليني) "تاماييفيــت" الــذين كّرمــوا األرض ومــا انفكــوا مطبــوعني عميقــاً علــى قدســيّتها. 
) Frigg( وبــني الشـعوب اجلرمانيــة "فــريج" )Izanami( الصـني كــان يُعـرف باســم آهلــة "إيزانـامي"

؛ 22- 238ش: 1372للبنيـــــــة األرضـــــــية (أنظـــــــر: إليـــــــادة،  قـــــــّدس كـــــــامرأة إيزيديـــــــةوكانـــــــت ت
 ).92م: Lurker ،2005؛  398ش: 1389  وارنر،
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  األساطير  في لألرض الطقوسية الوظائف 3.2
 األرض األم، معــامل و أعمــال نضــوج املؤديــة إىل الزراعــة والفالحــة تطــّور الــزمن ومــع كــرّ  علــى

 أحــــد أمــــر املثــــال، ســــبيل علــــى. تــــدرجيياً  األرض حــــول عديــــدة وممارســــات معتقــــدات تطــــورت
 وقطـــع مـــن اخلطيئـــة والفظاعـــة، اجلـــرح ألـــا األرض جتريـــف بعـــدم أتباعـــه أقـــوام اهلنـــود مصـــلحي

 اعتــربت كمــا). 242 ش:1372 ليــادة،إ( الزراعيــة قاصــداً األعمــال البشــر جلميــع األم أعضــاء
 وتــؤمل مثلمــا األرض تعــاين ألن عظيمــة خطيئــة هــو احلشــائش قطــع أن روســيا يف "التــاي" قبائــل

  ).242- 250 نفس املصدر:( حليته عندما يقّص شعره  أو يعاين اإلنسان
 األرض حـول والطقـوس واألسـاطري املعتقـدات مـن كبري عدد لقد وصل إلينا عام، وبشكل

 طفـل تبـين يريـدون عنـدما القبائـل بعـض أن حقيقـة ذلـك يف مبـا. العظيمـة األم وخاصـة وآهلتها،
لآلهلـة  مقـراً  تكـون أن املفـرتض حديقة يبدو مثل مسكن اآلهلة احلامية أو مـن حفرة يف يضعونه
الطفـــل، يكـــون  تبـــين أن هـــو هـــذا يعنيـــه ومـــا). 237 نفـــس املصـــدر:(أي األرض األم  احلاميـــة

 ووضـع الـوالدة التقليديـة خـالل مـن الثانويـة الـوالدة هـذه إجنـاز يتم وال جديد، مبثابة الوالدة من
 الثـدي علـى الطفل وضع طريق بل عن) الرومان عند شائع هو كما(والدا  ركبيت على الطفل
 الــوالدة معــىن حمــلّ  فيمابعــد فكــرة نبيلــة حتــلّ  أن الطبيعــي ومــن. األرض احلقيقيــة أي األم وبطــن
 مكّرســـون والرّضـــع وطاقـــة قـــوة لكـــل ومصـــدر لألطفـــال حاميـــة األرض األرض، وهـــي أن علـــى

  (نفس املصدر). )األرض تسكن اليت األم لروح أي(لألرض 
 ذلــك الرمــاد حيرقــون إــم بالبــذور، أي احملروقــة والعظــام الرمــاد دفــن يــتمّ  املنــاطق بعــض ويف

 انشــــري :ويقولــــون حرثــــت وزرعــــت حــــديثاً  الــــيت األرض علــــى والبــــذور وبقايــــا العظــــام احملروقــــة
 يقــدم األخــرى املنــاطق بعــض ويف ).248- 246 :املصــدر نفــس( يــهومّدد أّمنــا رحــم يف جســدك
 ).181 م:Nyberg ،1931( األرض آهلـة األحياء (وهم على قيد احليـاة) يف القـرب إىل األطفال
 العصـــور يف أنــه يفهــم أن ميكــن واملســتندات املتاحــة،  للكثــري مــن الوثــائق ونظــراً  عــام، بشــكل
  :باألرض تتعلق عادات ثالث هناك كانت القدمية
 عليـــه الشـــرعية إضـــفاء مـــن احلقيقيـــة والدتـــه تـــتمكن حـــىت( األرض علـــى عالرّضـــ وضـــع .١

  ).اإلهلية احلمايةدعم و الطفل بال ويتمّتع
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ــــث الکبــــار األطفــــال مقابــــل دفــــن .٢ ــــد ة أخــــرىاألرض مــــر  أم إىل ليعــــود( حــــرق ُجَث  ويول
 ).جديد  من

يعيشـــون وإحيـــائهم،  شـــفاؤهميـــامهم و الت ليـــتم(علـــی الـــرتاب ين واحملتضـــر  وضـــع املرضـــى .٣
  )جديد من ويولدون

وبنــاءاً علــى ذلــك فــإن الصــورة القدميــة آلهلــة األم أو األرض األم، ترســم كــل شــيء (أنظــر: 
  ).245- 247نفس املصدر: 

ما ورد أعاله ليس سوى جزء بسيط مـن التقـارير املتاحـة حـول أمومـة األرض، وقـّدم إليـادة 
العديـد مـن أدلـة أخـرى  ي زريـن شـاخهجيمز فريزر يف كتابه و  لة يف تاريخ األديانرسا يف كتابه

العــامل، أدلــة هلــا عالقــة بفرضــية هــذه يف مجيــع أحنــاء عــن املعتقــدات والطقــوس املتعلقــة بــاألرض 
املقالـــة والـــيت تعطــــي انعكاســـات وتــــأّمالت خطـــرية يف قـــراءة آيــــة ســـورة الزلزلــــة. وجتنبـــاً إلطالــــة 

وجتـدر اإلشـارة أيضـاً إىل  كتفي ذا القدر وحييل القارئ الكرمي إىل املصادر املذكورة.يالكالم، 
أن الكاتبة قد قامت يف دراسة مستقلة بتفصيل احلقـب املختلفـة مـن تقـديس األرض وناقشـت 

  .: يف مجيع أحناء املقالة)1396األدلة القرآنية هناك إىل أقصى حد ممكن (أنظر: حمققيان، 
  

  في سياق سورة الزلزلة» أَثـَْقاَلَها اْألَْرضُ  َأْخَرَجتِ  وَ «. 3
 موضـع مث النظر ومن قيد لآلية النظرية الدراسة يف للسورة الوحي سياق يفحص بدايًة أنجيب 
  .التفاسري فحص يتمّ  وأخرياً  الزلزلة، سورة على تطبيقها يف املعينة اآلية

  

   الزلزلة لسورة الظرفي السياق 1.3

فـذهب   .)379/ 6ق ـ: 1404، (السيوطيختلف املفسرون يف مكية سورة الزلزلة أو مدنيّتهاا
) بينمـــا 9/188قتــادة (أيب الســـعود، د.ت: الكثــري مـــنهم إىل أــا مدنيّـــة يف قـــول ابــن عبـــاس و 

ق: 1423ذهب البعض اآلخر إىل أا مكيّـة يف قـول الضـّحاك وعطـاء (مقاتـل ابـن سـليمان، 
  ).516). ويعزو اآلخرون القول مبكية السورة إىل ابن عباس (الفريوزآبادي، د.ت: 787/ 4
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مـــن حـــديث حـــول ياـــا لـــبعض أن حلـــن اآليـــات تشـــبه اآليـــات املكيـــة ملـــا تتناولـــه آيعتقـــد ا
"املعـــاد" و "أشـــراط الســـاعة" (عالمـــات يـــوم القيامـــة) وهـــي موضـــوعات اآليـــات املكيـــة عـــادة. 

ســعيد اخلــدري عــن النــيب صــلى اهللا مــن املفســرين تســتند إىل حــديث أليب آخــرولكــّن مثـّـة فريــق 
تعتــرب آخــر آيتــني مــن هــذه ، ةيف املدينــة املنــور ياتــه ألمهيــة زمــان حعليــه وآلــه وســلم وذلــك نظــراً 

  ).10/796ق: 1372السورة مدنية وهلذا السبب حتديداً السورة مدنية كلها (الطربسي، 
البعض أن سورة الزلزلة قـد نزلـت بعـد سـورة اإلنسـان وقبـل سـورة البقـرة يف أواخـر  ذهبو 

). ويبــدو إىل حــّد مــا أن هلــذا التصــريح 4/21العهــد املكــي أو يف أوائــل العهــد املــدين(التاج: 
أكثـر عقالنيـة مـن حيـث أن احملتـوى الـرئيس للسـورة هـو عقيـدة التوحيـد واملعـاد، وهـذا يتعلّــق 

املكّرمـــة ولـــيس باملدينـــة املنـــّورة، هـــذه مـــن ناحيـــة و مـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن عمومـــاً باملّكـــة 
املوضــوع الفرعــي اخلــاص بالســورة يــدور حــول األرض ووظائفهــا، وهــو أمــر مهــم للغايــة مــن 
منظــور املــزارعني واألشــخاص الــذين تعتمــد ســبل عيشــهم علــى األرض، بينمــا كانــت صــناعة 

هـي الزراعـة ومهـام الفالحـة، وصـناعة أهـل مكـة هـي  أهل املدينة املنورة يف كثري من األحيـان
التجارة، لذلك يبدو من األحرى أن سبب نزول سـورة الزلزلـة هـو خماطبـة أهـل املدينـة أيضـاً، 
فمن احملتمل أن وحي السورة قد حدث يف أوائل العهد املـدين أو أواخـر العهـد املكـي، وهـذا 

  إىل حد ما تغطي كال الفريقني.
  

َقاَلَها اْألَْرضُ  ْخَرَجتِ أَ  وَ «اآلية  2.3   الزلزلة سورة سياق في »أَثـْ

  :التايل النحو على الزلزلة سورة يف اآلية موقف
) 3(هلـَـا َمــا اْالنَســانُ  قَــالَ  وَ ) 2(أَثـَْقاَهلـَـا اْألَْرضُ  َأْخَرَجــتِ  وَ ) 1(الزلزلــةَها اْألَْرضُ  زُْلزِلَــتِ  ِإَذا ﴿

 لـــــُريَْواْ  النـــــاُس َأْشـــــَتاتًا َيْصـــــُدرُ  يـَْوَمئـــــذٍ ) 5(َهلـَــــا  أَْوَحـــــى رَبـــــكَ  بِـــــَأن ) 4(َأْخَباَرَهـــــا َحتـــــدثُ  يـَْوَمئـــــذٍ 
ـــــرَهُ  َشـــــرا َذرةٍ  ِمْثَقـــــالَ  يـَْعَمـــــلْ  َمـــــن وَ ) 7(يـَـــــرَهُ  َخـــــْريًا َذرةٍ  ِمْثَقـــــالَ  يـَْعَمـــــلْ  َفَمـــــن) 6(أَْعَمَلُهـــــمْ   ﴾يـَ

  ).  1- 8  /الزلزلة(

القيامـــة  يـــوم هـــو التنـــذير ـــيء اآليـــات ومقـــام رنـــذااإل إىل ـــدف اآليـــات حلـــن أن واضـــح
عالمـــات الســـاعة أو  )1- 3( اآليـــات األول مـــن القســـم . ينـــاقش)119 /6: 1383 دروزة،(
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 مـن اإلنسـان وينـدهش بـداخلها، كـان أشراط الساعة منهـا ـز األرض و تلقـي كـل شـيء ومـا
  .وروعتها اللحظة هذه شدة

 اخلطــاب تشــري إىل حتــّدث األرض وطبعــاً حيــدث هــذا )5- 4( اآليــات مــن الثــاين اجلــزء ويف
 عـن تتحـدث) 7- 6( اآليـات الثالث من القسم اإلهلي وأخرياً يف الوحي ةبطريق عنه والكشف

  صاحلة وطاحلة و تبّني أّن كّل فريق يرى مثار عمله. فريقني إىل الناس تقسيم
  

  »أَثـَْقاَلَها اْألَْرضُ  َأْخَرَجتِ  وَ « لآلية المتقدم . نهج المفسرين4
 وأتباع التـابعني فيمـا والتابعني الصحابة من السابقني مواجهة املفسرين القسم هذا يف ستصّنف

 وكــذلك التفســريية، النظريــات هــذه ــا تشــّكلت الــيت الطــرق وســتفحص اآليــة، بتفســري يتعلــق
 علــى االنفتــاح مــن نــوع الواقــع يف العمليــة هــذه دراســة إن. الزمنّيــة األســبقّية حيــث مــن عالقتهــا
 ودراســــة فضــــاء اخلطــــاب، بــــاألحرى معرفــــة املســــارات يف أو الطبقــــي، قســــم التصــــنيف القســــم
  :التالية األنواع إىل وينقسم. وتطّوراته للخطاب التارخيية العملية
  
  األثقال اشتقاق كلمة 1.4

 مـرّة 28 مشـتّقاته كـلّ  وقـد اسـتخدم مـع »ثقـل«أصـل مـن مجـع اسـم هـي» األثقال« كلمة إن
  :خمتلفة أنواع عدة كلمةذه الالكرمي، ملفرد ه القرآن يف

  الحمل: ثِقلا 1.1.4
 علـى وزن ِفكــر،( جـذر لكلمـة ثِقـل بأـا األثقــال كلمـة اللغـويني واملفسـرين معظـم وصـف وقـد

 اجلــوهري،: انظــر(ثقــيالً  محلــه الشــيء الــذي عــبء يعــين ممــا) عنــب وزن علــى ثَِقــل ( أو) وِعلــم
 َتُكونُـــوا ملَْ  بـَلَـــدٍ  ِإَىل  أَثـَْقـــاَلُكمْ  َوَحتِْمـــلُ ﴿ اآليـــة مـــن املعـــىن هـــذا يؤكـــد .)1647/ 4ق:  1407

  .الثقيلة أمحالكم حتمل األنعام نإ) أی 7(النحل/ ﴾اْألَنـُْفسِ  ِبِشق  ِإال  بَالِِغيهِ 
 احلامـــل املـــرأة رحـــم يف هـــو مـــا أيضـــاً  املعـــىن ـــذا الثقـــل القـــرآن، علمـــاء لـــبعض أقـــوال وفقـــاً 

 َمحْلهــا ثـَُقــل: ُمْثِقــل فهــي املــرأَُة، أَثـَْقَلــت و :العــرب ويقــول) 136/ 5ق:  1410 الفراهيــدي،(
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 املــــرأة عــــبء أيضــــاً  يُقــــرأ ، الكــــرمي القــــرآن ويف ).86 /11ق:1414ابــــن منظــــور، (بطنهــــا  يف
ـــاها َمحَلَـــْت َمحْـــالً َخفيفـــاً َفَمـــرْت بِـــه﴿: احلامـــل ـــا تـََغش ـــا فـََلم 189 األعـــراف/( ﴾أَثـَْقلَـــتْ  فـََلم( 

 فــيمكن محــالً، تســمية اجلنــني مســموحاً  كــان إذا ، لــذلك). 4/1647 ق:1407 (اجلــوهری،
  ).797 /10ق: 1372 الطربسی،( بالثقل أيضاً  تسميته

 بـبطن األم رحـم يف وعبئـاً  جنينـاً  أن األموات هم األثقـال باعتبـارهم املعىن نفس إىل ويستند
 األخفــش كلمــة أيضــاً  الكــالم هــذا تؤيّــد). 85 /1ش: 1376الشــاطئ،  بنــت:انظــر( األرض

كان املّيت يف بطن األرض فهو ثقل هلا، فتسمية األمـوات باألثقـال   ذاا«: قاال الذين وأبوعبيدة
  ).638 ق: 1424 (ابن األنباري،» تكون على أحد هذين الوجهني

 وماديـــة، جســـدية ممتلكـــات إىل أيضـــاً باإلضـــافة روحيـــة ممتلكـــات املعـــىن هـــذا يف وللثقـــل
آيــات ســورة  مــن العديــد يف واملشــار إليهــا واحلــزن، اخلطيئــة تســببها الــيت روز مثــل الــ وحــاالت

أو شــيمتني  )150 /1مهنــا، د.ت: : انظــر(و إخل  13العنكبــوت وعلــى ســبيل املثــال اآليــة 
الثقــــــل  أمــــــا علــــــى يُفســــــر روحــــــي هلمــــــا وزن أيضــــــاً  النــــــوع هــــــذا مــــــن والشــــــرف الكرامــــــة

  .)1/97م: 1954 مرتضى، السيد(

  ثـََقل: أسباب المنزل أو أمتعة الراكب  2.1.4
 وتعـــين متـــاع) َعَمـــل ثـََقـــل علـــى وزن( مجـــع جـــذر ثقـــالاأل كلمـــة اللغـــويني فـــإن لـــبعض بالنســـبة
ثقل استعارة لكّل شـيء مثـني  تعترب األساس هذا وعلى. ذو قيمة شيء أي أو املنزل أو املسافر

  ).5/137ق: 1410 الفراهيدي،: انظر(
 )31الـرمحن/( ﴾الـثـَقالنِ  أَيهَ  َلُكمْ  َسنَـْفرُغُ ﴿ اآلية يف أنه املعاين هذه ضوء يف البعض ويعتقد

 األمهيـة هـو النحـو هذا وعلى هذين قراءة يف واإلنس والسبب اجلن جمموعيت الثقلني، إىل يشار
 متفّوقـان مثّ  ومـن اهللا ألن كليهما عقالء أذكياء وقد ّمت التكليف عليهما مـن قبـل االثنني وكرامة
 واحلــديث )والتكليــف العقــل حيــث مــن( األرض بأســرها علــى األخــرى مجيــع املخلوقــات علــى
 األســــاس نفــــس علــــى أيضــــاً  وّضــــحي ...» وعــــرتيت اللــــه كتــــاب الثّقلــــني فــــيكم تــــارك اينّ « عــــن

  ).1/311م:  1998 القرشي،(



  هـ.ق 1441 شتاءو  خريف، 2، العدد 22، السنة اإلسالمية احلضارة  آفاق    232

  مصاديق األثقال 2.4

 يـوم يف بالضـبط األرض يـدفع األثقـال ومـا مـن املختلفـة املصاديق فهم الضروري من لكن يبدو
 مصــاديق ماديّــة أــا علــى القــرآن علمــاء معظــم فســرها وقــد لتحليــل فرضــية هــذا املقــال، القيامــة

  :ملخص هذه األقوال يلي فيما روحي، معىن هلا قدموا والقليلون وخاصة للموتى،

  المادية الجسدية الشؤون: الظاهري بالمعنى األثقال 1.2.4

األوائـــل تقريبـــاً يف تعريـــف مصـــداقية لألثقـــال أـــا حمـــددة فيمـــا يتعلـــق قـــد وافـــق مجيـــع املفســـرين 
قَـاَل َرُسـوُل « بالشؤون املادية واجلسدية وما يدعم كالم هذا الفريق هو رواية أليب هريرة تقـول: 

َواِن ِمـَن الـذَهِب َواْلِفضـِة، تَِقيُء اْألَْرُض أَْفَالَذ َكِبِدَها، أَْمثَاَل اْألُْسـطُ  : اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلمَ 
، َوجيَِـيُء وُل: ِيف َهـَذا َقطَْعـُت َرِمحِـيفـََيِجيُء اْلَقاتُِل فـَيَـُقـوُل: ِيف َهـَذا قـَتَـْلـُت ، َوجيَِـيُء اْلَقـاِطُع فـَيَـُقـ

ق 1415  (اخلـازن،» االسارُِق فـَيَـُقوُل: ِيف َهـَذا ُقِطَعـْت يَـِدي، ُمث يََدُعونَـُه فَـَال يَْأُخـُذوَن ِمْنـُه َشـْيئً 
 :4 /458.(  

 لإلجابــة خمتلفــة بقطــع طــرق النــيب (ص) كلمــات تفســري يف احلــديث هــذا رواة توصــل لقــد
 ذلـــك الـــبعض عـــن عـــّرب  وقـــد. بالضـــبط أن األثقـــال تنطبـــق علـــى أي شـــيء هـــذا الســـؤال علـــى

  :ملخص هذه األقوال يلي وفيما بالكنوز، اآلخر يف قبور ترابية والبعض باملوتى

  الموتى: أوالً 

 املـــوتى، بالنســـبة أن األثقـــال هـــي جثـــث إىل األوىل التعليقـــات مـــن واســـعة جمموعـــة أشـــارت
 العديـد تـدعم كمـا) ثَِقـل (أو) ثِقـل( جـذر مـن اجلمـع هلذه اموعة، كلمـة األثقـال هـي صـيغة

 ؛)26- 25رســــالت/ امل(﴾أَملَْ َجنَْعــــِل اْألَْرَض ِكَفاتًــــا َأْحَيــــاًء َوأَْمَواتًــــا﴿ :املعــــىن هــــذا اآليــــات مــــن
  ).9/اتالعادي(﴾اْلُقُبورِ  ِيف  ما بـُْعِثرَ  ِإذا﴿ وقوله) 4/االنفطار(﴾بـُْعِثَرتْ  اْلُقُبورُ  َوِإَذا﴿

انظـــر: (الطــربي  عنهمــا ونقــل وااهــد عبــاس ابــن روايـــات هــو هــذا الفريــق ممّــا يؤيــد كــالم
 يف هــذا الكــالمنفـس  الحقــة املفســرون فـرتات ولقــد اختـار ).172/ 30ق:  1412 الطـربي،

  ).741: ق1410 ااهد،: انظر( تفاسريهم
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  والكنوز تحت األرض المعادن: ثانياً 
مـن  مجـع هـو األثقـال أن اعتـربوا الـذين أولئـك قبـل مـن أساسي بشكل املعىن هذا يستخدم

 تفســـري الســـبب يـــتم هلـــذا). 15/434ق:  1415 اآللوســـي،) (وزن فـََعـــل ثـََقـــل علـــى (جـــذر 
ـــة بأنـــه مـــن األمـــور" األثقـــال" مصـــطلح  إىل القـــول هـــذا ويُنســـب. الـــذهب مثـــل والقيمـــة الثمين
 اآلخــرين املؤيــدين بعــض )516 الفريوزآبــادي، د.ت:( عطيــة مــن حــامت أيب ابــن مثــل أشــخاص

  .)3/490ق:  1410 الزركشي، ؛1/96م: 1954 مرتضى، السيد: (هم القول هلذا
 األوىل بالزلزلـة مـرتبط احلـدث هـذا مثـل أن هـذا الفريـق أيضـاً  مؤيـدي بعـض أضاف وبالطبع

 إخــراج ســيتم ،ةالثانيــ الزلزلــة يف وإال الزلزلــة نفــس إىل تشــري املــذكورة اآليــات وأن القيامــة يــوم يف
  ).1/96م: 1954 السيد مرتضى،: (أنظر. األرض من بطن املوتى نفس

  والكنوز تحت األرض المذكور أعاله، الموتى والمعادن من كل: ثالثاً 

معـــاً، ومــــنطقهم  وبــــاليت مجعهمـــا صـــحيح أعـــاله ورد مــــا أن فريــــق مـــن املفســـرين اعتـــرب ولقـــد
 أن ميكـــن والـــيت صـــيغة اجلمـــع و ليســـت املفـــرد، يف »األثقـــال« كلمـــة اســـتخدام هـــو االســـتداليل

 ســـليمان، بـــن مقاتـــل( األرض حتـــت املوجـــودة والكنـــوز املعـــادن وكـــذلك املـــوتى، مـــن كـــل تشـــمل
  ).789/ 4ق:  1423

  األرض في أعماق و المواد المنصهرة العناصر الثقيلة: رابعاً 

 قـذف إىل تشـري أـا على األخرية السنوات يف ذا القول استشهد قد البعض يكون رمبا
 الرباكــني خــالل قلــيالً  منــه ختــرج مــا وعــادة أعمــاق األرض واملــواد املذابــة مــن الثقيلــة العناصــر
اهلائلــة املفزعــة  الزلزلــة حــدوث البعــث والنشــور وإثــروعنــد بــدء  العــامل ايــة يف ولكــن والــزالزل

 ولـيس) 222/ 27ش: 1374 ، الشـريازي مكـارم( األرض متامـاً. مـا بـداخل يتم قذف كـل
 باألســــرار املكنونــــة إليــــه تفســــري فخــــر الــــرازي مــــن أثقــــال األرض أن مــــا أشــــار املســــتبعد مــــن

 األمـور هـذه مثـل إىل إشـارةالثالـث هـو  حتـت عنـوان الشـعب إليهـا يف سياق املشار لألرض،
  ).32/254ق:  1420 الرازي، ان(
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  اإلنسان أفعال: الروحي األثقال بالمعنى 2.2.4
 أن ضـعيف، احتمـال مـع القـرآن يف األدوار األخـرية و ذلـك وعلمـاء املفسرين من فريق اعتربت

  ).2/450:  ق1422 العريب، ابن( البشرية األعمال نفس هي أثقال األرض
 بالنسـبة أنـه» وب ألـف« من للفريقني أعاله املذكورة واملقارنات التوضيحات املكتوبة تشري

 واملاديــة اجلســدية األشــياء األثقــال هــي بــأن األســاس القائــل للمفســرين األوائــل واملتــأخرين فــإن
  .تفسري إىل حتتاج وال للغاية واضحة تكون
  

َقاَلَها اْألَْرضُ  َأْخَرَجتِ  وَ « يةالمختلفة لآل البالغية المناهج 3.4   »َأثـْ

  :سورة الزلزلة تفسري وبالتايل اآلية املذكورة، بشكل عام لقراءة رئيستان وهناک طريقتان

  ﴾أَثـَْقاَلَها اْألَْرضُ  َأْخَرَجتِ  وَ ﴿ معرفة اللغة المجازية لآلية: المنهج األول 1.3.4
 اآليــــة والبالغيــــون األدب وعلمــــاء القــــرآن وعلمــــاء األوائــــل املفســــرين مــــن كبــــري عــــدد اعتــــرب لقــــد
 أن يعتقـــدون وهـــمأنـــواع اـــاز (اللغويـــة/ العقليـــة) مـــن  )2/ الزلزلـــة( ﴾أَثـَْقاَهلـَــا اْألَْرضُ  َوَأْخَرَجـــتِ ﴿

 نظـراً  ولكـن. واقعيـة األرض أثقاهلا هي قضية حقيقة إخراج وأن احلقيقي معناها على تدلّ  األرض
هـــذا حـــدوث  مثـــل فيـــه حيـــدث الـــذي الوحيـــد املكـــان وهـــي عقالنيـــة أـــا ليســـت األرض ينونـــةلک

تركيبيـاً  أو عقالنيـاً  كـان (اـاز) سـواء املسـتعار بـه النـوع مـن املسـتندات هـذه إخراج األثقال، فـإن
 هــي ﴾َأْخبارَهــا ُحتَــدثُ  يـَْوَمئِــذٍ ﴿ آيــة فــإن األســاس، هــذا وعلــى) 2/31ق:  1421الســيوطي،(

وقــد نســبت  وكالمهــا بتحــدث األرض تتعلــق أــا مــن أنــواع اــاز العقلــي حيــث مقبولــة آيــة أيضــاً 
  .)282 /3ق: 1375 الطرحيي،( يواع وغري حيوي غري خملوق إليها هذه الشيمة بينما هي

 مبثابـــة العقـــالين العقـــاب مـــن النـــوع هـــذا الســـكاكي، مثـــل الـــبعض اعتـــرب فقـــد ذلـــك ومـــع
). 397- 401: ق1407 الســــكاكي،( جمــــازي كفاعــــل األرض وقــــدموا االســـتعارة (الكنايــــة)

اً ثــإنا إنســاناً  تشــبه اآليــة هـذه يف األرض أن االســتعارية النظــرة هــذه مؤيـدي مــن آخــر فريــق يـرى
  .)3/470ق:  1399 ،ياألثري اجلزر  ابن(

  سوف نوّضح نوعّية هذا التشبيه وكيفية إخراج هذه األثقال. يلي فيما
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  »أَثـَْقاَلَها اْألَْرضُ  َأْخَرَجتِ  وَ « اللغوية لآلية الحقيقة معرفة :الثاني المنهج 2.3.4
 حقيقــة واقعيــة، ولكنهــا جمازيــة غــري اآليــات هــذه لســان أن املفســرين مــن آخــر فريــق اعتــرب لقــد

 هنـــاك ومــن اإلهلــي الـــوحي إىل موّجهــة تكــون أن علــى قـــادرةعيــة و وا نفســها األرض أن حيــث
ين والــــذ الفريــــق هــــذا نظــــر وجهــــة مــــن أساســــاً  .والكــــالم والتحــــدث بالعقالنيــــة إخــــراج أثقاهلــــا
 علــى الشــعور والفهــم، لكـــن ةاألجــرام الســـماوية قــادر  ومجيــع األرض الصــوفيني، معظمهــم مــن

 تســقط عنــدما القيامــة يــوم يف وأمــا ألهــل املعــىن، إال ميكــن ال العــامل هــذا حتقيــق هــذا الفهــم يف
  .)2/503ق: 1416جزي،  ابن(البشر  احلقيقة لكل تتكّشف احلُجب، سوف

 وَ  ِحبَْمــِدهِ  ُيَســبحُ  ِإال  ءٍ  َشــيْ  ِمــنْ  ِإنْ  وَ ﴿ هــذه اآليــات املفســرين الفريــق مــن کــالم هــذا تــدعم
 ُكــــــل  أَْنطَــــــقَ  الــــــِذي اللــــــهُ  أَْنطََقَنــــــا قــــــالُوا﴿) أو 44(اإلســــــراء/ ﴾َتْســــــِبيَحُهم تـَْفَقُهــــــونَ  ال لِكــــــنْ 
 رغــم املخلوقــات، مجيــع يف موجــودون والفكــر وتســتفاد منهــا أن احليــاة) 21/ فصــلت(﴾ءٍ  َشــيْ 
  .)343 /2 :ق1417 ،یطباطبائال(احلياة  يف بطريقتهم علم على لسنا أننا

 العظـيم، العـامل علـى لـيس السـورة عناصـر مجيـع الصـوفيني بعض قد محل ذلك غضون ولکن يف
 نفــس هــي األرض فــإن نظــرهم وجهــة ومــن. التابعــة وقواهــا البشــرية والــروح الصــغري، العــامل بــل علــى

  ).315 - 316ق:  1423 مالصدرا،: أنظر( األرضية الكوارث به تز اليت يةالبشر  روح
  
َقاَلَها اْألَْرضُ  َأْخَرَجتِ  وَ « لآلية مختلفة تفسيرية مناهج 4.4   »أَثـْ

 اإلخـراج بلسـان هـذا هـل كيفيـة إخـراج األثقـال، حـول املفسـرين بـني مواطن اخلـالف بعض ةمثّ 
 جمــازي معــىن العمليــة هلــذه أن أو أثقاهلــا، حقــاً  األرض تضــع هــل مبعــىن القــال؟ بلســان أو احلــال
  التالية؟ اآليات إليه تشري

 هــذه تفســري يف املفســرون لألثقــال ينقســم قــدمت خمتلفــة مصــاديق علــى عــام وبنــاءاً  بشــكل
  :فريقني إىل اآلية

  الحالية بلسان األثقال إخراج 1.4.4
لســان  إىل يشــري معــىن أــا علــى اآليــة واملتــأخرين بتفســري األوائــل املفســرين مــن كبــري فريــق قــام

  .القيامة محلها يوم األرض احلال ووضع
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 يـــوم يف حامـــل األرض كـــإمرأة شـــّبهت أعـــاله املـــذكورة اآليـــة هـــذا الفريـــق، نظـــر وجهـــة مـــن
 األرضَ  كـأن«: بطنهـا يف الثقـل تزيـل فإـا وبالتـايل) تشـقق ظهرهـا( مشـقوق جسـدها القيامـة،

ُختْرُِج اْألَثـَْقاَل يـَْعِين اْلَمْوَتى َأْحَياًء َكاْألُم «أو » فيه ما فأخرجتْ  بطنها يف مبا أثقلت حاملٌ  امرأةٌ 
  و إخل). 789/ 4ق: 1423  مان،ي؛ مقاتل بن سل741ق: 1410 اهد،(ا» تَِلُدُه َحيا
 التاليـــة الـــيت والتمثيـــل هـــو اآليـــة التشـــابه هـــذا ويســـّبب املعـــىن هـــذا الفريـــق أمنـــا يؤيـــد هـــذا يـــؤمن

 فـََلمـآ بِـهِ  فََمـرتْ  َخِفيفـاً  َمحْالً  َمحََلتْ ﴿: يف بطن املرأة احلامل بالثقل والعبء املوجود اجلنني تصف
كمصــداق  محــل األرض حالــة الــبعض وقــد وصــف). 189 (األعــراف/﴾رَبـُهَمــا اهللا دَعــَوا أَثـَْقَلــتْ 

  ).254 /32 ق:1420 ،یراز (ال )2(احلج/ ﴾تَْذَهُل ُكل ُمْرِضَعٍة َعما أَْرَضَعتْ ﴿ من اآلية
 احليــاة جمــرى تغيــري معــىن عــن للتعبــري اســتعارة باعتبــاره الــرأي هــذا مرتضــى الســيدوقــد وافــق 

تظهـر األرض ـذه الوسـيلة هـو ينـوب عـن نطقهـا  مـا رأيـه ويفيـاة األخرويـة، احل وبدايـة الدنيويـة
  .)95- 97 /1ق:  1954 ،یرتضامل ديس: الانظر(الكالمي 
التاليـة  اآليـة يف أيضـاً  عنـه يتحدث والذي األرض حتدث ،خراج األثقالإل املعىن هذا باتباع

  :النظر وجهات من نوعان هناك) 4(الزلزلة/ ﴾يـَْوَمئٍذ ُحتِدُث َأْخَباَرَها﴿

  الحال بلسان األرض أ) تحّدث
مـن خراج األرض أثقاهلا بلسان احلال دون املقـال، وافـق فريـق إعلی  من املفسرين وافقوا الذين

 هــذا فــإن هـذا الفريــق نظــر وجهــة مـن الواقــع ويف هـوالء علــی أن حتــدث األرض أتـى بلســان حاهلــا
علـى  تـدالن اآليتـني هـاتني فـإن نفـس حتـدث األرض وهكـذا مهـا و وضع األرض محلها  اإلخراج

تتفــّوه األرض بــالكالم وتبــدأ  مث أوالً  حيــدث إخــراج األرض أن ولــيس واحــد، وحــدث واحــد واقــع
 نفــس هــو اإلهلــي الــوحي معــىن) 5(الزلزلــة/﴾َهلـَـا  بِــَأن رَبــَك أَْوَحــى﴿ اآليــة يف لــذلك عــاتتحــدث وتب
 وقــد القــول، هــذا مؤيــدي والطــربي مــن. اخلفيــة شــؤوا عــن لوضــع محلهــا والكشــف إذن لــألرض

  .)3/2914ق: 1418الزحيلي، ؛172/ 30ق:  1412 الطربي، انظر(البعض وفقاً له  نقله
 الـذين جبـري بـن وسـعيد مسـعود ابـن مثـل أشـخاص قـراءات الفريـق هـذا کالم أنصـار تدعم

ـــــة قـــــرأوا ـــــذٍ ﴿ اآلي ـــــا يـَْوَمئ ـــــِدُث َأْخَباَرَه ـــــة( ﴾ُحت ـــــئ أخبارهـــــا«إىل  )4/ الزلزل ـــــٍذ تنب (انظـــــر:  »يـَْوَمئ
مثـل  املفسـرين مـن فريـق ونظـر ).172/ 3ق:  1412 الطربي، ؛6/380ق: 1404السيوطي، 
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ق:  1407 الزخمشـری، راجـع( حتدث األرض هـو نـوع مـن اـازمن  النوع هذا أن إىل الزخمشری
 إرادة بســبب حقيقــةً  بـاألرض املطالبــة مــن النـوع هــذا مالصــدرا مثـل الــبعض يعتــرب بينمـا) 4/784

  .)426/ 7 ش:1366مالصدرا،  انظر:(هذا مؤکداً  واختيارها وسيجري األرض

  القال بلسان األرض تحّدث) ب
 دور يـأيت خراج األرض أثقاهلا يف لسان حاهلـا أنـهإ وافقوا علی الذين املفسرين معظم يّدعي
 األوىل املرحلـــة يف أخـــرى خـــراج األرض أثقاهلـــا وبعبـــارةإ مرحلـــة بعـــد بـــاألرض املتعلقـــة التحـــدث

أفعــال  بكلماــا عــن وتشــهد تتحــّدث الثانيــة، املرحلــة يف بلســان احلــال مث أثقاهلــا األرض تُلقــي
 ).إخل ،319 /6؛ املاوردي، د.ت: 2/503ق: 1416(ابن جزي،  العباد

 ويف) 148 /2ق: 1364 القـرطيب،: انظـر( هريـرة إىل روايـة أليب القـول هذا أنصار واستند
 راجـع:( مالـك بـن أنـس كلمـات مـن النـيب (ص) ينسـب السـيوطي هـذا القـول إىل آخـر مكان

 وآخــرين والثـوري مسـعود ابـن القـول أيضـاً  وعلّـق علـی هـذا). 380/ 6ق:  1404 السـيوطي،
ـَؤذِن، ِجـن َوالَ  فَِإنـهُ «: وأمحـد والنسائي، ومالـك، البخاري، كتب يف

ُ
الَ َيْسـَمُع َمـَدى َصـْوِت امل

  .)3/2914ق:  1418 راجع: الزحيلي،(»إِْنٌس َوالَ َشْيٌء، ِإال َشِهَد لَُه يـَْوَم الِقَياَمةِ 
بســبب  ذكرهــا هنــا تجّنــبي األرض، نطــق كيفيــة حــول اخلالفــات مــن يــداملز  بــالطبع هنــاك

  .احلايل النصّ  مع التواصل عدمطالة و اإل عدم

 القال(المقال) بلسان األثقال إخراج 2.4.4

األول بتفسـري إخـراج األثقـال  الفريـق عكس من وعلى يناملفسرين املتأخر  من قليل عدد قد قام
 الفريــق هــذا نظــر وجهــة احلقيقــة ومــن يف، بلســان "القــال" و شــهادة األرض علــى أعمــال العبــاد

 واجلسـدية األخـرى، املاديـة األشـياء املـوتى يف قبـور ترابيـة والكنـوز أو تعـين ال األثقال كلمة فإن
 الــيت واألحاديــث توصــف ال الــيت الكلمــات غــري املعلنــة واألخبــار مبعــىن الروحــي اجلانــب بــل هلــا

 والتكشـف نطقهـا يـتم القيامـة يـوم ويف البشـرية والسـلوكيات األعمال من األرض على تراكمت
ق:  1418 ، البيضــاوي: انظــر( األثقــال هــذه عــبء مــن ســوف تتحــرر وبالتــايل مجيعــاً، عنهــا

  .)ذلك إىل وما 2/450 ق:1422عريب،  إبن ؛5/330
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ق:  1412 الطــربي، انظــر:( قليلــة شــعبية لــه ضــعيفاً  قــوالً  باعتبــاره ذلــك الــبعض ذكــر وقــد
  ).4/784ق:  1407 الزخمشري، ؛30/172

املصـاديق  مـن حـالتني أن إىل ينبغـي اإلشـارة املتقدمـة القـرون إىل وبـالعودة تقـّدم ما ضوء يف
 يف لوحظـت قـد األوىل، القرون منذ كانت سائدة أا من الرغم على) املوتى والكنوز( لألثقال
القدميــــة  األمــــم املــــوتى هلــــذه املصــــداقية بــــني ويثبــــت بــــاألرض، املتعلقــــة والدينيــــة الثقافيــــة الرمـــوز

  .أدناه التفصيل من مبزيد هذا وسنناقش
 

َقاَلَها اْألَْرضُ  َأْخَرَجتِ  وَ «اآلية  تشابه 5.4  األخرى القرآنية ياتباآل »أَثـْ

 التشـــابه آليـــة ســـورة الزلزلـــة بأوجـــه القـــرآن يف تفاســـريهم وعلمـــاء املفّســـرون استشـــهد مـــا كثـــريا
 تفيــد اإلنشــقاق الــيت ســورة آيــات ة إىلاآليــات اإلشــار  هــذه بــني باآليــات القرآنيــة األخــرى ومــن

  :الفرضية هذه إلثبات
ا َو ُحقت) 4َو أَْلَقْت ما ِفيها َو َختَلْت (﴿ 4- 5(انشقاق/  ﴾َو أَِذَنْت لَِر(  

كما تتحدث يف سورة الزلزلة عـن إفـراغ األرض يف يـوم القيامـة وختليـة كـل شـيء يف بطنهـا، 
  يضاً، موضحاً أن:فإن نفس اآليات يف سورة االنشقاق تتحدث عن هذا أ

" هو من جذر "لقى" وله معان خمتلفة، من بني هذه املعاين هو رمـي شـيء مـا ألقتفعل "
). واستخدم هذا املعىن يف العديد من اآليات األخـرى كاآليـة 5/261ق: 1404(إبن فارس، 

ــا أَنْ   و قــالُوا يــا ُموســى﴿هــذه  ــا أَْن َنُكــوَن َحنْــنُ   تـُْلِقــيَ   ِإم وهلــذا 15(األعــراف/ ﴾ اْلُمْلِقــنيَ   َو ِإم (
سـتقبل األرض عشـية القيامـة هـو إخـراج حمتويــات مبالسـبب فـإن آيـة سـورة االنشـقاق الـيت تتنبــأ 

  األرض من بطنها.
مثة نقطة مهمة أخرى جيب مالحظتها يف التعليقات املقدمة حتت آية سورة االنشـقاق 

روج األمــوات مـــن قلـــب األرض وهــي أن معظـــم املفســرين األوائـــل قــد أشـــاروا فقــط إىل خـــ
). ويف الواقـــع 4/633ق: 1423واعتـــربوا ذلـــك معـــىن اآليـــة (انظـــر: مقاتـــل بـــن ســـليمان، 

ــوُر ﴿يعتقـد املفسـرون أن آيـات ســورة االنشـقاق تعـين أيضـاً نفــس هـذه اآليـات:  َو ِإَذا اْلُقُب
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ــــَرتْ  داثِ ﴿) و4  (االنفطــــار/ ﴾بـُْعِث َن اْألَْجــــ وَن ِمــــ أَنـُهْم  َخيُْرُجــــ رٌ َكــــ راٌد ُمْنَتِشــــ ) 7(قمــــر/ ﴾َجــــ
 ).8/461ق: 1419(انظر: إبن کثري، 

 أيضــاً  التاليــة القــرون يف املؤيــدين بتأييــد وثقــة مجهــور املفســرين بــني القــول فقــد حظــى هــذا
 ،423 /5ق: 1383 دروزة، ؛64 /4؛ الغــــــزايل، د.ت: 464 /2ق: 1416جــــــزي،  ابــــــن(

 ثقـل بطنهـا الـيت تلقـي احلامـل املرأة تشبه األرض فإن الفريق، مؤيدين ذا نظر وجهة من). إخل
املســــتندات ). 20/270ق: 1364 القــــرطيب،( والرهبــــة واالضـــطرار اخلـــوف إىل اخلـــارج بــــدافع

  والقتــادةريجبــ بــن ســعيد أخرجهــا الــيت هــي الروايــات املنقولــة هــذا الفريــق مؤيــدي النصــّية ملعظــم
 .)173 /30ق: 1412 ، الطربي( وااهد

 كّر الـزمن خالل فقط النقطة أا هذه إىل الوصول ميكننا التفاسري املتقدمة وقوفنا متأنياً يف
 رائـد أن احلـدث ويبـدو هـذا مثـل يف األرض كمحتويـات والكنوز إخراج املعادن حاالت تتقدم
 حتـت تعليقـه يف املسـألة هـذه ذكـر الـذي) ق311 -  241( الزجـاج أبوإسحاق هو القول هذا
: أنظــــر( تدرجييـــة شـــعبية رأيــــه واكتســـب) 5/303ق: 1408الزجـــاج، ( االنشــــقاق ســـورة آيـــة

 ).إخل ؛ 31/97ق:  1420 الرازي، ؛4/726ق:  1407 الزخمشري،

هـي مـرادف  أيضـاً  القرآنيـة اآليـات من العديد فإن االنشقاق سورة آيات عن بصرف النظر
  .جتنباً عن اإلطالة واإلسهاب وهنا يكتفي ذا القدر الزلزلة سورة ملعىن اآلية
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 الثقافية األنثروبولوجيا

 مــن األول اجلــزء ويف الكــرمي القــرآن آيــات املــذكور علــى الــوعي الثقــايف تطبيــق خــالل اآلن ومــن
 العربيــة اجلزيـرة شـبه أهــل نظـر والسـؤال األساســي هـو: هـل اآليـة املعينـة سـتعاد قــراءة املقـال هـذا
أو بــأخرى يف  بطريقــةبالطريقــة نفســها الــيت نظــرت فيهــا إىل جتســيد األمومــة خاّصــة  األرض إىل

 والنزول للقرآن الكرمي؟ الوحي عصر

َأْخَرَجـِت و ﴿: النظـر قيـد اآليـة يف املسـتخدم نعـم، والتفسـري تبـدو السـؤال هـذا على اإلجابة
ـــــــا ﴿ذلـــــــك  يف مبـــــــا( الكـــــــرمي القـــــــرآن يف املشـــــــاة بتفاســـــــريه واالهتمـــــــام ﴾اَألْرُض أَْثقاَهلـــــــا فـََلم
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ـــة جانـــب إىل) 189(األعـــراف/ ﴾أَثـَْقَلـــت ـــْت مـــا ِفيهـــا ﴿ مثـــل الصـــلة ذات األخـــرى األدل َوأَْلَق
ا َو ُحقت4َوَختَلْت ( 4 /نفطـاراال(﴾َو ِإَذا اْلُقبُـوُر بـُْعثِـَرتْ ﴿؛ )4- 5نشـقاق/ اال(﴾) َوأَِذَنْت لَِر (

 للغايــة خطــرياً  األمــر جتعــل إــا ،)7 /قمــرال(﴾َكــأَنـُهْم َجــراٌد ُمْنَتِشــرٌ  ِمــَن اْألَْجــداثِ َخيُْرُجــوَن ﴿و
 وكانــت عظيمــة، أّمــاً  تُعتــرب كانــت الــنّص، هلــذا مــن منظــور املخــاطبني األوليــة األرض أن حيــث
 (العـــرب القـــدامی) يف النـــاس كـــان أخـــرى وبعبـــارة. خاصـــة مبّجلـــة مكّرمـــة وقدســـية قيمـــة ذات
 األمومـــة ويف مساـــا بســـبب لـــألرض األم الدالليـــة املكونـــات فهـــم علـــى قـــادرين الوقـــت ذلـــك

 ويف الكائنـــات، مـــن إعطـــاء احليويـــة للبشــرية وغريهـــا قبـــل الدرجــة األوىل يـــتم هـــذا التعاقـــب مــن
  .والتغذية، وعملية التطهري وإخل العطاء، مثل اخلفية املكونات بعض قبل املرحلة التالية من

أن تتـــأثر باللغـــة اازيـــة  مـــن املدروســـة يف ســـورة الزلزلـــة أكثـــر اآليـــة كانـــت احلالـــة هـــذه ويف
لسـان  بسـهولة تكـون أن ميكـن كان أو ااز تشبيه متثيل أو أو استعارة ملخاطبيها وتكون جمرد

ـــــــون، للعـــــــرب احلقيقـــــــة بالنســـــــبة ـــــــازع إىل الطبيعـــــــة أي الطبيعي ـــــــرب بالفعـــــــل الن األم  واألرض تعت
 واســتناداً آليــات الــنّص، هــذا ملتلقــي وفقــاً . اازيــة) واقعيــة ال قضــية حقيقــة الكربى(يعنــی هــي

 مجيـع إزالـة طريـق عـن أمومتهـا وتنتهـي القيامـة يـوم حقاً  تلد العظيمة األم هذه فإن الزلزلة، سورة
 حــىت عرفوهــا الــيت األرض هــي األرض تكــون لــن فصــاعداً  احلــني ذلــك ومــن. بطنهــا حمتويــات

يـَـــْوَم تـَُبـــدُل اْألَْرُض َغـــْريَ ﴿ الســـابقة األرض غـــري أخـــرى أرض إىل ســـتتحول لكنهـــا اليـــوم، ذلـــك
 ).4/789ق:  1423 سليمان، بن مقاتل) (48م/هي(ابرا ﴾اْألَْرض

 عصــر ىف نظــرة املخــاطبني تأييــد بالضــرورة تعــين ال الكــرمي القــرآن يف اإلشــارة هــذه وبــالطبع
 يف اهللا ســبحانه وتعــاىل قــوة إلثبــات كوســيلة فقــط ولكــن التنزيــل مــن قبــل اهللا ســبحانه وتعــاىل،

العظيمـة لـتفهم و تـدرك مكانـة اهللا سـبحانه وتعـاىل  األم و إحاطتـه علـى هـذه العملية هذه مثل
عمقـاً  هلـذه األم العظيمـة بشـكل أكـرب بالنسـبة ملتلقي هذا النص بشكل أسرع وتـدرك منزلـة اهللا

 هـذه كـل تنقـل الـيت) 5/ الزلزلـة( ﴾َهلَـا  َك أَْوَحىبَِأن رَب ﴿ اآلية هو هذا الكالم مما يؤيد. وجدة
 (أوحـى هلـا)؛ األرض إىل أرسـله الـذي والـوحي -  (رّبک) )ص( األكرم الرسول ربإىل  األمور
 هللا ســـبحانه و تعــاىل و املكانــة الســفلى لــألم العظيمـــة وأن ينتبــه املتلقــي باملكانــة األعلــى لكــي

 القـرآن يف االنطبـاع هـذا وظيفـة فـإن وبالتـايل. بـإذن اهللاتتجلّـى  إهلّية قوة هي األرض أن يفهموا
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 اخلطــايب األســلوب وهــذا أيضــاً  قوتــه وإثبــات اهللا تعريــف إىل يهــدف تعليمــي مــنهج هــي الكــرمي
  .ودميومتها يف روحهم الرسالة املتلقي وترافق متانة على أكرب تأثري له الرسالة تسليم وأسلوب

  
  النتائج. 6

 القدميــة النّصــوص إىل اســتناًدا األرض علــى القائمــة املذهبيــة املعتقــدات البحــث أحــد هــذا َدَرسَ 
ــــة واملصــــادر ــــة األنثروبولوجي ــــالد يف الثقافي ــــل وأرض النهــــرين بــــني مــــا ب ومناقشــــة  الســــامّية القبائ

ـــة املدروســـة كانـــت. الكـــرمي القـــرآن شـــواهدها التطبيقيـــة يف  املعتقـــدات ذات الصـــلة حـــول والعين
 ﴾أَثـَْقاَهلَـــا اْألَْرضُ  َأْخَرَجـــتِ  وَ ﴿ اآليـــة يف التحديـــد وجـــه علـــى تـــنعكس والـــيت األرض، بأمومـــة
 ).2(الزلزلة/

 ولقـد القدامى البشر معتقدات يف مرموقة ومهمة مكانة األرض لعبت كما فّسر فيما سبق
 هـذا يف املقدمة لألدلة الكائنات ووفًقا من وغريها البشرية للكائنات كمصدر وعّبدت قّدست
 املكونــات فهــم مــن العربيــة اجلزيــرة العــرب يف شــبه ذلــك يف مبــا القدميــة و األمــم متّكنــتاملقــال 
ِقبــل  مــنذا التعاقــب هــ الدرجــة األوىل يــتم ويف األمومــة، ومساــا األرض ضــوء يف لــألم الدالليــة
 اخلفيـة املكونـات مـن ِقبـل بعـض ويف املرحلة التالية الكائنات، من احليوية للبشرية وغريها إعطاء

  .وإخل بواسطة هذه األم الكربى وعملية التطهري والتغذية، العطاء، مثل
استحضــر هــذا  الزلزلــة ســورة يف املعينــة اآليــة يف الكــرمي القــرآن أن أظهــرت هــذه الدراســة لقـد

احلقيقة ليـتمّكن مـن  سبيل على ااز، بل أو طريق االستعارة عن االعتقاد القدمي و ذلك ليس
 بالنسـبة عن موقفـه األعلـى ومنزلتـه الصـدارة والكشف سبحانه وتعاىل اهللا خالله تعريف موقف

ــذهل بنقــل األم العظيمــة، هلــذه املوقــف الســفلى
ُ
خيــف امل

ُ
فــزع امل

ُ
 إىل متلّقــيهم للقيامــة املشــهد امل

ـــيهم وبالتـــايل إرســـال أوضـــح بشـــكل  األفضـــل مـــن يكـــون قـــد لـــذلك. أســـرع بطريقـــة رســـالته إل
 إليــه النظــر تعليمــي وينبغــي ــج هلــا الزلزلــة ســورة يف أعــاله املــذكور الثقــايف التلمــيح بــأن االعتقـاد

 يعـــين ال وهـــذا االنطبـــاع اإلميـــان هـــذا وبـــالطبع. اإليديولوجيـــة مـــن بـــدالً  املعتقـــدات منظـــور مـــن
 ملزيــد مــن بالغيــة فقـط بــل هـو كــأداة اهللا سـبحانه وتعــاىل، قبــل املتلقـي مــن رؤيــة تأييــد بالضـرورة

 .خالدة بأعماق نفوسهم و قلوم الرسالة تظل أن وضمان املتلقني على التأثري



  هـ.ق 1441 شتاءو  خريف، 2، العدد 22، السنة اإلسالمية احلضارة  آفاق    242

األثقـال  تفسـري مـن الـرغم علـى املفسـرين غالبيـة أن القـول ميكـن فّسـر، مـا علـى وأخريًا بناءاً 
 ألجــل تــأثرهم أــم إال بلســان احلــال دون املقــال، احلــدث هــذا بوجــود واالعــرتاف" "املــوتى إىل

معرفــة  علــى املــذكورة إىل اــاز، لعّلهــم مــا كــانوا اآليــة لســانبتعــاليم األدوار املتــأخرة قــد ســاقوا 
  .األرض حول القدمية باألفكار ودراية
  

  الهوامش
عن أيب سعيد اخلـدري أنـه سـأل النـيب (ص) حـني نـزول  جممع البيانة حديث جاء يف کتاب . مث1

وحنـن نعـرف أبـو سـعيد انضـّم إىل املسـلمني  ﴾ َفَمـْن يـَْعَمـْل ِمْثقـاَل َذرةٍ ﴿هذه السورة عن اآليـة 
  ).796/ 10ق:  1372نظر: الطربسي، أيف املدينة املنورة(

  

  والمراجع المصادر
  .الکرمي القرآن

  

  الکتب .1

  العربية
 اىب بــن األرقــم دار شــركت:  بـريوت  التنزيــل، لعلــوم التسـهيل ق)،1416امحــد،( بــن حممـد الغرنــاطى، جــزي إبـن

 األرقم.

 .العريب الرتاث إحياء دار: بريوت عريب، ابن تفسري ،)ق1422(حممد،  الدين حميي عريب، إبن

 دارالفکر.: بريوت العرب، لسان ق)،1414مکرم، ( بن حممد منظور، إبن

: بــريوت الكــرمي، الكتــاب مزايــا إىل الســليم العقــل إرشــاد=  الســعود أيب تفســري (د.ت)، حممــد، الســعود، أبــی 
 .العريب الرتاث إحياء دار

 ،4ط عطـار، الغفـور عبـد أمحـد حتقيـق العربيـة، وصـحاح اللغـة تـاج الصـحاح ،)ق1407(إمساعيـل،  اجلوهري،
  .للماليني العلم دار: بريوت

: بـريوت شـاهني، حممـدعلي تصـحيح التنزيـل، معـاين يف التأويـل لبـاب ق)،1415( علـي، الـدين عالء اخلازن،
 العلمية. الكتب دار
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  .العربية الكتب إحياء دار: قاهره احلديث، التفسري ،)ق1383(عزت، حممد دروزة،
  .العرىب الرتاث احياء دار: بريوت الغيب، مفاتيح ،)ق 1420(فخرالدين،  رازى،

 شــليب، عبــده اجلليــل عبــد حتقيــق وإعرابــه، القــرآن معــاين ،)ق1408( ســهل، بــن الســري بــن إبــراهيم الزجــاج،
 .الكتب عامل: بريوت

 دار: بــريوت ،2ط ، املــنهج و الشــريعة و العقيــدة ىف املنــري التفســري ،)ق1418(، مصــطفى بــن وهبــة الزحيلــى،
  .املعاصر الفكر

  املعرفة دار: بريوت ، القرآن علوم يف الربهان ،)ق1410(حممد، ، الزركشى
   .العريب الكتاب دار: بريوت ،3ط التنزيل، غوامض حقائق عن الكشاف ،)ق1407(حممود، زخمشری،

  .الباىب مطبعة: مصر العلوم، مفتاح ،)م1397(يوسف، السكاكى،
   الرضي الشريف دار:  قم ، السالم عليهم األنبياء تنزيه ،)1377(، حسني بن على سيدمرتضی،

  .جنفى مرعشى اهللا آية كتاخبانه:  قم املأثور، تفسري ىف املنثور الدر ، )ق1404(،  الدين جالل سيوطى،
 .العرىب الكتاب دار: بريوت الثانية، الطبعة القران، علوم فی االتقانق)، 1421(،  الدين جالل سيوطى،

 .بيدار: قم ،2ط ،)صدرا( الكرمي القرآن تفسري ،)ش1366( ابراهيم، بن حممد صدراملتاهلني(مالصدرا)،

  .قم علميه حوزه مدرسني جامعه: قم امليزان، ،)ق 1417(حسني، حممد طباطبايی،
  .خسرو ناصر: ران ، البيان جممع ،)ق1372(فضل، طربسی،
  .دارالعرفة: بريوت ، القرآن تفسري ىف البيان جامع ،)ق1412(حممد، طربى،
  .مرتضوى: ران البحرين، جممع ،)ق1375(الدين، فخر طرحيی،

  .هجرت: قم العني، ،)ق1410( امحد، خليل فراهيدی،
   .والرتمجة للتأليف داراملصريه: مصر ، القرآن معاىن (د.ت)، حيىي، فراء،

  .العلمية دار الکتب: لبنان عباس، ابن تفسري من املقباس تنوير (د.ت)، حممد، فريوزآبادی،
   .خسرو ناصر: ران القرآن، ألحكام اجلامع ،)ق1364(امحد، بن حممد قرطىب،

 الكتـب دار: بـريوت املقصـود، عبـد ابـن حتقيـق  والعيـون، النكـت=  املـاوردي تفسـري (د.ت)، علي، املاوردي،
  .العلمية

 اإلســــالمي الفكــــر دار: مصــــر الســــالم، عبــــد حممــــد حتقيــــق جماهــــد، تفســــري ،)ق1410(جــــرب،  ابــــن جماهــــد،
  .احلديثة

 دار:  بـــريوت شـــحاته، حممـــود اهللا عبـــد حتقيـــق ، ســـليمان بـــن مقاتـــل تفســـري ،)ق1423(،  ســـليمان بـــن مقاتـــل
  . الرتاث إحياء

  .العلمية الكتب دار: بريوت ، اللسان لسان (د.ت)، ، على اهللا عبد مهنا،
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 الفارسية

 .سروش: ران ستاری، جالل ترمجة اديان، تاريخ در رساله ش)،1372إلياده، مريچاده، (

 و علمــى ا:  ــران ، صــابرى حســني ترمجــة البيــاىن، االعجــاز ،)ش1376(الــرمحن،  عبــد عائشــة الشــاطى، بنــت
 . فرهنگى

 .اگاه: ران پاينده، ابوالقاسم ترمجة عرب، تاريخ ش)،1344خليل حتی،(

 امســاعيلپور، ابوالقاســم ترمجــة بابــل، و آشــور اســاطري ش)،1375ل، ( دالپــورت، و ک الکوئــه، و ف ژيــران،
 .روز فکر :ران

: ــران فريوزمنـد، كـاظم ترمجــة ديـن، و جـادو در پژوهشـي: زريــن شـاخه ،)ش1383(  جـورج، جيمـز فريـزر،
 .آگاه

 .اجبد: ران ،)فرهنگی شناسی مردم( فرهنگی شناسی انسان ،)ش1382( اهللا، امان مقدم، قرائی

 بعثت. بنياد: ران الثالثة، الطبعة ، احلديث احسن تفسري ،)ش1377( اكرب، على سيد قرشى،

 .الکتاب ترمجة و النشر: ران معني، حممد ترمجه اسالم، تا آغاز از ايران ش)،1355( گريشمن،ر،

 .اإلسالمية الكتب دار: ران ، منونه تفسري ،)ش1374(ناصر، شريازى، مكارم

: ـــــران ،4چ مطلـــــق، امســـــاعيلپور ابوالقاســـــم ترمجـــــة جهـــــان، اســـــاطري دانشـــــنامه ،)ش1389( رکـــــس، وارنـــــر،
 .اسطوره

 التعلــيم مؤسســة: ــران مهکــاران، و آرام امحــد ترمجــة متــدن، تــاريخ ،)ش1365( جيمــز، ويليــام دورانــت، ويــل
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