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آله  وعىل   محمد سيدنا  عىل  الله  وصىّل  العاملني،  رب  لله  الحمد 

الطيبني الطاهرين، وبعد...

تتنّوع مشارب املسترشقني وخلفيّاتهم يف دراسة الّتاث العريّب بشكل عام، 

والّتاث اإلسالمّي بشكل خاص، وما يتعلّق بالقرآن الكريم بشكل أخص، بني 

من يستند إىل خلفيّات أيديولوجيّة وفلسفيّة يف البحث ومحاكمة فكر اآلخر 

ومعتقداته وفق ما يحمله من فكٍر وثقافة، وهذا غاية التطرّف والاّلعلميّة 

يف دنيا البحث العلمي. وبني من يُقارب فكر اآلخر الدينّي والعام مبوضوعيٍّة 

خالصٍة بغّض الّنظر عن قدسيّة فكر اآلخر أو عدم قدسيّته. يف حني تتعامل 

رشيحٌة ثالثٌة مع فكر اآلخر -ال سيام الديني منه- مراعيًة مكانة هذا الفكر 

املسترشقني  من  األخرية  الفئة  هذه  وبعض  وأصحابه،  أهله  عند  ومنزلته 

يف  والشفافة  املوضوعيّة  وطريقته  منهجيّته  نتيجة  اإلسالمّي  الدين  اعتنق 

البحث العلمي البعيد عن الخلفيّات واألحكام املسبقة...

ويظهر أّن املسترشق الفرنيّس موريس بوكاي )Maurice Bucaille( من 

هذه الفئة الثالثة، وإن كّنا ال نتوافق معه يف الكثري مام توّصل إليه. ولهذا 

متّت مناقشة العديد من أفكاره يف هذا الكتاب...، إذ يرّصح بوكاي يف حديثه 

عن منهجيّة عمله يف دراسة القرآن الكريم: "لقد قمت أوالً بدراسة القرآن 

الكريم، وذلك دون أي فكر مسبق ومبوضوعيّة تاّمة، باحثًا عن درجة اتّفاق 

الدراسة،  هذه  -قبل  أعرف  وكنت  الحديث.  العلم  ومعطيات  القرآن  نص 
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وعن طريق التجامت- أّن القرآن يذكر أنواًعا كثريًة من الظواهر الطبيعيّة، ولكن 

معرفتي كانت وجيزة. وبفضل الّدراسة الواعية للنّص العريّب استطعُت أن أحّقق 

قامئة، أدركت بعد االنتهاء منها أّن القرآن ال يحتوي عىل أيَّة مقولة قابلة للنقد من 

وجهة نظر العلم يف العرص الحديث"]]].

ويف سياق حديثه عن نفي إشكاليّة املسترشقني الكربى املتعلّقة بإنسانيّة مصدر 

يواجه  الدهشة يف روح من  يُثري  ما  أّول  "إنَّ  أيًضا:  بوكاي  يقول موريس  القرآن، 

نصوص القرآن ألّول مرة، هو ثراء املوضوعات العلميّة املعالجة...، ال نكتشف يف 

القرآن أيَّ خطأ، ولو كان قائل القرآن إنسانًا، فكيف يستطيع يف القرن السابع أن 

يكتب حقائق ال تنتمي إىل عرصه؟!"]]].

بوكاي  موريس  أطروحة  من  جانبًا  يُعالج  الذي  الكتاب  هذا  أهّميّة  وتكمن 

حول العديد من القضايا الخاّصة بالقرآن الكريم، يف كونه يُعالج إحدى القراءات 

االسترشاقيّة الجاّدة، التي تتعامل مع القرآن الكريم مبنهجيّة مغايرة لعدد كبري من 

املسترشقني يف موقفهم من القرآن، تلك املنهجيّة التي انبنت عىل موضوع القرآن 

ومدى توافقه مع العلم الحديث، وقد قّدم بوكاي العديد من الشواهد حول هذا 

املوضوع.

الحمد لله رّب العاملني

 املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجّية

]1]- موريس بوكاي: القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل والعلم، ص150.

]]]- موريس بوكاي: دراسة الكتب املقدسة عىل ضوء املعارف الحديثة، ص145.
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مة المركز مقدِّ

ال شّك يف أّن املسترشق الفرنيّس موريس بوكاي واحد من أولئك املسترشقني 

من  مجموعة  إىل  االنتهاء  إىل  قادت  صارمة  علميّة  منهجيّة  اتّبعوا  الذين 

االستنتاجات والحقائق املتعلّقة بالقرآن الكريم يف عالقتها بالعلم الحديث مقارنًة 

والباحثون  الدارسون  التي وقف  االستناجات والحقائق  تلك  بالتوراة واإلنجيل، 

التي  العلميّة  القراءة  عىل  الوقوف  الكتاب  هذا  يف  هنا  ويهّمنا  طوياًل.  أمامها 

قّدمها املسترشق والطبيب موريس بوكاي حول القرآن الكريم، وما الذي ميكن 

أن تضيفه هذه القراءة للدراسات القرآنيّة واالسترشاقيّة.

أهّمّية املوضوع

ال يخفى عىل املتأّمل فيام كتبه املسترشق موريس بوكاي يف كتاب التوراة 

واإلنجيل والقرآن والعلم الحديث ما يشّع به منهجه من نقد منهجّي تاريخيٍّ 

للقضايا التي يعالجها بالدراسة، وهو من املناهج املهّمة تزيد من أهّميّة هذه 

الدراسة.

كام أّن طبيعة القضايا التي تعالجها هذه القراءة العلميّة للقرآن عند موريس 

بوكاي تؤكّد عىل أهّميّة هذا املوضوع، فقد تناول قضيّة أصالة القرآن من حيث 

نزوله وتدوينه ورشوط كتابة الوحي وجمع القرآن. كام تناول قضيّة نشأة الكون، 

عامل  وقضيّة  بها من ظواهر،  يحيط  وما  األرض  وقضيّة  والقرآن،  الفلك  وقضيّة 

النبات والحيوان، وأصل اإلنسان.

وتبدو قضيّة اإلعجاز العلمّي والتاريخّي التي كشف عنها موريس بوكاي من 

القضايا التي تدعو إىل هذا املوضوع، وتعّد يف الوقت نفسه هدفًا من أهداف 
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هذه الدراسة. فقد طرح للنقاش العلمّي العديد من مظاهر الكون يف اآليات القرآنيّة، 

التي تكشف عن إعجاز قرآيّن سبق به بوكاي العديد من الدارسني يف هذا املجال.

 الدراسات السابقة

الدراسات حول موريس بوكاي معدودة، يف حني أّن فكر الرجل يحتاج إىل العديد من 

الدراسات، خاّصة يف جهوده املقارنة بني الروايات التوراتيّة والروايات القرآنيّة وجهوده 

ثّم فإنّنا نقف هنا عند ثالث دراسات علميّة حول موريس  العلميّة والتاريخيّة، ومن 

بوكاي، وهي:

املركز  طبعة  الرشقاوي،  الله  عبد  محّمد  الدكتور  لألستاذ  بوكاي  موريس  كتاب   -

بعًضا من حياته وإنجازاته، ونقده  تناول فيه  الطبعة األوىل، 1]0]م.  للكتاب،  الثقايّف 

لعداوات الغرب مع الرشق، والتجهيل املتعّمد لإلسالم، واملنجز العلمّي لبوكاي وكتابه 

الظاهرة، وتفسريه للخصومة بني العلم والدين يف الغرب، كام تناول األسس املنهجيّة يف 

دراسته للقرآن ومناذج من تأّمالته، إضافة إىل مناقشة محارضة بوكاي يف أكادمييّة الطب 

الفرنسيّة، فضاًل عن قضايا: بوكاي والفراعنة، ونقده لنظريّة التطّور، وبوكاي بني دارسيه 

ومنتقديه، عارًضا لنصوص من أقواله.

الفكر  يف  دراسة  العلم..  ضوء  يف  القرآن  ربّانيّة  إثبات  يف  البوكايب  املنهج  بحث   -

العلمّي ملوريس بوكاي للدكتور إلياس دكّار، والبحث كان منصبًّا عىل الوقوف عىل منهج 

بوكاي يف دراسة القرآن الكريم، وهو املنهج التاريخّي املقارن الذي انتهى من خالله إىل 

الحقائق التاريخيّة يف القرآن الكريم.  

املسترشقني، مجلّة  فهم  القرآيّن يف  النّص  النرصاوي، محتوى  - وبحث عادل عباس 

دراسات استرشاقيّة، السنة الثالثة، شتاء 016]م. والذي تطرّق فيه إىل العديد من أفكار 

بوكاي العلميّة حول القرآن يف طور مقارنتها بالروايات التوراتيّة.

وتناولت هذه الدراسات الثالث فكر الرجل، فمنها ما تناوله بصورة كلّيّة كالدراسة 

األوىل التي اهتّمت بدراسة فكر الرجل يف كلّيّته، ومام اهتّمت به بالطبع قضيّة موقفه 
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ف
ِّ
مة المؤل مقدِّ

الدراسة تعطينا إشارات  فيها، لكن  التوّسع  القرآن ومنهجه يف دراسته، لكن دون  من 

مضيئة يف فهم الرجل وموقفه من القرآن ومنهجيّته وتأثريه، وهي دراسة تتميّز بالجديّة 

والعمق والرصامة العلميّة، وال متيل إىل التفصيالت، فضاًل عن أنّها تعّد إضافة رضوريّة 

للمكتبة العربيّة بعاّمة واملكتبة االسترشاقيّة خاّصة. يف حني كانت الدراسة الثانية منصبّة 

عىل جانب من املوضوع الذي نحن بصدده، لكّنها كانت دراسة غري موّسعة؛ فقد كانت 

بحثًا تناول قضيّة املنهج عند بوكاي يف موقفه من القرآن الكريم، بيد أنّها دراسة ال تخلو 

من الجّديّة والعمق. أّما الدراسة الثالثة فقد وقفت عند قضيّة الطوفان، مستشهدة بآراء 

بوكاي يف القضيّة وأثره يف بيان تأكيده عىل املصدريّة اإللهيّة للمحتوى القرآيّن.

وباستثناء هذه الدراسات فإنّنا ال نجد دراسة موّسعة انصبّت عىل القراءة العلميّة 

للقرآن الكريم عند موريس بوكاي بكّل تفصيالتها، وهذا ما تحاول دراستنا هنا أن تقوم 

به؛ إذ إنّها تحاول تناول القضايا بكّل أبعادها ومن جوانبها كافّة، محاولني الوقوف عىل 

موقف الرجل ومنهجه، وكيف كانت آراؤه علميّة تستند إىل العلم وتتمّسك بأهدابه يف 

بيان املصدريّة اإللهيّة ملحتواه عند مقارنته التاريخيّة بني الروايات القرآنيّة والروايات 

التوراتيّة، وهنا تكمن أهّميّة املوضوع.

إشكالّية الدراسة

للدراسة عّدة إشكاليّات تحاول اإلجابة عنها يف سبيل بيان منهج موريس بوكاي يف 

قراءة نّص القرآن الكريم، وميكن بيان هذه اإلشكاليّات عىل النحو التايل:

أّواًل: َمن موريس بوكاي؟ وماذا تقّدم لنا نشأته وحياته؟ وما جهوده العلميّة؟ وهل 

تقّدم لنا ما يستحق دراسته يف هذا الكتاب؟

ثانًيا: ما طبيعة القراءة التي قّدمها حول النّص القرآيّن وما مقصودها؟ وهل هناك 

قراءات غري علميّة يف دراسة االسترشاق للقرآن الكريم؟ وما روافد هذه القراءة؟ وماذا 

قّدم لنا موريس بوكاي من خاللها؟

الكريم  للقرآن  دراسته  يف  املسترشق  هذا  اتبعها  التي  العلميّة  املنهجيّة  ما  ثالًثا: 
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والكشف عن مضمونه ومحتواه وتأكيد مصدريته اإللهيّة؟ هل كان للمنهج التاريخّي 

واملنهج املقارن بروز واضح يف هذه الدراسة؟

وتدوينه  نزوله  حيث  من  القرآن  أصالة  تأكيد  يف  بوكاي  موريس  جهود  ما  رابًعا: 

الفلك  الكون،  نشأة  قضايا:  علميًا  أثبت  وكيف  القرآن.  وجمع  الوحي  كتابة  ورشوط 

والقرآن، األرض وما يحيط بها من ظواهر، علم النبات والحيوان التي وردت يف القرآن 

الكريم؟ 

التوراة واإلنجيل والقرآن  خامًسا: هل تعّد دراسة موريس بوكاي، خاّصة يف كتابه 

والعلم، من باب اإلعجاز العلمّي؟ وهل سبق بها درايس هذا الباب وباحثيه؟

سادًسا: ما موقع قضيّة أصل اإلنسان يف مرشوع بوكاي حول قراءته للقرآن؟ وهل 

يسري موقف بوكاي فيها يف االتجاه العام نفسه الذي تقوم عليها هذه القراءة؟ 

سابًعا: ما الحقائق العلميّة والتاريخيّة التي انتهت إليها القراءة العلميّة للقرآن عند 

بوكاي؟ وما تأثرياتها اإليجابيّة؟

منهج الدراسة

بوكاي  إىل موقف  الوصول  بغية  مناهج،  عّدة  بني  الجمع  الدراسة  نحاول يف هذه 

القراءة والوقوف عند  يقوم عىل تحليل هذه  الذي  التحلييّل  كاملنهج  للقرآن،  وقراءته 

تفصيالتها واستخالص النتائج منها، واملنهج املقارن الذي يكشف عن االختالف يف قراءة 

بوكاي للقرآن عن غريه من املسترشقني، واملنهج النقدّي وفق أساس دينّي وعقيّل.

املؤلِّف
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ف
ِّ
مة المؤل مقدِّ

موريس بوكاي.. 
نشأته وحياته وجهوده العلمّية 

فرباير   17  -  19[0 يوليو   19(  )Maurice Bucaille( بوكاي  موريس 

1998م( مسترشق فرنيّس وطبيب، ُولد يف مدينة بون ليفيك شامل غرب 

فرنسا، وقد نشأ نشأة كاثوليكيّة؛ حيث تلّقى تعليمه يف مدرسة كاثوليكيّة 

حتى املرحلة الثانويّة. عمل موريس بوكاي بوظيفة الطبيب الشخيّص للملك 

فيصل بن عبد العزيز، ورمبا كان لذلك أثر كبري يف اقتابه من اإلسالم وأهله؛ 

ما مّكنه من تكوين صورة صحيحة عنه مخالفًة لتلك الصورة التي كّونتها 

األقالم االسترشاقيّة من قبل. 

انتقل موريس بوكاي قبيل الحرب العامليّة الثانية إىل العاصمة الفرنسيّة 

انتهاء  بعد  لبث  وما  العاصمة،  بجامعة  الطّب  يلتحق مبدرسة  باريس؛ يك 

األمراض  يف  الجامعة  بعيادة  جرّاًحا  طبيبًا  عمل  أن  1945م  عام  دراسته 

الباطنيّة، وكان تخّصصه الدقيق يف طّب األمعاء. وتقديرًا لتفّوقه يف دراسته 

األكادمييّة اختري عىل نحو متقطّع للعمل بالتدريس يف الكلّيّة مدرسة الطّب.

وقد قادته روحه العلميّة إىل االلتحاق بالجمعيّة الفرنسيّة للمرصيّات 

قدماء  لغة  الهريوغليفيّة،  اللغة  درس  وفيها  املايض،  القرن  خمسينات  يف 

حياة  يف  الكبري  أثره  لذلك  كان  وقد  القدمية،  املرصيّة  والحضارة  املرصينّي 

بوكاي العلميّة؛ إذ كانت بداية اهتامماته بهذه الحضارة العريقة، وقد كانت 

له آراؤه واكتشافاته التي نالت شهرة وصيتًا كبريًا رشقًا وغربًا.
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ظّل موريس بوكاي ميارس الطّب يف الستينات، ويف أواخرها عمد إىل دراسة اللغة 

يدرسها  وظّل  دارًسا،  الرسبون  بجامعة  الرشقيّة  اللغات  معهد  إىل  فعاد  العربيّة، 

السحرّي  املفتاح  العربيّة  للّغة  تعلّمه  كان  وقد  أتقنها،  حتى  سنوات  أربع  ملّدة 

القرآن  بدراسة  اهتّم  إذ  نالها؛  التي  العامليّة  العلميّة  الشهرة  أبواب  له  فتح  الذي 

الكريم، وتوّصل إىل نتائج مبهرة شّكلت، مبقاييس تلك الفتة، سبًقا علميًّا أثبت فيه 

املصدريّة اإللهيّة للقرآن الكريم.  

لديه  كان  إذ  فرعون؛  مؤمياء  لدراسة  مرص  إىل  بوكاي  اتّجه  1974م  عام  ويف 

مرشوع علمّي للبحث عن حقيقة فرعون موىس يف سفر الخروج، ذلك الفرعون 

الله  اليم بقدرة  الفتك بهم لوال غرقه يف  الذي اضطهد موىس وآل فرعون، وأراد 

تعاىل، حفظًا لنبيه وإكاماًل لرسالة التوحيد. ثّم انصبّت جهوده عىل مومياء رمسيس 

الثاين وابنه مرنبتاح، ويُقال إّن لعالقته بالرئيس السادات وحرمه الدور األكرب الذي 

سهل له البدء يف هذا املرشوع حتى االنتهاء منه.

عامليًّا؛  دويًّا  محدثًا  النور  إىل  الذكر  سالف  بوكاي  كتاب  ظهر  1976م  عام  يف 

الكتاب،  هذا  اتّخذها يف  التي  املنهجيّة  وكذلك  الجديدة،  والنتائج  األفكار  نتيجة 

وهي تخالف منهجيّات استرشاقيّة عديدة سابقة عليه، وهي املنهجيّة التي صارت 

فيه  الذي وصف  الوقت  ففي  لها ومعارض،  مؤيّد  بني  اآلن  للدراسة حتى  مجااًل 

بعض الباحثني هذه املنهجيّة باملوضوعيّة والعلميّة والتوافق مع معطيات العلم 

الحديث، انتقدها آخرون بدعوى غياب املوضوعيّة والعلميّة ومناقضتها للعلم يف 

بعض املواضع. فقد »تلّقاه القرّاء باهتامم شديد؛ إذ تُرجم إىل أكرث من سبع عرشة 

لغة، وصدرت منه عرشات الطبعات«. 

ومع بداية الثامنينات -وتحديًدا يف عام ]198م- أغلق بوكاي عيادته الباطنيّة، 

املفّكَر  منه  ما صنع  األديان، وهذا  بني  املقارنة  العلمّي ودراساته  للبحث  وتفّرغ 

الذي نعرفه اآلن، حتّى صار عالمة عىل مدرسة البوكابية -نسبة إىل اسمه- وهي 

املدرسة التي تربط العلم الحديث بالدين وخاّصًة الدين اإلسالمّي. 
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1- جهوده العلمّية

جانبني  عىل  تنصب  كانت  بوكاي  موريس  املسترشق  جهود  إّن  القول  ميكن   

مهّمني، وهام:

األّول: اهتامماته البحثيّة بالحضارة املرصيّة القدمية، خاّصة فيام يتعلّق بفرعون 

وهامان وغريهام، مام مّكنه من الوصول إىل نتائج تاريخيّة له قصب السبق فيها، 

الجمعيّة  إىل  انضاممه  منذ  القدمية  املرصيّة  بالحضارة  اهتامماته  ظهرت  ولقد 

الهريوغليفيّة،  اللغة  التي تأّسست عام 3]19م، حيث تعلّم  الفرنسيّة للمرصيّات 

فكانت متثّل له الكنز الذي اغتف منه مكتشفات الحياة الفرعونيّة القدمية. »وشغف 

الفرنسيّني عموًما بتاريخ املرصينّي معروف، وقد ارتبط ذلك بإنجاز فرنيّس عبقرّي 

هو قدرة شامبليون عىل فّك رموز اللغة الهريوغليفيّة، أي لغة املرصينّي القدماء، 

بعد أن قىض اإلغريق والرومان عليها ومحوها من الوجود، واستبدلوا بها اللغتني 

اإلغريقيّة ثّم الالتينيّة إبان احتاللهم ملرص والهيمنة عليها مّدة تجاوزت األلفيّة من 

السنني، كام كان للفرنسيّني ولع كبري بالكشف عن كنوز الحضارة املرصيّة القدمية 

وآثارها املبهرة املذهلة، ونقل كّل ما يقع تحت أيديهم إىل باريس، واالحتفاظ به 

يف متحف اللوفر الشهري«]]].

هذا يعني أّن جهود بوكاي يف هذا الحقل كانت امتداًدا لتلك الجهود الفرنسيّة 

يف االهتامم باملرصيّات، وهي تلك الجهود التي افتتحها شامبليون بفّكه لرموز حجر 

رشيد. 

الثاين، اهتامماته البحثيّة بقضيّة عرض معطيات التوراة واإلنجيل والقرآن عىل 

العلم الحديث لبيان حظّها من العلميّة أو عدمها؛ وصواًل إىل نتيجة أعظم، وهي 

الكشف عن مصدريّة الكتب السامويّة، وخاّصة القرآن الكريم. وهذا الجانب يقّدم 

عليه يف  السابقة  االسترشاقيّة  والنتائج  األفكار  بالكلّيّة عن  تختلف  ونتائج  أفكاًرا 

تناولها للقرآن الكريم ونصوصه التي تقّدم حقائق تاريخيّة وعلميّة يف آن.

]1]- د. محّمد الرشقاوي، موريس بوكاي، الدار البيضاء/ املغرب، لبنان/ بريوت، املركز الثقايّف للكتاب، الطبعة األوىل، 1]0]م، ص14.
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ويبدو أن بوكاي كان شغوفًا بهذا الجانب منذ الصغر؛ إذ يقول إنّه كان دائم 

التّدد عىل مكتبة مدرسته الكاثوليكيّة للقراءة يف الكتاب املقّدس الذي مل يجد له 

أنّه مل يكن  نسخة كاملة يف تلك املكتبة باستثناء بعض املختارات منه، مبا يعني 

مسموًحا بذلك، لست أدري ملاذا؟ ومل يكن لبوكاي أن يدرك سبب ذلك، هذا األمر 

أثار حفيظته بال شّك، وعندما سنحت له الفرصة الوقوف عىل نسخة كاملة فيام 

بعد استطاع أن يكّون رأيًا يف الكتاب املقّدس، واستطاع يف الوقت ذاته أن يصل إىل 

النتائج التي وصل إليها.

لقد تطرّق بوكاي يف هذا الجانب إىل موضوعات مهّمة، كالعهد القديم وأسفاره، 

واضًعا نصوصه عىل محك النقد العلمّي، خاّصة يف حديثه عن تصّور التوراة لقضيّة 

الطوفان ونشأة الكون، كذلك تطرّق إىل الحديث عن األناجيل األربعة ومصادرها 

روايات  يف  التعارض  مبيًّنا  الحديث،  العلم  ميزان  يف  نصوصها  واضًعا  وتاريخها، 

الكتاب املقّدس واستحالتها من الناحية العلميّة]]]. 

القرآن والعلم الحديث،  الجانب قضيّة  ومن أهّم ما تطرّق له بوكاي يف هذا 

مبا تضّمنته من قضايا فرعيّة، مثل: أصالة القرآن، خلق الساموات واألرض مقارنًة 

مع معطيات العلم الحديث عن تشّكل الكون، علم الفلك يف القرآن، األرض، علم 

النبات والحيوان، مقارنًا بني الروايات القرآنيّة والروايات التوراتيّة، فضاًل عن قضيّة 

فرعون يف القرآن، وقضيّة أصل اإلنسان.

بابًا رئيًسا فتح املجال للحديث عن إعجاز علمّي يف  القضايا كلّها تعّد  وهذه 

القرآن، فكّل القضايا التي ربط فيها بوكاي بني القرآن والعلم كانت تؤّدي مهّمتني 

النصوص  ينطوي عىل  ما  بيان  الكريم،  للقرآن  اإللهيّة  املصدريّة  تأكيد  أساسيّتني: 

القرآنيّة من إعجاز علمّي، مع االعتاف بأّن بوكاي -يف ظّنّي- مل يكن يهدف إىل بيان 

إعجاز، ولكن هذا هو ما آلت إليه كتاباته وإنتاجه حول القرآن. 

وال نغفل الجانب اللغوّي يف حياة املسترشق موريس بوكاي العلميّة، فقد كانت 

]1]- موريس بوكاي: التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، انظر عىل سبيل املثال: ص43، 105.
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العلميّة،  بناء شخصيّته  ذاته يف  الوقت  العلميّة، وساهمت يف  من ضمن جهوده 

اللغات  وهذه  األصليّة،  لغته  عن  فضاًل  والعربيّة،  اإلنجليزيّة  الرجل  تعلّم  فقد 

كانت معيًْنا خصبًا له مّكنه من ولوج القضايا بكّل ثقة وثبات، فقد قرأ القرآن يف 

لغته العربيّة، ودرس األدب، وقارن بني اللغة الفصحى يف القرآن واللغة يف األدب 

الحديث، خاّصة يف كتاب األيّام باعتافه هو نفسه. يقول بوكاي: »اتّخذت القرار 

كان  الخمسني من عمري،  آنذاك يف متام  باريس، كنت  العربيّة يف  اللغة  بدراسة 

الطالب قادرين عىل قراءة املقاطع القرآنيّة التي تسّهل قراءتها نسبيًّا، مثل معظم 

آيات سورة البقرة، وكّنا يف الوقت نفسه نقرأ يف األدب العريّب الحديث، مثل كتاب 

الحديثة، كان  الفصحى والعربيّة  العربيّة  اللغة  نقارن بني  األيّام لطه حسني ليك 

هذا متريًنا رائًعا اكتشفنا بعده أّن لغة القرآن تعلو عىل أّي مقارنة، عندما أنهيت 

دراستي أصبحت قادًرا -بفضل الله- عىل أن أقرأ القرآن بلغته... فعلت ذلك دون 

العربيّة مهّمة للولوج إىل املصادر  اللغة  أّن  أّي أفكار مسبقة«]]]. فهو كان يدرك 

بفكره  يتدّخل  قد  وسيط  متجم  أو  وسيط  كتايّب  مرجع  دون  مبارشة،  األساسيّة 

بوكاي  عليه  ما الم  بالفعل  املصادر، وهذا  توجيه نصوص هذه  وأيديولوجيّته يف 

عدداً من املسترشقني الذي وقفوا من القرآن موقًفا عدائيًا أثبته بوكاي بالدليل.

فإذا علمنا كّل هذه الجهود أدركنا قيمتها يف تشكيل هذه الشخصيّة االسترشاقيّة 

من الناحية العلميّة، وأدركنا يف الوقت ذاته روح بوكاي العلميّة وصربها ومثابرتها 

عىل العلم، واتّضحت لنا األرضيّة الرصينة التي كان ينطلق منها.

2- سعة االطاّلع

كان  فقد  االطاّلع،  بسعة  يتّسم  كان  بوكاي  موريس  املسترشق  أّن  يف  شّك  ال 

منتميًا إىل صنف من العلامء الذين يوصفون بأنّهم متعّددو االهتاممات البحثيّة 

يف جوانب علميّة متداخلة]]]. وهذا يظهر جليًّا للوهلة األوىل عند مطالعة أفكاره 

https://www.youtube.com/watch?v=xQlqj3bt[Vc :1]- انظر: الفيلم التسجييل عىل الرابط التايل[

]]]- انظر: محّمد الرشقاوي، مرجع سابق، ص13.
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وكتاباته، فقد كان طبيبًا ملامًّ بقسٍم علميٍّ من أقسام الطّب وهو قسم األمراض 

الباطنيّة، وهذا حتاًم استدعاه للقراءة العميقة يف هذا الباب وما يستدعيه ذلك من 

القراءة يف أبواب طبّية أخرى، ظهر أثرها واضًحا يف كتاباته الدينيّة، كام كان عىل 

اطالع واسع بالكتب الدينيّة الثالثة: التوراة واإلنجيل والقرآن الكريم، وقد اتّضح 

هذا االطالع أكرث فأكرث من مالحظة تعّمقه يف قراءة نصوص هذه الكتب املقّدسة، 

وتحكيمها من ناحية معطيات العلم الحديث. ومن ثّم فقد »كان لدراسته العلوم 

الطبيعية والتحاقه بكلّيّة الطب يف باريس أثر كبري يف السعي إلشباع شغفه القديم، 

يف دراسته ألسفار العهدين القديم والجديد يف ضوء معطيات العلم الحديث دراسة 

موضوعيّة مقارنة«]]].

فقد قرأ الرجل يف بحوث العلم املختلفة -وهذا سيتّضح لنا جليًّا يف تناوله لقضيّة 

والنبات  الجنني  الكون وأطوار  بقضايا نشأة  يرتبط  ما  الحديث يف  والعلم  القرآن 

كعلم  علميًّا-  بالدراسة  عالجها  التي  القرآنيّة  املوضوعات  من  وغريها  والحيوان 

الفلك، وعلم األجّنة، وعلم النبات، وعلم الحيوان، لكن من الواضح أّن املسترشق 

موريس بوكاي اتخذ من سعة االطالع منطلًقا ينطلق منه لخدمة أهداف مرشوعه 

العلمّي يف تحكيم النصوص الدينيّة علميًّا للكشف عن مصدريّتها الحقيقيّة، هل 

هي علميّة أم إنسانيّة؟ وقد توّصل يف هذا الشأن إىل نتائج أحدثت ضّجة كربى يف 

العامل أجمع.

ومن ثّم فقراءة الرجل يف مجاالت العلم املتعّددة مّكنته من صياغة مرشوعه 

العلمّي الذي كان مدخله الرئيس سعة االطالع، فالرجل قرأ وتعّمق يف قضايا علميّة 

وفق تخّصصه، ويف قضايا الدراسات الدينيّة، خاّصة يف شّقها املقارن، وفهم النصوص 

املقّدسة بدقّة ورصامة  نة يف األسفار  املتضمَّ العلميّة  الدينيّة جيًّدا، وبنّي األخطاء 

علميّة، كام أوضح التوافق الثابت بني القرآن والعلم الحديث. 

فضاًل عن اطاّلعه عىل العلوم املرصيّة واهتامماته الكبرية يف هذا الشأن؛ حيث 

]1]- انظر: محّمد الرشقاوي، مرجع سابق، ص31.
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كان شغوفًا بالتاريخ املرصّي القديم، خاّصة يف بحثه الدائم عن فرعون الذي حكم 

أيام سيّدنا موىس عليه السالم يف مرص، وما كان له أن يتعّمق يف هذا التاريخ ما مل 

يكن ملامًّ باللغة الهريوغليفيّة. 

فسعة االطالع نتجت عن شخصيّة ذات جوانب ثالثة، أو لعلّه العكس ال ندري، 

»وهكذا تشّكلت الشخصيّة العلميّة ثالثيّة األبعاد ملوريس بوكاي، فهو طبيب جرّاح 

نابه يف جامعة الرسبون، وهو باحث مهتّم بأسفار الكتاب املقّدس بعهديه: القديم 

والجديد التوراة واإلنجيل، وهو دارس شغوف لتاريخ املرصينّي القدماء وحضارتهم، 

وهو يف كّل ذلك يتكئ عىل حّس عقيّل نقدّي أصيل، يأىب التقليد الساذج، ويدور 

مع الربهان حيثام دار به«]]].  

3- قضّية الحلول الوسط

يظهر جليًّا رفض بوكاي للحلول الوسط، ليس ملجرّد كونه حالًّ وسطًا، فكثري من 

بدياًل عن  الوسط  الحّل  يأيت  أن  يريد  لكّنه كان ال  الوسط تكون مقبولة،  الحلول 

الحّل الحقيقّي الواقعّي رغبة يف إرضاء أيٍّ من طريف الخصومة العلميّة، أو خوفًا 

من الترصيح به أمام رافضيه، ومن ثّم فهو ال يؤمن بهذه الحلول العرجاء؛ ولعّل 

حواره مع معلِّمه يف املدرسة الكاثوليكيّة يعّد أبلغ دليل عىل ذلك. فعندما أكّدت 

االكتشافات العلميّة تاريخ بدء الحياة البرشيّة، وهو التاريخ الذي يخالف ما ورد 

وأنّه  والعلم يشء مختلف،  الدين يشء  بأّن  أستاذه  رّد  املقّدسة رفض  األسفار  يف 

عندما يخالف العلم نصوص األسفار القدمية، فإّن النصوص عىل صواب والعلم عىل 

خطأ!! وهو ما رفضه بوكاي باعتباره حالًّ وسطًا ال ميكن االقتناع به، ومن هنا بدأ 

رحلة بحثه عن الحقيقة]]].

ولو أراد بوكاي حالًّ وسطًا لذهب إىل توافق األديان السامويّة الثالث مع العلم، 

حتّى يريض بذلك كّل األطراف، ولكّنه أىب إاّل أن ينصاع ألمانة البحث العلمّي التي 

]1]- محّمد الرشقاوي، مرجع سابق، ص15.

]]]- انظر: محّمد الرشقاوي، مرجع سابق، ص31.
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أملت عليه الترصيح بأّن القرآن هو الكتاب الساموّي الذي يتوافق مع معطيات 

العلم الحديث، ومن ثم أثبت له املصدريّة اإللهيّة دون غريه من الكتب السامويّة 

التي بني أيدينا اآلن]]].

إاّل أّن بوكاي وقع يف املحظور عندما تناول قضيّة أصل اإلنسان بالدراسة، وهي 

القضيّة التي تناولها داروين يف كتاب أصل األنواع، مّدعيًا أّن اإلنسان ينحدر من 

الرأي املنطقّي الذي يقّدمه  القرود، وكان من املنطقّي أن مييل بوكاي إىل  ساللة 

القرآن الكريم ال إىل الفرضيّات التي ال دليل عليها، محاواًل إلصاقها بالقرآن يف صورة 

فّجة من يّل النّص؛ إذ إنّه اّدعى تطّوًرا ما لإلنسان، ثّم قال إّن هذا االّدعاء األكرب 

مستفاد من القرآن، فكان موقفه هذا مياًل منه إىل حّل وسط ال يقّدم تفسريًا أو 

إجابة لتلك القضيّة]]]. 

4- الشّك املنهجّي يف اآلراء املتوارثة

 وهي من أكرث السامت العلميّة ظهوًرا يف فكر املسترشق موريس بوكاي، حيث 

مل يكن مّمن يؤمنون باألفكار الدينيّة أو التاريخيّة املتوارثة ملجرّد قدمها، أو باعتبار 

أّن األسفار القدمية قد أتت بكّل يشء ومل تتك لنا شيئًا، وإمّنا كان منهجه أّن هذه 

األسفار قد تركت لنا كّل يشء، وقد جعلته نظرته هذه يقلب جميع القضايا التي 

تعرّض لها، حتى تلك التي قد يظّن معها أنّها أصبحت من الحقائق الراسخة، مام 

يعني أنّه كان لديه شّك منهجّي يبحث عن معرفة الصدق يف القضايا دون الركون 

إىل رأي القدماء.

مثلام يظهر شّكه املنهجّي يف كتاباته الدينيّة -وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل 

يف هذا الكتاب-، فقد كان يظهر أيًضا يف دراساته التاريخيّة، فقد رفض أن يكون 

، معارًضا بذلك العديد  رمسيس الثاين هو فرعون موىس، وذلك بناًء عىل شّك منهجيٍّ

من الباحثني والدارسني للحضارة املرصيّة القدمية، وإمّنا كان يرى بناًء عىل شّكه هذا 

]1]- موريس بوكاي: التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص49.

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، املكتبة العلميّة، بدون تاريخ، ص130.
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أن فرعون موىس هو مرنبتاح بن رمسيس الثاين، وقد ظهر ذلك أيًضا فيام كتبه عن 

هامان رئيس طائفة البّنائني باألحجار يف العرص الفرعويّن القديم]]].

كذلك نجده قد مارس هذا الشّك املنهجّي يف قضيّة الخروج، أي خروج موىس 

من مرص يف التوراة ويف القرآن، عارًضا للمتّفق واملختَّلَف عليه بني الروايتني بصورة 

منهجيّة راقية سوف نتناولها يف موضعها من الكتاب يف الصفحات القادمة]]]، كذلك 

نجدها يف قضيّة الطوفان أيّام سيّدنا نوح؛ حيث عرضها يف إطار الشّك املنهجّي؛ 

مع  واتفاقهام  القضيّتني  يف  القرآنيّة  الرواية  صدق  إىل  خالله  من  انتهى  بحيث 

معطيات العلم والتاريخ، بخالف الرواية عنهام يف األسفار املقّدسة]]].

نحن إذن أمام عمليّة من الشّك املنهجّي التي ال تسلّم بكّل ما تقّدمه النصوص 

إاّل من خالل دراستها الدراسة العلميّة التاريخيّة املقارنة التي نستطيع من خاللها 

الحكم عىل صدقها من عدمه. وهذا يعني أّن كّل النصوص املقّدسة كانت أمام 

بوكاي عىل حدٍّ سواء، وخضعت للشّك املنهجّي الدقيق، فلم متنعه خلفيّته املسيحيّة 

يجب  نّص  أنّها  إليها عىل  والنظر  األناجيل  أسفار  نصوص  املنهجّي يف  الشّك  من 

أظّن  ما  وهذا  عدمه.  من  الحديث  للعلم  وموافقة  أو خطئه،  من صدقه  التأكّد 

أّن املسترشق موريس بوكاي قد نجح فيه إىل حّد بعيد ميكن من خالله الحكم 

والحكم  رائدة،  تجربة  بأنّها  العقل  مليزان  الديني  النّص  إخضاع  يف  تجربته  عىل 

عىل مرشوعه بأنّه مرشوع هادف قاد إىل الكثري من الحقائق التي أبرزت الوجه 

الحقيقّي لإلسالم يف الغرب بعد حمالت التشويه من قبل العديد من املسترشقني 

والدارسني.

5- اإلميان بالحقيقة العلمّية

تعبريًا  بالعلم ومعطياته، وتعدُّ حياته  إميان حقيقّي  بوكاي  لدى موريس  كان 

]1]- موريس بوكاي: التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص63]-64] وما بعدها.

]]]- م.ن، ص43، 105.

]3]- م.ن، ص49.
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حقيقيًّا عنه، فهو يحيك يف فيلم تسجييّل عىل شبكة اإلنتنت يف حوار مع عدٍد من 

العلامء واألطبّاء يف شيكاغو بأمريكا عن بعٍض من حياته وجهوده العلميّة، وذلك 

الكاثوليكيّة،  املدرسة  يف  طالبًا  كان  عندما  إذ  1987م،  عام  رسميّة  غري  جلسة  يف 

وتحديًدا يف الخامسة عرشة من عمره بدأت رحلته مع الشّك، حيث يقول:

»يف عام 1935م كنت يف الخامسة عرش من عمري، طالبًا يف مدرسة مسيحيّة، 

األهّميّة لرسوم برشيّة يف كهوف جنوب  بالغة  اكتشافات  الفتة ظهرت  تلك  ويف 

أسبانيا، وأرجع خبرٌي تاريخها إىل حوايل 15000 عام، بينام جاء يف الكتاب املقّدس 

الذي كّنا ندرسه أّن تاريخ ظهور اإلنسان األّول عىل األرض يرجع إىل حوايل 40 قرنًا 

قبل املسيح. سألت األب معلّمي: أي التاريَخنْي أصدق؟ 

أجاب األب بقوله: ال ال.. من فضلك ال تخلط بني شيئني مختلفني، هناك العلم يف 

جانب، وهناك الدين يف جانب آخر، فإذا وقع تعارض بينهام، فإّن ما يقوله الدين 

هو الحقيقة.

قلت له: هذا مستحيل! فأمامنا حقيقة علميّة مربَهٌن عليها، وبالتايل ال ميكن 

إرجاع تاريخ اإلنسان األّول إىل ما يقوله الكتاب املقّدس، هذا مستحيل.

لقد تّم تلقيننا يف املدرسة -والكالم ال زال لبوكاي- أّن الدين يقول شيئًا، بينام 

يقول العلم شيئًا آخر.

قلت لنفيس: هناك خطأ ما!«]]]

يؤمن  بوكاي  موريس  أّن  وهو  مبكان،  األهّميّة  من  يشء  إىل  يقودونا  وهذا 

بالحقيقة العلميّة املبنيّة عىل دليل علمّي، ورفض كّل ما عداها، وهذا يتّضح من 

رفضه للمعلومات التي تقّدمها الكنيسة يف الكتاب املقّدس، عىل الرغم من خلفيّته 

املسيحيّة وحياته التدريسيّة الدينيّة يف مدرسة كاثوليكيّة.

كام أنّه يقودنا إىل أّن الدليل هو األساس يف هذه الحقيقة، فاملعلّم يف املدرسة 

https://www.youtube.com/watch?v=xQlqj3bt2Vc :1]- انظر: الفيلم التسجييّل عىل الرابط التايل[
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الكاثوليكيّة مل يّقدم لبوكاي دلياًل، فكالمه كان يفتقر إىل وجود الدليل، وإمّنا كان 

يبني أحكامه عىل غري دليل، وهذا ما رفضه بوكاي بحّسه النقدّي والعقيّل، خاّصة 

أّن الكتاب املقّدس ذاته قد أكد أّن تاريخ البرشيّة بدأ قبل املسيح بـ76 جياًل، األمر 

الذي يعني عنده 000] عام. وهذا ما يتناقض مع االكتشاف العلمّي، كام يتناقض 

مع ما تقّدمه الكنيسة ذاتها من أّن تاريخ البرشيّة قبل امليالد يساوي 4000 عام.

لكن الحقيقة العلميّة عند بوكاي ال تعني رفض الدين أو التقليل منه أو تغليب 

العلم عليه، فكل هذا غري صحيح، ولكّنها تعني أّن وجود الدليل هو األساس، فإذا 

كان الدليل مع الدين فإنّه بذلك ميتلك الحقيقة، أّما إذا مل يكن ميتلك الحقيقة، فإّن 

بوكاي كان يرفضه، وهذا ما حدث يف موقفه من الكتاب املقّدس..

روحه  هو  يقوده  كان  الذي  أّن  يجد  بوكاي  موريس  إنتاج  يف  املتأّمل  ولعّل 

العلميّة ال الدينيّة، مبعنى أنّه مل يدرس القرآن من منظور دينّي، ولكّنه درسه من 

منظور علمّي، وهذه الناحية املنهجيّة يعرّب عنها يف دراسته للقرآن بقوله: »ال يظّنن 

أحد عىل اإلطالق أّن اإلميان باإلسالم كان هو األساس الذي انطلقت منه دراسايت 

القرآنيّة، ليس ذلك عىل اإلطالق، بل الدراسة العلميّة الخالصة وحدها هي التي 

أكّدت يل استحالة أن يكون القرآن من تأليف إنسان، يداخلك شعور فظيع وأنت 

يف الخمسني من عمرك حني تقول لنفسك: رمبا كنت مخطئًا متاًما يف استنتاجايت 

الخاّصة بالكتب املقّدسة، هذا شعور فظيع! ولهذا فإّن كّل ما أردته هو أن أستزيد 

ثّم  أّي هدف عىل األطالق«]]]. ومن  أحّدد مسبًقا  أن  بالقرآن، دون  من معرفتي 

نفهم أّن املسترشق موريس بوكاي طرح كّل فكرة سابقة جانبًا، ومل يعر املعارف 

السابقة لديه أّي اهتامم، وتربّأ من كّل معرفة سابقة له، وقرأ القرآن مجرًّدا من 

املنهج  من  فيه يشء  ليس  هنا  ومنهجه  األيديولوجيّات.  أو  التوّجهات  أو  األهواء 

الكثري من  بناء عىل تصّورات سابقة يف ذهنيِّة  القرآن  الذي كان يشّك يف  الشيّكّ 

املسترشقني، فقد كانوا يقرأون القرآن بناًء عىل تصّوراتهم السابقة ومعارفهم التي 

https://www.youtube.com/watch?v=xQlqj3bt2Vc :1]- انظر: الفيلم التسجييل عىل الرابط التايل[
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العوار. وموقف  الكثري من  آراءهم  كّونوها من مسترشقني سابقني عليهم يعتي 

بوكاي هنا هو املوقف العلمّي السليم؛ إذ إّن من أدبيّات البحث العلمّي النزيه 

طرح كّل فكرة مسبقة حول موضوع الدراسة، بحيث ال تؤثّر عىل توّجه الباحث يف 

بحثه، وال تقود إىل نتائج بعينها. 

الله  كلمة  يكون  قد  القرآن  أّن  أعتقد مطلًقا يف حقيقة  مل  البداية  يقول: »يف 

ووحيه، الحظت وجود كمٍّ كبري من اآليات املحّملة باإلشارات العلميّة، ويف النهاية 

جمعت ما بني 150 إىل 00] آية، وقمت بتبويبها وفًقا لعلوم متعّددة، ومتلّكتني 

دهشة عظيمة، وقلت لنفيس حينها: إنّه بالنظر إىل تاريخ العلوم يبدو يل أّنه من 

املستحيل أن يكون إنسان قد كتب هذا منذ حوايل 14 قرنًا«]]]. 

وهذا يفرّس لنا ملاذا انتقد املسيحيّة، وهي ديانته التي ترىّب عليها وترعرع يف 

كنفها وتشبّع بتعاليمها، فرفض ما ذهب إليه دارسو األناجيل من أنّه تّم اإليحاء 

بالتعاليم الدينيّة ملؤلّفي األناجيل، مؤكًّدا عىل أّن الحقيقة التي ال جدال فيها وهي 

الحقيقة العلميّة الثابتة، أنّهم كتبوها وفق األفكار والخرافات واألساطري الشائعة 

يف عرصهم]]].

6- جهوده يف دراسة الكتاب املقّدس

انصبّت جهود املسترشق موريس بوكاي باألساس عىل دراسة الكتب السامويّة 

الثالثة، وقد وقف كثريًا عند الكتاب املقّدس بعهديه: القديم والجديد، وقّدم جهوًدا 

كبريًا يف هذا املجال، وبنّي العديد من الحقائق. وقد كانت دراسة بوكاي تهتّم يف 

املقام األّول ببيان مدى توافق نصوص الكتاب املقّدس مع العلم الحديث، فكان 

دامئًا يبحث متسائاًل: هل هناك توافق بينها وبينه؟! أم هناك تنافر ميكن أن تُبنى 

عليه الكثري من النتائج والحقائق؟! 

وقد انتهى بوكاي من تلك املقارنة إىل حقيقة مصدريِّة نصوص الكتاب املقّدس، 

https://www.youtube.com/watch?v=xQlqj3bt2Vc :1]- انظر: الفيلم التسجييّل عىل الرابط التايل[

https://www.youtube.com/watch?v=xQlqj3bt2Vc :انظر: الفيلم التسجييّل عىل الرابط التايل -[[[
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العلميّة  املخالفات  نتيجة  انتهى دون مواربة منه إىل برشيّة هذا املصدر؛  حيث 

التي تتصمنها، والتي تحكم يف النهاية بأن الكتاب ذا املصدريّة اإللهيّة ليس مخالًفا 

بحال للمعطيات العلميّة الحديثة، وأّن الكتاب اإللهّي يقّدم عىل الدوام إشارات 

تتوافق مع االكتشافات العلميّة الحديثة يف املايض والحارض واملستقبل.

وقد كانت جهود بوكاي فيام يتعلّق بالكتاب املقّدس منصبّة عىل املوضوعات 

اآلتية:

- أسفار العهد القديم.

- تأّمالت العهد القديم يف ضوء العلم الحديث.

- الطوفان.

- األناجيل األربعة.. مصادرها وتاريخها.

- األناجيل والعلم الحديث.

- تضاّدات روايات الكتاب املقّدس واستحالتها.

وقد عّول بوكاي وهو بصدد مرشوعه الفكرّي الذي ُسّمي فيام بعد بالبوكابية 

عىل أسفار العهدين باعتبارها تقّدم له ماّدة دسمة يف مرشوعه الخاّص عن القرآن 

الكريم، من باب »وبضدها تتميّز األشياء«. وقد وقف كثريًا عند قضيّة الطوفان؛ 

كونها تلبي له هذا املطلب، عىل أساس أّن املعلومات التي يقدمها النّص التورايتّ 

القديم عنها يختلف مع املعارف الحديثة، والتي وثّقها بوكاي بالدليل، وقد احتلّت 

رئيًسا  محوًرا  تعّد  أنّها  حتى  وفكره،  بوكاي  جهد  يف  كبرية  مساحة  القضيّة  هذه 

من محاور مرشوعه، والتي بنى عليها الكثري. وما فعله بوكاي مع نصوص العهد 

األناجيل  بني  مقارنته  يف  خاّصة  الجديد،  العهد  نصوص  مع  كذلك  فعله  القديم، 

والعلم الحديث.

ولقد كانت النتائج التي انتهى إليها بوكاي فيام يتعلّق بالكتاب املقّدس مخالفًة 
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لتلك النتائج التي قّدمها وهو بصدد مرشوعه حول القرآن والعلم الحديث، وهي 

النتائج التي أظهرت للغرب الوجه الحقيقّي لإلسالم عاّمة والقرآن خاّصة، يف بيئة 

كانت تكيل االتّهامات الباطلة لكليهام.

7- جهوده يف دراسة القرآن

ال شّك يف أّن لبوكاي جهوده يف دراسة القرآن الكريم، فالرجل درس القرآن عىل 

عّدة أصعدة: فتناول أصالته وتدوينه، مؤكًّدا عىل مصدره اإللهّي، ونفى أّي تدّخل 

التي كشف  فيه  نة  املتضمَّ العلميّة  الحقائق  بتلك  ذلك  عىل  مستدالًّ  فيه،  برشّي 

عنها العلم الحديث. وقد تناول بوكاي العديد من القضايا القرآنيّة ذات اإلشارات 

العلميّة، وهذا ما ألزم به نفسه، فاملعوَّل عليه عنده هو تلك اآليات القرآنيّة ذات 

اإلشارات العلميّة، ومن هذه القضايا: قضيّة خلق العامل، قضيّة خلق اإلنسان، عامل 

النبات والحيوان وغريها من القضايا التي جعلها محوًرا ملرشوعه حول القرآن.

لكّن جهوده يف القرآن مل تكن لتربز دون مقارنة رواياته بالروايات التوراتيّة يف 

العديد من القضايا املشتكة والتي أثبت من خاللها بوكاي أّن روايات القرآن تتوافق 

مع املعطى العلمّي واملعارف الحديثة، يف حني ال تتوافق الروايات التوراتيّة ال مع 

املعطى العلمّي وال مع املعارف الحديثة، وهو األمر الذي قاده دون شّك إىل اإلقرار 

باملصدريّة اإللهيّة للقرآن، وبالتدّخالت البرشيّة يف الروايات التوراتيّة، وال شّك أّن هذا 

د تجاه اإلسالم والقرآن خاّصة يف الغرب. د وغري املتعمَّ ساهم يف درء التشويه املتعمَّ

8- تحكيم النصوص الدينّية علميًّا  

من  الفتة  تلك  يف  مألوف  غري  جديًدا  أسلوبًا  بوكاي  مرشوع  يف  وجدنا  لقد   

عىل  حكاًم  العلم  يجعل  الذي  األسلوب  وهو  العرشين،  القرن  يف  الثاين  النصف 

النّص، فإن كان متوافًقا مع العلم، فهو مقّدس ذو مصدريّة إلهيّة، وإن كان غري 

ال  العلم  أّن هذا  من  الرغم  فيه. وعىل  البرشيّة  اليد  تدّخل  تعبري عن  فهو  ذلك 

يصّح أن يكون حكاًم عىل كتاب الله تعاىل، كون بعض النظريّات العلميّة نسبيّة، 
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تمهيد

وكون القرآن يحتوي عىل إشارات علميّة مل يصل فيها العلم ليشء إىل اآلن، فكيف 

ق عىل الدوام وال يخضع  يُتخذ من العلم حكاًم عليه؟! ثّم إّن كالم الله تعاىل مصدَّ

للحكم عليه من أّي يشء، إاّل أنّه قاد يف مرشوع بوكاي إىل نتائج تخدم القرآن خاّصة 

واإلسالم عاّمة.

لبوكاي منهج محّدد يف  كان  النصوص علميًّا؟!  يحكِّم  بوكاي  كان  ولكن كيف 

تحكيمه لهذه النصوص، فقد كان يقّدم النّص املقّدس للقارئ -سواء أكان يف الكتاب 

املقّدس أو يف القرآن الكريم- ثّم يحلّله، مستخلًصا منه النتائج، ثّم يضعها يف ميزان 

العلم ليبنّي هل يقول العلم مبا قاله النّص أم ال، فإن قال النّص ما قاله العلم فهذا 

يعني أّن مثّة توافًقا، وإاّل فالتوافق غري حاصل.

وهذا ما نجده بارزًا يف كّل مؤلَّفاته، خاّصة مؤلَّفاته التالية:

- التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، وهو كتاب منشور عام 1976م.

- أصل اإلنسان بني العلم والكتب السامويّة، وهو واحد من الكتب املهّمة التي 

تدعم قضيّة التوافق بني العلم والدين.

- املعطيات الفيزيولوجيّة والجينيّة يف القرآن الكريم، وهو محارضة ألقاها بوكاي 

يف جلسة يف التاسع من ترشين الثاين عام 1976م، أمام أكادمييّة الطّب يف باريس. 

ويف ضوء هذا املنهج أخضع بوكاي كّل القضايا ذات اإلشارات العلميّة واملعرفيّة 

يف القرآن ويف الكتاب املقّدس، مثل: قضيّة الطوفان، خلق العامل، خلق اإلنسان، عامل 

النبات والحيوان، وبعض القضايا التاريخيّة التي تحّدث عنها كلٌّ من القرآن والكتاب 

املقّدس. ومن ثّم انتهى إىل القول: »يف هذا الوقت نقيم الدليل ودامئًا، استناًدا إىل 

النصوص بأّن يف القرآن الكريم تأّمالت حول نقاط معيّنة، تتطابق مع معارفنا الحديثة، 

بينام ينقلها الكتاب املقّدس بطريقة غري صحيحة من وجهة النظر هذه«]]].

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، املكتبة العلميّة، بدون تاريخ، ص170.
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أّواًل: املفهوم

بني  اتصال  قنوات  عن  تبحث  التي  القراءة  تلك  التوفيقيّة  بالقراءة  ويقصد 

شبه  من  االتصال  لهذا  معيًقا  يكون  أن  ميكن  ما  ورّد  السابقة،  واألديان  اإلسالم 

وأباطيل وسوء فهم وغريه من ألوان املعيقات، بيد أنّه ميكن القول إّن هذه القراءة 

قراءة علميّة ثقافيّة خالصة؛ كونها ال تختلط بأهداف عقديّة أو سياسيّة من قبل 

املسترشق القائم عىل هذه القراءة، باستثناء الهدف الثقايّف. ومن ثّم تعمد هذه 

به اإلسالم-  الدين -ونعني  أيًّا كانت جنسيّته بحقيقة  القارئ  تثقيف  إىل  القراءة 

وأهدافه السامية، ويعّد زعيم هذه القراءة املسترشق املعارص موريس بوكاي.

كام أّن هذه القراءة تربط بني العلم والدين، فالبحث عن روابط ما بني الدين 

ة عن هذه القراءة العلميّة، فهذا هو شغلها الشاغل؛  والعلم واحد من األمور املعربِّ

ولذا ُسّمي االتجاه الذي كان بوكاي رائًدا له باالتجاه البوكايب، وُسّمي التيّار الذي 

حاكاه بالتيّار البوكايب الذي يربط بني العلم والدين بحثًا عن نقاط اتّفاق.

واملعطى  القرآيّن  النّص  بني  التوفيقيّة  القراءة  رائد هذه  بوكاي  ويعد موريس 

العلمّي، والبعيدة متاًما عن أّي أهداف غري علميّة أو منهجيّة، وهذا ما أثبته يف 

مؤلَّفه عن التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم الحديث، والذي عالج فيه من ضمن 

ما عالج بعض القصص القرآيّن، وقد كان منهج بوكاي يعرف للعلم أمانَته، ويحفظ 

واملعارف  العلميّة  األدلّة  معطيات  إىل  قراءته  يف  استند  فقد  ولذا  هيبَته؛  للدين 

التاريخيّة التي كان ال يتخىّل عنها، وهو بصدد تشكيل رأي أو تكوين فكرة.

وقراءة بوكاي هنا قراءة علميّة؛ كونها تقّدم ماّدة معرفيّة بعيدة عن معطيات 

أيديولوجيّة أو مقّدمات يكتنفها التعّصب للدين أو املذهب، فهي قراءة متحرِّرة 

زيف،  أو  فيها من حقيقة  ما  مبيًّنا  اآلراء  فيها  السابقة، وّضح  املعارف  قيود  من 
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وهذه القراءة هي التي قادته إىل إدراك اتساق النّص القرآيّن مع العلم والحقائق 

التاريخيّة، وهي التي قادته أيًضا إىل إدراك عدم اتساق النّص التورايتّ واإلنجييّل مع 

العلم والحقائق التاريخيّة.

فهي قراءة تحمل مضمونًا ثقافيًّا تزامل العلم وال تعاديه، تنطلق من الضمري 

وليست بعيدًة عنه، غايتها العلم واملعرفة -ومن هنا هي قراءة ثقافيّة- ال التشويه 

من أجل التشويه، أو إشاعة األباطيل من أجل تحقيق مكاسب سياسيّة أو عقديّة 

كام تفعل غريها من القراءات.    

ولعّل املتأّمل يف كتاب موريس بوكاي األشهر: التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم 

الحديث، ليجد أّن قراءته للقرآن قراءة فاحصة، قراءة علميّة بكّل ما تحمله كلمة 

العلميّة من معنى، يكفي أن نلقي نظرة عىل النّص التايل لندرك بعًضا من هذه 

القراءة: »ومثل هذا الكتاب ميارس دوًرا حواريًّا بّناًء مع كّل قارئ حصيف، واسع 

املدارك يطلب الحّق وينشد املعرفة الصحيحة، بعيًدا عن التشنجات، ومجرًّدا من 

العواطف واألحاسيس املسبقة التي تحمل الحّب أو الكره والقبول والرفض؛ ألنّه 

أبوابًا  له  وأنّها ستفتح  والقرآن،  بالتوراة واإلنجيل  تتّصل  يعالج موضوعات مهّمة 

والتمحيص،  والدرس  واملقارنة  املقابلة  من  أجواء  يف  وتدخله  ريب،  بال  جديدة 

إىل  به  فتعود  الكتب،  هذه  بني  األصيلة  بالعالقات  تتصل  أفكاًرا  لديه  وتبتعث 

القراءة،  بعيًدا عن مثل هذه  إليها،  الوصول  أموًرا ال ميكنه  له  الجذور، وتكشف 

بأن  ويبدأ  فيقّدرها حّق قدرها،  ناصعة،  الحقيقة  تريه  نورانيّة  إىل معامل  وتعرّفه 

يفّكر من أين ينبغي له أن يبدأ، فضاًل عن أنّه سريى الطريق الصحيح الذي يتحتّم 

عليه سلوكه إن كان ينشد الرشاد والفوز والقناعة والرىض والطأمنينة«]]]. 

ثانًيا– مكانتها بني القراءات االسترشاقّية

إذا كانت قراءة بوكاي قراءة علميّة ثقافيّة خالصة، فإّن مثّة قراءة أخرى تقتب 

الباحث  لوائها  ينضوي تحت  أن  العلميّة ميكن  القراءة  اليشء، وهذه  منها بعض 

]1]- حسن خالد، مقّدمة ترجمة كتاب موريس بوكاي: التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص7-6. 
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الفصل األول:مفهوم قراءة بوكاي التوفيقّية ومكانتها وروافدها

أ.هـ جونز يف دراسته املعنونة بالرسد والنّص والتلميح يف العرض القرآيّن للنصوص، 

يف العدد األّول لسنة 1999م من مجلّة الدراسات القرآنيّة بلندن، فهو يستند يف 

دراسته عىل شخصيّة سيدنا أيوب ومكانته بني األنبياء، مبيًّنا اآليات التي جاء ذكره 

فيها، فهو يرى أّن أيّوب عالمة عىل الصرب يف األدبيّات اإلسالميّة، عىل الرغم من كونه 

منشغاًل بعدد قليل من اآليات يف القرآن؛ إذ يرى أنّه عىل الرغم من تلك املساحة 

القليلة املخّصصة له يف القرآن التي قد يظّن أّن مكانته أقّل، فإّن أهّميّته يف القرآن 

ال لبس فيها]]].

بيد أنّه توجد قراءات ثقافيّة غري خالصة تبدو علميّة؛ لكن بعد الدراسة والفحص 

تظهر أبعادها الحقيقيّة، من ذلك ما قام به بعض املسترشقني املعارصين بدراسة 

القصص القرآيّن يف سياق عمليّة التبادل الثقايّف والحضارّي بني املسلمني واليهود يف 

فتة العصور الوسطى، كام يظهر عند املسترشقة اإلرسائيليّة حافا الزاروس يافيه]]]، 

القرآيّن أو تفسري أسامء بعض  القصص  تأثري تفسري بعض  إبراز  حيث عمدت إىل 

الشخصيّات التي ورد ذكرها يف القرآن -ومن أبرزها عزير- عىل اتجاهات ومدارس 

ينسحب عىل ذلك من  الوسيط، وما  العرص  اليهوديّة يف فتة  القديم  العهد  نقد 

وجود حالة تبادل ثقايّف وحضارّي ودينّي بني اليهود واملسلمني خالل هذه الحقبة 

التاريخيّة]]]. ويف هذا السياق حاولت أن تبنّي االختالفات يف قّصة عزير بني القرآن 

الثقايّف، ولو  التبادل  العربيّة يف  القراءة  من جانب والتوراة من جانب آخر، وأثر 

كان من وجهة نظر املسترشقة -حسب فهمنا لقراءتها- يف إطار األعامل النقديّة 

املتبادلة، خاّصة بعد تدّخل القراءات اإلسالميّة للنّص القرآيّن وتدّخل أعالم اليهود 

يف قراءة النّص التورايتّ، ماّم ولّد تباداًل معرفيًّا من نوع آخر حسب فهمها]]]. 

[1]- Narrative, Intertext and Allusion in the Qur’anic Presentation of Job, A. H. Johns, journal of quranic 
studies, vol 1, 1999, p. 1.

]]]- مسترشقة أرسائيليّة أملانيّة، ولدت يف 1930، عملت كأستاذ للدراسات اإلسالميّة بالجامعة العربيّة بالقدس املحتلّة، لها 

كتاب بعنوان اإلسالم ونقد العهد القديم يف العرص الوسيط. 

]3]- أحمد البهنيس، االسترشاق اإلرسائييّل... اإلشكاليّة والسامت واألهداف، مقال منشور عىل الرابط التايل:

https://vb.tafsir.net/tafsir35662/#.Xj3GYtSF7wc

]4]- انظر: حافا الزاروس يافيه، كتاب اإلسالم ونقد العهد القديم يف العرص الوسيط، ترجمة: محّمد طه عبد الحميد، جامعة 
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فكتاب حافا الزاروس يعّد عرًضا لتلك الجهود العلميّة التي قام بها املسلمون 

يف دراسة التوراة، ومن ثّم فقد عمدت إىل الوقوف عىل آراء العلامء املسلمني يف 

الكتاب املقّدس، وبيان مناهجهم التي انتهجوها يف دراسته، وكذلك مصادر املعرفة 

اإلسالميّة به، وكيف تعاملوا مع هذه املصادر، مع التكيز عىل العطاء اإلسالمّي يف 

الغرب يف العرص  الكتاب املقّدس يف  هذا املجال ومدى تأثريه يف تطّور علم نقد 

الحديث]]]. كّل ذلك يف إطار من البحث عن التبادل الثقايّف بني الشعوب؛ حيث 

كانت تعتقد أنّه يجب النظر إىل هذه املوضوعات بنظر جديدة، فقد تكون العوامل 

مختلفة، لكّنها ميكن أن تكون متداخلة ومتشابكة]]].

األستاذ  آشري]]].  بار  مائري  اإلرسائييّل  املسترشق  كتابات  تأيت  ذاته  السياق  ويف 

املتخّصص يف اللغة العربيّة وآدابها بالجامعة العربيّة بالقدس املحتلّة، الذي عمد 

بدوره إىل إبراز تأثري قصص األنبياء يف العهد القديم والقرآن يف التبادل الثقايّف بني 

املسلمني واليهود يف فتة العرص الوسيط أيًضا، حيث كتب دراسة حملت عنوان: 

أسس التفاسري اإلسامعيليّة والفاطميّة القدمية للقرآن، وذلك ضمن أبحاث تُعنى 

بتفاسري القرآن والعهد القديم خالل العرص الوسيط صدرت يف كتاب بالقدس عام     

 .[[[ [007

إاّل أّن هذه الدراسات يف نظري وراءها أهداف بعيدة، فهي ترمي من طرف 

خفي من وجهة نظرنا املتواضعة إىل البحث عن سند تاريخّي للتطبيع مع الكيان 

عىل  تبتني  كونها  خالصة  غري  الثقافيّة  القراءة  هذه  كانت  ثّم  ومن  اإلرسائييّل، 

القاهرة، سلسلة الدراسات الدينيّة والتاريخيّة – مركز الدراسات الرشقيّة، 008]م، ص75.

]1]- انظر: محّمد خليفة حسن، مقدمة ترجمة كتاب اإلسالم ونقد العهد القديم يف العرص الوسيط، ترجمة: محّمد طه عبد 

الحميد، جامعة القاهرة، سلسلة الدراسات الدينيّة والتاريخيّة – مركز الدراسات الرشقيّة، 008]م، ص5.

]]]- انظر: حافا الزاروس يافيه، كتاب اإلسالم ونقد العهد القديم يف العرص الوسيط، ترجمة: محّمد طه عبد الحميد، جامعة 

القاهرة، سلسلة الدراسات الدينيّة والتاريخيّة – مركز الدراسات الرشقيّة، 008]م، ص5.

اهتامماته  له  املحتلّة.  بالقدس  العربيّة  الجامعة  العربيّة يف  اللغة  أستاذ يف قسم  مولود يف 1955م،  ]3]- مسترشق إرسائييّل 

بالقرآن والعقائد.

]4]- أحمد البهنيس، االسترشاق اإلرسائييّل... اإلشكالية والسامت واألهداف، مقال منشور عىل الرابط التايل:

https://vb.tafsir.net/tafsir35662/#.Xj3GYtSF7wc
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بعد سيايّس ال ميكن إنكاره؛ إذ ما زال الكيان اإلرسائييّل يحاول التطبيع مع الدول 

املحيطة التي تأىب ذلك، ومن ثّم يعمد إىل محاولة البحث عن مثل هذه الوسائل 

علّها تحقق أهدافه البعيدة.

ثالًثا– روافد القراءة التوفيقّية

أو  الروافد  ولوال هذه  منها،  نهلت  ومنابع  روافد  القراءة  لهذه  أّن  يف  شّك  ال 

من  النور  إىل  ظهرت  وملا  إليه،  انتهت  ما  إىل  العلميّة  القراءة  انتهت  ملا  املنابع 

األساس؛ إذ مل تكن هذه القراءة نتيجة عدم، بل كانت نتيجة عوامل أّدت إليها، 

وهي ما نسّميها الروافد أو املنابع.

فام هي هذه الروافد أو املنابع؟ 

ميكننا عرض هذه الروافد فيام هو آٍت:

1- النصوص القرآنّية

تعّد النصوص القرآنيّة هي الروافد واملنابع الرئيسة لهذه القراءة، فهي املادة 

األساسيّة التي نهل منها بوكاي، ولوالها ملا كان مثّة قراءة، فالنص القرآيّن ثرّي يقّدم 

مادة تحمل الكثري من اإلشارات العلميّة التي تحتاج إىل عقل مفّكر وتجارب علميّة 

الستخالص ما يف هذه النصوص من إشارات تؤيّدها املعطيات العلميّة الحديثة. إّن 

املتأّمل يف كتاب الله تعاىل يجد الكثري من اآليات القرآنيّة التي تتحّدث عن قضايا 

علميّة، هذه اآليات تعّد املنهل الذي استطاع بوكاي أن ينهل منه، ويستقي منه 

قراءته العلميّة. 

وميكن القول إّن بوكاي وضع لنفسه منهجيّة يف دراسة هذه النصوص باعتبارها 

القرآن  األّول هو دراسة  يقول عنها: »وكان هديف  منه،  نهل  الذي  واملنهل  الرافد 

ودراسة نّصه، مستعيًنا مبختلف كتب التفاسري الرضوريّة للدراسة النقديّة، وعكفت 

عىل دراسة القرآن مع التكيز بشكل خاّص عىل الوصف الذي يعطيه لذلك الحشد 

بعض  دقّة  أذهلتني  ولقد  عليها،  اشتغل  التي  الطبيعيّة  الظواهر  من  العظيم 
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النّص  يف  إاّل  تدرك  أن  ميكن  ال  تفاصيل  وهي  الظواهر،  بهذه  الخاّصة  التفاصيل 

األصيّل، أذهلتني مطابقتها للمفاهيم التي منلكها اليوم يف نفس هذه الظاهرات، 

والتي مل يكن ألّي إنسان يف عرص محّمد أن يكّون عنها أدىن فكرة«]]]. 

يحتوي القرآن الكريم عىل العديد من القضايا واملوضوعات التي انطلق منها 

بوكاي، سواء أكان يف مجال العلم أو التاريخ أو غريهام، وقد اعتف بوكاي غري مرّة 

التي تحمل إشارات ومضامني  القرآنيّة  بأنّه استند يف قراءته إىل مجموعة اآليات 

أثبتها العلم الحديث واملعارف الحديثة، ما يعني أنّها كانت املنطلق الذي انطلق 

منها بوكاي يف قراءته هذه. إنّنا ونحن بصدد هذه األمر نجد قضايا من نحو: العامل 

واإلنسان والحيوان والطبيعة والتاريخ وغريها ماّم أكّد العلم الحديث عىل صّحة ما 

تعلّق بهذه القضايا من إشارات علميّة.

لكّن القرآن كرافد لهذه القراءة مل يكن كتابًا علميًّا أو تاريخيًّا، وإمّنا كان يعطي 

الحديثة.  العلميّة  االكتشافات  أكّدتها  التي  العلميّة  اإلضاءات  أو  اإلشارات  بعض 

ولهذه االكتشافات جانبان: األّول جانب يتعلّق بقضايا علميّة، والثاين جانب يتعلّق 

بقضايا تاريخيّة. 

ففي الجانب األّول يوجد عدد من اآليات، مثل:

يَّاٍم ُثمَّ 
َ
رَْض ِف ِستَّةِ أ

َ
َماَواِت َواْل ِي َخلََق السَّ ُ الَّ قول الله تعاىل: إِنَّ َربَُّكُم اللَّ

ُ َربُُّكْم  َذٰلُِكُم اللَّ َبْعِد إِذْنِهِ  ْمَر َما ِمْن َشفِيٍع إِلَّ ِمْن 
َ
اْسَتَوٰى َعَ الَْعرِْش يَُدبُِّر اْل

ُروَن سورة يونس، اآلية 3. فََل تََذكَّ
َ
فَاْعُبُدوهُ أ

يَّاٍم َوَكَن َعرُْشُه 
َ
رَْض ِف ِستَّةِ أ

َ
َماَواِت َواْل ِي َخلََق السَّ وقوله جّل شأنه: َوُهَو الَّ

ْحَسُن َعَمًل َولَئِْن قُلَْت إِنَُّكْم َمبُْعوثُوَن ِمْن َبْعِد الَْموِْت 
َ
يُُّكْم أ

َ
َعَ الَْماءِ ِلَبْلَُوُكْم أ

ِيَن َكَفُروا إِْن َهَٰذا إِلَّ ِسْحٌر ُمبنٌِي سورة هود، اآلية 7. َلَُقولَنَّ الَّ
.ْخَرَج ِمنَْها َماَءَها َوَمرَْعَها

َ
رَْض َبْعَد َذٰلَِك َدَحاَها أ

َ
وقول الله تعاىل: َواْل

]1]- موريس بوكاي الكتاب املقّدس والقرآن والعلم الحديث، ترجمة: عادل يوسف، طبعة املكتبة األهليّة، بدون، ص167-166.



37

الفصل األول:مفهوم قراءة بوكاي التوفيقّية ومكانتها وروافدها

ْغَطَش 
َ
اَها َوأ َماء َبَناَها َرَفَع َسْمَكَها فََسوَّ ِم السَّ

َ
َشدُّ َخلًْقا أ

َ
نُتْم أ

َ
أ
َ
وقول الله تعاىل: أ

ْخَرَج ِمنَْها َماَءَها َوَمرَْعَها سورة 
َ
رَْض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها أ

َ
ْخَرَج ُضَحاَها َوال

َ
َلْلََها َوأ

النازعات، اآليات 7]–31.

وغريها من اآليات التي تحمل إشارات علميّة يف مجاالت علميّة مختلفة، والتي 

تتناولها الدراسة يف الفصول القادمة بالتحليل والدراسة.

  2- القراءة املتأنّية للقرآن

تعّد القراءة املتأنّية التي قام بها املسترشق موريس بوكاي منبًعا ورافًدا لقراءته 

العلميّة حول القرآن الكريم، وقد خدم بوكاي نفسه بهذا التأيّن يف قراءته. وهذه 

الكريم،  للقرآن  العلميّة  القراءة  مكّونات  من  رئيًسا  ومكّونًا  رافًدا  تعّد  القراءة 

الوصول  يف  والرغبة  التعّصب،  عن  وبعٌد  الطرح  يف  وعدالة  تأنٍّ  قوامها  فاألخرية 

النتائج  إىل  وصواًل  الحديثة،  العلميّة  املعطيات  بأهداب  والتمّسك  الحقيقة،  إىل 

الحقيقيّة والصحيحة.

التي  القرآنيّة  النصوص  مع  بوكاي  تعامل  يف  املتأنّية  القراءة  تلك  ملسنا  ولقد 

تحمل دالالت أو إشارات علميّة؛ إذ كان مهتامًّ باستخالص املعنى املراد لآلية، ثّم 

يخضعه ملا ميتلكه من معارف علميّة وتاريخيّة، ثّم يديل فيه بالرأي األمني، وهو 

الرأي الذي يكون دامئًا يف صالح كتاب الله تعاىل الذي ال ينطق عن الهوى. 

ومن ثّم فقد كانت قراءة متأنّية؛ كونها قراءة ال متيل إىل االستعجال يف إصدار 

األحكام، أو الترّسع يف إصدار نتائج إرضاًء لطرف هنا أو هناك، فقد كانت قراءة 

هادئة ال تصدر أحكاًما ما أو تفصح عن نتائج ما إاّل بعد أن تكون قد استوفت 

حّقها من الدراسة العلميّة الرصينة.

وتوجد مجموعة من املظاهر للقراءة املتأنّية، منها:

كرثة النصوص التي يسوقها بوكاي كأدلّة يف املوضوع الواحد.
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مناقشة الفكرة الغربيّة املسبقة بهدوء وعلّو هّمة عن القرآن واإلسالم عاّمة.

طرح القضيّة من كافّة أبعادها بتؤدة وصدر متّسع.

النصوص  القضيّة من ناحية  إاّل بعد استيفاء جوانب  النتائج  عدم االنتهاء إىل 

ومن ناحية معطيات العلم الحديث. 

3- اإلملام بقضايا علمّية متعّددة

يعّد اإلملام بقضايا علميّة متعّددة رافًدا من روافد قراءة بوكاي للقرآن الكريم، 

فهو من الركائز الرئيسة يف هذه القراءة، وجزء رئيس ماّم انتهت إليه من نتائج، 

ومن معالجة وتحليل ونقد. فالقرآن الكريم -كام قلنا مراًرا- يحتوي عىل إشارات 

علميّة يف مجاالت متعّددة، وال يستطيع أن يلّم بهذه اإلشارات إاّل من ميتلك االطاّلع 

واإلملام بالقضايا العلميّة يف هذه املجاالت، ليس اطاّلع املبتدئ، وإمّنا اطاّلع الخبري 

املحّنك. وهذا يفرس لنا ملاذا ظهرت قوى بوكاي التحليليّة واملعلوماتيّة والنقديّة 

بهذه الصورة الكبرية، ال شّك يف أنّها وليدة هذا االطاّلع. 

والحقيقة أّن تعّدد املوضوعات التي عالجها بوكاي بالدراسة تيش بهذا األمر، 

وهو تعّدد ناتج عن تعامله مع تعّدد املوضوعات ذات الداللة العلميّة يف القرآن، 

فالقرآن تناول قضايا من نحو: 

خلق الساموات واألرض.	 

عامل اإلنسان.	 

عامل الحيوان.	 

عامل النبات.	 

أحداث تاريخيّة.	 

املجاالت  بالعلم يف كّل هذه  ًنا  أن يكون محصَّ بوكاي  ثّم فقد كان عىل  ومن 
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العلميّة، ولقد كان عىل قدر املسؤوليّة بالفعل؛ كونه استطاع أن يبنّي ما يف القرآن 

من إشارات ودالالت علميّة يف هذه املجاالت، وهو ملّم بها كلّها، حتى أّن حديثه 

طبّيًّا  تخّصًصا  كان  بوكاي  تخّصص  أّن  من  الرغم  فعىل  الخبري.  حديَث  كان  فيها 

األخرى  املجاالت  عىل  الواسع  اطاّلعه  أّن  إاّل  الباطنيّة،  األمراض  علم  يف  وتحديًدا 

مّكنه من التعامل مع كّل ما يف القرآن من آيات علميّة، وبيان ما تنطوي عليه، 

انتهى  منها، حتى  مجال  كّل  الحديث يف  العلم  معطيات  وفق  محتواها  وتحليل 

القرآيّن ومعطيات العلم  النّص  انتهى إليه من وجود توافق بني  النهاية إىل ما  يف 

الحديث.

4- الدراسات السابقة يف مجال اإلعجاز

ال شّك يف أّن مثّة دراسات سابقة يف مجال اإلعجاز العلمّي عىل دراسة املسترشق 

موريس بوكاي ألشخاص كانوا أعالًما يف الفكر أو الدين أو العلم، من أمثال: محّمد 

عبده، ووحيد الله خان، واملودودي، ومحّمد أحمد الغمرّي، وإذا كان للثالثة األوائل 

شذرة أو شذرات علميّة حول القرآن هنا أو هناك، فإّن األخري كانت له مجموعة 

من الكتب الرائدة يف هذا املجال، ككتاب يف سنن الله الكونيّة، وكتاب اإلسالم يف 

عرص العلم وغريهام.

إّن اإلمام محّمد عبده -وهو من هو من أكرب علامء الدين يف هذا القرن- قد 

فرّس بعض اإلشارات العلميّة القرآنيّة تفسريًا علميًّا يعتمد عىل الحقائق العلميّة 

الثابتة املكتشفة حديثًا. فقد فرّس الشيخ محّمد عبده قول الله عز وجل يف سورة 

َمِء َوَما بََناَها، بناء عىل القوانني العلميّة يف الجاذبيّة التي  الشمس، اآلية  5َوالسَّ

اكتشفها نيوتن]]]. 

أّما املفّكر اإلسالمّي وحيد الدين خان صاحب كتاب اإلسالم يتحّدى، فضاًل عن 

عدد من الكتب والدراسات يف مجال الدين وإظهار وجهه الحقيقّي والدفاع عنه، 

]1]- أحمد شوقي إبراهيم، املنهج العلمّي يف دراسة اإلعجاز العلمّي يف القرآن والسنة، عىل املوقع التايل:

https://islamonline.net/archive/



40

الحقائق  اعتامًدا عىل  القرآنيّة  العلميّة  »فقد قّدم دراسة علميّة لبعض اإلشارات 

العلميّة التي اكتُشفت حديثًا، وذلك يف كتابه »اإلسالم يتحّدى«. وكام يتّضح من 

لبعض  العلمّي  اإلعجاز  وبيان  العلمّي  التفسري  من  الهدف  كان  الكتاب:  عنوان 

اآليات القرآنيّة هو تحّدي أعداء اإلسالم، ومل يدخل أحد منهم معه يف جدال«]]].

 ومثّة َمن يدرج يف القامئة الشيخ أبو األعىل املودودي -وهو علم من أعالم الفكر 

اإلسالمّي يف العرص الحايل- حيث دخل ميدان التفسري العلمّي لبعض آيات القرآن 

الكريم، وأبىل يف ذلك بالء حسًنا]]]. 

والدكتور محّمد الغمراوي -وهو من رّواد بيان اإلعجاز العلمّي للقرآن الكريم- 

صال يف هذا املجال وجال يف كتابه: اإلسالم يف عرص العلم]]]، ويف مقاالته العديدة 

التي -لألسف- مل تنرش يف كتاب، وإْن كانت قد نرشت يف مجلّة األزهر يف األربعينات 

والخمسينات من هذا القرن]]].

هذا يعني أنّه توجد بعض الدراسات لعدد من املفّكرين الذي هّمهم الجمع 

بني اآليات القرآنيّة واملنجز العلمّي عىل سبيل إثبات التوافق بينهام؛ للتدليل عىل 

املصدريّة اإللهيّة للقرآن الكريم، وأنّه من لدن الله تعاىل. وال أظّن أّن بوكاي كان 

يجهل هذه الدراسات، بل إنّه أشار بصورة عاّمة إىل بعض االتجاهات السابقة عليه 

دون أن يذكرها أو يذكر ماهيّتها وأصحابها.

5- السعي للعلم من أجل العلم ال التعّصب والهوى واألفكار املسبقة

كان بوكاي ينطلق منطلًقا علميًّا إىل أبعد حّد ممكن، فبوكاي كان يهّمه العلم 

]1]- أحمد شوقي إبراهيم، املنهج العلمّي يف دراسة اإلعجاز العلمّي يف القرآن والسنة، عىل املوقع التايل:

https://islamonline.net/archive/

]]]- أحمد شوقي إبراهيم، املنهج العلمّي يف دراسة اإلعجاز العلمّي يف القرآن والسنة، عىل املوقع التايل:

https://islamonline.net/archive/

]3]- انظر: محّمد أحمد الغمري، اإلسالم يف عرص العلم، دار اإلنسان للتأليف والتجمة والنرش، 1973م.

]4]- أحمد شوقي إبراهيم، املنهج العلمّي يف دراسة اإلعجاز العلمّي يف القرآن والسنة، عىل املوقع التايل:

https://islamonline.net/archive/
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الفصل األول:مفهوم قراءة بوكاي التوفيقّية ومكانتها وروافدها

يف املقام األّول، ولهذا انتهى إىل مجموعة من النتائج العلميّة التي تعّد مبقاييس 

عرصها نتائج مبتكرة، بعيًدا عن أّي نوع من أنواع التعّصب، وبعيًدا عن أّي أفكار 

مسبقة، ومن ثّم ُعّد ذلك رافًدا من روافد القراءة العلميّة خاّصة ومرشوع بوكاي 

يف دراسة األديان عاّمة.

فالسعي من أجل العلم وال يشء غريه ظهر جليًّا يف موقف بوكاي؛ كونه نشأ 

عىل املسيحيّة وترىّب عليها وعاش يف كنفها زمًنا، ورغم ذلك دافع عن النّص القرآيّن 

بقّوة، حيث وجده يقّدم مضامني علميّة لقضايا أثبت العلم الحديث صّحتها. ومن 

ثّم فهو مل يكابر ومل يعاند، وإمّنا اعتف بالحقيقة وضّمنها كتابه األشهر، ونرشه يف 

الغرب، حتى ذاع صيته يف العامل كلّه.

يف  انطلقوا  الذين  املسترشقني  من  عدد  مسايرة  عن  بنفسه  بوكاي  نأى  لقد 

كتاباتهم من منطلق تعّصبّي رصف، أو من واقع التأثّر باألفكار املسبقة عن القرآن 

واإلسالم عاّمة؛ تحقيًقا ألهداف كانوا يريدون تحقيقها، لكن بوكاي رفض أن يسري 

للنزاهة  طلبًا  هذا؛  عن  بعيًدا  وموقفه  منهجه  يكون  أن  وارتىض  الركب،  هذا  يف 

العلميّة. »إّن األحكام املسبقة عن األديان بشكل عاّم بوسعها أن تجّر إىل االعتبار 

إاّل  التعبري  يسعه  ال  األديان  أحد  يعتنق  أنّه  يرّصح  كّل شخص  بأّن  أّوليّة  بصورة 

بفضل اعتقاد ساذج غري القادر بالطبع عىل إقامة الدليل العلمّي لرشعيّته؛ ونتيجة 

لذلك فإّن الذين اعتادوا عىل أحكام مسبقة كهذه لن يسعهم إاّل أن يعتربوا أنّه لن 

يكون هناك بصدد الدين أّي يشء يتحّمل مراقبة حكم إنسايّن مرّشٍب باملنطق«]]].

إاّل  ليشء  ينتقدوه  مل  الذي  ناقديه  من  مرشوعه  تجاه  ذاته  بوكاي  عاىن  وقد 

لكونهم يتمّسكون بأفكار وآراء مسبقة، وقد أقّر بذلك قائاًل: »وألنّني كتبت كتاب: 

الكتاب املقّدس والقرآن الكريم والعلم وجدت نفيس عرضًة ألن أسمعهم يقولون 

بأنّه كان من املستحيل أن أرشح أّي مقطع من كتاب ساموّي له عالقة مبا سيكتشفه 

الناس، بعد عّدة قرون، عن غري طريق الصدفة، حتّى ولو أّن تعّدديّة النصوص من 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص8]].
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هذا القبيل عن مواضع متنّوعة كانت تستبعد بالطبع أّي تفسري كهذا. ولن ننكر 

ا لّكل دراسة بالعمق، مشريين إىل مصادفات سعيدة،  الواقع هنا، لكّننا نضع حدًّ

كتلك التي بيّناها من أجل تفسري ظهور الحياة، والحقيقة فإّن اللغز الحقيقّي الذي 

يشّكله هذا الظهور قد أربك كثريًا من النفوس«]]]. 

التي  الغربيّة  املواقف  تلك  بشّدة  انتقد  املنهج-  لهذا  -تحقيًقا  فإنّه  هنا  ومن 

وقفت موقف العداء من القرآن واإلسالم، وبنّي ما يف مواقفهم من عوار كبري وظلم 

واضح لهام، حتى أّن مرشوعه يف دراسة القرآن خاّصة واألديان عامًة قد كان يسري 

يف طريق إزاحة هذا الظلم وبيان خطأ تلك النظرة إليهام؛ حيث خّصص جزًءا كبريًا 

من مرشوعه لهذا الغرض النبيل.

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص8]].
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الفصل األول:مفهوم قراءة بوكاي التوفيقّية ومكانتها وروافدها

الفصل األّول
 منهجّية موريس بوكاياتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور

 يف دراسة القرآن الكريم





الفصل الثاين 

منهجّية موريس بوكاي يف دراسة القرآن الكريم

ال شّك يف أّن موريس بوكاي كان يسري وفق منهجيّة واضحة رسمها لنفسه جيًّدا، 

نقصد بهذه املنهجيّة أمرين:

األّول: املنهج أو مجموعة املناهج التي استند إليها يف دراسته للقرآن الكريم، 

كاملنهج النقدّي واملنهج املقارن وغريهام.

الثاين: القواعد املنهجيّة التي ألزم بها موريس بوكاي نفسه -أو التي يلزمه بها 

البحث العلمّي- يف سبيل دراساته للقرآن الكريم.

 أّواًل– منهج بوكاي يف قراءته للنّص القرآيّن

لقد كان املسترشق موريس بوكاي يسري وفق منهج محّدد قوامه اآليت:

1– العقل

املطالب  السليم والرصيح يقطع برضورة االستدالل عىل  العقل  أّن  ال شّك يف 

عن  البحث  برضورة  أيًضا  يقطع  كام  خطئها،  أو  بصّحتها  التصديق  قبل  العلميّة 

حّجيّة هذه األدلّة التي يستدّل بها عىل غريها، وإاّل لصار االستدالل بها رضبًا من 

رمال]]].  من  قرًصا  عليها  املبنّي  والفكرّي  العلمّي  الرصح  ولصار  والخيال،  الوهم 

وهذا فيه تأكيد عىل قيمة العقل واملنتج العقيّل الحقيقّي، فالعقل هو الذي يقود 

وال يُقاد.

ويظّل العقل هو القائد الرئيس الذي كان يقود املسترشق موريس بوكاي يف 

دراساته عاّمة ودراساته حول القرآن خاّصة، فقد كان األداة األوىل التي يستعني بها 

يف فهم القضايا واإلشكاليّات التي تعرض له يف دراساته والنقود التي يقّدمها. وليس 

التاريخيّة حول  كتاباته  وكذلك  الحديث،  والعلم  والقرآن  واإلنجيل  التوراة  كتاب 

]1]- انظر: أمين املرصي، أصول املعرفة واملنهج العقيّل، القاهرة، بدون تاريخ، ص7-6.
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بعض شخصيّات الحضارة املرصيّة القدمية إاّل دلياًل عىل ذلك.

ولعّل من لوازم العقل العقالنيّة -يف التحليل األخري- استخدام العقل بصورته 

اإليجابيّة يف قدرتها عىل التحليل والتكيب والنقد؛ إذ العقل يقتيض أن يستخدم 

استخداًما صحيًحا، فال تغليب لهوى أو مصلحة أو أيديولوجيا أو غريها، وإذا كان 

هناك من يقع يف هذا األمر، فيجب أن يُوّجه التوجيه الالزم من أجل االستخدام 

عقله  يستخدم  أن  بوكاي  حاول  وقد  التفكري.  أداة  باعتباره  للعقل،  الصحيح 

وعقالنيّته وهو متحّرر من كّل هوى أو آراء سابقة تؤثّر عىل نتائجه حول القرآن 

الكريم، وهي القاعدة األوىل التي ألزم بها نفسه كام سبق أن بيّنا يف سطور سابقة، 

يف حني كان كثري من املسترشقني ال يعريون لهذه القاعدة اهتامًما، بل رمبا مل تكن 

يف قاموس بحثهم العلمّي، ومن ثّم فقد كانت جهود بوكاي حول القرآن تعدياًل 

ملواقف املسترشقني السابقني عليه، وصيحة يف وجه منهجهم الذي مل يكن يراعي 

ا أو عىل  أمانة علميّة؛ إذ كان هّمهم األكرب االنتصار عىل اإلسالم الذي يرونه عدوًّ

األقل اتجاًها مناوئًنا لهم ولسيطرتهم عىل العامل.

 وقد حاول بوكاي أن يربط ما كتبه بالعقل وال ينفّك عنه، مستدالًّ عىل طرحه 

بأدلّة عقليّة -إاّل فيام ندر ماّم أخذناه عليه- وقد تعّددت الخصائص العقليّة عنده، 

الدليل  وتحكيمه  بالتناقض،  قبوله  وعدم  التقليد،  إىل  ركونه  »عدم  بذلك  ونعني 

والربهان، يف كّل ما يعرض له من أفكار وآراء وأحكام، تلك إذن من أبرز الخصائص 

العقليّة للرجل«]]].

وميكن القول عند دراسة مواقف املسترشقني عاّمة من القرآن الكريم، فإنّنا نجد 

أنفسنا بإزاء فريقني ال ثالث لهام ميتلكون منهجيّتني مختلفتني، وهام: 

األّول: وهو الفريق األكرث عدًدا يف ظّننا، والذي يتّخذ موقف الهجوم عىل القرآن، 

اتخاذ موقفهم استناًدا إىل املنهجيّة  الفريق إىل  وهذا املوقف قادر أصحاب هذا 

التي يتّبعونها، وهي املنهجيّة التي نسّميها منهجيّة العقالنيّة املتطرّفة أو املؤدلجة، 

]1]- محّمد الرشقاوي، مرجع سابق، ص13.
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ي دراسة القرآن الكريم
:  منهجّية موريس بوكاي  �ف ي

الفصل الثا�ف

قل ما شئت فيها، ومن ثّم فإنّنا نؤيّد القول الذي يحلّل هذه العقليّة قائاًل: »ويف 

ظّني يكمن املنشأ الفلسفّي للتعصب والتطرّف يف طبيعة منهج التفكري، فالعقل 

املتعّصب املتطرّف عقل مغلق عىل نفسه، ومن ثّم فهو مظلم، مثل الحجرة املغلقة 

التي ال نوافذ لها.. إنّها ال ترى النور، وال ميكن ملن بداخلها أن يرى شيئًا سواء أكان 

يف الداخل أم الخارج.. إنّه ال يستطيع أن يتجاوز ذاته. ومن هنا فإّن صاحب العقل 

املغلق من املستحيل أن يرى أّي يشء خارج عقله، وال يستطيع أن يتجاوز أفكاره 

املظلمة وال ميكنه أن يرى غري أفكاره هو، ويعتربها يقينيّة قطعيّة ال تقبل املناقشة، 

ومؤكّدة بشكل نهايّئ! ويرجع هذا بدوره إىل حالة االنغالق العقيّل التي يعيشها، 

يستخدمها.  التي  التفكري  منهجيّة  مييّز  الذي  التطّريّف  التعّصبّي  الطابع  ثّم  ومن 

بلغة  أو دوجامطيقّي  السياسة هو متعّصب  أو  الفكر  أو  الدين  فأّي متطرّف يف 

الفلسفة«]]]؛ 

ولذا أطلقنا عىل أتباع هذا الفريق بأنّه ذو عقليّة أو عقالنيّة متطرّفة؛ ألنّه مل ير 

يف القرآن إاّل ما يريد أن يراه، مبعنى أنّه دخل لدراسة القرآن وهو محّمل بكّم جمٍّ 

من التصّورات املسبقة حوله؛ لذا كان موقفه متقوقًعا حول ذاته، ومل يخرج من 

اإلطار الضيّق الذي رسمه لنفسه ليصل إىل النتيجة التي يبغيها، فهو هنا متعّصب 

تعّصبًا فكريًّا.   

الفريق  وهو  عدًدا-  النادر  تقول  أن  لك  -بل  عدًدا  األقّل  الفريق  وهو  الثاين: 

الذي تعامل مع القرآن مبوضوعيّة، وهذا هو الذي قادته إليه منهجيّته أيًضا، وهي 

املنهجيّة التي نسّميها العقالنيّة املعتدلة أو العقالنيّة املنصفة، ليس ألنّها أظهرت 

فلوال هذه  العلمّي،  البحث  بأمانة  اللتزامها  ولكن  القرآن،  يف  اإليجابيّة  الجوانب 

األمانة ملا توّصلت إىل هذه الجوانب. 

ومن أهّم أعالم هذه الفريق املسترشق الفرنيّس موريس بوكاي، فقد حاول أن 

يتمّسك باملنهجيّة العقالنيّة املنصفة يف دراسة القرآن الكريم. فلم يكن الرجل يف 

]1]- محّمد عثامن الخشت، العقالنيّة والتعّصب، ص املقدمة. 
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دراساته القرآنيّة متقوقًعا عىل ذاته، وقد طرح آراءه للنقاش؛ ألنّه كان يؤمن أّن 

آراءه ليست فوق مستوى النقد، رشيطة أن يأيت الناقد بالدليل.

ومن ثّم نفهم أّن العقل البوكايّب عقل منصف ذو منهجيّة واضحة، وأّن العقالنيّة 

التي ميثّلها عقالنيّة منصفة ليست متعالية عىل النقد، ولكّنها ترفض النقد من دون 

قرينة أو النقد من أجل االعتاض واملخالفة ليس إاّل. وهذا من احتام قيمة العقل، 

وما أرى تعامل بوكاي هنا مع العقل إاّل اقتفاًء وتأثّرًا مبوقف القرآن ذاته من العقل، 

وإدراكًا للمكانة التي خّصه بها القرآن كأداة للتعّقل والتأّمل والتفّكر والتدبر يف 

الكون؛ حيث »إّن القرآن ال يذكر العقل إاّل يف مقام التعظيم والتنبيه إىل وجوب 

العمل به، وال تأيت اإلشارة إليه غامضة وال عارضة وال مقتضبة يف سياق اآلية، بل 

هي تأيت يف كّل موضع من مواضعه مؤكّدة جازمة باللفظ والداللة، وتتكّرر يف كّل 

موضع من معارض األمر والنهي التي يحّث فيها املؤمن عىل تحكيم عقله، أو يالم 

فيها املنكر عىل إهامل عقله وقبوله الحجر عليه«]]].

وقد ظّل املسترشق موريس بوكاي مؤمًنا بقيمة العقل، وقدرته عىل الكشف 

عن الجانب العلمّي يف القرآن الكريم من خالل ربطه بني النصوص القرآنيّة والعلم 

الحديث، وبيان مدى موافقة هذه اآليات له، ومن ثّم فقد حمل بوكاي مرشوعه 

أراد  للقرآن عىل أسس عقليّة،  أراد قراءة علميّة  الفكرّي عىل أسس عقليّة معه، 

اتجاًها يدافع به عن موقفه ومرشوعه حول القرآن عىل أسس عقليّة. والحّق إّن 

بروز العنرص العقيّل لديه، واملوقف العقاليّن يف كّل ما يصدر عن فكره أمر واضح، 

ويربز جليًّا يف هذا املرشوع. 

العلمّي،  مرشوعه  روافد  من  رئيًسا  رافًدا  بوكاي  عند  العقيّل  الدليل  ويعّد 

البعيد  املوضوع  بسبب طبيعة  العلمّي  الدليل  يعوزه  عندما  إليه  يلجأ  كان  فقد 

باملقارنة بني اإلنجيل  تناوله لقضيّة سيدنا عيىس  العلمّي، كموضوع  الجانب  عن 

والقرآن، فاملقارنة حينها تتزيى بزّي املقارنة العقليّة -بعيًدا عن أّي بحث تجريبّي 

]1]- عامد الراعوش، العقل يف القرآن وأثره يف التفسري، كلية أصول الدين – جامعة اإلمام محّمد بن سعود اإلسالميّة، بدون 

تاريخ، ص]3.
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من ذلك النوع الذي كان يفعله بوكاي مع قضايا مثل خلق العامل واألرض وغريهام 

طبيعة  ألّن  حولها-؛  القرآيّن  النّص  العلمّي صحة  بالدليل  أثبت  التي  القضايا  من 

املوضوع تتطلّب مثل هذا النوع من املنهج. 

عن  الحديث  تناولت  التي  القرآنيّة  اآليات  من  العديد  هناك  أّن  نعلم  ونحن 

سيّدنا عيىس بدًءا من مسألة النشأة وحتى مسألة الرفع. يقول الله تعاىل:

يَّْدنَاهُ بُِروِح الُْقُدِس سورة 
َ
ِمْن َبْعِدهِ بِالرُُّسِل َوآتَيَْنا ِعيَس ابَْن َمْرَيَم اْلَّيَِناِت َوأ

البقرة، اآلية 87. 

 يَّْدنَاهُ بُِروِح الُْقُدِس
َ
َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدرََجاٍت َوآتَيَْنا ِعيَس ابَْن َمْرَيَم اْلَّيَِناِت َوأ

سورة البقرة، اآلية 53].

ِك بَِكلَِمٍة ِمنُْه اْسُمُه الَْمِسيُح ِعيَس ابُْن َمْرَيَم وَِجيًها ِف  ُ َ يُبَّشِ يَا َمْرَيُم إِنَّ اللَّ
بنَِي سورة آل عمران، اآلية 45. نَْيا َواْلِخَرةِ َوِمَن الُْمَقرَّ ادلُّ

ِ سورة آل عمران،  نَصارِي إَِل اللَّ
َ
َحسَّ ِعيَس ِمنُْهُم الُْكْفَر قَاَل َمْن أ

َ
ا أ فَلَمَّ

اآلية ]5.

عمران،  آل  سورة   تَُراٍب ِمن  َخلََقُه  آَدَم  َكَمَثِل   ِ اللَّ ِعنَد  ِعيَس  َمَثَل  إِنَّ 
اآلية 59.

 سورة النساء،  ِ َوَما َقَتلُوهُ َوقَْولِِهْم إِنَّا َقَتلَْنا الَْمِسيَح ِعيَس ابَْن َمْرَيَم رَُسوَل اللَّ
اآلية 157.

لَْقاَها سورة النساء، 
َ
ِ َوَكَِمُتُه أ َما الَْمِسيُح ِعيَس ابُْن َمْرَيَم رَُسوُل اللَّ إِلَّ اْلَقَّ إِنَّ

اآلية 171. 

َماء سورة املائدة،  نزِْل َعلَيَْنا َمائَِدةً ّمَِن السَّ
َ
قَاَل ِعيَس ابُْن َمْرَيَم اللَُّهمَّ َربََّنا أ

اآلية 114.

وَن سورة مريم، اآلية 34. ِي فِيهِ َيْمَتُ َذٰلَِك ِعيَس ابُْن َمْرَيَم قَْوَل اْلَّقِ الَّ
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َبْعَض  لَُكْم   َ َبنّيِ
ُ
َوِل بِاْلِْكَمةِ  ِجئُْتُكْم  قَْد  قَاَل  بِاْلَّيَِناِت  ِعيَسٰ  َجاَء  ا  َولَمَّ

ِي سورة الزخرف، اآلية 63. الَّ
ِ سورة الصف، اآلية 6. ائِيَل إِّنِ رَُسوُل اللَّ ِإَوذْ قَاَل ِعيَس ابُْن َمْرَيَم يَا بَِن إِْسَ

 ِ نَْصارِي إَِل اللَّ
َ
ِ َكَما قَاَل ِعيَس ابُْن َمْرَيَم لِلَْحَوارِّينَِي َمْن أ نَْصاَر اللَّ

َ
ُكونُوا أ

سورة الصف، اآلية 14.

وِتَ ُموَسٰ وَِعيَسٰ َوَما 
ُ
ْسَباِط َوَما أ

َ
إَِلٰ إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواْل

وِتَ انلَّبِيُّوَن ِمْن َرّبِِهْم َل سورة البقرة، اآلية 136.
ُ
أ

ُ يَا ِعيَس إِّنِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِلَّ َوُمَطّهُِرَك ِمَن سورة آل عمران،  إِذْ قَاَل اللَّ
اآلية 55. 

وِتَ ُموَس وَِعيَس 
ُ
أ َوَما  ْسَباِط 

َ
َوَيْعُقوَب َوال إِبَْراهِيَم ِإَوْسَماِعيَل ِإَوْسَحاَق  َعَ 

 سورة آل عمران، اآلية 84. ّبِِهْم َل ُنَفّرُِق َبنْيَ َوانلَّبِيُّوَن ِمن رَّ
وَِعيَس  ْسَباِط 

َ
َوال َوَيْعُقوَب  ِإَوْسَحاَق  ِإَوْسَماِعيَل  إِبَْراهِيَم  إَِل  وَْحيَْنا 

َ
َوأ َبْعِدهِ 

يُّوَب َوُيونَُس َوَهاُروَن وَُسلَيَْماَن َوآتَيَْنا سورة النساء، اآلية 163.
َ
َوأ

بَِما  َذلَِك  َمْرَيَم  ابِْن  َداُووَد وَِعيَس  لَِساِن  ائِيَل َعَ  إِْسَ بَِن  ِمن  ِيَن َكَفُرواْ  الَّ
َكنُواْ سورة املائدة، اآلية 78. َعَصوا وَّ

 سورة املائدة، اآلية 110.
ُ يَا ِعيَس ابَْن َمْرَيَم اذُْكْر نِْعَمِت َعلَيَْك وََعَ إِذْ قَاَل اللَّ

املائدة،  ن سورة 
َ
أ َربَُّك  يَْسَتِطيُع  َهْل  َمْرَيَم  ابَْن  ِعيَس  يَا  اْلََوارِيُّوَن  قَاَل  إِذْ 

اآلية ]11.

املائدة،  ُِذوِن سورة  اتَّ لِلنَّاِس  قُلَْت  نَت 
َ
أ
َ
أ َمْرَيَم  ابَْن  يَا ِعيَس   ُ قَاَل اللَّ ِإَوذْ 

اآلية 116.

اِلنَِي سورة األنعام، اآلية 85. َوَزَكرِيَّا َوَيْحَيٰ وَِعيَسٰ ِإَوْلَاَس ُكٌّ ِمَن الصَّ
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َمْرَيَم  ابِْن  وَِعيَس  َوُموَسٰ  ِإَوبَْراهِيَم  نُوٍح  َوِمْن  َوِمنَْك  ِميَثاَقُهْم  انلَّبِّينَِي  ِمَن 
َخْذنَا ِمنُْهْم ِميَثاقًا َغلِيًظا سورة األحزاب، اآلية 7. 

َ
َوأ

 قُوا َتَتَفرَّ َوَل  ادّلِيَن  قِيُموا 
َ
أ ْن 

َ
أ وَِعيَسٰ  َوُموَسٰ  إِبَْراهِيَم  بِهِ  يَْنا  َوصَّ َوَما  إَِلَْك 

سورة الشورى، اآلية 13.

 واملالحظ أّن هذه اآليات تتناول نشأة سيّدنا عيىس ووالدته وبرشيّته ورسالته 

وأّمه وغريها من املوضوعات املتعلّقة به كنبّي من أنبياء الله تعاىل الصالحني، ومن 

ثّم يعلّق بوكاي عىل موضوع نسب سيّدنا عيىس الوارد يف سورة آل عمران وسورة 

مريم تعليًقا عقليًّا قائاًل: »فعيىس مدعّو دوًما يف القرآن ابن مريم، ونسبه أساًسا 

لوالدته كام هو منطقّي؛ ألنّه ال أب له يف الحياة، وبهذا يفتق القرآن عن إنجييَل 

متى ولوقا، اللذين... جعال نسب عيىس متّصاًل بأجداده من ناحية الذكور«]1].

كان بوكاي يرى أّن القرآن الكريم وضع عيىس من خالل نسبه من جهة األم عىل 

خّط نوح وإبراهيم ووالد مريم عمران، مستنًدا يف ذلك إىل قول الله تعاىل: إِنَّ 

َ اْصَطَف آَدَم َونُوًحا َوآَل إِبَْراهِيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَ الَْعالَِمنَي ُذّرِيًَّة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض  اللَّ
ُ َسِميٌع َعلِيٌم سورة آل عمران، اآليتان 33-34. وعليه فإّن عيىس عليه السالم  َواللَّ
من نسل نوح وإبراهيم من طريق والدته مريم ووالدها عمران. يف حني يتوافق 

القرآن هنا مع العقل؛ ألّن العقل يقول إّن عيىس بدون أب، فكيف يكون له أجداد 

من ناحية األب كام يشري إنجيل لوقا، ومن ثّم أمكن القول من الناحية العقليّة 

إنّه »ال توجد يف القرآن أخطاء األناجيل االسميّة املتعلّقة بنسب عيىس، واستحاالت 

النظام النسبّي الذي لدى العهد القديم فيام يتعلّق بنسب إبراهيم«]]]. ومن ثّم 

العقل،  القضيّة هو  إّن كّل ما كان يستند عليه بوكاي يف هذه  القول  فإنّه ميكن 

كام أّن الدليل الذي كان يستدّل به هو الدليل العقيّل. ولقد استكمل بوكاي أدلّته 

التأكيد عىل قضيّة أصالة القرآن  القامئة عىل العقل منطلًقا من هذه القضيّة إىل 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]5].

]]]- م.ن، ص]5].
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التي شغلت حيّزًا من مرشوعه الفكرّي بني الدين والعلم. حيث إّن العقل قاده إىل 

توجيه النقد إىل أولئك الذين يّدعون دون سند أّن محّمًدا هو كاتب القرآن، وأنّه 

من عنديّاته، وأنّه نقل ما جاء فيه عن التوراة، ومن ثّم يتساءل بوكاي من الناحية 

العقليّة قائاًل: »إنّنا نتساءل هنا عن الحّجة وعّمن رصفه عن أن ينسخها، عىل األقّل 

فيام يخّص نسب عيىس ليدرج يف القرآن بداًل منه التصحيح الذي جعل نّصه بعيًدا 

عن كّل انتقاد يُثار من املعارف الحديثة، بينام نصوص األناجيل باملقابل ونصوص 

العهد القديم هي من هذه الزاوية غري مقبولة أبًدا«]1].  

2- النقد

ال شّك يف أّن املنهج النقدّي يحيط باملوضوع ككّل، ويستخدم فيه الكثري من 

يبقى  فإنّه  النّص  معالجة  طرق  اختلفت  وإن  حتّى  واألدوات،  واألفكار  املفاهيم 

االشتغال بالنّص وللنّص هدفًا واحًدا ووحيًدا]]]. وإذا كّنا بصدد النّص الدينّي فإّن 

عمليّة النقد تكون حذرة؛ ألنّها تتعلق بنص مقدس، ومن ثّم استلزم وجود مجموعة 

من األدوات التي تقود إىل أدلّة تتخذ سبياًل إىل إظهار عمليّة النقد، وهذا ما فعله 

بوكاي خاّصة تجاه األسفار القدمية والجديدة.

ويعد املنهج النقدّي أحد املناهج التي أفرزتها لنا القراءة العلميّة للقرآن عند 

موريس بوكاي، وهذا ما ظهر جليًّا يف دراسته لروايات التوراة ويف دراسته لألناجيل 

من حيث نشأتها ومصادرها ومضمونها؛ حيث تناولها مبنهج نقدّي كان ال يُعنى 

املسيحيّة  كنف  نشأ يف  بأنّه  علاًم  املعرفيّة سبياًل،  والحقيقة  املعرفيّة  الغاية  بغري 

وترعرع فيها، مبا يعني أنّه ينتقد ديانته التي كان عليها، ومن ثّم فلم يكن مخالًفا 

للعقيدة املسيحيّة، فيظّن ظانٌّ أّن أفكاره وموقفه بدافع الحقد والتعّصب، وهذا 

دليل عىل صدق املوقف العلمّي الذي كان يتبّناه. 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]5].

]]]- صامد حامدي، أسس بناء املنهج النقدّي عند أنور الجندي، كتاب: أخطاء املنهج الغريّب الوافد أمنوذًجا، جامعة قاصدي 

مرباح، كلّيّة اآلداب واللغات، 015]-016]م، ص6.
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كان موريس بوكاي يربط نقده بقرينة أو بدليل، رافًضا أن يكون نقده مبنيًّا 

»لقد ُوهب  الرشقاوي:  الدكتور محّمد  يقول  نوع،  أّي  عىل مؤثّرات خارجيّة من 

ا نقديًّا نافًذا، جعله يدور مع الدليل أو الربهان العقيّل حيثام  موريس بوكاي حسًّ

الغالب، فيستسلم لهام دومنا نقد أو  العرف  السائد وال  التيّار  دار، وال يستعبده 

مراجعة أو متحيص«]]].

علاًم بأّن نقد بوكاي كان نقًدا موضوعيًّا إىل أقىص حّد، وكان يقلب املوضوع 

محّل النقد عىل أوجهه كافّة، وهذا ما نجده واضًحا يف قضايا: العهد القديم والعهد 

من  عاّمة  الغرب  ملوقف  تناوله  ويف  منها،  كلٌّ  يتضّمنها  التي  والروايات  الجديد، 

نصوص القرآن والتشويه املتعّمد له ولإلسالم.

ويبدأ بوكاي منهجه النقدّي من بداية قراءته العلميّة؛ إذ كان عليه أواًل قبل 

الولوج يف دراسة اآليات ذات اإلشارات العلميّة يف القرآن أن يطرح النصوص الدينيّة 

املقّدسة عىل طاولة النقد، فقد طرح سؤااًل أساسيًّا مؤّداه: ما هي أصالة النصوص 

الدينيّة املقّدسة التي منلكها اليوم؟!]]] وهذا السؤال استوجب منه اختبار الظروف 

التي تحّكمت يف عمليّة كتابتها وعمليّة نقلها إلينا.

يكن  مل  النقدّي  املنهج  وفق  املقّدسة  الكتب  دراسة  أّن  جيًّدا  يدرك  كان  لقد 

شيئًا مألوفًا يف الغرب، فقد كان موقف الناس منها موقف التسليم والقبول، وهذا 

ما عرّب عنه بوكاي بقوله: »وقد خلت قرون بالنسبة إىل التوراة يف عهديها القديم 

إاّل  تسمح  تكن  مل  وقراءتها  بالقبول عىل حالها.  يكتفون  والناس عربها  والجديد، 

بتمجيدها بتأّمالت مرّبرة؛ ألّن أّي اتجاه إىل انتقادها كان يعترب إمثًا، ورجال الدين 

كانوا وحدهم املختّصني الذين ميكنهم بيرس الحصول عىل املعرفة الشاملة فيها، 

أّما أكرث العلامنيّني، فام كانوا يتلّقون إاّل بعض املقطوعات املختارة يف االحتفاالت 

الدينيّة أو خالل املواعظ«]]]. 

]1]- محّمد عبد الله الرشقاوي، مرجع سابق، ص]1. 

]]]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص17.

]3]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص17.
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وهذا األمر يكشف عن مقدار التسليم الذي كان يبديه الناس عاّمة والعلامء 

الكثري من  نقدها سيجّر عىل صاحبها  مجرّد  أّن  يعني  مبا  النصوص،  لتلك  خاّصة 

األرضار واإلشكاليّات، وهذا ما يظهر يف تاريخ تعامالت الكنيسة مع العلامء الذي 

تبّنوا أفكاًرا علميّة تخالفها. هذا يعني أّن الجانب النقدّي للنصوص املقّدسة كان 

معدوًما، وكان يف حاجة إىل صيحة علميّة جديدة تعمل عىل قراءتها قراءة علميّة 

املحاوالت  بعض  هناك  كانت  وإذا  والنفاق.  واملداهنة  املامألة  عن  بعيًدا  ناقدة 

النقديّة التي تعمل عىل تأطري العمليّة النقديّة باتخاذها موقًفا أيديولوجيًّا وثقافيًّا 

معيًّنا وحرص نشاطاته يف دائرة محّددة]]]. فإّن بوكاي كان مبنأى عن ذلك كلّه؛ فلم 

يكن نقده نتيجة اتجاه أيديولوجّي يقوده إىل حيث يتوافق معه، ولكن كان نقده 

نتيجة ما تؤّديه إىل النصوص يف مواجهتها باملعطيات العلميّة الحديثة. 

لقد صار التعامل مع النّص يتّخذ مناهج جديدة من أهّمها املنهج النقدّي، ذلك 

املنهج الذي كشف عن مسائل مهّمة مل تكن مطروحة من قبل، ولكم كان بوكاي 

املقّدسة:  النصوص  لقراءة  أداة  اتّخذه  العلمّي؛ حيث  املنهج  هذا  ألهّميّة  مدركًا 

التوراة واإلنجيل والقرآن. 

لكّنه كان يأسف ويشعر بخيبة أمل من تلك املؤلَّفات التي تّدعي اعتامد املنهج 

النقدّي يف دراستها للنصوص التوراتيّة، وهي يف الحقيقة أبعد ما تكون عن ذلك. 

ومن ثّم ينتقدهم بوكاي قائاًل: »ويف هذه األحوال، وبالنسبة إىل الذين يحتفظون 

بكامل مقدرتهم الفكريّة وإدراكهم ملعنى املوضوعيّة تبقى املستحيالت والتناقضات 

ثابتة، وال ميكن إاّل التأّسف -تجاه وضّد كّل منطق- عىل املوقف الهادف إىل تربير 

االحتفاظ يف نصوص الكتب التوراتيّة ببعض الفقرات امللطّخة بالعيوب. إّن هذا 

املوقف قد يضحى ضارًّا كّل الرضر بعقيدة بعض املثّقفني يف اإلميان بالله. غري أّن 

التجربة تثبت أنّه إذا كان بعض الناس قادرين عىل كشف بعض نقائص من هذا 

النوع، فإّن األكرثيّة الغالبة من املسيحينّي غافلة عنه، وتجهل هذه التناقضات مع 

]1]- انظر: حسني خمري، رسديات النقد يف تحليل آليات الخطاب النقدّي املعارص، الرباط، دار األمان، الطبعة األوىل، ]143هـ/ 

011]م، ص37.
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املعارف الدنيويّة التي غالبًا ما تكون أّوليّة«]]]. 

هذا يعني أّن بوكاي يأخذ عىل الدينيّني من أصحاب الفكر والعلامء يف الغرب 

وقوفهم السلبّي تجاه نصوص العهدين القديم والجديد رغم كونها مناقضة للعلم 

وللفكر السديد؛ إذ كان يرتيض لهم هنا أن يتّخذوا موقًفا نقديًّا تستلزمه الرضورة 

العلميّة واملنطق والعقل، وكأّن لسان حاله يقول: تّدعون أّن القرآن كتاب محّمدّي، 

أّن  مع  والجديد،  القديم  العهدين  من  االقتباس  ودعاوى  االتهامات  له  وتكيلون 

االتهامات حقيق بها نصوصكم، وإذا كنتم تعمدون إىل املنهج النقدّي يف تعاملكم 

مع القرآن، فإّن األوىل بهذا املنهج هو كتابكم. 

كّل  يطبَّق عىل  واضح ومحّدد  نقدّي  ملنهج  هنا  يؤّسس  أن  بوكاي  لقد حاول 

النصوص دون استثناء، يأيت بنتائج واضحة ومحّددة إذا طُبق عىل النصوص املقّدسة 

أيًّا كان الدين الذي تنتمي إليه، ثّم يربط هذا املنهج مبعيار أسايّس، وهذا املعيار 

سة عىل  نتائج مؤسَّ إىل  قاده  الحديث  بالعلم  النّص  فارتباط  الحديث،  العلم  هو 

منهج نقدّي رصني]]].

لقد كان للمنهج النقدّي عند بوكاي مجموعة من السامت التي متيّزه، ميكن أن 

نقف عىل سمتني منها، وهام سمتان إيجابيّتان ال شّك يف أنّهام تُزيدان من قيمة 

املنهج الذي يستخدمه، وهام:

ما  نتيجة  وإمّنا  نظر خاّصة،  مبنيًّا عىل وجهة  ليس  بوكاي  يقّدمه  الذي  النقد 

وهذا  منطقيًّا،  البحث  موضوع  القضيّة  إليه  تؤول  وما  املتأنّية،  القراءة  أسميناه 

النقد مل يكن نقًدا مأخوًذا من سابقني؛ إذ مل يكن هناك من لديه الجرأة يف الغرب 

لينصف القرآن ويخرجه من براثن التشويه الغريّب. وتعّد جدة النتائج التي انتهى 

إليها يف كثري من القضايا صورة منطقيّة لألدوات النقديّة التي استند إليها وطبّقها 

يف مرشوعه. فالتوافق الذي أثبته بوكاي بني النصوص القرآنيّة واملعطيات العلميّة 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص17.

]]]- م.س، موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص املقدمة.



56

الحديثة يف عدد من القضايا كان نتيجة متوقّعة لقراءته املتأنّية.

نقدّي صارم  بالدراسة خضعت ملنهج  بوكاي  التي عالجها  الرئيسة  القضايا  إّن 

قوامه قراءة متأنّية ملا تؤول إىل طبيعة النصوص، مبعنى أنّه مل ينقد يف وقت ليس 

القضيّة  فطبيعة  النقد،  يستحّق  ال  ما  ينقد  مل  أنّه  آخر  أو مبعنى  النقد،  يستحّق 

ونصوصها هي التي تقود إليه، وليس شيئًا غريها. ولنا أن نتساءل توضيًحا: ملاذا 

انتقد أسفار العهدين؟ إنّه ما انتقدهام إاّل بناًء عىل النصوص التي تقّدمها هذه 

األسفار، األمر الذي قاده إىل التأكيد عىل برشيّة هذه األسفار، يف حني كان األمر 

مختلًفا، وهو بصدد النصوص القرآنيّة التي وجد أنّها أثبتت مصدريّتها اإللهيّة]]].

واملقارنة  التحليل من جانب  بني  كان ميثّل مرحلة وسطى  البوكايب هنا  النقد 

من جانب، وأحيانًا يكون مرحلة متأّخرة بعد مرحلتي التحليل واملقارنة، ويف كلتا 

أو  تحليل  مبنيًّا عىل  إّما  الدوام  كان عىل  بل  يكون سابًقا،  النقد ال  فإّن  الحالتني 

تحليل ومقارنة. وهذا هو املنهج السليم الذي ينبغي أن يكون، فال نقد دون تحليل 

أو تحليل ومقارنة.

نة يف  املتضمَّ العلميّة  بالقضايا  يتعلّق  وقد طبّق بوكاي منهجه هذا يف كّل ما 

نة يف  القرآن الكريم -وإن خالفه فيام يظهر يل يف تناوله للقضايا العلميّة املتضمَّ

الحديث الرشيف- وميكن أن نستدّل عىل ذلك بتناوله لقضيّة واحدة فقط عىل 

حيث  والفتق]]]،  الرتق  مرحلتي  من  بدًءا  الكون  خلق  قضيّة  وهي  املثال،  سبيل 

حلّل النصوص القرآنيّة التي تتناول هذه القضيّة مقارنًا بني اإلشارات العلميّة التي 

تقّدمها، وبني املعطيات العلميّة الحديثة، ومن ثّم تأيت مرحلة النقد أو الحكم التي 

ينتهي فيها إىل توافق القرآن مع العلم الحديث يف هذه القضيّة، وهكذا صنع يف 

بقية القضايا عىل اختالف يسريٍ فيام بينا. 

ومن ثّم فإّن النزعة النقديّة عند املسترشق موريس بوكاي متثّل إحدى السامت 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص160 وما بعدها.

]]]- م.ن، ص163، 175 وما بعدهام.
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يف  شديد  بوضوح  النزعة  هذه  ظهرت  وقد  كتاباته،  عنها  تكشف  التي  املنهجيّة 

انبنت عىل  التي  املعالجة  تلك  والجديد، وهي  القديم  العهدين  معالجته ألسفار 

النزعة كانت محكومة  العلم الحديث، لكن هذه  قراءة نقديّة فاحصة يف ميزان 

مبوضوعيّة ال إجحاف فيها أو انحراف. 

سبيله  والعلم  القرآن  بني  يبغيه  كان  الذي  التوافق  ألّن  بوكاي؛  فعل  وحسًنا 

من  أّن  ذلك  العلميّة؛  املعرفة  يف  مهاّم  دوًرا  للموضوعيّة  ألّن  املوضوعّي؛  النقد 

أمارات املوضوعيّة كام يقول أحد الباحثني »أّن املرء عندما يدرس النتائج يف العلوم 

الطبيعيّة مثاًل، يتجىّل قدر كبري من التوافق بني مختلف الثقافات واألديان«]]]. 

3- املوضوعّية

يجب التأكيد عىل أن املوضوعيّة هي من أولويّات البحث العلمّي إن مل تكن 

أهّمها عىل اإلطالق، وقد كان بوكاي مدركًا لهذه القضيّة، ومن ثّم فقد حرص عليها، 

أو بعدها  السامويّة من حيث مدى قربها  الكتب  وعّدها مرتكزه يف موقفه من 

كّل مشاعره  تضّمنتها، مستبعًدا  التي  القضايا  من  العديد  الحديث يف  العلم  من 

ومواقفه، وكام يقول أحد الباحثني: »فأن تكون موضوعيًّا معناه أاّل تتأثر بدوافعك 

وعرفك وقيمك وموقفك االجتامعّي«]]]. 

 واملوضوعيّة التي التمسناها عند بوكاي تعني التجرّد من كّل فكرة سابقة أو 

توّجه معنّي أو رأي أيديولوجّي، كام تعني التعامل مع املوضوع املدروس بإنصاف، 

فاملعوَّل عليه النصوص، فالنصوص كانت قائده الذي يقوده إىل النتيجة ال العكس. 

فقد توجه بهذه املوضوعيّة إىل الوحي القرآيّن باحثًا عن درجة التوافق بني النّص 

بعض  من  يعرف  كان  -باعتافه-  بأنّه  علاًم  الحديث،  العلم  ومعطيات  القرآيّن 

التجامت أّن القرآن الكريم يسوق كّل أنواع الظواهر الطبيعيّة. يقول: »ومل أكن 

أملك منها إاّل معرفة جزئيّة، ولكن بعد تدقيق النّص العريّب... قمت بجردة شاملة 

]1]- ستيفن غاوكروغر، املوضوعيّة، ترجمة: أمني األيويب، أبو ظبي، دائرة السياحة والثقافة - مرشوع كلمة، 019]م، ص0].

]]]- صالح قنصوة، املوضوعيّة يف العلوم اإلنسانية، عرض نقدّي ملناهج البحث، التنوير للطباعة والنرش والتوزيع 007]م، ص66.
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استبان يل منها أنّه ليس يف القرآن تأكيد ميكن أن يُنتقد من الوجهة العلميّة يف هذا 

العهدين،  نفسها مع نصوص  باملوضوعيّة  بوكاي  تعامل  الحديث«]]]. وقد  العرص 

ومن ثّم فلم يكن مثّة ما يدعوه للخروج عن سفر التكوين للوقوف عىل ما وصفه 

بتناقضات ملعطيات العلم املعتَف بها يف هذا العرص. ومن ثّم رفض تغايض الرشاح 

أو الدارسني عنها أو محاولة تربيرها، وهنا تكمن اإلشكاليّة. 

وقد ارتبطت املوضوعيّة بالنقد عند بوكاي، فقد كانت املوضوعيّة صنو النقد 

مع  يتامىش  ما  وهذا  نقد.  دون  موضوعيّة  وال  موضوعيّة،  دون  نقد  فال  عنده، 

ما  كّل  العمل عن  يفصل  إذن  املوضوعّي  »فالحكم  الحديثة،  النقديّة  االتجاهات 

عداه من قيم خارجيّة؛ لينظر إليه هو من داخله، وليكتشف ما بداخله من معنى 

ال ميكن الكشف عنه إاّل من خالل تحليل البناء«]]]. وهذا يفرّس ملاذا كان يوكاي 

يؤّخر نقده حتى دراسة الفكرة وتحليلها برّمتها، وقد يلجأ إىل تأخري النقد حتى 

انتهاء املوضوع برّمته، وقد فعل ذلك مراًرا يف الكثري من أجزاء كتابه، سواء أكان 

فيام يتعلّق بالنصوص التوراتيّة أو النصوص القرآنيّة. 

وقد ظهرت هذه السمة يف كّل القضايا التي عالجها بوكاي بالدراسة تقريبًا، مثل: 

قضيّة العهد القديم ورواياته، وقضيّة األنجيل وأسفاره، وقضيّة الطوفان، وقضيّة 

أو مسألة خلق  العامل،  الحديث، سواء ما تعلق منها مبسألة خلق  القرآن والعلم 

مرشوعه  تضّمنها  التي  املحوريّة  القضايا  من  وغريها  والنبات،  والحيوان  اإلنسان 

الفكرّي حول األديان أو الكتب السامويّة.

هذه املوضوعيّة أّدت بالدكتور محمد الرشقاوي إىل أن يقول بكّل تأكيد: »وال 

ريب أن تشبّث الرجل باملوضوعيّة والنزاهة العقليّة ومجافاته التقليد جعله يغرّد 

خارج الرسب ويتعاىل عن غريزة القطيع يف العديد من البحوث واملسائل، وهذا قد 

جّر عليه كثريًا من املصاعب واملتاعب والنقود الظاملة ألعامله وأفكاره وأطروحاته«]]]. 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص0].

]]]- سمري رسحان، النقد املوضوعي، القاهرة، الهيئة املرصية العامة للكتاب، 1990م، ص16.

]3]- محّمد عبد الله الرشقاوي، مرجع سابق، ص]1. 
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ولعلّه كان ميكن لبوكاي أن يساير الركب يف الغرب ويحمل حملة شعواء عىل 

القرآن الكريم كام فعل أسالفه -وهم كرث- من املسترشقني ورجال الدين يف أوروبا، 

وعندها كان سينال تقديرًا واحتفاًء من الغرب ذاته، إاّل أّن الرجل آثر املوضوعيّة، 

بعض  قبل  من  له  تعرّض  الذي  الهجوم  إىل  املوضوعيّة  هذه  به  أّدت  ولو  حتى 

الناقدين -وهم كرث أيًضا- بهدف النيل منه، ال ليشٍء إاّل ألنّه حاول أن يظهر الوجه 

الحقيقّي لإلسالم يف الغرب. 

ولعل ّكتابه األشهر يدّل عىل ذلك »إنّه كتاب علم وبحث، يعتمد عىل الوثائق، 

ويرتكز إىل الفكر املجرّد، ويحاول بهديها الوصول إىل الحّق، وإنّه ليربز قضايا كثرية 

عىل جانب كبري من الدقّة والعمق واألهّميّة، ويكفي أن يكون يف مقّدمتها اإلنصاف 

باألدلّة  الحقائق  الحقد، وكذلك االجتهاد يف كشف  والتجرّد، والتخيّل عن مشاعر 

التي ال سبيل إىل رّدها والطعن بها«]]].   

إىل عرض  املبارش  االتجاه  إىل  يعمد  بوكاي  املوضوعّي عند  املنهج  أّن  وال شّك 

الحديث،  العلم  ومعطيات  القرآن  بني  االتفاق  لقضيّة  الرصيحة  النامذج  وبيان 

وهي النامذج التي تكشف بوضوح عن االتجاه األصيل والسامت الرئيسة والفرعيّة 

تهتّم  التي  املركّزة  الفكرة  كانت  فقد  السامويّة،  الكتب  أو  األديان  يف  ملرشوعه 

باملضمون دون التفاصيل املعني الرئيس له يف منهجه املوضوعّي.

إنّنا نجد املنهج املوضوعّي ماثاًل يف الحياديّة التي أبداها بوكاي يف تعامله مع 

القضايا محّل الدراسة، دون أن يظهر ميله إىل أيٍّ منها، فلم يكن متحيّزًا، بل كانت 

تقوده روحه العلميّة، وقد ظهر هذا السمت املوضوعّي جليًّا يف قضايا من نحو: 

الجديد،  العهد  األسفار يف  القرآنيّة، مصادر  والرواية  التوراتيّة  الرواية  الطوفان يف 

العلميّة  الروح  فيها  بوكاي  تقود  كانت  التي  القضايا  من  وغريها  القرآن،  تدوين 

املبنيّة عىل املوضوعيّة واألمانة العلميّة ليس إاّل.

ولعّل من سامت املوضوعيّة عند بوكاي -والتي نجدها عند كّل مفّكر منصف، 

]1]- حسن خالد، مقدمة ترجمة كتاب موريس بوكاي: التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص7. 
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وال منّل أن نعتف بها لغري واحد- أنّها كانت تتميّز بالحياديّة التي قوامها أمران: 

أمر موضوعّي يتمثّل يف تقديم النصوص الدينيّة بأمانة تاّمة، وأمر ذايتّ يتمثّل يف 

املوقف األيديولوجّي النقدّي الذي يتّخذه بوكاي مام يتناوله بالدراسة. ومن ثّم فلم 

يكن من أولئك النفر الذين يعلنون الحياد يف دراساتهم، ولكّنهم يبطنون داخلهم 

االنحياز البغيض والتعّصب للفكرة واملذهب، وإن كان عىل نحو غري مبارش، وإمّنا 

نحو  األفكار عىل  وتحليل  بانتهاء رشح  ينتهي  حياده  أّن  غري  حياديًّا،  بوكاي  كان 

يجعلها واضحة أمام القارئ، وإن كان هذا ال مينعه من انحيازه ملوقف أيديولوجّي 

معنّي تظهر فيه مواقفه النقديّة من هذه األفكار، وقد ظهر هذا واضًحا جليًّا يف 

مرشوع بوكاي بأكمله دون استثناء]]]. 

مل تكن املوضوعيّة عند بوكاي تنبني عىل قراءة مواقف جزئيّة، بقدر ما كانت 

تنبني -فضاًل عن هذا- عىل رؤية عاّمة ملوضوع دراسته يف األديان، فقد كان يضع 

وضوًحا،  أكرث  الصورة  تكون  حتى  العاّم،  املوقف  إطار  يف  الجزئيّة  املواقف  هذه 

لها،  أهّميّة  ال  الجزئيّة  املواقف  أّن هذه  يعني  ال  لكن هذا  اتّساقًا.  أكرث  والحكم 

التي  النتائج  إىل  يقفز  يكن  مل  بوكاي  إّن  القول  ميكن  ذلك  من  العكس  عىل  بل 

العاّم، وهنا تكمن  إمّنا كان يستشد بها للوصول إىل املوقف  العاّم،  متثّل املوقف 

املوضوعيّة يف إحدى صورها.

ومن ثّم نفهم أّن املوضوعيّة يف فكر بوكاي ويف مرشوعه ال غنى عنها مطلًقا، 

والحقيقة أنّه كلاّم كانت املوضوعيّة تحوط العمل الفكرّي،كانت النتائج املستخلَصة 

صادقة ومعرّبة عن الحقيقة إىل حّد بعيد، ومتعالية عن أن تطولها يد النقد. فام 

بالنا إذا كان هذا العمل الفكرّي يتعلّق بدراسة األديان أو الكتب السامويّة املقّدسة 

التي يؤمن بها املليارات من سّكان العامل؟! 

4- املقارنة

املنهج املقارن اصطالح عاّم يشري إىل إجراءات تهدف إىل توضيح وتصنيف عوامل 

]1]- محّمد عبد الله الرشقاوي، مرجع سابق، ص]1. 
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السببيّة يف ظهور عوامل معيّنة وتطّورها، وكذلك أمناط العالقة املتبادلة يف داخل 

التشابهات واالختالفات  بواسطة توضيح  بينها وبني بعضها، وذلك  الظواهر  هذه 

التي تبيّنها الظواهر التي تعّد قابلة للمقارنة من نواح مختلفة]]]. 

وقد اعتمد املسترشق موريس بوكاي اعتامًدا رئيًسا عىل املقارنة يف كتاباته حول 

القرآن الكريم، فمنهجه قائم عىل رافدين: األّول النقد والثاين املقارنة، وتظهر هذه 

املقارنة يف جانبني: الجانب األّول املقارنة بني ما جاءت به اآليات القرآنيّة والرواية 

التوراتيّة يف العديد من القضايا، والجانب الثاين املقارنة بني هذه الروايات والعلم 

الحديث، وهذان الجانبان هام ما دار عليه إنتاج املسترشق موريس بوكاي املتعلّق 

بدراساته حول القرآن.

الحّق  يبدو من  فإنّه  يكن  املقارنة: »ومهام  بوكاي معرّبًا عن منهجه يف  يقول 

أنّه عندما نريد درس وجه من وجوه الوحي لدى أحد أديان التوحيد الثالثة أن 

ندخل عليه باملقابلة مع ما يكون للدينني اآلخرين من نظرة يف النقطة نفسها؛ ألّن 

الدراسة الشاملة يف مسألة ما تكون أكرث فائدة من دراسة منفصلة، ومقابلة بعض 

املوضوعات املعالجة يف الكتب املقّدسة مع معطيات العلم يف القرن العرشين، تهّم 

بالتايل األديان الثالثة دومنا استثناء، ثّم أال تشّكل هذه، بل ينبغي لها أن تشّكل كتلة 

أكرث متاسًكا يف تقاربها فيام هي جميعها مهّددة يف أيّامنا باالكتساح املاّدّي؟!«]]]. 

ومن ثّم نفهم أّن املقارنة يف قراءة بوكاي للقرآن الكريم مقارنة شاملة تحاول 

أن تلتمس اإلحاطة بجوانب املوضوع، ومن ثّم كانت تفصيليّة ال منفصلة، متعّددة 

الجوانب وليست مرتكزة عىل جانب واحد دون غريه. وهذا ما أتاح له أن يكّون 

صورة عاّمة عن طبيعة توافق كّل دين بالعلم الحديث من عدمه، وقد اتخذ مثااًل 

عىل هذه املقارنة موضوع الخلق والطوفان، وانتهى إىل أّن الرواية التوراتيّة فيهام 

ا مع  غري مطابقة للعلم، يف حني انتهى أيًضا إىل أّن الروايات القرآنيّة تربز اتّفاقًا تامًّ

]1]- إبراهيم مدكور، معجم العلوم االجتامعيّة - القاهرة، الهئية املرصيّة العاّمة للكتاب، 1975م، 576.

]]]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص139.
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معطيات العلم الحديث. وقد حّدد من خالل هذه املقارنة الدقيقة التي استدعته 

لقبول رواية القرآن وعدم قبول الرواية التوراتيّة.

وميكن القول إّن للمقارنة عند بوكاي مجموعة من السامت:

أّن مرشوع بوكاي املقارن حول األديان -وخاّصة يف مقارنته بني القرآن والعلم- 

مل يكن يهدف إىل البحث عن نقاط التأثري والتأثّر، فهو مل يرد البحث عن تأثري دين 

يف دين أو اقتباس دين من آخر، وإمّنا كان هدف مقارنته هو الوقوف عىل التوافق 

بني الكتب السامويّة والعلم عاّمة، وبني القرآن والعلم خاّصة. ولو كان بوكاي بحث 

التأثري والتأثّر، ملا اختلف عن غريه من املسترشقني الذين سبقوه، وهم كرث،  عن 

البحث عن  تزّل قدمه تجاه  وإمّنا كان محّدًدا طريقه بدقّة، وسار عليه دون أن 

عمليّة التأثري والتأثّر.

كان موضوع  وإمّنا  فيها،  تشّعب  دقيقة ومركّزة، ال  كانت  بوكاي  عند  املقارنة 

املقارنة محّدًدا بدقّة متناهية، فقد كان يضع موضوع املقارنة، ثّم يُعمل فيه ما شاء 

من أدوات املقارنة. ومقارنته دامئًا ما تكون بني قضايا يف القرآن واإلنجيل والتوراة 

وبني العلم، وبني كّل كتاب ساموّي عىل حدة وبني العلم. وقد ظهر ذلك يف كّل 

قضايا املقارنة التي طرحها من نحو: الرواية التوراتيّة يف خلق الكون والعلم، رواية 

العهد الجديد والعلم، ورواية القرآن الكريم والعلم، كام تظهر يف املقارنة بني قضيّة 

عامل الحيوان والقرآن، أو قضيّة عامل النبات والحيوان، وغريها من القضايا]]].

بصورة  وآخر  ساموّي  كتاب  بني  أو  ودين،  دين  بني  بني  ليست  هنا  املقارنة 

مبارشة، وإمّنا كان بني كّل دين أو كتاب وبني العلم، فاملقارنة املبارشة هنا كانت 

بني الكتاب الساموّي سواء أكان القرآن أو اإلنجيل أو التوراة والعلم، لكن هذا ال 

يعني أّن املقارنة بني األديان وبعضها مل تكن يف حسبان بوكاي، فقد نستنتج مقارنة 

بينها ولكن بصورة غري مبارشة، وفق ما يقيض به العلم يف القضيّة مجال البحث.

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص3]].
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أنّها  به  ونعني  الخارجّي،  ال  الداخيّل  النقد  من  أساس  تقوم عىل  مقارنة  هي 

مقارنة كانت تهتّم باملضمون أو املنت، دون أن تلقي بااًل للنقد الخارجّي الذي يعنى 

التي اقتضت  القليلة  القضايا  باستثناء بعض  بالنّص،  الخارجيّة املحيطة  بالظروف 

وموضوع  األسفار،  مصادر  كموضوع  الخارجيّة،  التاريخيّة  املقارنة  تلك  طبيعتها 

تدوين القرآن الكريم. لكّن التوّجه الرئيس يف املقارنة البوكابيّة كان معنيًّا بالنصوص 

أكرث من أّي يشء آخر]]].

املقارنة عند بوكاي كانت مقارنة تتميّز -رغم كونها محّددة ومركّزة- بالتفاصيل 

الدراسة مستدلًِّة فيه بكّل  والجزئيّات، فقد كانت تتبع كّل جزئيذة من موضوع 

التي  أهدافها  لها  كان  املقارنة  وهذه  علميّة،  إشارات  من  عليه  تنطوي  وما  آية 

أهّمها: اإلحاطة بالجوانب املختلفة للموضوع، بيان مدى التقارب أو التباعد بني 

النّص الدينّي توراًة أو إنجياًل أو قرآنًا وبني العلم، إظهار الدين أو الكتاب الساموّي 

املتوافق مع معطيات العلم الحديث]]].

املقارنة هنا تتزاوج مع الدراسة التحليليّة، فبوكاي مل يكن ليقترص عىل الدراسة 

املقارنة، وإمّنا أردفها بالدراسة التحليليّة لهذه النصوص للكشف عام بها من إشارات 

أو  التالقي  أوجه  للكشف عن  دقيًقا،  تحلياًل  النصوص  بتحليل  يقوم  فهو  علميّة، 

التوافق مع معطيات العلم الحديث، وقد كان لهذه الطريقة عند بوكاي دورها 

قد  اآليات ويشّوه يف مضمونها، بحيث  يقدح يف  كان  ما  كثريًا  الغرب  املوثّر؛ ألّن 

القرآيّن  النّص  بني  ما  توافق  وجود  عدم  األوىل  للوهلة  الغربيّني  ذهن  يف  ينطبع 

والعلم، وهنا تأيت أهّميّة تحليل النّص كلمة كلمة وجملة جملة، حتى يتّم الكشف 

عن وجود هذا التوافق، وقد ظهر هذا املنهج بوضوح عند بوكاي يف مرشوعه حول 

القرآن وقراءته العلميّة له.

الدينيّة  النصوص  عىل  تقف  برهانيّة  استدالليّة  مقارنة  هنا  البوكابيّة  املقارنة 

]1]- وهذا ما ظهر يف كّل القضايا التي تناولها انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص160، 198، وغريهام.

]]]- وهذا ما ظهر جليًّا يف قضايا خلق السامء، اإلنسان يف القرآن، علم الفلك، الحيوان يف القرآن وغريها، انظر: موريس بوكاي، 

التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص187، 01]، 3]].
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التي تثبت عمليّة التوافق، وهذا األمر ظهر أكرث وضوًحا يف تناول بوكاي ملوضوعات 

القراءة العلميّة للقرآن الكريم، فالرجل كان دائم البحث عام يستدّل به عىل وجهة 

النظر العلميّة من خالل آيات القرآن الكريم الكثرية، واملتتبّع ملا يسوقه بوكاي من 

أدلّة يجد عمليّة االستدالل والربهان تستحوذ عىل الكثري من سامته العاّمة ومنهجه 

املقارن خاّصًة.

املقارنة عند بوكاي كانت تشري إىل أوجه االختالف بني طريف املقارنة، وقد حدث 

ذلك كثريًا أثناء حديثه عن رواية يف القرآن لها نظري يف التوراة أو اإلنجيل مع بعض 

التوراتيّة، مع  الرواية  القرآنيّة عن  الرواية  إذ كان يؤكد عىل اختالف  االختالفات، 

بيان التأكيد عىل توافق األوىل مع العلم، وتنافر الثانية منه، يف إبراز مصدريّة كّل 

كتاب من الكتب السامويّة املتداولة اآلن وحظّه من املنبع اإللهّي األّول]]]. 

5- التحليل

استخداًما، وهو  العلمّي  البحث  التحلييّل واحد من أهم وأكرث مناهج  املنهج 

أفضل  إىل  للوصول  املشكلة  عن  املتوفّرة  البيانات  تحليل  عمليّات  عىل  يعتمد 

الحلول املمكنة أو املحتملة]]]. 

ومن ثّم فإنّه ال ميكن فهم قراءة بوكاي للنّص القرآيّن وتوافقه من العلم دون 

أن نقف عىل املنهج التحلييّل عنده، ويعّد التحليل يف نظرنا هو املرحلة األوىل عند 

بوكاي -وهو ما ينبغي أن يكون عند غريه أيًضا- يف القراءة العلميّة للقرآن الكريم. 

فلنئ كان مرشوع بوكاي ال يستند عىل منهج واحد، وإمّنا عىل عّدة مناهج، فإّن 

املنهج التحلييّل كان يحتّل مكان الصدارة يف اهتامم بوكاي؛ ألنّه املنهج الذي يحلّل 

الدراسة بدقّة ويكشف عن مضامينها ويربز أفكارها الرئيسة والفرعيّة، حتى يسهل 

إىل  يستند  املقارنة، وهو  أو  النقد  عمليّة  إىل  يدخل  أن  الكاتب  أو  الباحث  أمام 

أرضيّة صلبة ينطلق منها إىل أيٍّ منهام. 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص49].

[2]- https://www.alno5ba.com/blog.php?id=187&title
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قراءته  يديه يف  بني  التي  النصوص  أغوار  إىل سرب  دامئًا  يعمد  بوكاي  كان  لقد 

شكليّة  دراسة  مبجرّد  يكتفي  وال  والجديد،  القديم  للعهدين  قراءته  ويف  للقرآن، 

خارجيّة ال تُعنى بالتعّمق يف املوضوع، فاملنهج التحلييّل عنده ال يعنى بالظاهر، 

بل يتعّداه إىل الباطن والكشف عنه. ويظهر املنهج التحلييّل جليًّا يف تناوله لقضايا 

األسفار والرواية القرآنيّة والرواية التوراتيّة، وقد قاده هذا املنهج إىل الكشف عن 

الكشف عن  الحديث، وإىل  العلم  تتوافق مع  القرآن والتي  العلميّة يف  اإلشارات 

املخالفات العلميّة يف روايات التوراة وروايات العهد الجديد، خاّصة عندما اتجه 

إىل املزاوجة بني املنهج التحلييّل واملنهج املقارن.

وللمنهج التحلييّل عند بوكاي مجموعة من السامت:

إّن املنهج التحلييّل عند بوكاي كان يحاول إعادة نظر الغربيّني للقرآن بعد تلك 

املواقف الغربيّة السابقة تجاهه؛ لبيان ما تنطوي عليه من عوار وتشويه؛ وصواًل 

إىل الحقيقة العلميّة التي ال يعدلها يشء، ومن ثّم فقد عمد إىل ترميم كّل اآلراء 

واملواقف الغربيّة من خالل تحليله وإبرازه لنصوص القرآن التي تحمل عدًدا من 

اإلشارات العلميّة. وهذا التميم وجدناه يف أكرث من قضيّة تناولها بوكاي بالدراسة، 

من ذلك قضيّة تدوين القرآن التي شّوهها الغرب]]]، والتي عمد بوكاي من خالل 

التحليل إىل رّد التشويه الغريّب لها، واإللزام بنقائها وصفائها، والتأكيد عىل مصدريّة 

القرآن اإللهيّة. ومن ذلك أيًضا قضيّة أسفار اإلنجيل والعلم]]]، وقضيّة الرتق والفتق 

أو االنفجار الكويّن]]]، إىل غري ذلك من القضايا التي انتهج فيها بوكاي هذا النهج 

التحلييّل.

التحليل عند بوكاي -كام يظهر عند كّل الباحثني الخلَّص الجاّدين- يقوم عىل 

منهجيّة الجمع بني تحليل النصوص ومقارنتها، فقد اقتضت الظروف املنهجيّة يف 

كثري من مؤلَّفاته اعتامد منهج تحليل النصوص املقارن، غري أّن هذا التحليل املقاَرن 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص155.

]]]- م.ن، ص105.

]3]- م.ن، ص163.
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ال يعني أّن بوكاي وقع يف قراءة تتعّقب التفاصيل وتهمل البنية العاّمة واملقصد 

فسأتس  البناء،  إىل  تهدف  تحليليّة  قراءة  النصوص  قراءة  عنده  يعني  بل   ، الكيّلّ

التحليل أّواًل، ثّم يأيت البناء عليه، فهو منهج يسعى إىل كشف النقاب عن املضامني 

العلميّة للنصوص القرآنيّة يف ضوء ما تّقدمه معطيات العلم الحديث، ومن ثّم فهو 

منهج ال يقنع بحال بالسياق الجزيّئ، وإمّنا يتطلّع إىل ما هو مسكوت عنه أو ما 

يعجز عنه نطاق القول تحت ضغط الظروف التاريخيّة والعوامل األيديولوجيّة]]].

املنهج التحلييّل عند بوكاي يجمع بني التحليل والتكيب، مبعنى أنّه كان يحلّل 

القضايا تحلياًل دقيًقا حتّى يف جزئيّاتها وتفاصيلها، ثّم يردف هذه العمليّة بعمليّة 

عمليّة  كّل  وهكذا  عليها.  الحكم  إىل  للوصول  والتفاصيل  الجزئيّات  لهذه  تركيب 

الوحدة  تشكيل  عن  قارص  التحليل  إّن  حيث  تركيب،  يعقبها  أن  يجب  تحليليّة 

الكلّيّة للقضيّة محّل الدراسة، ومن ثّم يستلزم االستعانة بالتكيب الذي يقوم بهذه 

بني  العالقة  الكشف عن  كان يصطنعه يف  ما  األكمل]]]. وهذا  الوجه  املهّمة عىل 

ثّم  القرآنيّة،  النصوص  يحلّل  كان  الحديث، حيث  العلمّي  القرآيّن واملعطى  النّص 

يعيد قراءتها يف ضوء العلم الحديث؛ بحيث ينطلق من التحليل إىل نسق تركيبّي 

يعيد فيه تأويل املوقف مبا يؤكّد التوافق بني القرآن والعلم.

ينطلق يف تحليله من  يتّفق فيه معه كّل باحث رصني-  كان بوكاي -وهو ما 

منطلق فهم استقرايّئ ينطلق من النصوص إىل النتائج، غري أّن االرتكاز عىل النّص 

ال يعني عنده الوقوف بالرضورة عند حدود الرشح القديم له؛ ألنّه كان يؤمن أّن 

الرشح النيّصّ ال ميثّل سوى خطوة واحدة تبدو مقّدمة موضوعيّة نحو الصعود إىل 

الحديثة. وهذا  العلميّة  املعطيات  للموقف يف ضوء  ينظر  الذي  العلمّي  التأويل 

يعني أّن بوكاي مل يكن يفهم اآليات القرآنيّة ذات املغزى العلمّي إاّل بوضعها يف 

نسق العلم الحديث ومعطيات والتطّور العلمّي الحديث.

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص150.

]]]- وهذا ما يظهر جليًّا يف عديد القضايا منها: القرآن وعلوم األرض، وعلم الفلك، وتعدد العوامل، انظر: موريس بوكاي، التوراة 

واإلنجيل والقرآن والعلم، ص184، 05]، 31].
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يتجاوز املنهج التحلييّل عند بوكاي حدود قراءة العبارات والجمل يف النصوص 

أو اآليات القرآنيّة، إىل قراءة تبحث فيام بني السطور أو ما وراء العبارات، أكرث ماّم 

الجّوايّن  العلمّي  املعنى  بوكاي  فيها املسترشق  يتأّمل  العبارات نفسها،  تقف عند 

للنصوص أكرث من اهتاممه بالبحث عن املعاين الظاهرة الربّانيّة، فهي قراءة تحليليّة 

ال تقنع مبا هو منطوق به وحده، قراءة تتطلّع إىل استنطاق ما هو مسكوت عنه 

من قبل املفرّسين القدماء أو ما عجزوا عن اإلحاطة به يف عرص العلم]]].

ثانًيا– القواعد املنهجّية يف القراءة العلمّية للقرآن

والقواعد املنهجيّة هي جملة الخطوات التي التزم بها بوكاي سواء بدافع من 

التي  القواعد  أو  الخطوات  وهي  العلمّي،  البحث  مقتضيات  من  بدافع  أو  ذاته 

تكشف عنها قراءته العلميّة للقرآن، وهي تكشف عن بعد منهجّي وموضوعّي يف 

آٍن واحد.  

أّول قاعدة من هذه القواعد املنهجيّة تأكيده عىل أّن دراسته للقرآن ال تخضع 

الدينّي والعقدّي بنظره، وإمّنا تخضع لبعد علمّي واضح يف تناوله للقراءة  للبعد 

العلميّة للقرآن الكريم، مبعنى أنّه مل يكن يف هذه الدراسة يتّجه إليها من منظور 

دينّي، وإمّنا من منظور علمّي واضح، فلم يكن تقوده يف مرحلة البدء روح تعّصبيّة 

للدين اإلسالمّي وال حتى روح منارصة له، وإمّنا كانت تقوده الحقيقة العلميّة التي 

ألقاها  التي  املحارضة  يف  بوكاي  موريس  أكّده  ما  وهذا  حياته.  طيلة  عنها  دافع 

مبدينة شيكاغو مع مجموعة من العلامء واألطباء عام 1987م.

وهذه القاعدة تكشف بوضوح كيف تختلف طريقة ومنهجيّة موريس بوكاي 

يف دراسة القرآن الكريم عن غريه من املسترشقني السابقني عليه، والذين انطلق 

كثري منهم وفق بعد عقدّي حاول فيه أن يهدم القرآن انتصاًرا لعقيدته، يف رضب 

السديد، حتى ولو حاولت كتاباتهم أن تظهر كذبًا  العلمّي  البحث  واضح ألسس 

بعض املسوح العلميّة. 

]1]- وهذا ما نجده يف قضيّة أصل اإلنسان واستمراريّته، وقضيّة عمليّة اإلخصاب، انظر: بوكاي، أصل اإلنسان، ص184، ]19.
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 التحّرر من كّل حكم مسبق قاعدة من القواعد املنهجيّة التي اتخذها املسترشق 

إذا  أّن بوكاي قد طرح جانبًا كّل فكرة مسبقة، خاّصة  لنفسه، هذا يعني  بوكاي 

كانت عقديّة، فلم تشغله قضيّة سابقة وال رأي سابق، مام قد يؤثّر عىل توّجهه 

ومن ثّم النتائج، فقد فّرغ عقله من كّل املعارف والتوّجهات واآلراء، فولج قضيّة 

القرآن والعلم، وهو آَمَن أن نتائجه ستؤّدي إليها النصوص وال يشء غريها. 

وقد أكّد بوكاي عىل قضيّة التحّرر هذه يف أكرث من موضع، سواء أكان يف كتابه 

إليه،  انتهى  ما  إىل  قاده  الذي  الرئيس  املحور  تعّد  ولقاءاته، وهي  أو يف حواراته 

فقد بدأ اختباره للنصوص وهو يضع يف ذهنه هذه القاعدة املنهجيّة وسار عليها، 

وقد كان هناك مجموعة من املعارف والتأثريات السابقة التي كان من املمكن أن 

متارس تأثريها فيه، كتأثري التعليم الذي تلّقاه يف طفولته وشبابه الذي يُلقي عليه 

فيه معلومات خاطئة تحت مسّمى املحّمدينّي ال املسلمني؛ إمعانًا يف توجيه األنظار 

إىل أنّه دين برشّي من صنع إنسان؛ يك ينزعون عنه سمته اإللهيّة. لكن بوكاي مل 

يكن يحتفظ بهذه األفكار، ودخل يف دراسة القرآن مجرًّدا من هذه األفكار املسبقة، 

الشائعة  العميقة للقرآن من كم األخطاء  العلميّة  القراءة  أنّه اندهش بعد  حتى 

عن اإلسالم عاّمة والقرآن خاّصة، وأقّر بأنّه كان شديد الجهالة قبل أن يكّون صورة 

صحيحة عن اإلسالم مختلفة عن تلك الصورة املعطاة يف الغرب]]]. 

نفسه  بوكاي  موريس  املسترشق  ألزم  الكريم  للقرآن  العلميّة  القراءة  قبل   

الغرب، وتقديم صورة صحيحة عنه.  املثارة عن اإلسالم يف  الشبه واألباطيل  برّد 

فقد استنكر تلك الصورة التي أوصلها بعض الغربيّني إىل أذهان الناس يف الغرب، 

وقد هاله أن تصدر هذه الصورة عن أناس يفتض فيه صفة العلم. يقول بوكاي: 

كانت  اإلسالم  بحّق  الغرب  يف  صدرت  التي  الضالل  كّل  الضالة  األحكام  »إّن 

انتشاًرا  الضالالت  هذه  وأفظع  التلقايّئ،  التهّجم  نتيجة  أو  أحيانًا،  الجهل  وليدة 

الناتجة عن سوء  هي املتعلّقة بالوقائع، فإذا كان باإلمكان إيجاد عذر لألخطاء 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص148.
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التقدير، فال سبيل إىل ذلك مع ما يتناقض مع الحقيقة«]]].  

ولذلك فإّن هذه القاعدة من القواعد املنهجيّة التي نرى أنّها ظاهرة بجالء يف 

قراءة بوكاي للقرآن، وهو هنا أشبه مبن ميّهد األرض قبل أن يبذر البذور؛ إذ كان 

عليه أّواًل أن يشري إىل الالعلميّة يف مواقف بعض الغربينّي، ثّم يرّد عليها باألسانيد 

العلميّة واملنطقيّة ومن خالل أقوال بعض رجال الدين املسيحّي كذلك. 

ومن القواعد املنهجيّة استعانة بوكاي بعدد من اآليات ما بني 150 و00] آية 

من آيات القرآن التي تحمل بعض اإلشارات العلميّة، ثّم قام بتبويبها وفًقا ملجاالت 

إذ  للقرآن؛  اإللهيّة  املصدريّة  تأكيد  إىل  انتهى  والتدقيق  وبالنظر  متعّددة،  وعلوم 

بنظره إىل تاريخ العلوم انتهى إىل أنّه من املستحيل أن يكون القرآن عماًل برشيًّا 

مل  التي  اآليات  بعض  »لقد حّددت  بوكاي:  يقول  قرنًا.  أربعة عرش  من  أكرث  منذ 

يعريوها -يقصد الكتاب املسلمني- حتّى اآلن األهّميّة التي تستحّقها كام يبدو يل 

من وجهة النظر العلميّة، فآمل أاّل يقسوا عيّل إذا كنت قد ارتكبت أخطاًء لعدم 

أخذي باالعتبار يف هذه الدراسة آيات كانوا هم قد انتقوها، وقد عرثت أحيانًا أيًضا 

بانتقائها  أنّها صحيحة، وقمت  يبدو يل  علميّة ال  تفسريات  الكتب عىل  بعض  يف 

وتفسريها تفسريًا شخصيًّا باستقالل فكرّي وإخالص تاّمني«]]].

وموقف املسترشق بوكاي هنا يف اتخاذه لهذه القاعدة املنهجيّة أشبه مبن يضع 

أساس البناء، فكام أّن املبنى -أّي مبنى- ال بّد له من أن يُقام عىل أساس؛ ليك يصّح 

البناء، فكذلك قضيّة القرآن والعلم الحديث كان ال بّد من أن تقوم عىل إحصاء 

واستقراء واضح لعدد اآليات التي متتلئ باإلشارات العلميّة؛ ليك يكون مثّة أساس 

يُنطلق منه فيها، وهذا ما قام به بوكاي.

بعض  تفسري  يف  الجديدة  املعارف  من  بعدد  بوكاي  استعان  ذلك  سبيل  ويف 

اآليات القرآنيّة، فالقرآن يحمل إشارات علميّة كانت مجهولة يف زمن نزوله وبعده، 

]1]- م.ن، ص139.

]]]- م.س، موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص150.
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املعارف  أيّامنا بفضل  املنجز يف  التقّدم  الحديث. »إّن  العلم  إاّل  ومل يكشف عنها 

العلميّة يف تفسري بعض صورة القرآن غري املفهومة والتي أيسء تفسريها حتّى هذا 

الوقت يشّكل ذروة املجابهة بني الكتابات املقّدسة والعلم«]]]. 

األديان  بني  املقارنة  مجال  يف  سياّم  ال  بدقّة،  سيتناوله  الذي  املوضوع  تحديد 

تحديده  القرآن،  اإلسالم  اإلنجيل،  املسيحيّة  التوراة،  اليهوديّة  الثالثة:  السامويّة 

للموضوع منع يف الدخول يف قضايا ال طائلة منها وال متّت له بصلة، ومن ثّم كانت 

وتاريخ  واألناجيل  القديم  العهد  تدوين  تاريخ  منها:  محّددة،  املوضوعات  هذه 

تدوين القرآن الكريم، ومنها الطوفان ونشأة الكون، وغريهام من املوضوعات التي 

حّددها بوكاي بدقّة. كّل ذلك يف اإلطار العاّم لدراسته، الذي يقول عنه: »وهديف 

هنا أاّل أتناول سوى وجه من املوضوع، وهو اختبار الكتب املقّدسة يف ضوء املعارف 

العلميّة الحديثة«]]].

حّدد املسترشق بوكاي من بداية حديثه عن مرشوعه العلمّي املعطى العلمّي 

الثالثة،  األديان  كتب  يف  الدينيّة  النصوص  عىل  الحكم  يف  معياره  سيجعله  الذي 

فاملعطى العلمّي عنده هو الذي تّم اعتامده بصورة نهائيّة، مبا يعني أنّه يعتمد 

عىل ما انتهى إليه العلم الحديث بصورة يقينيّة؛ وذلك إلميانه العميق بأّن اعتبارات 

السمة العلميّة ملقولة من الكتب املقّدسة قبواًل ورفًضا تتطلّب الدقّة بالرضورة، 

وهذا معيار وقاعدة منهجيّة ألزم نفسه بها. يقول بوكاي: »إّن هذه املواجهة بني 

الكتابات املقّدسة والعلم تُظهر بالنسبة للتوراة كام بالنسبة إىل القرآن مفاهيم لها 

أن يكون  املواجهة مقبولة وصحيحة  العلميّة، وينبغي ليك تكون  بالحقيقة  صلة 

السند العلمّي الذي نرتكز عليه كامَل الثبوت، وال يحتمل أّي شّك«]]]. 

تقويم  العلم يف  أنّه يوجد من يرفض قبول مداخلة  نعم، كان موريس يدرك 

املقارنة،  لهذه  صحيح  شكل  تحديد  عىل  قادًرا  يكون  لن  أنّه  بداعي  الكتابات، 

]1]- م.ن، ص19.

]]]- م.س، موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص16.
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مستندين يف ذلك إىل أّن العلم متبّدل مع الزمن، وقد يكون الحدث مقبواًل منه 

يف زمن ما مرفوًضا يف زمن آخر. إاّل أنّه وإن كان يعتف بوجاهة التعليل، أي تبدل 

الدقيقة  الفرق بني املالحظة  بيان  قاده إىل  التعليل  أّن هذا  إاّل  الزمن،  العلم مع 

والنظريّة العلميّة، وما ميكن أن يُستند إليه يف هذه املقارنة]]]. 

الدقيقة عىل حساب  باملالحظة  االستعانة  إىل  استدعاه  هذا  الرافضني  موقف 

النظريّة العلميّة؛ ألنّه نظر إىل أّن غاية النظريّة إمّنا هي توضيح حدث أو مجموعة 

من  العديد  يف  ثابتة  وغري  متغرّية  أنّها  استنتج  عليه  وبناًء  الفهم،  صعبة  أحداث 

األحوال، كام أنّها قابلة للتحّول، وُعرضة ألن تُستبدل بغريها، عندما يتسّنى للعلم 

الوصول إىل تحليل أفضل للوقائع أو بتصّور تفسري أكرث صّحًة. يف حني عىل العكس 

للتحّول، فقط  من ذلك متاًما »فإّن فعل املالحظة املحّقق تجريبيًّا ال يكون قاباًل 

أثبتناه من  كّنا  وما  كان،  يبقى كام  ولكّنه  أفضل،  بصورة  تحديد خصائصه  ميكن 

موضوع  يكون  لن  األرض  يدور حول  القمر  وأّن  الشمس،  تدور حول  األرض  أّن 

إعادة نظر، وإن كّنا نستطيع يف املستقبل وبصورة أحسن تحديد مدارات الكواكب 

الفضائيّة«]]].   

استبعاد  به إىل  التي حدت  للنظريّات هي  لة  املتبدِّ للسمة  بوكاي هنا  ونظرة 

بعض اآليات القرآنيّة، من ذلك ما ذهب إليه أحد العلامء الذي استشّف من آية 

قرآنيّة بأنّها تعلن مفهوم الالماّدة، وقد رفضها بوكاي باعتبارها نظريّة داور حولها 

جدل كبري، وعىل العكس من ذلك فقد لفتت انتباهه آية من القرآن تذكر أصل 

الحياة املايّئ وقد استحسنها عىل الرغم من أنّه ال ميكن إثباتها مطلًقا، باعتبار أنّه 

تلتقي عليها آراء كثرية. ومن ذلك أيًضا ما استند إليه من مراحل تطّور الجنني، فقد 

أكّد عىل أّن املراحل التي ذكرها القرآن تتوافق متاًما مع املعطيات الحديثة يف مجال 

علم األجّنة]]]. 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص151.
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ومن ثّم -وبناًء عىل ذلك- فقد حذف من حسبانه كّل النظريّات التوضيحيّة 

التي تكون صالحة يف عرص ما دون غريه، لبيان ظاهرة ميكن إبطالها أو نسخها أو 

استبدالها بالتايل بأخرى أكرث مالءمة للتطّور العلمّي، ويزيد بوكاي األمر وضوًحا، 

فيقول: »وما نواجهه هنا هو الوقائع التي ال ميكن العودة عنها فيام بعد، حتى ولو 

مل يحمل العلم إاّل املعطيات غري الكاملة، ولكّنها من الثبوت بحيث ميكن مامرستها 

من دون خطر الوقوع يف الخطأ«]]]. فالرشط هنا هو رشط ثبوت النظريّة يف ميزان 

نظريّات  عىل  التاريخيّة  القضايا  بعض  يف  اعتمد  -وإن  ثابتة  تكن  مل  فإن  العلم، 

تقريبيّة- فال حاجة له فيها، وهذا رشط مهّم للغاية، حامية وصونًا للدين واحتاًما 

وتقديرًا لقيمة العلم والعقل الذي توّصل إليه. ولنا أن نتخيّل عندما يربط مفّكر 

ما بني الدين وموقف علمّي ما مل يثبت رسوخه، فام موقف املتلّقني من الدين، 

خاّصة أعداؤه؟! ال شّك أنّهم سوف يكيلون االتّهام للدين، فيرّض األمر بالدين من 

حيث أراد أن ينفعه. وهذا يف التحليل األخري يبنّي رضورة التفكري جيًّدا قبل القدوم 

إىل هذا املعتك أو االضطالع بهذا األمر؛ وذلك للخطورة املتتّبة عليه، كام أنّه يجب 

عىل الشخص ذاته أن يكون مدركًا للنّص الدينّي إدراكًا جيًّدا، يف الوقت ذاته الذي 

يكون فيه حصيًفا يف املجال العلمّي الذي يراد الربط بينه وبني الدين. 

العلميّة  أو  التاريخيّة  القضايا  لكّن بوكاي يعتمد يف بعض األحيان عىل بعض 

التقريبيّة، ليبني عليه حكمه يف صّحة أو خطأ أحد النصوص املقّدسة، مثاًل نحن 

نجهل التاريخ الحقيقّي لنشأة اإلنسان عىل األرض، لكن استند إىل ما تّم اكتشافه 

حول وجود آثار أعامل إنسانيّة ترجع إىل عرشة آالف سنة قبل امليالد للحكم عىل 

عدم جواز اعتبار النّص التورايتّ لسفر التكوين صحيًحا؛ ألّن هذ السفر يُرجع بداية 

نشأة الكون عىل األرض أو خلق سيّدنا آدم إىل 37 قرنًا قبل املسيح، ومن ثّم يعلّق 

بوكاي عىل ذلك بحزم قائاًل: »وبإمكان العلم أن يقوم يف املستقبل بتدقيقات يف 

التأقيت أعظم من تقديراتنا الحاليّة، لكّننا نستطيع أن نكون واثقني بأنّنا لن نثبت 

سنة  العربّي  التقويم  شاء  منذ 5736 سنة كام  األرض  اإلنسان ظهر عىل  أّن  أبًدا 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص19.
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1975، إّن معطيات التوراة املتعلّقة باإلنسان القديم هي إًذا خاطئة، هذه املقابلة 

مع العلم تبعد كّل مسألة دينيّة باملعنى الصحيح«]]].

وهذا يعني أّن بوكاي وإن اعتمد نظريّة تقريبيّة أو موقًفا تقريبيًّا، فإنّه ال بّد 

أن تقّدم أو يقّدم القليل املتاح منها أو منه دلياًل ال يقبل الشّك؛ ليك يستند إليه 

يف التأكيد عىل بيان صّحة النّص الدينّي أو خطئه، وهذا ما استند إليه يف قضيّة 

نشأة الكون خلق آدم، فآخر ما توصل إليه العلم يف هذه القضيّة ينسف ما ورد يف 

التوراة؛ حيث أثبتت العلوم وجود آثار لإلنسان عىل األرض منذ عرشة آالف سنة 

قبل امليالد، هذا هو املثبت، لكّن هذا التاريخ قابل للزيادة؛ إاّل أنّه مل يثبت بعد، 

فام أثبته العلم وأكّده ينايف ما ورد يف التوراة.  

 وهذا يعني أنّه عىل الرغم من أّن بوكاي قد اعتمد يف أحيان نادرة عىل ما هو 

تقريبّي من العلم، فإّن ذلك باعتبار أنّه كان يدرك جيًّدا أّن هذا التقريبّي يغطّي القضيّة 

محّل البحث مبا ال يخّل بالنتائج التي يتّم التوّصل إليها، كام أنّه مل يستند إاّل عىل الجزء 

املثبت علميًّا منها، وكأنّه يقول إنّه إذا كانت هناك نظريّة تقريبيّة يف مجملها، ولكّنها 

تتضّمن جزًءا مثبتًا بالدليل، فال مانع من االستناد إىل هذا الجزء ال النظريّة كلّها. 

وهذه القاعدة املنهجيّة ال تقّل يف أهّميّتها عن القواعد السابقة، فبوكاي مل يكن 

ينظر إىل القرآن من خالل تجميله للقارئ بقيم يصطنعها هو كمؤلّف ثم يخلعها 

عليه؛ إلميانه بعدم جواز ذلك، وإمّنا دفعته القراءة املوضوعيّة إىل معرفة النصوص 

ومعرفة تاريخها، وهذه هي القاعدة؛ إذ مل يكن يصدر حكاًم ما إاّل بناء عن معرفته 

النّص املوحى، فضاًل عن اإلملام مبضمونه وجوهره، وهي قاعدة تقّدم له  بتاريخ 

أحاطت  التي  الظروف  واضحة عن  فكرة  تكوين  متّكنه من  خدمة جليلة، حيث 

بالنّص، وهذا ما دعاه إىل دراسة أصالة القرآن نزواًل وتدويًنا وجمًعا. وهذه القاعدة 

مل تكن حكرًا عىل دراسته للقرآن فحسب، بل كانت معه حيثام حّل يف دراساته عن 

نصوص التوراة واألناجيل. 

]1]- م.ن، ص0].
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تلك  أو  عمًدا،  القرآن  إىل  أساءت  التي  التجامت  بتصحيح  نفسه  بوكاي  ألزم 

التي أيسء فهمها من قبل الغربينّي أنفسهم، وكذلك ألزم نفسه بتصحيح الرشوح 

التي أيسء رشحها من قبل الرّشاح املسلمني؛ إلميانه العميق بأّن ذلك هو الوسيلة 

املثىل للكشف عن الوجه الناصع البياض للوحي القرآيّن. هذا التصحيح كان وسيلته 

ألّن  الحديث؛  العلم  ومعطيات  القرآيّن  النّص  بني  العجيب  التوافق  عن  للكشف 

التجامت مل تقف عىل هذا التوافق، وكذلك مل يكن مبقدور الرّشاح التوّصل إليه؛ 

كون هذه املعطيات مل تتكّشف إاّل يف عرصنا الحايل. »إّن توضيح ذلك هو بفعل 

املتجمني الذين يعتمدون غالبًا دون وعي الفكر الناقد ترجامت الرّشاح القدامى 

الذين كان لهم يف أزمانهم أعذار عندما أعطوا للكلمة العربيّة ذات املعاين املتعّددة 

التي  للعبارة  أو  للكلمة  الحقيقّي  املعنى  فهم  عن  لعجزهم  مقبول،  غري  معنى 

اتّضحت لنا يف هذه األيام فقط بفضل معرفتنا العلميّة«]]].

يف  أو  التجمة  يف  أكان  سواء  اإلساءات  هذه  بذكر  نفسه  ألزم  فقد  ثّم  ومن 

الرشوح الخاطئة، التي مل تكن ترجمتها أو رشوحها الصحيحة معروفة، وبالتايل مل 

تكن تدهش أحًدا من الناحية العلميّة، بخالف األمر يف العقود املاضية التي بدأت 

نة يف القرآن، والتي صارت تدهش  تتكّشف فيها الحقائق واإلشارات العلميّة املتضمَّ

الجميع؛ األمر الذي يدفع دفًعا إىل االلتزام بتصحيح كلٍّ من التجامت والرشوح 

التي مل تستطع أن تعي هذه الحقائق، ومل تصل إليها لعجزها عنها وعدم إدراكها 

املراجعة  نطرح موضوع  أن  مفروًضا  أصبح  »فقد  بوكاي جازًما:  يقول  ولهذا  لها؛ 

للتجامت أو الرشوح التي مل يكن أصحابها أهاًل للقيام بها يف زمن ما، بينام أصبحنا 

يف أيّامنا هذه منلك وسائل ميكنها أن تكشف لنا املعنى الصحيح«]]].

من القواعد املنهجيّة التي ألزم بها بوكاي نفسه دراسة النّص القرآيّن يف لغته 

األصليّة، ومن ثّم فقد اتّجه إىل تعلّم اللغة العربيّة؛ إميانًا بأّن دراسة النّص القرآيّن 

باللغة العربيّة األصليّة تعّد وحدها التي تؤّدي إىل تجّنب الوقوع يف أخطاء كتلك 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص147.
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ثقافة  ميتلك  بها من  قام  إذا  القدامى، خاّصة  املتجمون  فيها  وقع  التي  األخطاء 

اللغة العربيّة وأقرأ  علميّة، وقد أكّد عىل هذا املعنى قائاًل: »كان عيلَّ أن أتعلّم 

القرآن الكريم؛ ألدرك املعنى الدقيق لكّل آية، وكان ذلك بالنسبة يل فرصة ألخرج 

يف  -الخاطئة  الكريم  القرآن  عن  األساسيّة  املعلومات  مع  مذهلة،  باستنتاجات 

أن  بأّي حال  أتوقّع  أكن  مل  الغربيّني-  العظمى من  الغالبيّة  كالتي متلكها  البداية 

أجد يف القرآن الكريم ما كشفت عنه؛ إذ إنّني كنت بعد كّل اكتشاف -وأنا املعتاد 

عىل الشّك مبعنى الخشية من أن أكون قد أخطأت بالتجمة- بأن أقوم بتفسريات 

أكرث منها ترجمة فعليّة، وما هو إاّل بعد حصويل عىل آراء ّعدة من علامء اللغة 

واالختصاصينّي بتفسري القرآن مسلمني وغريهم، حتى كنت قد غدوت مقتنًعا بأّن 

معلومات جديدة كان ميكن أن تنبثق من هذه الدراسة«]]].

لقد متّكن من خالل اإلملام باللغة العربيّة من الوصول إىل معلومات متعلّقة 

بالقرآن، ونخّص من هذه املعلومات معلومتني، هام: 

األوىل، املطابقة التاّمة بني النصوص القرآنيّة واملعطيات العلميّة الحديثة، وهو 

بتلك  املعرفة  ميتلك  أن  النبّوة  عهد  يف  إنسان  وسع  يف  كان  ما  بأمور  يتعلّق  ما 

املعطيات.

الثانية، بعد النّص القرآيّن عن األسطرة، فليس فيه أساطري أو معتقدات باطلة، 

يف الوقت الذي وجد بوكاي يف الكتاب املقّدس خالف ذلك]]].  

لقد ألزم بوكاي نفسه بخطوة نعدها منهجيّة يف سبيل القراءة العلميّة للقرآن، 

ذلك  يف  وساعده  عبارة،  عبارة  القرآن  نّص  اختبار  عىل  انصبّت  جهوده  أّن  وهي 

إملامه باللغة العربيّة ودروبها؛ حيث تعلّمها وأتقن التحّدث والقراءة بها، لكّن هذه 

الخطوة املنهجيّة ما كان لها أن تكتمل من دون طلب املساعدة من التفسريات 

املختلفة والتي مل يكن بإمكانه االستغناء عنها يف دراسته النقديّة هذه، وإن كانت 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص173.

]]]- م.ن، ص173.
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كان  هنا  الحقيّقي  املرتكز  أن  إاّل  املعنى،  ملغاليق  فواتح  مجرّد  التفسريات  هذه 

كانت مخّصصة  والتي  املسلمني  واملفّكرين  العلامء  التي أصدرها بعض  املؤلَّفات 

لبعض الظواهر العلميّة يف القرآن الكريم، مام كان له أكرب األثر يف تزويده بكمٍّ من 

املعلومات العلميّة يف القرآن والتي أفادته يف قراءته له، فكانت النتيجة املذهلة، 

النّص  والتي يقول عنها: »لقد أدهشتني دقّة بعض تفاصيل الكتاب املندرجة يف 

األصيل بسبب توافقها مع أحدث مفاهيمنا اليوم، ولكن التي ال ميكن إلنسان يف 

عرص محّمد أن تكون له عنها أّي فكرة«]]]. 

لكن اللغة العربيّة وحدها عند بوكاي مل تكن كافية للكشف عن التفسريات 

مبحاولة  جديدة-  منهجيّة  قاعدة  -يف  نفسه  ألزم  فقد  ثّم  ومن  لآليات،  العلميّة 

اللغة،  اللغويّة وتعلّم  امتالك معارف علميّة متنّوعة. نعم، لقد تبّحر يف املعارف 

العلميّة للقرآن،  لكنَّ مثّة شيئًا آخر ال بّد من امتالكه للوصول إىل فهم اإلشارات 

ومل يتأَت له ذلك إاّل من خالل التبّحر يف بحر العلوم املتعّددة يف ظّل االكتشافات 

العلميّة الحديثة. وهذا ما أكّده بقوله: »ودراسة مثل هذه -يقصد القراءة العلميّة 

للقرآن- هي جامعة للدساتري واملعارف، وستتأكّد مع اطراد طرح األسئلة املتولّدة 

من تنّوع املعارف العلميّة التي هي رضوريّة اللتقاط معنى بعض آيات القرآن«]]]. 

التي  لألنظمة  يعرض  كتاب  أنّه  القرآن عىل  إىل  ينظر  كان  أنّه  يعني  ال  وهذا 

اإلشارات  من  العديد  يحوي  دين  كتاب  أنّه  جيًّدا  يدرك  كان  بل  الكون،  تحكم 

العلميّة التي تناسب أوصاف القدرة اإللهيّة املطلقة التي تستنهض الناس للتفكري 

إىل  أو  اإلنسانيّة،  للمالحظة  بإشارات إىل وقائع خاضعة  الخلق، مقتنة  يف أعامل 

قوانني حّددها الله تحكم نظام الكون يف مجال العلوم الطبيعيّة، أو فيام يخّص 

اإلنسان، وال شّك يف أّن بعض هذه األمور سهل الفهم، وبعضها ال ميكن الوصول إىل 

معناه املراد إاّل إذا امتلكنا املعارف العلميّة الرضوريّة لذلك]]].  

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص149-148.

]]]- م.ن، ص150.

]3]- م.ن، ص150.
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أنّه  عىل  القرآن  إىل  ينظر  يكن  مل  أنّه  بوكاي  عند  املنهجيّة  النقاط  أقوى  من 

كتاب مامثل للكتاب املقّدس، كام أّن مصدريهام مل يكونا يف نظره متامثلني أيًضا، 

بالنظر  الكتابان، فهو  بها  التي يزخر  استند هنا إىل املوضوعات والروايات  ولعلّه 

ببعض  تتعلّق  معلومات  تتّخذ  التي  الكتب  دائرة  يف  يضعه  املقّدس  الكتاب  إىل 

النّص  املختلفة، حتى صار  واألباطيل  األساطري  إىل  تعود  والتي  العرص،  معتقدات 

مليئًا بأقوال مأخوذة من روايات مختلفة ذات منشأ غامض يف غالبيّة األحيان، فصار 

النّص األصيل متضّمًنا روايات عديدة ومتوالية غري صحيحة]]]. يف حني مل يحدث 

ذلك، ومل يوجد من األساس يف القرآن الكريم عىل اإلطالق، باعتاف بوكاي ذاته. 

وتلك القاعدة املنهجيّة ال يكتمل فهمها عند بوكاي إاّل بقاعدة مرتبطة بها، وهي أّن 

بوكاي مل يبحث يف القرآن الكريم -وهو كتاب يعتف له بوكاي بالكامل- عن قوانني 

علميّة، فهو مل يبحث عن بعض الجمل أو التعبريات يك ينطلق منها إىل القول إّن 

القرآن الكريم كتاب قوانني علميّة، وإمّنا كان يبحث فيه عن أفكار وإشارات عن 

»هذه  املطلقة.  اإللهيّة  القدرة  إظهار  هدفها  كان  التي  الطبيعيّة  الظواهر  بعض 

األفكار التي تثبت تلك القدرة أمام أنظار الناس جميًعا يف كّل األزمان، وقد اتخذ 

ا عند  ا يف عرصنا، حيث إّن معناها يظهر واضًحا جدًّ وجودها يف القرآن معنى خاصًّ

مقابلتها مع معطيات املعرفة، هذه امليزة الفريدة مختّصة بالقرآن الكريم«]]]. 

توجد قاعدة منهجيّة أخرى ألزم بها بوكاي نفسه، وهي االرتكاز عىل الوقائع 

التي تقّدمها االستنتاجات املنطقيّة، وهي تلك الوقائع التي من الواجب استخراجها، 

وهي قاعدة تصّب يف مجال األمانة العلميّة، فقد كان يدرك أنّه لو مل يقم بهذه 

الدراسة، فإن دارسني سواه سوف يقومون بها عاجاًل أم آجاًل. لقد ولج بوكاي شيئًا 

جديًدا يف دراسة القرآن الكريم، وتحّرى فيه أعىل مستويات الدقّة، عىل الرغم من 

أّن الذهنيّة الغربيّة كانت تضع حدوًدا فاصلة بني اإلميان والعلم، وتفصل االعتبارات 

العلميّة عن أن تدخل يف دراسة األديان. »لكّننا كام سبق مع الكتاب املقّدس رأينا 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص177-176.

]]]- م.ن، ص177.
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القارئ سيدرك  إّن  بأّن اعتبارات كهذه مل تكن مستبعدة من دراسة نصوصه؛ إذ 

سعيًدا بأّن درس نّص قرآيّن يستلزم أن نلجأ أكرث إىل معطيات العلم، بسبب تعّدد 

النظر هذه،  النّص كبري من وجهة  أّن غنى  إليها، طاملا  اللجوء  الواجب  املقارنات 

حتى عن املوضوع املحصور نسبيًّا املتعلّق باإلنسان، بالنسبة إىل تشّعب املواضيع 

األخرى املبحوثة يف القرآن الكريم«]]]. 

من املعلوم أّن بوكاي كان باحثًا جيًّدا عن املفهوم الشامل لالنسجام بني الدين 

عىل  االعتامد  وهي  ومحّددة،  واقعيّة  منهجيّة  اتخذ  األساس  هذا  وعىل  والعلم، 

الوقائع واألخذ باملعطيات العلميّة التي أىت بها العلم والدفاع عنها، والحكم عليها 

العلامء  من  للكثري  الدائم  انتقاده  سبب  لنا  يفرّس  وهذا  واضحة،  مقاييس  وفق 

والفالسفة الذين يقّدمون تصّوراتهم امليتافيزيقيّة قبل الوقائع املاّديّة، فضاًل عن أنّهم 

يقّدمون تصّوراتهم وأحكامهم املسبقة حول الدين، ومن ثّم يصعب بل يستحيل 

معها تصحيح هذه التصّورات واألحكام. وقد انتقد بوكاي منهج هؤالء تأكيًدا عىل 

منهجيّته وإبرازًا ألهّميّتها قائاًل: »والحاصل هو أّن بعض العقول النبيهة تفقد كّل 

معنى ملا هو واقع ملموس؛ إذ إّن كتاباتهم تدّل عىل ميلهم املطلق نحو الغموض، 

باعتبارات مختلفة  فرضيّاتهم  دليل  رّصعوا  الذين  الفالسفة هم  بني  وقليلون من 

بالنسبة  القصوى  الصعوبة  نتصّور  فنحن  بالطبع  املألوفة يف جدليّاتهم.  تلك  عن 

ا عن تلك التي ألِفوا أن يستعملوها. ولكن  لكثريين للتحّكم مبعطياتهم البعيدة جدًّ

عندما نفّكر بالتعرض ملواضيع -حيث إّن وقائعها امللموسة عىل جانب كبري من 

األهّميّة- علينا أن نرضخ أمام متطلّبات البحث يف املجال املاّدّي، وإاّل كان حكمنا 

عليها واهيًا«]]].  

ولعّل املتأّمل يف مرشوع بوكاي حول القراءة العلميّة التوفيقيّة للقرآن الكريم، 

والتي ضّمنها كتابيه: التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم الحديث، وأصل اإلنسان بني 

العلم واألديان السامويّة، سيدرك إىل أّي مدى كان بوكاي ملتزًما بهذا املنهج الذي 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص179.

]]]- م.ن، ص8]].
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وضعه لنفسه، فقد كان يضع أمامه يف كّل قضيّة الوقائع العلميّة جنبًا إىل جانب 

التعليامت الدينيّة، ال لينترص ألحدهام عىل اآلخر، ولكن ليبنّي التوافق التاّم بينهام.

وهذا ما نلمسه بقّوة يف كّل ما عرض له بوكاي من قضايا سواء أكانت تتعلّق 

بالكون أو عامل الساموات واألرض، والنبات والحيوان، وكذلك أصل اإلنسان، عىل 

الرغم من أنّنا قد وقفنا عىل بعض من االنتقادات التي ميكن أن تُوجه إليه يف بعٍض 

من تفصيالت العديد من القضايا التي بيّناها يف موضعها، إاّل أّن هذا ال يقلّل يف 

الغالب من املنهجيّة التي اعتمد عليها بوكاي يف هذه القضايا ويف غريها.



الباب الثاين
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أّواًل: أصالة القرآن ومصدريّته

شغلت قضيّة أصالة القرآن الكريم املسترشقني يف مجال الدراسات االسترشاقيّة، 

فقد بحث الكثري منهم عن مصدريّة القرآن الكريم، والغالبيّة العظمى منهم كانت 

النتيجة عندهم مسبقة، وهي برشيّة املصدر القرآيّن، فهؤالء القوم كانت دراستهم 

للقرآن تهدف للوصول إىل نتائج بعينها، فلم يكن يقودهم البحث العلمّي، وإمّنا 

كان يقودهم تعّصبهم، والنادر منهم من توّصل إىل هذه النتائج عن غري عمد. 

وقد اتّخذ املسترشقون لنفي املصدريّة اإللهيّة للقرآن العديد من الوسائل التي 

كانت معّدة بدقّة، وتكشف عن قصديّة وعمد واضحني، فمنهم من اتّخذ من التشكيك 

يف القصص القرآيّن وسيلة لنفي هذه املصدريّة، واّدعاء برشيّة القرآن]]]، ومنهم من 

اتّخذ من الزعم بوجود أخطاء لغويّة وسيلة لذلك]]]، ومنهم -وهم كرث- من أشاع 

الشبه واألباطيل حول القرآن الكريم]]]، إىل غري ذلك من الوسائل التي ال تصمد أمام 

]1]- كأوري روبني املسترشق اليهودي، انظر:

Rubin, Between Bible and Qur’an: The Children of Israel and the Islamic Self-Image, The Darwin press. 
ING, PRINCETON, NEW GERSEY, 1999, P. 61.

وكاملسترشق اليهودي أيًضا إبراهام جايجر، انظر: 

اليهودّي، رؤية موضوعية، مرص، دار يقني للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، ]143هـ -  الزيني، االسترشاق  محّمد عبد الرحيم 

011]م، ص36.

[2]- Bellamy, Some proposed emendations to the text of the Koran, Journal of American Oriental Society, 
Vol: 113, No: 4, Oct – Dec, 1993, 563.

]3]- انظر: عىل سبيل املثال مونتجمري، محّمد يف مّكة، نقله إىل العربيّة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ، القاهرة، الهيئة املرصيّة 

العاّمة للكتاب، 1994م، ص170.
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النقد العلمّي والسليم، بل إنّها تحمل يف ثناياها عوامل تهافتها وضعفها.

ولعّل املتأّمل يف بعض إنتاج املسترشقني يجد ذلك واضًحا، انظر مثاًل إىل كتاب 

تاريخ القرآن لنولدكه، وكم االفتاءات عىل القرآن الكريم]]]، علامً بأّن هذا الكتاب 

كتاب  إىل  أيًضا  وانظر  مسلمني.  مفّكرين  أقالم  من  رصني  علمّي  نقد  إىل  تعرّض 

من  يتضّمنه  ما  مقدار  لك  ليتبنّي  تيسدال]]]،  كلري  لسان  للقرآن  األصليّة  املصادر 

من  القرآن  باقتباس  الزعم  خالل  من  القرآن  مصدريّة  حول  وأكاذيب  افتاءات 

الجاهيّل  الشعر  من  باالقتباس  الزعم  خالل  ومن  حيًنا،  عليه  السابقة  الديانات 

القرآن، وغري هذين  ببرشيّة  لإليهام  استخدمها  التي  الزائفة  الوسائل  من  وغريها 

الكتابني كثري مام يتحامل عىل القرآن يف قضيّة املصدريّة اإللهيّة.

هذه  عىل  وغريه  االفتاء  من  الكّم  هذا  بوكاي  موريس  املسترشق  هال  ورمبا 

املصدريّة، ومن ثّم فقد أفرد مساحة من فكره وجهده لبحث هذه القضيّة؛ للكشف 

ملعالج  مميّزًا  طريًقا  لنفسه  بوكاي  خّط  وقد  وافتاء.  تشويه  من  بها  يحيط  عام 

هذه القضيّة؛ إذ َربَطَها بالحديث عن مصدريّة التوراة واإلنجيل أيًضا وحظّهام من 

املصدريّة البرشيّة أو اإللهيّة]]]، وكأنّه يؤكّد عىل املقولة الشهرية: وبضّدها تتميّز 

األشياء. 

ميتلك  الذي  الكتاب  ما  بوضوح  تكشف  علميّة  مقارنة  يجعلها  أن  أراد  لقد 

املصدريّة اإللهيّة؟ وما الكتاب -أو الكتابان- الذي ال ينفّك عن املصدريّة البرشيّة؟ 

وقد حّققت له هذه املنهجيّة الكثري من النتائج التي ال ميلك أمامها الباحث العلمّي 

الرزين إاّل أن يسلّم بها، لقّوتها وحّجيّتها واألدلّة العلميّة التي تستند إليها. ولعّل 

هذا سبب التأكيد الراسخ عىل أّن ألصالة نّص القرآن مكانة منفردة بني كتب الوحي 

ال ينازعه فيها العهد القديم وال العهد الجديد، معتمًدا عىل أّن مثّة تعديالت طرأت 

]1]- انظر: نولدكه، تاريخ القرآن، نقله إىل العربيَّة جورج تامر، بريوت، مؤّسسة كونراد أدناور، 004]م، ج3.

]]]- انظر: سان كلري تيسدال، املصادر األصليّة للقرآن، ترجمة: عادل جاسم، بغداد بريوت، منشورات الجمل، الطبعة األوىل، 

019]م.

]3]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص]]، 8]، 94.
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عىل هذين العهدين، أّما القرآن فنظرته إليه تنحرص يف كونه كتابًا مل يطرأ عليه أّي 

تعديل أو تدّخل برشّي؛ ألنّه ُدّون يف عهد النبّي الكريم]]]. 

إّن بوكاي كان يدرك جيًّدا أّن الفروق الزمانيّة -بني نزول القرآن وتدوينه وبني 

وتاريخ  التتيب  عىل  عيىس  وسيّدنا  موىس  سيّدنا  عىل  واملسيحيّة  التوراة  نزول 

تدوينهام- ليست إاّل دلياًل خارجيًّا عىل صّحة ما ذهب إليه، لكّنه كان يعري اهتاممه 

ونصوص  اليهودّي-املسيحّي،  الوحي  نصوص  تدوين  التي حكمت  للظروف  أيًضا 

الوحي القرآيّن، والظروف التي تحّكمت كذلك يف نزول القرآن الكريم عىل الرسول. 

السابع  القرن  إىل  يعود  الذي  القرآيّن  النّص  بأّن  مؤمًنا  بوكاي  كان  فقد  ثّم  ومن 

امليالدّي كان له حظُّ الوصول إلينا دون أن متّسه يد التغيري، مثلام أصاب النّصني 

اليهودّي واملسيحّي ماّم يعود إىل خمسة عرش قرنًا، لكّنه مل يكن ليقف عند هذه 

كافيًا.  أّن ذلك ال يحّقق توضيًحا  يرى  للتدليل عىل ذلك فقط؛ ألنّه كان  القضيّة 

وهذا ما استدعاه إىل إبراز قضيّة تدوين القرآن للتأكيد عىل املصدريّة اإللهيّة له، 

فضاًل عام اتّجه إليه فيام بعد من فحص مضمون القرآن ذاته يف معطياته العلميّة 

للتأكيد عىل الغاية ذاتها.

لقد كان بوكاي منشغاًل باإلجابة عىل تساؤل مؤّداه: هل كان يف القرآن تضاّد أو 

خطأ؟ لكّنه وهو يف سبيل إظهار تلك اإلجابة ناصعة للقارئ كان عليه أن يعرج أّواًل 

إىل اإلجابة عىل سؤال تقود اإلجابة عليه إىل اإلجابة عىل السؤال األّول، وهو: هل 

يف العهد القديم والعهد الجديد تضاّد أو خطأ؟ وذلك ليك يبنّي البون الشاسع بني 

نّص حافَظ عىل سالمته من بداية تدوينه وحتى اآلن، وبني نّصني آخرين أصابهام 

التدّخل البرشّي للوهلة األوىل من تدوينه]]]. ومن ثّم فقد حكم عىل نّص العهد 

القديم بالتضاّد والخطأ؛ بسبب تعّدد الكتّاب للرواية الواحدة، واملراجعات املنجزة 

لبعض األسفار عىل فتات من العهد السابق عىل امليالد، وهو الحكم ذاته الذي 

أنّها تحوي دوًما  أنّه ال يستطيع أحد أن يؤكّد  أصدره عىل األناجيل؛ مستنًدا إىل 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص157.

]]]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، م.س، ص]]، 8]، 94.
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الرواية األمينة لكلمة املسيح، أو خربًا عن أفعاله مطابًقا للحقيقة، ومستنًدا كذلك 

إىل أّن الكتابات املتتابعة لنصوصها تثبت نقصان األصالة األكيدة فيها، إضافة إىل 

أّن كتّابها ليسوا شهود عيان]]].  

لكن موريس بوكاي كان ينظر إىل القرآن الكريم نظرة مختلفة، نظرة فيها الكثري 

من اإلستعالء والتباهي؛ ألّن أصالة القرآن كانت ثابتة وغري قابلة لالنتقاص منها، 

يقول: »أّما وضع القرآن، فهو يختلف عن ذلك كثريًا؛ ألّن الرسول واملؤمنني كانوا 

يحفظونه مع تتابع الوحي، ثّم يكتبه يف الوقت نفسه الكتبة الذين كانوا حوله، 

وهكذا فقد توفّر للقرآن من البداية عنرَصا األصالة اللذان مل يكونا أبًدا متوفّرين 

لألناجيل، وقد ظّل األمر كذلك حتى وفاة الرسول«]]]. 

ويعّد التتيل أداًة من أدوات الحفاظ عىل أصالة القرآن الكريم عند املسترشق 

موريس بوكاي، يف عرص كان الناس فيه ال مييلون إىل الكتابة بقدر ما مييلون إىل 

الحفظ غيبيًّا، ولقد كانت هذه ميزة عظيمة؛ كونها متثّل تنوًعا يف الرقابة واإلحكام؛ 

وألنّها تثبت النّص نهائيًّا، ما يعني أّن قضيّة الحفظ كانت تقتضيها عمليّة تثبيت 

النّص القرآيّن يف العقول والقلوب كمرحلة أوىل لكتابته.

وإذا كان للتتيل دور رئيس يف أصالة القرآن، فإّن الكتابة يف نظر هذا املسترشق 

كانت تحتّل الدور نفسه وزيادة، مستدالًّ عىل ذلك باآليات األوىل نزواًل 1: 5 من 

َخلََق  الَِّذي  َربَِّك  ِباْسِم  اْقَرأْ  العلق والتي يقول فيها ربّنا سبحانه وتعاىل:  سورة 

لَْم  َما  اإلِنَساَن  َعلََّم  ِبالَْقلَِم  َعلََّم  الَِّذي  األَكْرَُم  َوَربَُّك  اْقَرأْ  َعلٍَق  ِمْن  اإلِنَساَن  َخلََق 

باالحتفاظ  االهتامم  يعرّب عن  اقرأ هنا  بكلمة  البدء  أن  إىل  بوكاي  ومييل   .يَْعلَْم

بالقرآن مكتوبًا]]]، وهي يف ظّني لفتة مهّمة من بوكاي الذي أخذها من حميد الله 

يف ترجمته ملعاين القرآن، وأعتقد أنّها لفتة مهّمة؛ ألّن القراءة ال تكون إاّل من يشء 

مكتوب؛ وكأّن األمر ليس مجرّد ترتيل الرسول الكريم وراء سيّدنا جربيل، وإمّنا األمر 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص158-157.

]]]- م.ن، ص158.

]3]- م.ن، ص159.
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أمر قراءة من مكتوب أيًضا؛ وكأنّها دعوة إىل تسجيل القرآن مكتوبًا؛ حتى يسهل 

أخرى  ملحة  مثّة  لكن  إلهيّة،  دعوة  كان  هنا  التدوين  وكأّن  به،  واالهتامم  قراءته 

تكشفها لنا كلمة اقرأ، وهي الدعوة إىل العلم، فالقراءة تعني املعرفة والعلم ونبذ 

الجهل، وهي كلّها معاٍن تصّب يف دائرة الفهم والتطّور. 

القرآن  أصالة  كدليل عىل  القرآن  تدوين  بوكاي عىل  املسترشق  أدلّة  تكن  ومل 

تقف عند هذا الحّد، بل تعّدته إىل ما هو أبعد من ذلك، خاّصة وقد وقف عىل 

النصوص التي تثبت أّن الوحي الذي كان ينزل عىل الرسول الكريم قبل أن يهاجر 

كان يُثبت كتابًة، وقد حفظه سيّدنا محّمد  وبعض أصحابه عن ظهر قلب. بل 

القرآن اإللهيّة وأصالته بدليل منطقّي عقيّل: إذ كيف  لقد أثبت بوكاي مصدريّة 

يُتصّور أن يشري القرآن إىل وقائع ال متت إىل الحقيقة بصلة يف الوقت الذي كانت 

فيه مراقبة من صحابة الرسول  املتّصلني بالكتبة]]].  

وميكن أن نشري إىل النصوص القرآنيّة التي أشار بوكاي إىل أنّها تشري إىل كتابة 

القرآن وتدوينه من قبل هجرة الرسول من مّكة إىل املدينة، وهي عىل النحو التايل:

 ِصيًل
َ
َوأ بُْكَرةً  َعلَيْهِ  ُتْمَلٰ  فَِهَ  اْكَتتََبَها  لنَِي  وَّ

َ
اْل َساِطرُي 

َ
أ َوقَالُوا  تعاىل:  قوله 

سورة الفرقان، اآلية 5.

ُروَن  الُْمَطهَّ إِلَّ  ُه  َيَمسُّ ّل  ْكُنوٍن  مَّ كَِتاٍب  ِف  َكرِيٌم  لَُقْرآٌن  إِنَُّه  سبحانه:  وقوله 

تزَنِيٌل ّمِن رَّّبِ الَْعالَِمنَي سورة الواقعة، اآليات 80-77.
َرٍة  َمٍة َمْرفُوَعٍة ُمَطَهّ قوله تعاىل: َكَّ إَِنَّها تَْذكَِرةٌ َفَمْن َشاَء َذَكَرهُ ِف ُصُحٍف ُمَكَرّ

يِْدي َسَفَرٍة كَِراٍم بََرَرٍة سورة عبس، اآليات 16-11.
َ
بِأ

ُْفوٍظ سورة الربوج، اآليتان 1]-]]. ِيٌد ِف لَْوٍح مَّ وقوله: بَْل ُهَو قُْرآٌن مَّ

َرةً فِيَها ُكُتٌب َقّيَِمٌة سورة  َطهَّ ِ َيتْلُو ُصُحًفا مُّ  وقوله جل شأنه: رَُسوٌل ّمَِن اللَّ

البينة، اآليتان ]-3.

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص159.
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وبالنظر إىل اآلية األوىل عىل سبيل املثال نجد أّن الكفار وهم يف معرض رفضهم 

لدعوة النبّي الكريم أشاروا إىل قضيّة تدوين الكتاب وكتابته. ومن ثّم يقول بوكاي 

معلًّقا: »تشري هذه اآلية إىل اتّهام أعداء الرسول املحمولة عليه، الذين كانوا يصفونه 

التي كان يكتبها أو  أّن أحًدا كان مييل عليه أساطري األقدمني  بالخداع، ويزعمون 

ل كتابًة، وهو ما كان يعتف به  يكتتبها.... ومهام يكن فإّن اآلية تشري إىل املسجَّ

 .[[[» حتّى خصوم محّمد

، وهو أّن كتابة القرآن وتدوينه بدأت  والحقيقة أّن هذه اآليات تثبت شيئًا مهامًّ

مع بداية نزول القرآن، للحفاظ عليه من الضياع أو الفقدان، وهو األمر الذي يثبت 

املصدريّة اإللهيّة له، خاّصة إذا علمنا أّن الرسول  كان يخّصص كتبًة للوحي، 

القرآن، حيث  الرسول تدوين يشء بخالف  وكان أشهرهم زيد بن ثابت. وقد أىب 

»أُثِر عن النبّي النهي عن تدوين غري القرآن عنه، كام توافرت األخبار بأنّه يأمر أحد 

كتابه بتدوين ما كان ينزل عليه من الوحي القرآيّن فوًرا«]]].

الله عليه  الكريم صىل  نبيّنا  ينزل عىل  القرآن  أنّه عندما كان  أن نعلم  يكفي 

وسلم كان يستدعي أحد كتبة الوحي فيميل عليه ما نزل، ثّم يحّدد املوضع الذي 

يضعه فيه من اآليات السابقة، وبعد ذلك يعيد تالوة ما أماله عليه الرسول ليصّحح 

أّواًل بأّول. ومن املعروف أّن القرآن كان يُكتَب عىل الجلد والحجارة وأوراق الربدي 

وعظام كتف الجمل]]]، وهي األدوات التي كان متاًحا الكتابة عليها يف ذلك الوقت. 

يقول بوكاي: »يف بداية األمر، وعىل عهد النبّي فإّن كتابة النصوص كانت تتّم عىل 

القرآن  ويشري  العرص،  ذلك  متوفّرة يف  كانت  أخرى  أشياء  والرقاق، وعىل  األلواح 

الكريم بذاته إىل هذه التدوينات الكتابيّة يف عّدة سور حتّى ما قبل الهجرة... إىل 

ما بعدها«]]].  

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص159.

]]]- محّمد عزّة دروزة، تدوين القرآن املجيد، القاهرة، دار الشعاع، الطبعة األوىل، 004]م، ص17.

املصحف  لطباعة  فهد  امللك  السعوديّة، مجّمع  به،  يتعلق  وما  وتاريخه  الكريم  القرآن  نزول  انظر: محّمد عمر حوية،   -[3[

الرشيف، بدون، ص11.

]4]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص176.
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أّما  تعاىل،  الله  كتاب  للحفاظ عىل  إحدى وسيلتني  كانت  الطريقة  لكّن هذه 

الوسيلة الثانية فكانت الحفظ عن طريق الذاكرة، فهناك من حفظه كلّه، وهناك 

القرآن.  الناس ويعلّمهم  الحّفاظ من كان يحّفظ  أّن من  من حفظ بعضه]]]، كام 

فإىل جانب تدوينه كان يحفظ، وقد كان من السهل حفظه، ويرجع بوكاي ذلك 

إىل أن النّص القرآيّن أقرص من نّص العهد القديم وأطول شيئًا قلياًل من نّص العهد 

ا، ومن ثم  الجديد، كام يرجعه إىل امتداد نزوله عىل طول فتة تقارب العرشين عامًّ

ّكان من السهل حفظه غيبًا ومجزًّءا، ويؤكّد بوكاي عىل أهّميّة الحفظ يف الحفاظ 

عىل النّص القرآيّن، حيث يدّل عىل تعّدد املراقبات التي أُجريت عند اعتامد النّص 

النهايّئ وكتابته، مؤكًِّدا أيًضا عىل أّن هذا الوضع امتّد أيام الخلفاء]]]. »وهكذا ظهرت 

فيام بعد قيمة هذه الطريقة املزدوجة يف حفظ النّص بالكتابة من جهة وحفظه 

يف الذاكرة من جهة ثانية«]]].  

عىل  الحفاظ  يف  الخلفاء  لدور  مدركًا  بوكاي  موريس  املسترشق  كان  لقد  بل 

بن  زيد  من  بكر  أيب  بطلب  ذلك  عىل  مستدالًّ  اإللهيّة،  ومصدريّته  القرآن  أصالة 

ثابت بجمع القرآن الكريم ففعل، وقد رجع زيد -بتوجيه من عمر بن الخطاب- 

إىل جميع الوثائق التي كان بإمكانه الرجوع إليها يف املدينة إلمتام مهّمته، فقابل 

ما عند الحفاظ عىل ما كان مكتوبًا منه عىل مختلف املواّد التي كانت ملًكا لبعض 

الصحابة، وذلك لتفادي أّي خطأ يف النقل، ولألمانة يف جمع القرآن]]].

وباالستناد إىل املصادر جعل منها فيام بعد مصحًفا احتفظ به عنده، ثّم سلّمه 

بن  عثامن  الخليفة  إىل  سلّمته  وقد  الرسول،  عنها  تويّف  التي  حفصة  السيّدة  إىل 

عثامن بناًء عىل طلبه، بعد أن ظلّت محتفظة به]]].

]1]- انظر: محّمد عمر حوية، نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعلّق به، ص11-]1.

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص176.

]3]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص160.

]4]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص160. 

وانظر: يف هذه القضيّة محّمد عمر حوية، نزول القرآن الكريم وتاريخه وما يتعلق به، ص11-]1

]5]- انظر: أحمد أتابك، ملحة تاريخيّة عن جمع القرآن وتدوينه عند املفرّسين واملسترشقني، ص105، 
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يف حني عمد الخليفة عثامن بن عفان إىل مراجعة دقيقة للقرآن، فاختار لذلك 

التي جمعت  الوثيقة  أصالة  املجموعة يف  »فدقّقت  املدقّقني،  الحفظة  عدًدا من 

كانوا  الذين  إىل  ورجعت  حفصة،  عند  محفوظة  بقيت  والتي  بكر،  أيب  عهد  يف 

يعرفون النّص عن ظهر قلب، ومتّت عمليّة التدقيق بحزم، وقد كان رضوريًّا توافق 

الشهادات العتامد أّي آية قد تكون موضوًعا للجدل]]]. لكن جمع القرآن عىل أيّام 

الخليفة عثامن مل يفهمه املسترشق موريس بوكاي جيًّدا؛ ألّن عمله كان منصبًّا عىل 

توجيه الناس عىل قراءة واحدة يجتمع عليها الناس خوفًا من الفتنة، بداًل من أوجه 

القراءات السبعة، فالغاية هنا جمع كلمة املسلمني عىل قراءة واحدة، يف حني كان 

العمل الذي قام به أبو بكر هو جمع القرآن من الصدور، ومام كُتب عىل الرقاع 

والعسب وورق الربدي والحجارة والعظام، وهذا يعني أنّنا بصدد مهّمتني وإن كانتا 

متغايرتني إاّل إنّهام متكاملتان.

لكن بوكاي يذهب إىل أنّه يف عهد عثامن كانت بعض آيات القرآن تصّحح يف 

هذه املرحلة، لكن ينبغي فهم قضيّة التصحيح هنا مبعنيني:

األّول: معنى الناسخ واملنسوخ، فتوجد عدد من اآليات التي نُسخت كتابًة، أو 

حكاًم أو حكاًم وكتابًة، ومن ثّم نفهم أّن التصحيح هنا مبعنى النسخ واملنسوخ.

الثاين: جمع الناس عىل نسخة واحدة كتابة وإمالًء.

ولكن ما الهدف الرئيس من جمع القرآن يف مراحله السابقة؟ 

ال شّك يف أّن الهدف كان الحفاظ عىل القرآن من الضياع، وصونًا له وألصالته، 

فجمُعه كام يقول بعض القدامى يعني حفظه يف الصدور]]]، وقد ظهر ذلك جليًّا 

ملوريس بوكاي، الذي استطاع أن يجيب عىل هذا السؤال؛ حيث يقول: »لقد كان 

انتشار اإلسالم يف السنوات العرش األوىل عقب وفاة الرسول برسعة عجيبة، وبني 

QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies, Volume 2, Issue 1, February 2014.

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص161.

]]]- انظر:  مناهل العرفان، 1/ 193. مباحث يف علوم القرآن، ص65. اتقان الربهان، 1/ 61].
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شعوب تتكلّم أكرث من لغة غري اللغة العربيّة، فكان ال بّد من االحتياط الرضورّي 

يف تناقل النّص، للمحافظة عىل صفائه وأصالته«]]].  

ومن جانبنا نؤكّد عىل أّن عمليّة جمع القرآن كانت دقيقة؛ كونها انبنت عىل 

عّدة مراحل، كّل مرحلة منها مرتبطة بالفتة الزمنيّة التي عايشتها، ومُيكن أن نُقّسم 

هذه املراحل عىل النحو اآليت:

كان  األوىل، حيث  التدوين  مرحلة  وهي  النبّي،  عهد  يف  الوحي  كتابة  مرحلة 

يوجد مجموعة من الكتبة والنّساخ الذين كانوا يكتبون الوحي وهم يتلّقونه من 

النبّي الكريم شفاًها، وقد اختار الرسول عدًدا من الكتبة من أهل الثقة والكفاءة 

تختلف الروايات يف عددهم]]]. وقد كان الرسول مُييل عليهم الوحي فيكتبونه، فإذا 

فرغ الكاتب من الكتابة راجعه عىل النبّي، فإذا كان فيه سقط أقامه، ثمَّ خرج به 

إىل الناس. وهذا يعني أّن هناك مرحلة إمالء تتلوها مرحلة الكتابة، تتلوها مرحلة 

املراجعة، ثمَّ مرحلة النرش واإلذاعة بني الناس.

لقد  بل  الوحي،  كتبة  أّن سيّدنا عيّل بن أيب طالب كان من  وال شّك يف 

كان له دور يف جمع القرآن الكريم، حيث ورد يف بعض املصادر أنّه أّول من جمع 

القرآن الكريم عىل ترتيب نزوله بعد وفاة النبّي ص. وقد ورد يف كتاب اإلتقان أّن 

أبا داوود أخرج يف املصاحف عن طريق ابن سريين قال: قال عيّل: ملّا مات رسول 

الله آليت أاّل آخذ عيلَّ ردايئ إاّل لصالة جمعة حتى أجمع القرآن، فجمعه]]].

الكتاب  لهذا  النبّي صونًا  وفاة  بدأت مع  القرآن  أّن عمليّة جمع  يعني  وهذا 

العظيم، وسواء أكان املقصود بالجمع هنا حفظه مجموًعا يف الصدور، والعكوف 

عىل جمعه فيها أيّاًما، أو جمع رقاعه ولخافه وعسبه، فإنّه وال شّك يؤكّد عىل أّن 

  النبّوة يف جمعه كانت كبرية، ويعّد جهد سيّدنا عيّل  جهود رجال مدرسة 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص161-]16.

]]]- انظر: أحمد أتابك، ملحة تاريخيّة عن جمع القرآن وتدوينه عند املفرّسين واملسترشقني، ص105.

]3]- انظر: اإلتقان يف علوم القرآن، ج1، ص09].
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بواكري هذه  - من  بن كعب  وأيُب  بن مسعود  الله  كعبد  الوحي  كتبة  وغريه من 

الجهود، باعتباره كاتبًا للوحي أّواًل وحاماًل ملاّدته عىل العسب والرقاع وغريهام مام 

كان يكتب عليه يف ذلك الوقت ثانيًا. 

مرحلة جمع القرآن بعد وفاة النبّي يف عهد أيب بكر، وتظهر دقّتها يف أّن جمع 

القرآن كان بعد وفاة النبّي الكريم بستّة أشهر فقط، خاّصة بعد وفاة عدد كبري من 

حفظة القرآن من الصحابة يف حروب الرّدة، فكتبت اآليات عىل الرقاع واللوح والكتف 

والعسب جريد النخل العريض واللخاف الحجارة الرقيقة فقد كان يكتب عليها]]]. 

ومن ثمَّ كانت عمليّة الجمع هذه دقيقة، خاّصة إذا علمنا أنّه أثناء جمع القرآن يف 

مصحف خاّص كان يستلزم مّمن يأيت بآية أن يكون معه شاهدان عليها، إضافة إىل ما 

كان لديهم من آيات مكتوبة عىل الكتف أو الرقاع أو العسب. وهناك مرحلة أخرية 

وهي جمع اآليات وترتيبها كام سمعها من النبّي الكريم، كّل ذلك يف رقاع متساوية؛ 

حتى ميكن وضعها بني لوحني، ومن ثمَّ كان هذا هو املصحف عىل عهد أيب بكر.

فهل يتصّور بعد هذه العمليّة الدقيقة من جمع القرآن وكتابته يف رقاع متساوية 

أّي خطأ من أّي نوع؟! وهل يُعقل أن يكون هناك مجال لنسيان أو ضعف برص أو 

خطأ كام يحاول أن يزعم بيالمي وغريه؟! بالطبع ال؛ ألّن الكتابة عىل عهد الرسول 

مرّت مبراحل من الدقّة، وهي الدقّة التي وجدناها يف جمع املصحف، فكّل ذلك 

يقودنا إىل اليقني من أّن نسخة املصحف كانت مطابقة ملا قرأه النبّي الكريم عىل 

الصحابة وملا أمر بكتابته.

ُجمع القرآن عىل عهد عثامن، وقيل إنّه نُسخ منه سّت نسخ: نسخة البرصة، 

ونسخة  العاّمة،  املدينة  ونسخة  مّكة،  ونسخة  الشام،  ونسخة  الكوفة،  ونسخة 

املدينة الخاّصة التي احتفظ بها الخليفة عثامن. وقد أُرسلت كّل نسخة منها إىل 

يف  إليها  يرجعون  القرآن  من  نسخ  اإلسالمّي  العامل  أنحاء  كّل  يف  ليكون  مكانها؛ 

حفظهم وتالوتهم وعباداتهم.

]1]- انظر: أبو بكر بن أيب داود، املصاحف، تحقيق: محّمد بن عبده، القاهرة، النارش الفاروق الحديثة، الطبعة األول 3]14هـ 

- ]00]، ص48، 53.
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عن رشوط  يختلف  مل  الفتة  تلك  يف  املصحف  جمع  أّن رشوط  يف  نشّك  وال 

جمعه يف فتة الخليفة عثامن، بل لقد وصل األمر إىل إرسال إمام عدل ضابط مع 

كّل نسخة ُمرسلة إىل األمصار؛ بحيث تكون مهّمته قراءة املصحف للناس القراءة 

املوافقة ملا كانت عليها قراءة النبّي الكريم، فكان زيد بن ثابت مع نسخة املدينة، 

وعبد الله بن السائب مع النسخة املّكيّة، واملغرية بن شهاب مع الشاميّة، وأبو عبد 

الرحمن السلمّي مع الكوفيّة، وعامر بن عبد قيس مع البرصيّة. وهذا من األمور 

الدالّة عىل الدقّة يف الكتابة والقراءة والتهجئة.

وهذا املصحف الجامع الذي أخذ الصّك الرسمّي لجمعه يتميّز عن املصاحف 

الله بن مسعود وأيُب بن كعب وغريهام؛ كون املصاحف  الفرديّة كمصحف عبد 

الفرديّة كانت مقترصة عىل ما كان يحفظه الصحايّب فقط، فضاًل عاّم كان يتضّمنه 

وفاة  »بعد  قائاًل:  الفكرة  هذه  عىل  بوكاي  ويؤكّد  وأدعية.  للقرآن  تفسريات  من 

ا عن موطنه األصيّل، وبني شعوٍب مل  النبّي انترش اإلسالم برسعة هائلة وبعيًدا جدًّ

يكن يعرف معظمهم اللغة العربيّة، واتخذت االحتياطات االستثنائيّة يك ال يتعرّض 

النّص القرآيّن إىل أّي شائبة يف هذا االنتشار، فقد أرسل الخليفة عثامن مناذج من 

النّص األصيّل بعد تنقيحه ومراجعته إىل املراكز الرئيسة يف اإلمرباطوريّة اإلسالميّة 

الشاسعة«]]]. ثّم يزيد بوكاي األمر تأكيًدا عندما يقول: »وكانت ملا تزل نسخ عنه 

محفوظة اليوم شبه كاملة مثاًل يف طشقند االتحاد السوفيايتّ ويف اسطنبول، ووجدت 

الهجريّة مامثلة ومطابقة مع أقدم  القرون األوىل  تاريخها إىل  كذلك أجزاء يعود 

املخطوطات، وجميع النسخ الحديثة هي نسخ أمينة لألصليّة، ومل تجِر أّي إعادة 

للقرآن بشكل يُحِدث أّي تحريف للنّص األصيّل عرب القرون«]]]. 

وهذا يعني أّن الشّك ال ميكن أن يتطرّق إىل كلمة واحدة وردت يف القرآن؛ ألنّها 

خضعت لعمليّة منظّمة من اإلمالء والتدقيق واملراجعة التي يستحيل معها وجود 

أّي نوع من الخطأ أو السهو أو النسيان؛ ألّن هذه العمليّة كانت كفيلة بالقضاء 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص176.

]]]- م.ن، ص176.
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عىل ما يزعمه املسترشقون ومن سار عىل نهجهم ومتّسك بآرائهم. ومن ثّم فقد 

أصدر بوكاي حكمه بناًء عىل املعطيات السابقة قائاًل: »كّل هذه املواد التي رُتبت 

يف حياته بشكل سور، وُجمعت بعد وفاته حوايل عام 3]6 ميالديّة يف كتاب واحد 

ُسّمي بالقرآن. هذا الكتاب الذي يحتوي عىل كالم الله دون أن يكون لإلنسان دخل 

فيه، وأّن املخطوطات يف العرص األّول اإلسالمّي تثبت رشعيّة النّص الحايّل وصحته، 

والعنرص الثاين الذي يؤكّد هذه الصّحة هو حفظه عن ظهر قلب، والذي ملّا يزل 

معمواًل به منذ عهد النبّي«]]].

ثانًيا: محاولة تصحيح نظرة الغرب لإلسالم

ال شّك أّن الكثري من الكتابات الغربيّة كانت تتحامل عىل القرآن بصورة كبرية؛ 

ا، كتعبري عن مراحل  انتصاًرا للمعتقد أو جهاًل باإلسالم أو خوفًا مام يدعونه عدوًّ

الرصاع التي مّر بها الرشق والغرب. وبالنظر إىل األخري فقد كان الغرب ينظر إىل 

من  تجعل  التي  الغربيّة  الكتابات  سبيل  يكن  »ومل  للرش،  أنّه محور  اإلسالم عىل 

اإلسالم وأّمته وحضارته وعامله عدوَّ الغرب الحايّل واملستقبيّل الذي ميثّل إمرباطوريّة 

الرّش بعد زوال املعسكر الشيوّعي إاّل تجسيًدا ألحد أبعاد ذلك الرصاع الضاري«]]].

ارتكز بوكاي يف قراءته العلميّة عىل قضيّة تصحيح نظرة الغرب لإلسالم، ملا القاه 

من فهمهم الخاطئ لإلسالم، وقد تبنّي له ذلك بعد اتصاله املبارش بالقرآن والثقافة 

العربيّة التي مّكنته من وضعه أمام الصورة الصحيحة لإلسالم والقرآن. وتعّد قضيّة 

»ولعّل هذا  والغرب،  الرشق  بني  الجسور  مّد  اتجاه  النظرة سريًا يف  تلك  تصحيح 

االرتباط الوثيق يف عقله ووجدانه بني الرشق والغرب كان الباعث له عىل أن يكون 

عموًما  الغرب  بني  تصّدعت  التي  الجسور  ترميم  أو  بناء  هو  الشخيّص  مرشوعه 

وفرنسا خصوًصا، وبني الرشق العريّب اإلسالمّي«]]].

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص175.

]]]- عبد الرايض عبد املحسن، الغارة التنصرييّة عىل القرآن، السعوديّة، النارش مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، ص].

]3]- محّمد الرشقاوي، مرجع سابق، ص16.
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لكن بوكاي ما كان له أن يصل إىل التصّور الحقيقّي لهام دون أمرين:

األّول: عالقته املبارشة بواقع املسلمني ومعايشته لهم، فقد أُعطيت له باعتافه 

الصورة  عن خطأ  له  التي كشفت  السعوديّة  العربيّة  اململكة  يف  التقدير  عنارص 

املنقولة يف الذهنيّة الغربيّة عنه مبا تحمله من أحكام عاّمة مزيّفة]]]. 

الثاين: تعلّمه اللغة العربيّة، فلقد أدرك أّن الذي يستطيع من خالله أن يوضح 

له صورة اإلسالم والقرآن حقيقة إمّنا هو اللغة العربيّة، ومن ثّم فلقد أحّس بالحاجة 

امللّحة لتعلّم اللغة العربيّة التي مل يكن له بها سابق معرفة، وهذه الخطوة كانت 

رضوريّة؛ حيث إنّه كان يريد التعامل مع دين مجهول بالنسبة له، والذي سوف 

يزيل هذا الجهل عنده هو تعلّم اللغة العربيّة. 

ولعّل ما وجده بوكاي من إشارات علميّة يف القرآن الكريم السبب الذي جعله 

يندهش؛ إذ قارن بني ما تقّدمه نصوص القرآن، وما يذيعه الغرب من افتاءات، 

ومن ثّم كانت دراسته جديدة من نوعها، فيها مواجهة رصيحة مع الذات. »إّن من 

ال يدرك بلياقة ما هو القرآن بالنسبة للكتاب املقّدس، ومن ال يعرف الظروف التي 

سادت إبّان إبالغه إىل الناس، ال يسعه إاّل أن يُدهش أمام املكانة التي سيجدها 

معطاة للنص القرآيّن يف هذه الدراسة. وذلك يفرّس من واقع أّن معظم الغربينّي 

قد ُغذوا بأفكار خاطئة عن اإلسالم وعن القرآن الكريم، كام كان الحال بالنسبة يل 

شخصيًّا خالل فتة طويلة من حيايت، ومثّة حوادث محّددة بوسعها أن تعطي فكرة 

عن املعلومات الخاطئة التي كانت منترشة«]]]. 

وقد سعى املسترشق موريس بوكاي إىل تصحيح نظرة الغرب لإلسالم من خالل 

ثالثة محاور نجح فيها إىل حّد بعيد، وهي:

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص148.

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، املكتبة العلميّة، بدون تاريخ، ص170.
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املحور األّول: رّد الشبه املثارة عىل القرآن واإلسالم يف الغرب.

املحور الثاين: التكيز عىل وثيقة الفاتيكان ودعوات الحوار فيها.

املحور الثالث: التكيز عىل املضامني الدالة عىل مصدريّة القرآن اإللهيّة.

1- رّد الشبه املثارة عىل القرآن واإلسالم عاّمة يف الغرب

ميكن القول إّن من ضمن املرتكزات التي ارتكز إليها بوكاي يف قراءته العلميّة 

فيها  نظرة  الغرب لإلسالم  نظرة  كانت  فقد  الغرب لإلسالم،  نظرة  للقرآن تصحيح 

الكثري من االتهام]]]، وال نشّك يف أّن السبب الرئيس يف ترسيخ هذه النظرة أقالم 

بعض الغربيّني الذين ولّوا وجوههم وهم بصدد دراساتهم للقرآن خاّصة واإلسالم 

عاّمة شطر التعّصب البغيض للعقيدة التي كانوا يدينون بها، بداًل من توليته شطر 

الغربينّي،  العلم وال يشء غريه، فكان ما خطّته أقالمهم تشويًها لإلسالم يف عقول 

الذين ال يزال السواد األعظم منهم يحملون أفكاًرا سلبيّة عنه. لكن هذه األفكار 

السلبيّة هي ما ُريّب النشؤ والشبان عليها، وهذا ما أكّده بوكاي بقوله: »فقد علّموين 

إبّان شبايب دامئًا بأّن محّمًدا كان مؤلِّف القرآن الكريم، وأذكر التجامت الفرنسيّة 

للكتاب املعروضة مع هذه اإلشارة، وعلّموين أيًضا بأّن مؤلِّف القرآن الكريم مل يكن 

عليه سوى الكتابة بطريقة مختلفة نسبيًّا للروايات املستخرجة من الكتاب املقّدس 

أّسسه  قد  كان  مبادئ ونظام دين جديد  إعالن  إضافة وحذف، مع  مع عمليات 

بنفسه«]]]. هذا يعني أنّهم حّملوا القرآن أحكاًما مسبقة، ال متّت إىل الواقع بصلة، 

عىل الرغم من أنّهم رمبا مل يقرأوا القرآن يف تلك الفتة، وبثّوها يف عقول األجيال 

املتعاقبة، حتى شبّت هذه العقول عىل ما شبّت عليه من النظرة املتدنيّة للقرآن 

خاّصة واإلسالم عاّمة. 

أن  بوكاي  إليها  أشار  التي  التعّصبيّة  الغربيّة  النظرة  تلك  عىل  تدلياًل  ويكفي 

نعلم أّن الكثري من التجامت الغربيّة للقرآن خاّصة يف بواكريها األوىل انبنت عىل 

]1]- للمزيد حول هذا األمر انظر: عبد الرايض عبد املحسن، الغارة التنصرييّة عىل القرآن، ص]-5 وما بعدها.

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، املكتبة العلميّة، بدون تاريخ، ص170.
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يف  متّت  الكريم  القرآن  لتجمة  محاولة  أّول  أّن  نتعّجب  ال  »ولهذا  النظرة؛  هذه 

 Peter the املبّجل بطرس  الراهب  فقام  أنفسهم،  الدين  رجال  يد  أسبانيا، وعىل 

يف  وذلك  الكريم،  القرآن  عن  الغريّب  الجهل  إلزاحة  األوىل  Venerable باملحاولة 

القرن الثاين عرش، بهدف إعالم املسيحينّي الغربيّني باإلسالم، كمحاولة يف مساعدة 

اإلرساليّات التي ذهبت إلعادة تنصري األهايل يف األرايض التي أعيدت للمسيحيّة، 

وهذا عند زيارته لبعض األديرة األسبانيّة يف عامي 1141 و]114«]]].

املقّدس  الكتاب  وترجمة  الكريم،  القرآن  لدراسة  خطّة  بإعداد  »قام  إنّه  بل 

للمسلمني، وبرغم ادعائه أنّه مل يغري شيئًا من املعنى إاّل ليك يوضح النّص، إاّل أّنه 

من  وأضاف  السور،  ترتيب  وأعاد  التجمة،  وأخطأ يف  بأكملها،  أجزاء  بحذف  قام 

لها وال  نتائج ال وجود  املنفصلة ويصلها ببعضها، واستخلص  السور  عنده ليرشح 

صلة بينها وبني القرآن الكريم البتّة«]]].

لقد كان بوكاي يدرك أّن أّي عرض غري أمني عن أصل النّص القرآيّن يؤّدي مبارشة 

إىل فرضيّة غري صحيحة بوجود أخطاء يف القرآن بالقياس إىل ما وجدوه من أخطاء يف 

الكتاب املقّدس، فقاسوا هذا عىل ذاك. »إّن طريقة كهذه للتصّور مبا كان وسيكون 

مدركني  كّنا  إذا  أنّنا  غري  مسبًقا،  معقول  كأنّه  يبدو  أن  ميكن  القرآيّن  النّص  عليه 

ومنصفني نتصّور بأّن هذا ينايف الحقيقة بشكل مطلق«]]]. وهذا ما دلّل عليه بوكاي 

بالفعل من خالل كتابيه: التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، وأصل اإلنسان بني العلم 

والكتب السامويّة. حيث إنّهام يزخران باألدلّة التي تثبت صّحة وجهة نظره، وخطأ 

ما كان يذهب إليه قومه يف الغرب.

ويؤكّد بوكاي عىل أّن اإلسالم واحد من األديان التوحيديّة الثالثة؛ إذ إّن كّل هذه 

]1]- عيل عفيفي عيل غازي، موقف الغرب من القرآن الكريم، مجلة فكر الثقافيّة، مقال منشور بتاريخ 15/ ]/ 016]م عىل 

الرابط التايل:

https://www.fikrmag.com/article_details.php?article_id=282

]]]- عيل عفيفي عيل غازي، املرجع السابق.

]3]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ص]17.
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الركيزة  تعّد  املقّدسة، والتي  النصوص والكتب  األديان متلك مجموعة خاّصة من 

لكّل مؤمن بها، سواء أكان يهوديًّا أو مسيحيًّا أو مسلاًم، وينظر املسترشق الفرنيس 

موريس بوكاي إىل هذه الكتب عىل أنّها متثّل صورة ماّديّة لوحٍي إلهيٍّ مبارش، أو 

وحٍي إلهيٍّ غري مبارش، والصورة األوىل متثّلها صحف إبراهيم وتوراة موىس اللّذين 

عليه  سيدنا عيىس  فيمثّلها  الثانية  الصورة  أّما  الله]]]،  عن  واألحكام  األوامر  تلّقيا 

السالم وحي الله وكلمته، وسيّدنا  عن طريق أمني الوحي جربيل]]]. 

ورغم ذلك يظّل موقف الغرب من اإلسالم هو موقف الرفض، فقد كان املوقف 

الغريّب تجاه العرب واإلسالم أكرث عداًء، فقد بدأ الغرب يرّدد الكثري من اتّهاماته 

السابقة لإلسالم وألتباعه بشكل أكرث رضاوة من ذي قبل]]].

جانب  ومن  وعلميّة،  عقليّة  جوانب:  عدة  من  املوقف  هذا  بوكاي  فّند  وقد 

والعلم  فالعقل  الجوانب.  التعبري عن هذه  كّل  ًا  معربٍّ كتابه  ويعّد  األديان،  تاريخ 

واإلنجيل  التوراة  يضع  األديان  وتاريخ  القرآن-  يف  العلميّة  اإلشارات  أثبت  -الذي 

املكتوبة  الكتب  سلسلة  يف  والقرآن  برشّي-  تدّخل  أّي  من  الخاليني  -الصحيحني 

أّن  لذا يقول: »بيد  القرآن؛  الغريّب من  املوقف  استوقفه  بوكاي  بها، لكن  املوحى 

هذا األمر وإن كان مقبواًل لدى املسلمني مبدئيًّا، فهو لدى مؤمني بالدنا الغربيّة 

املتأثّرين باليهوديّة-املسيحيّة املسيطرة غري مقبول، بل يرفضون إعطاء القرآن سمة 

الكتاب املوحى به«]]]. 

لكن ما تفسري بوكاي لهذا املوقف؟ 

لعلّنا نلتمس اإلجابة عىل هذا السؤال يف عبارة واحدة وهي: أّن أتباع الدين 

السابق يرفضون الدين الالحق، وهذا ما ميكن أن نلتمسه يف عالقة األديان ببعضها، 

فاليهوديّة ترفض االعتاف باملسيحيّة األحدث زمًنا منها، واملسيحيّة ترفض اإلسالم 

]1]- مناقشة بوكاي يف هذه الفكرة عن طبيعة الوحي املتّصل بإبراهيم وموىس.

]]]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص]1.

]3]- عيل عفيفي عيل غازي، مرجع سابق.

]4]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص13.
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األحدث زمًنا منها. ولعّل هذا هو ما انتهى إليه بوكاي، فهو يضع القرآن يف حيّز 

هذه العالقة من تاريخ األديان؛ استناًدا إىل أّن املواقف املتّخذة من أتباع دين ما 

تجاه اآلخرين فيام يخّص الكتب املقّدسة توضح ذلك، مستدالًّ عىل ذلك بأمرين 

ال ثالث لهام:

األّول: أّن اليهوديّة ال تعتف بأّي وحي جاء بعد وحيها. 

األناجيل،  وكاتبي  عيىس  بعد  جاء  وحي  بأّي  املسيحيّة  اعتاف  عدم  الثاين: 

العربيّة وزادت  التوراة  بالقرآن، فإذا كانت املسيحيّة قد تبّنت  وبالتايل ال تعتف 

بعض اإلضافات عليها، إاّل أنّها مل تقبل كّل الكتابات املنشورة لتعريف الناس برسالة 

سيّدنا عيىس، ومل تحتفظ من العهد الجديد إاّل بعدد محدود من الكتابات، أهّمها 

األناجيل األربعة القانونيّة كام يقول بوكاي، ومل تعتف بيشء بعدها، أعني القرآن]]]. 

لقد كان بوكاي مؤمًنا أّن ذلك الرفض مبنيٌّ يف أحد جوانبه عىل الصورة الخاطئة 

عن اإلسالم يف أذهان الغرب، ولوال هذه الصورة يف نظره لتغرّي الكثري، بل إنّه عّدد 

بعض مظاهر احتام اإلسالم لألديان األخرى، منها: 

أّن الوحي الذي نزل بعد ستّة قرون من املسيح عليه السالم احتفظ بالعديد 	 

من تعاليم التوراة واإلنجيل باعتبار املصدريّة، وأكرثَ من ذكرهام كونها كتبًا 

سامويّة من لدن رّب العاملني.

أّن اإلسالم فرض عىل كّل مسلم اإلميان بالكتب السابقة.	 

إبراز املكانة الالئقة لرسل الله تعاىل كنوح وإبراهيم وموىس وعيىس، التي 	 

شغلوها يف تاريخ الوحي.

وضع سيّدنا عيىس يف مقام مرموق، بدًءا من إظهار والدته كحدٍث معجز 	 

ا، وانتهاًء بإطالق اسم  كام يف اإلنجيل، ومروًرا بتكريم والدته تكرميًا خاصًّ

والدته عىل سورة من سور القرآن وهي سورة مريم.

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص13.
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وهذه املظاهر قليل من كثري؛ إذ املتأّمل يف القرآن الكريم خاّصة يجد احتاًما 

ال مثيل له للكتب السامويّة السابقة: الصحف والزبور والتوراة واإلنجيل، وتبجياًل 

ال مثيل له يف األديان األخرى لرسل الله تعاىل، وهذا إمّنا يدّل عىل مقدار ما يحمله 

ما  مقدار  ما  وعىل  معتقده،  كان  أيًّا  اآلخر  مع  التواصل  وسائل  من  الدين  هذا 

يحتويه من اعتاف به.

وهذا ما كان يستدعي اندهاش بوكاي، ومن ثّم مل يكن أمامه إاّل االعتاف بأّن 

هذه التعاليم اإلسالميّة السامية مجهولة عىل العموم يف بالده الغربيّة، لكن يلقي 

باللوم يف ذلك عىل عمليّة تلقني أجيال كاملة والتجهيل املتعّمد ضّد اإلسالم من 

قبل الغرب، يقول بوكاي: »لكن رسعان ما يزول ذلك إذا ذكرنا الطريقة التي لّقن 

بها العديد من األجيال قضايا اإلنسانيّة الدينيّة، والجهالة التي تركوا فيها تجاه كّل 

ما يخص اإلسالم«]]]. 

هذا يعني أنّه توجد عمليّة مقصودة من أجل تشويه صورة اإلسالم يف الغرب، 

وقد التمس بوكاي أّول مظاهر هذا التشويه يف إطالق تسميات الدين املحّمدّي 

يف  الخاطئ  االعتقاد  غرس  بهدف  أيّامنا هذه]]]،  حتى  اإلسالم  عىل  املحّمدينّي  أو 

األذهان بأنّه عقائد منترشة بفعل اإلنسان، وليست لها عالقة بالله. كام التمس ثاين 

اإلسالم  يهتّمون مبقوالت  املعارصين ممن  املثّقفني  أفعال  املظاهر يف بعض  هذه 

»إنّهم  اإلسالمّي،  الوحي  عن  يتساءلون  وال  والسياسيّة،  واالجتامعيّة  الفلسفيّة 

يطرحون -كقاعدة ثابتة- استناد محّمد عىل ما سبقه ليبعدوا بهذه الطريقة عن 

الذهن كّل اتصال له مبسألة الوحي بالذات«]]]. وهذا ما أكّده بعض املهتّمني قائاًل: 

»يف الوقت الذي كان فيه منهج القياس أحد األمور املسيطرة عىل عقول املفكّرين 

املسيحّيني مّمن حاولوا فهم اإلسالم، فبم أّن املسيح كان أساس العقيدة املسيحّية، 

فقد افرتض خطأ أّن ملحّمد يف اإلسالم ما للمسيح يف املسيحّية، ومن هنا كانت 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص14.

]]]- انظر: يف نقد ادعاءات الغرب حول هذه القضيّة وغريها شوقي أبو خليل، اإلسالم يف قفص االتهام، طبعة دار الفكر، 006]م.

]3]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص14.
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أكرب  الخاطئ  االعتقاد  لهذا  كان  لقد  املحّمديّة،  بلفظ  لإلسالم  الخاطئة  التسمية 

األثر يف تكوين حلقة مل يكن ألّي عنارص خارجّية مهم بلغ تصّورها أن تخرتقها، 

تصّورات  أّي  يعّد  وال  األركان،  مكتمل  اإلسالم  عن  املسيحّي  املفهوم  كان  حيث 

مغايرة، ومل تسع أوروبا لتصوير اإلسالم عىل حقيقته، بل صّورته كم بدا ملسيحّيي 

العصور الوسطى«]]].

ومل يكن الوضع يقف عن مجرد التشويه، بل تجاوزه إىل نوع من االزدراء، ومن 

ثّم وجدناه يتساءل: أّي ازدراء مل يجابه به املسلمون يف بعض األوساط املسيحيّة؟! 

لقد ملس ذلك باعتافه عندما حاول ُعقد حوار للمقابلة بني نصوص توراتيّة ونصوص 

قرآنيّة يف موضوع واحد، لكّنه الحظ باعتافه أيًضا الرفض املبديّئ ملّجرد اعتبار ما 

يتضّمنه القرآن يف املوضوع املطروح، كام لو كان االستشهاد بالقرآن مبثابة انتامء 

إىل الشيطان]]]. 

2- الرتكيز عىل وثيقة الفاتيكان ودعوات الحوار فيها

لكن بوكاي مل يكن ليقف عند حدود نقد املواقف الغربيّة، بل إنّه عندما كان 

إليها  يشري  فإنّه  والفينة،  الفينة  بني  تظهر  قد  التي  اإليجابّية  املواقف  بعض  يرى 

ويعضدها ويربزها يف مكانها. ومن هنا فقد وقف عند بعض الجوانب اإليجابيّة 

التي خرجت من بعض املؤّسسات الكنسيّة الرسميّة، فبوكاي يشري إىل تغيري جذرّي 

يف أيّامنا عىل أعىل مستوى يف العامل اإلسالمّي، من تلك املواقف تلك الوثيقة التي 

صدرت عن أمانة رس الفاتيكان والتي ُوزعت فيام بعد عىل املجمع الفاتيكايّن الثاين 

لغري املسيحيّني، وتضّمنت توجيهات للحوار بني املسيحيّني واملسلمني، والتي تشهد 

من وجهة نظر املسترشق بوكاي بعمق التغيري يف املواقف الرسميّة]]]. وميكن أن 

]1]- عيل عفيفي عيل غازي، مرجع سابق.

]]]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص14.

]3]- وقد استقى بوكاي هذه املحاور من وثائق املجمع الفاتيكايّن الثاين:

انظر: الدستور العقائدّي – املجمع الفاتيكايّن الثاين، الصادر يف 1] نوفمرب 1964م، البند السادس عرش.

انظر: وثائق املجمع الفاتيكايّن الثاين - دستور عقائدي »نور األمم« 16، ص337-336.

انظر: وثائق املجمع الفاتيكايّن الثاين - ترصيح عن عالقات الكنيسة مع الديانات غري املسيحيّة ص471، 473.
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نفرّس حكمه هنا ونفهمه يف قوله: »وبعد أن دعت هذه الوثيقة إىل تنحية الصورة 

البالية املوروثة عن املايض أو املشّوهة ببعض األوهام واالفتاءات التي كانت لدى 

املسيحيّني عن اإلسالم، فقد أرصّت عىل االعتاف بأخطاء املايض وانحرافاته، التي 

اقتفها الغرب ذو النشأة املسيحيّة بحّق املسلمني«]]]. 

اإلسالم  عن  الخاطئة  املسيحينّي  مفاهيم  تنتقد  »إنّها  بل  فحسب،  هذا  ليس 

باملفاجأة  وتذكّر  بالله،  اإلميان  وحدانيّة  عىل  وتلّح  وتعّصبه،  بالترشيع  ومتّسكه 

العظيمة التي أدهش بها الكاردينال كوننغ سامعيه يف املحارضة التي ألقاها سنة 

رّس  أمانة  بتوجيهات  تذكّر  األفكار، كام  أعلن هذه  األزهر حني  1969 يف جامعة 

الفاتيكان سنة 1967 التي دعت املسيحيّني إىل تهنئة املسلمني بانتهاء صيام رمضان 

وأقرّت بأنّه قيمة دينيّة أصيلة«]]].    

هذه  وانتشار  ذيوع  عدم  يرجع  كان  بوكاي  أّن  السطور  بني  من  نفهم  ورمبا 

املواقف املعتدلة الصادرة من أماكن رسميّة مسيحيّة إىل عدم تجاوب وسائل اإلعالم 

معها؛ ورمبا هو ال يدري ملاذا؛ لذا يقول مستغربًا: »ولكن كم كان قلياًل عدد الذين 

أخطروا بهذه الوقائع املهّمة التي تعاقبت يف العامل الغريّب؛ حيث ال تعوزه وسائل 

النرش واإلعالن والطباعة واإلذاعة والتليفزيون! فالصحف مل تفسح إاّل القليل من 

صفحاتها للزيارة الرسميّة التي قام بها يف الرابع والعرشين من نيسان سنة 1974 

لفيصل ملك  املسيحيّني  لغري  بنيدويل  الكاردينال  الفاتيكان  رّس  أمانة  رئيس غرفة 

من  والعرشين  الخامس  يف  لوموند  عنها صحيفة  أعلنت  كام  السعوديّة،  العربيّة 

نيسان سنة 1974 يف بضعة أسطر«]]].  

وميكن القول إّن بوكاي قد عّول عىل هذه الوثيقة باعتبارها خطوة رائدة تجاه 

تصحيح نظرة حول اإلسالم وصواًل إىل نوع من تصفية األجواء كبداية لتواصل من 

انظر: وثائق املجمع الفاتيكايّن الثاين - الدستور الرعوي رقم ]]، ص58.

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص15.

]]]- م.ن، ص15.

]3]- م.ن، ص15.
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نوع جديد قائم عىل االحتام املتبادل. لقد كان لدى بوكاي أمل يف تحقيق االلتقاء 

عىل  منطوية  قبل  من  كانت  كام  تعد  مل  ألنّها  والتسامح؛  والتواصل  األديان  بني 

نفسها، »بل إّن كثريًا منها يحاول أن يحّقق إدراكًا مشتكًا وتفكريًا واحًدا، وكيف ال 

نتأثّر عندما نجد يف أعىل مستويات الكهنوتيّة املسيحيّة الكاثوليكيّة َمن يسعى إىل 

تثبيت اللقاء مع املسلمني ويحاول محاربة سوء الفهم، ويجتهد يف تعديل الرؤية 

غري الصحيحة، املنترشة عن اإلسالم«]]].

وخمسون صفحة،  مئة  قوامها  كان  التي  الفاتيكان  وثيقة  إىل  يشري  هنا  وهو 

تهدف إىل تصحيح النظرة حول اإلسالم من خالل تفنيد بعض املزاعم املثارة حوله، 

وتعرض جزًءا من حقيقته. فالوثيقة متثّل مراجعة ملوقف الكنيسة واملسيحيّني من 

اإلسالم واملسلمني، والتي من أهّم مالمحها الرئيسة التي ذكرها بوكاي:

التخيّل عن الصورة الباهتة تجاه اإلسالم.	 

عاّمة 	  واإلسالم  القرآن  تصف  التي  واالفتاءات  واألباطيل  املزاعم  عن  الكّف 

بالجرب أو بأنّه دين الخوف أو بالدين الخايل من النظام األخالقّي.

االعتاف باألعامل املشينة التي قام بها الغرب ضّد اإلسالم.	 

الدعوة إىل التسامح والتواصل.	 

كوسيلة 	  الجهاد  لقضيّة  الغربيّني  كوصف  الخاطئة  املفاهيم  بعض  تصحيح   

لنرش السالم والدفاع عن النفس يف القرآن والسّنة خطأً بأنّه الحرب املقّدسة]]].

كان املسترشق بوكاي معجبًا بتلك الوثيقة -حتى أنّه من شّدة إعجابه مل يقف 

عىل بعض املآخذ فيها فيام يتعلّق مبفهوم الله يف الديانتني وغريها- حتى أنّه وصفها 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص140.

]]]- وقد استقى بوكاي هذه املحاور من وثائق املجمع الفاتيكايّن الثاين:

انظر: الدستور العقائدّي - املجمع الفاتيكايّن الثاين، الصادر يف 1] نوفمرب 1964م، البند السادس عرش.

انظر: وثائق املجمع الفاتيكايّن الثاين - دستور عقائدي »نور األمم« 16، ص337-336.

انظر: وثائق املجمع الفاتيكايّن الثاين - ترصيح عن عالقات الكنيسة مع الديانات غري املسيحيّة، ص471، 473.

انظر: وثائق املجمع الفاتيكايّن الثاين - الدستور الرعوي رقم ]]، ص58.
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بكونها مظهر صدق وفكر منفتح يتناقض متاًما مع املواقف السابقة، ومن ثّم ينظر 

ذلك  املسيحيّة،  املؤّسسات  أكرب  ِقبل  من  اإلسالم  عن  دفاع  أنّها  عىل  الوثيقة  إىل 

الدفاع الذي يدهش عنده املعارصين من أتباع األديان الثالثة، لكّنه يتساءل بحزم 

تنبّهوا إىل هذه  الذين  الغربينّي  أولئك  قائاًل: » ولكن كم هو عدد  ورمبا استنكار 

املواقف الجديدة التي اتخذتها سلطات الكنيسة الكاثوليكيّة العليا«]]].

وكان من ضمن ما جاء يف وثائق املجمع الفاتيكايّن الثاين النّص التايل: »روابط 

الكنيسة مع غري املسيحيّني: أّما الذين مل يقبلوا اإلنجيل بعد، فإنّهم متّجهون نحو 

العهود  أُعطى  الذي  اليهودّي  الشعب  ذلك  وأّولهم  بطرق مختلفة]]]،  الله  شعب 

املختار  الشعب  ذلك   5  ،4  :9 رو  الجسد  منه املسيح بحسب  وكان  واملواعيد 

املحبوب من أجل اآلباء؛ ألّن مواهب الله ودعوته هي بال ندامة رو 11: 8]، 9]، 

وتدبري الخالص يشمل الذين يعتفون بالخالق أيًضا، ويف طليعتهم املسلمون الذين 

يعلنون متّسكهم بإميان إبراهيم، ويعبدون معنا اإلله األوحد الرحيم الذي سيدين 

البرش يف اليوم األخري«]]].

بل إّن بوكاي كان يرى فيام يبدو أّن هناك محاوالت تقارب وتواصل من قبل 

الغربيّة مع اإلسالم من أجل رأب الصدع الذي أحدثته رصاعات املايض  الكنيسة 

وأدرانه، ومن ثّم فقد عّدد هذه املحاوالت يف اآليت]]]:

األوىل: ما قام به رئيس غرفة أمانة رّس الفاتيكان من زيارة امللك فيصل كام 

البابا بول السادس، والتي كان فحواها  سبق أن أرشنا، والتي حملت رسالة من 

واحًدا  إلًها  يعبدان  اللذين  واملسيحّي  اإلسالمّي  العاملني  بتوحيد  العميق  اإلميان 

عىل حّد وصفه.

ترشين  ففي  أشهر،  بستّة  السابقة  املحاولة  تلت  التي  املحاولة  وهي  الثانية: 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص140.

]]]- راجع القّديس توما املجموعة الالهوتيّة الجزء الثالث السؤال الثامن البند الثالث اإلجابة عىل السؤل األّول.

]3]- الدستور العقائدّي - املجمع الفاتيكاين الثاين، الصادر يف 1] نوفمرب 1964م، البند السادس عرش.

]4]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص16-15.
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البابا رسميًّا كبار علامء الجزيرة العربيّة السعوديّة يف  األول عام 1974م استقبل 

حقوق  عن  واملسيحيّني  املسلمني  بني  لحوار  وقتها  الفرصة  وسنحت  الفاتيكان، 

اإلنسان الثقافيّة يف العامل.

الثالثة: استقبال املجلس املسكويّن لكنائس جنيف علامء الجزيرة العربيّة، كام 

استقبلهم املطران إِلِْشْنَجر أسقف استاسبورج، ودعاهم إىل إقامة صالة الظهر يف 

الكاتدرائيّة أمامه. 

ممثّلًة  املسيحيّة  بني  بوكاي  يريده  كان  الذي  اللقاء  هذا  من  الهدف  ولعّل 

كّون  الذي  املنحرف  املاّدّي  التيّار  مواجهة  هو  بالقرآن،  ممثاًّل  واإلسالم  باإلنجيل، 

اتجاًها إلحاديًّا يخشاه بوكاي ذاته عىل أهل األديان عاّمة. ونحن ال نشّك يف أّن هذا 

التيّار أو ذاك االتجاه كان نتيجة لسلطة الكنيسة يف الغرب. 

لكن هل استطاعت هذه املواقف من الكنيسة أن تغرّي شيئًا من تلك الصورة 

التي تكاد تكون قد انطبعت يف مسيحيّي الغرب عن اإلسالم؟ ال نظّن أنّها غرّيت 

كثريًا؛ بل نعّدها مجرّد أقاويل قيلت يف الغرف املغلقة واملجامع املنعزلة، بل إنّها ال 

تعدو كونها يف كثري من األحيان مجرّد أحاديث يتطلّبها بروتوكول الجلسة، بدليل 

أّن بوكاي ذاته يعتف أّن التجهيل املتعّمد لإلسالم ال زال يف تلك الفتة التي عايشها، 

قبيل  من  أواًل  كانت  واملحاوالت  املواقف  هذه  كون  عىل  أيًضا  أكّد  أنّه  وبدليل 

املظاهر، وثانيًا كانت مجهولة للكثريين، وهذا ما أكده بقوله: »ولنئ كان األمر قد 

العظيم.  الدينّي  تقدير معناه  قبيل  أكرث منه من  املظاهرة  قبيل  أعلن عنه فمن 

وأجابوا  املظاهر  الذين سألتهم عن هذه  أولئك  قالئل  كانوا  فقد  كّل حال  وعىل 

بأنّهم علموا بها«]]].  

ونحن بدورنا نرى أّن الغرب ال زال إىل اآلن يسبح يف بحر من غاممات التشويه 

واالزدراء ضد اإلسالم، ومل تنفع معها تلك املحاوالت القليلة يف تغيري تلك النظرة؛ 

ألنّه كام قلت سابًقا كان يغلب عليها املظاهر أكرث من غلبة الجوهر، بدليل أنّها 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص16.
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مل تتناول القضايا الرئيسة، وإمّنا تناولت قضايا مثل التواصل والتسامح، وهذا يشء 

جيّد ال غبار عليه، لكن تناول قضايا مثل: قضيّة العلم والدين التي تناولها بوكاي، 

القضايا مل تكن عىل  وقضيّة مصدريّة الكتب املقّدسة املوجود اآلن وغريهام من 

لها  كان  ورمبا  أكرث،  ليس  بروتوكوليّة  بصدد مظاهر  أنّنا  يعني  ما  النقاش،  طاولة 

أهدافها غري املعلنة عىل الصعيد السيايّس أو الصعيد الدينّي.  

التي أرادها املسترشق بوكاي من الغرب  التصحيح  أّن عمليّة  إذن هذا يعني 

تجاه اإلسالم تستلزم يف املقام األّول ما ميكن أن نسّميه عمليّة الصدمة، ونقصد بها 

وقفوا  فإذا  املقّدسة،  النصوص  تظهرها  التي  التناقضات  نحو  بقّوة  الغرب  توجيه 

عىل هذه التناقضات فإّن الحديث عن اتّهام اإلسالم عندها سيكون ال أساس له من 

الصّحة. وكأنّه يريس مبدأً مهامًّ مؤّداه: قبل أن تتّهم غريك بالهرطقة انظر إىل نفسك 

أّواًل، فقد تكون أنت زعيم الهراطقة. 

إىل  بالنسبة  كان  »فلقد  بوكاي:  يقول  بالصدمة  أسميناه  ما  عمليّة  إطار  ويف 

األناجيل موقف الكنيسة الحاسم يف عصورها األوىل يف أمر العديد منها؛ إذ أعلنت 

النقاط،  من  كثري  يف  بينها  فيام  التناقضات  وجود  رغم  فقط  منها  أربعة  اعتامد 

وإن  العمليّة  وهذه  فيها«]]].  مشكوك  بأنّها  ُوصفت  التي  األخرى  بإخفاء  وأمرت 

كانت صادمة، فإنّها يف الوقت ذاته توّجه ناحية معالجة مواضع الخلل والعوار من 

العلم الحديث. بحيث تخّفف من  النقدّي، ومقابلتها مع معطيات  خالل املنهج 

غلواء النقد املوّجه إىل القرآن دون وازع علمّي أو منطقّي.

3– الرتكيز عىل املضامني الدالّة عىل مصدريّة القرآن اإللهّية

مل  رمبا  مؤكّدة  حقيقة  أو  جديدة  لصدمة  مقّدمة  الصدمة  هذه  كانت  وقد 

أساسيًّا  فرقًا  مثة  »إّن  بقوله:  بوكاي  صاغها  التي  وهي  قبل،  من  الغرب  يعهدها 

بني املسيحيّة واإلسالم فيام يتعلّق بالكتب املقّدسة، وهو غياب النّص املوحى به 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص16.
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الذي يحّقق له ذلك«]]]. وهذه  القرآن  بينام ميلك اإلسالم  املحّدد عند املسيحيّة، 

الحقيقة تلّخص نظرة بوكاي للنصوص املقّدسة، فهناك نّص محّدد متكامل تحكم 

كّل كلمة فيه مبصدريّتها اإللهيّة -وهذا ما أثبته وال يزال العلم الحديث يف عالقته 

بالقرآن- وبني نّص غري محّدد املعامل تدّخلت فيه يد الكتبة، فصارت أسفاًرا كثرية 

اعتفت املجامع بعدد منها ورفضت العدد اآلخر، حتى مع االعتاف ببعضها، فإنّها 

مل تسلم من نقد املتخصصني. »وال شّك يف أّن دراسة التاريخ منذ والدة املسيح عليه 

السالم وحتى اآلن بشكل موضوعّي سيعيد إىل األذهان حقيقة بل حقائق جوهرية 

ُغيبت عن العقل البرشي حتى بات اليوم مستسلاًم لكل املقوالت الكهنوتية حول 

املسيح وطبيعته وما جاء به من تعاليم«]]].

وهذا يعني أّن بوكاي كان يحمل تقديرًا واحتاًما يف صدره للقرآن الكريم؛ لذا 

كان حريًصا كّل الحرص عىل تعديل نظرة الغرب إليه وتصحيحها ولفت انتباهه إىل 

اإلشارات العلميّة التي يحملها بني ثناياه. ولقد كان سبب هذا التقدير واالحتام 

أّن القرآن نّص الوحي املنزل عىل سيّدنا محّمد  عن طريق أمني الوحي جربيل؛ 

وكانوا  ذاكرتهم،  قبل  قلوبهم  املؤمنون يف  الحال، وحفظه  كُتب يف  فقد  ثّم  ومن 

يتعبّدون به يف صلواتهم، مستدالًّ عىل أصالته مبا أمر به سيّدنا محّمد من ترتيب 

آيات السور، والتي ُجمعت بعد وفاته، فوصل القرآن إلينا عىل الصورة التي كانت 

عىل أيّام النبّي الكريم، »وخالفًا ملا جرى يف اإلسالم، فإّن الوحي املسيحّي انبنى عىل 

شهادات إنسانيّة متعّددة وغري مبارشة؛ ألنّنا ال منلك أّي شهادة من شاهد عاين 

حياة املسيح، خالفًا ملا يتصّوره كثري من املسيحيّني...«]]]. 

بالعقيدة  عالقة  لها  ليس  التي  املسيحيّة  الكتابات  بعض  إىل  يستند  ولعله 

الله  فرضها  التي  العقيدة  بأّن  علامً  قالها]]].  التي  املسيح  بكلامت  وال  املسيحيّة، 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص18.

]]]- حسن الباش، العقيدة النرصانية بني القرآن واألناجيل - دمشق/ بريوت، دار قتيبة للطباعة والنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 

1]14هـ/ 001]م،  6.

]3]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص18.

]4]- حسن الباش، العقيدة النرصانيّة بني القرآن واألناجيل، ص6.
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تعاىل عىل سيّدنا عيىس ال تكاد تختلف عن اإلسالم يف جوهرها التوحيدّي، كام أنّها 

ال تختلف عن العقيدة التوحيديّة التي جاء بها سيّدنا موىس عليه السالم]]].

الحديث  العلم  مع  يتوافق  مكتوب  نّص  يوجد  أنّه  إىل  نظرنا  يلفت  فبوكاي 

وهو القرآن الكريم، ونصوص مقّدسة سابقة عليه ال تتوافق معه، ولكن السؤال 

تناقضات  العلم يعني وجود  التوافق مع  بقّوة هو: هل عدم  الذي يطرح نفسه 

السؤال  بالله عىل اإلطالق؟ يجيب بوكاي عىل  واستحاالت وتضاّد يخدش اإلميان 

بالنفي، فهذا األمر ال يخدش قضيّة اإلميان بالله، ولكّنه يف الوقت ذاته يثري عنده 

موضوع مسؤوليّة البرش. فليس من أحد ال ميلك ما ميكن أن تكون عليه النصوص 

بهذه  البرش  الهوى، وما مقدار ترصّف  أمالها  التي  الكتابات  األصليّة، وما نصيب 

النصوص، ممثِّاًل لذلك مبا أسامه التغرّيات الالشعوريّة للكتابات املقّدسة، »والذي 

يصدم يف هذه األيام أّن نرى بعض االختصاصيّني يف دراسة النصوص يتجاهلون مثل 

هذه التضادات أو التناقضات مع املعطيات العلميّة الثابتة، أو يحّددون عيوبها مع 

محاولة ستها بواسطة بهلوانيّات جدليّة«]]].   

علاًم بأّن دين الله تعاىل واحد، والقرآن إضافة إىل التوراة واإلنجيل الصحيحني 

من لدن الواحد األحد]]]. وإن كان هذا ال مينع من أّن الرشائع بني أهل الكتاب 

واملسلمني مختلفة يف التفاصيل والكيفيّات، حيث إّن لكلٍّ رشعته ومنهاجه]]].

لدى  والقرآن  اإلسالم  تعديل صورة  بوكاي يف  محاوالت  فإّن  آخر  جانب  ومن 

نة يف عدد ليس بالقليل  الغرب مل تكن لتقف عن حدود اإلشارات العلميّة املتضمَّ

من اآليات القرآنيّة، بل تعّداه إىل محاولته تعديل هذه الصورة من خالل البيئة 

اإلسالميّة يف ذلك الوقت وتطبيقاتها للنّص القرآيّن الداعي للعلم، »فكانت مكتبة 

]1]- حسن الباش، املرجع السابق، ص6.

]]]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص1].

]3]- انظر: عيل بن عتيق الحريّب، ما جاء عن التوراة واإلنجيل يف القرآن الكريم، مجلّة الدراسات اإلسالميّة والبحوث االجتامعيّة، 

العدد 68، ص308.

]4]- انظر: عيل بن عتيق الحريّب، املرجع السابق، العدد 68، ص308.
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إليها  يذهبون  الناس  كان  ولهذا  كتاب،   400000 عىل  تحتوي  قرطبة  يف  الخليفة 

أيّامنا هذه إلمتام بعض  البلدان األوروبيّة للدراسة، كام يذهبون يف  من مختلف 

الدراسات يف الواليات املتحدة، وكم من مخطوطات قدمية وصلتنا بواسطة األدباء 

الفكر  بتأثري  اعتاف  املفتوحة«]]]. وهذا  البلدان  إىل  الثقافة  الذين حملوا  العرب 

والثقافة  الحضارة  مجرى  يف  القرآنيّة  الدعوات  إىل  املستند  العلمّي  اإلسالمّي 

والعلم العاملّي، بل إنّه ميثّل وسيلة مهّمة يف سبيل تعديل نظرة الغرب إىل اإلسالم 

وتصحيحها. 

وال شّك أّن ذلك يستند إىل جهود بعض العلامء املسلمني أيًضا الذين كان لهم 

قصب السبق يف ورود بعض العلوم التي كان يجهلها العامل، والتي كان لهم فيها 

ينكر  مّنا  الكبرية، فمن  الجهود  البناء عىل هذه  إىل  البرشيّة  قاد  باع طويل، مام 

الهيثم وابن سينا وغريهم كثري يف  بن  الخوارزمّي وجابر بن حيّان والحسن  دور 

ارتياد علوم جديدة مل  العاملي من خالل جهوده، يف  العلمّي  البناء  املساهمة يف 

تكن معرفة من ذي قبل]]]؟ ولعّل هذا ما دعا املسترشق بوكاي إىل القول: »وكم 

من دين علينا نحو الثقافة العربيّة يف الرياضيّات »الجرب العريّب« والفلك والطبيعة 

»البرصيّات« وعلم طبقات األرض وعلم النبات والطّب »ابن سينا« إلخ.. وللمرّة 

األوىل أخذ العلم صفة العامليّة يف الجامعات اإلسالميّة، ولقد كان فكر الناس الدينّي 

يف ذلك العرص أكرث عمًقا منه يف هذا الزمن، ومل مينعهم ذلك من أن يكونوا يف نفس 

الوقت علامء ومؤمنني يف وسط إسالمّي، لقد كان العلم توأم الدين، ومل يكن من 

الواجب أن يكون غري ذلك«]]]. 

وال شّك يف أّن بالد الغرب يف العصور الوسطى كانت بالًدا متاجعة ومتخلّفة مل 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص145.

]]]- انظر: يف جهود هؤالء املفكرين كّل من:

عاطف محّمد، عبقرّي علم الرياضيّات الحوارزمّي، القاهرة، دار اللطائف للنرش والتوزيع، 003]م.

جابر بن حيان، مجموعة مصّنفات يف الخيمياء واإلكسري األعظم، دراسة وتقديم: بيري لوري، لبنان، دار ومكتبة بيبليون، 008]م.

مصطفى نظيف، الحسن بن الهيثم كشوفه وبحوثه البرصيّة، القاهرة، مطبعة نوري، ]194م.

ابن سينا، القانون يف الطّب، تحقيق محّمد أمني، بريوت/ لبنان، دار الكتب العلميّة. 

]3]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص145.
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تكن تعرف عن العلم شيئًا، يف الوقت الذي كانت فيه الحضارة اإلسالميّة القامئة 

يف  الغربيّة  الحضارة  كانت  فإذا  وعزّها]]]،  مجدها  أوج  يف  واملعارف  العلوم  عىل 

عرصنا يف أوج تقّدمها، فإّن العرب واملسلمني كانوا يف عصور أوروبا الوسطى يف قمة 

أوروبا يف غياهب  فيه  الذي كان ترسف  الوقت  العلمّي والحضارّي، يف  تطّورهم 

الجهل وكهوف الالوعي. 

وإذا كانت أوروبا يف العصور الوسطى ترسف يف ذلك، فألّن رجال الدين فيها 

أنّه  بدعوى  علمّي،  منجز  كّل  حرّموا  أنّهم  حتى  رجاله،  من  ونالوا  العلم  حاربوا 

مخالف للنصوص املقّدسة، مع أّن األمر مل يكن يتعلّق بالوحي، وإمّنا كان يتعلّق 

مبن يحاربون التطّور، ثّم يدعون أّن موقفهم هذا نابع من النّص املوحى به! وهذا 

يشء يف قّمة الغرابة. بوكاي نفسه فصل بني الوحي يف موقفه من العلم وبني رجال 

للبلدان  بالنسبة  الكنيسة، وهذا ما يؤكّده بقوله: »لقد كان هذا العرص األوسط 

املسيحيّة عرص الركود والخضوع املطلق للشكليّات، وكان البحث العلمّي ملجاًم، 

أنّهم  يّدعون  الذي  أولئك  بسبب  ولكن  اليهودّي-املسيحّي،  الوحي  بسبب  ليس 

خدمته«]]].

لكن رّد الفعل من املفّكرين والعلامء بعدما استتّب لهم األمر يف عرص النهضة 

كان قاسيًا وإقصائيًّا من جنس املوقف نفسه الذي اتخذته الكنيسة ضّدهم من 

الدين  عىل  أقصد  ال  الدين،  عىل  سلبّي  أثر  له  كان  هذا  الفعل  رّد  لكن  قبل]]]، 

]1]- للمزيد حول هذه القضيّة انظر:

سعيد عبد الفتاح عاشور، املدنيّة اإلسالميّة وأثرها يف الحضارة األوروبيّة، القاهرة، دار النهضة العربيّة، األوىل، 1963م، ص35، 

وما بعدها.

موريس بيشوب، تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى، ترجمة: عيل السيّد عيل املجلس األعىل للثقافة، الطبعة األوىل، 005]م، 

ص95].

]]]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص145.

]3]- انظر: يف ذلك:

حمود الرحييل، العلامنيّة وموقف اإلسالم منها، السعودية، النارش الجامعة اإلسالميّة باملدينة املنّورة، العدد 115، السنة 34، 

]]14هـ، ص339، 350.

سفر بن عبد الرحمن الحوايل، العلامنية نشأتها وتطّورها وآثارها يف الحياة اإلسالميّة املعارصة، السعوديّة، دار الهجرة، بدون 

تاريخ، ص3]1.
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املسيحّي فحسب، بل كان عىل األديان قاطبة]]]. وقد أكّد املسترشق بوكاي عىل أّن 

رّد الفعل كان طبيعيًّا من قبل هؤالء العلامء واملفّكرين بغية الثأر ألنفسهم من 

خصوم األمس، وتتابع ذلك حتى أيّامنا هذه، حتى أصبح من يتكلّم اآلن عن الله يف 

الغرب يف وسط علمّي عازاًل نفسه حقيقًة، ولقد كان لهذا املوقف انعكاسات كبرية 

عىل جميع األفكار الشابّة التي تتلّقى التعاليم الجامعيّة مبا فيهم املسلمون]]]. 

وهذا ما حدث بالفعل يف موقف عرص النهضة من الدين، فلم يكن الرّد موّجًها 

ناحية سلطة الكنيسة أو رجال الدين]]]، وإمنّا كان موقفهم موّجًها إىل الدين، فقد 

ومن  وأده،  عندهم  ثّم وجب  ومن  أنّه خطأ،  دينّي عىل  ما هو  كّل  مع  تعاملوا 

عىل  ال  مالحقني،  املتديّنون  وصار  له،  نارص  ال  وحيًدا  الغرب  يف  الدين  ظهر  ثّم 

التي تشبّعت بأفكار  النظرة املجتمعيّة  املستوى السيايّس فقط، بل عىل مستوى 

عرص النهضة أيًضا. 

طغت  فقد  خطريًا،  الدين  من  واملفّكرين  العلامء  موقف  صار  فقد  ثّم  ومن 

صار  حتى  أكتافهم]]]،  عىل  قامت  التي  الغربيّة  الحضارة  عىل  والنفعيّة  املاّديّة 

بعضهم ينادي بإنكار وجود الله تعاىل عالنية، دون وازع من ضمري أو عقيدة]]]. 

يقول بوكاي: »وكيف ال يكون ذلك عندما نعرف املواقف املتطرّفة التي اتخذها 

أكابر علامئنا، كالذي قام به حامل جائزة نوبل يف الطّب الذي حاول يف سنواته 

التي  هي  الحيّة  املاّدة  بأّن  قارئه  يقنع  بأن  كبري  لجمهور  موّجه  كتاب  يف  األخري 

]1]- وهذا ما نجده عىل سبيل املثال واضًحا يف كتابات كّل من:

هيجل، العقل يف التاريخ، املجلّد األّول من محارضات يف فلسفة التاريخ، ترجمة: د. إمام عبد الفتاح، طبعة بريوت، دار التنوير، 

الثالثة، 007]م.

فريدريك نيتشه، هكذا تكلم زاردشت، ترجمة فليكس فارس، القاهرة، مؤسسة هنداوي، 014]م.

]]]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص145.

]3]- أبو الحسن عىل الحسني الندوي، ماذا خرس العامل بانحطاط املسلمني، ص159.

]4]- انظر: عىل سبيل املثال ميكيافليل، األمري، القاهرة، مكتبة ابن سينا للطبع والنرش والتوزيع، 004]م، ص51، 108. 

وانظر: أكرم مؤمن، مقدمة ترجمة كتاب األمري ملكيافليل، القاهرة، مكتبة ابن سينا للطبع والنرش والتوزيع، 004]م، ص4.

]5]- وهذا ما قادت إليه أفكار داروين يف أصل اإلنسان انظر: دارون، أصل األنواع، ترجمة: مجدي محمود املليجي، املجلس 

األعىل للثقافة، 004]م، ص61.
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خلقت نفسها صدفة من بعض املركّبات البدائيّة، وأنّها تشّكلت تحت تأثري ظروف 

مختلفة معّقدة، فأصبحت كائًنا حيًّا ذا أعضاء، ثّم انتهت إىل املركّب األكرب الذي 

هو اإلنسان«]]].

وعندما يتعرّض املسترشق موريس بوكاي لهذه القضيّة، فإنّه يقصد من وراء 

ذلك أمرين ال ثالث لهام:

األّول: أّن اإللحاد خطر عىل األديان: اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم، وخطر عىل 

الكتب السامويّة: التوراة واإلنجيل والقرآن؛ ألنّه ال يعتف باألديان، وال حتى برب 

هذه األديان، ويقيض عىل العالقة بني املؤمن وربه.

بارتباط  واالعتاف  العلم،  قيمة  والحرص عىل  األديان  أتباع  تكاتف  أن  الثاين: 

النصوص بالعلم من عدمه هي أوىل الطرق لتصحيح ما علق بالدين من شوائب 

نتيجة خطأ أتباعها. 

فقضيّة عدم منطقيّة اإللحاد كانت تشغل بال بوكاي كثريًا؛ بل إنّه كان يرى أّن 

معطيات العلم الحديث تتوافق مع ما ورد يف كتاب مقّدس كالقرآن، وتثبت يوًما 

بعد يوم أّن املوقف اإللحادّي موقف متهاٍو ال يصمد أمام النقد العلمّي السليم، 

للعقل  املخالف  املوقف  هذا  رّده عىل  معرض  يتساءل يف  بوكاي  ما جعل  وهذا 

واملنطق:

أمل يكن يجب عىل معجزات املعرفة العلميّة املعارصة أن تصل يف إطار الحياة 

مبن يفكر يف نقيض هذه النتيجة؟! 

أمل تكن البنية التي قادت إىل والدة الحياة وكيانها تبدو للدارس معّقدة أكرث 

فأكرث، بحيث تبعث يف نفوسنا اإلعجاب عندما نتعرّف تفاصيلها؟!

أال تؤّدي املعرفة بها إىل النظر لعامل الصدفة عىل أنّه أقّل صّحة مرّة بعد أخرى]]]؟! 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص145.

]]]- م.ن، ص146.
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أمامها  يقف  أن  إاّل  اإللحادّي  التيّار  يستطيع  وال  منطقيّة،  أسئلة  كلّها  وهذه 

صامتًا، وإن حاول اإلجابة، فإنّه يتعلثم، وإن اّدعى ومتادى يف غيّه، فإّن العلم يكون 

إىل  بالصدفة هو عودة  فالقول  فيه.  ما يدعي ويتامدى  الذي يقيض عىل  الحكم 

البدائيّة ومرحلة السذاجة؛ وكيف يستقيم القول بالصدفة مع ما يظهر يف الكون 

وماذا  ذلك؟!  تفعل  أن  باستطاعتها  الصدفة  هل  واتفاق؟!  وانسجام  تناسق  من 

عن قضيّة األسباب واملسبّبات، هل يُخلق الكون أو تُخلق الحياة بدون مسبّب؟! 

إّن اإللحاد مبوقفه هنا يقيض عىل أهّم خّصيصة من خصائص العلم، وهي قضيّة 

السبب واملسبَّب أو األسباب والنتائج؛ فإذا كانت األشياء تخلق هكذا كيفام اتفق، 

فال داعي للقانون القائم عىل األسباب وال داعي للعلم من األساس.

الكتب  وعىل  األديان  عىل  وهجومه  اإللحاد  من  بوكاي  موقف  أّن  والحقيقة 

السامويّة وأخّصها القرآن الكريم كان موقًفا علميًّا بامتياز؛ يقّدم الحّجة املوجزة 

القوي الذي يصيب الهدف من أقرص طرقه، وأهّم هذه الطرق  الواضح  والدليل 

يتعلّق  فيام  وخاّصة  املعرفة،  طريق  يف  تقّدمنا  »وكلاّم  واملعرفة،  العلم  طريق 

الجوهر، كلاّم كانت الرباهني يف صالح وجود الخالق، ولكن بدل أن يتواضع اإلنسان 

أمام بعض الوقائع، فإنّه ينتفخ كربياًء وغروًرا، إنّه يخيّل إليه أّن من حّقه االستهزاء 

تحقيق  يحجزه عن  كان  إذا  يصادفه  ما  بكّل  والسخرية  بل  الله،  فكرة عن  بكّل 

متعته وشهوته، هذه هي اآلن ظاهرة املجتمع املاّدّي الغريّب يف كامل تفتّحه«]]]. 

الدين  النفر من علامء  الفكرّي ال يستطيع أن يواجه إال أولئك  هذا اإلسفاف 

الذين لديهم القدرة عىل دفع هذا التيار الشائك بالحجة املنطقية والعقليّة، لكنه 

كان يرى أنه ليس هناك من دين يستطيع أن يواجه هذا التيار سوى اإلسالم وكتابه 

القرآن، فاليهودية واملسيحيّة يف الغرب أعلنتا عجزهام عن صده، وعن حجز الغرب 

عنه، » وكالهام تجاهها يف كامل االضطراب، ألسنا نجد من عرش سنوات إىل أخرى 

تزايد عجز مقاومتهام الظاهر لهذا التيّار الذي يهّدد باكتساح كّل يشء؟ إّن املاّديّة 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص146.
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امللحدة ال ترى يف املسيحيّة التقليديّة إاّل نظاًما صنعه الناس منذ قريب من ألفي 

سنة لتثبيت نفوذ أقلّيّة عىل أمثالها«]]]. 

ومن خالل االستقراء العام لفكر املسترشق بوكاي تجاه كتابات العهد القديم 

والجديد نفهم أنّه يقصد هنا أن يستحرض قضيّة التناقضات والتضاّدات املوجودة 

فيهام والتي أشار إليها فيهام مراًرا وتكراًرا، وكأنّه يشري إىل أّن اإللحاد يف الغرب كان 

نتيجة متّسك السلطة الكنسيّة هنا بتلك التناقضات والتضاّدات وعدم مواجهتها، 

خاّصة وأن بوكاي كان يرى أنّها ال تتوافق مع العلم الحديث؛ ولذا يؤكد قائاًل: »وال 

اليهوديّة-املسيحيّة املقّدسني وجود لغة تنتمي ولو من بعيد إىل  نعرف يف كتايب 

التضاّدات، وما ال يتفق مع الحّق،  الكثري من  الكتابات تحتوي  لغتهام؛ ألّن هذه 

وال مع معطيات العلوم الحديثة، التي ترفض أن نأخذ بعني االعتبار نصوًصا يريد 

غالبيّة الالهوتيّني قبولها مسلّمة جملة واحدة«]]].      

اتّخذه  الذي  الطريق اآلمن  القرآن هو -فيام أظّن-  إّن اإلسالم وكتابه األعظم 

بوكاي مالًذا للبرشية من املوجة اإللحاديّة العاتية التي تحّكمت يف الغرب، وتحاول 

يتعامل  القرآن  أّن  وهو  بارز،  وهذا ليشء  واليابس.  األخرض  تأكل يف طريقها  أن 

الحديث،  العلم  تتوافق مع معطيات  والعامل بصورة  اإلنسان  بعقالنيّة مع قضايا 

وهذه هي املحوريّة األساسيّة التي يستطيع اإلسالم من خاللها أن ينترص عىل هذا 

التيّار اإللحادّي، وأن تتكرّس تلك املوجة اإللحاديّة عىل صخرته.

بهذه  للقيام  أهاًل  بوكاي  املسترشق  يراهام  اللّذين  القرآن  وكتابه  اإلسالم  لكن 

املهّمة الجليلة كانا ال يناالن التقدير واالحتام الالئقني يف الغرب، فالغرب مل يكن 

اإلسالم  إىل هذا  ال ميّت  إسالم مشّوه  عرفه هو  ما  لكن  الحقيقّي،  اإلسالم  يعرف 

الحقيقّي بصلة؛ نتيجة كمٍّ من األفكار الخاطئة التي تكّونت يف الذهنية الغربيّة 

عنه جرّاء كتابات مل تراع األمانة العلميّة، وال البحث العلمّي النزيه. فهل باستطاعة 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص146.

]]]- م.ن، ص146.
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أحد بعد هذه الصورة املشّوهة أن يقّدم لهم اإلسالم كمنقذ للعامل من براثن هذه 

الذئب املفتس املسّمى اإللحاد؟! ولقد طرح بوكاي مثل هذا السؤال عىل مخيّلته 

وأجاب بحسم »هل نكلّمها -يقصد هنا القوى الروحيّة املتصّدية ملوج اإللحاد يف 

الغرب- عن اإلسالم؟ ال شّك أنّها ستبتسم ابتسامة اكتفاء ال يعدله سوى عدم كفاية 

معرفتها يف املوضوع، ومثلها أغلبيّة املفّكرين الغربينّي، أيًّا كانت عقائدهم الدينيّة، 

وقد تكّونت لديهم عنه مجموعة عظيمة من األفكار الخاطئة«]]]. 

فقضيّة التشويه تشويه اإلسالم عاّمة والقرآن خاّصة كانت متغلغلة يف النفوس 

يعتف  وبوكاي  الفكرّي،  الشذوذ  قبيل  رأي مخالف من  أّي  يعّد  بحيث  الغربيّة، 

بهذا وال ينكره مطلًقا، بل إنّه دائم الذكر له واألسف منه، حتّى أنّه ليقّرر حقيقة 

ال مناص منها، وهي أّن كّل غريّب حّصل بعض املعارف املعّمقة عن اإلسالم ليدرك 

إىل أّي مدى تّم تشويه اإلسالم تاريًخا وعقيدة وأهدافًا، ومن ثّم كانت الكتابات 

الغربيّة املنشورة عنده عن اإلسالم، عدا بعض دراسات املتخّصصني، ال تسّهل عمل 

من يريد الوصول إىل الحقيقة]]]. 

لكّننا وإن كنا متفقني مع بوكاي يف القول بالتشويه املتعّمد لإلسالم يف كتابات 

الغربيّني، فإنّنا لسنا معه يف ذهابه إىل استثناء دراسات املتخّصصني من هذا التشويه، 

لوجد  املتخّصصني  هؤالء  كتابات  بعض  تأّمل  لو  إذ  بوكاي،  من  كبري  خطأ  وهذا 

العجب العجاب، ولوجد أنّهم أحد روافد هذا التشويه، إن مل يكونوا هم مصدره 

األّول، وإاّل فلينظر إىل ما كتب نولدكه عن تاريخ القرآن]]]، وما كتبه تيسدال عام 

اقتبس من  بأنّه  اإلسالم  اتّهم من خاللها  والتي  للقرآن]]]،  األصليّة  املصادر  أسامه 

الديانات والكتب السامويّة السابقة عليه، وكذلك من الشعر الجاهيّل، ولينظر إىل 

ما كتبه غالبيّة املسترشقني يف هذا املوضوع. 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص146.

]]]- م.ن، ص147.

]3]- نولدكه، تاريخ القرآن، نقله إىل العربيَّة جورج تامر، بريوت، مؤّسسة كونراد أدناور، 004]م، ج3.

]4]- سان كلري تيسدال، املصادر األصليّة للقرآن، ترجمة: عادل جاسم، بغداد بريوت، منشورات الجمل، الطبعة األوىل، 019]م.
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القرآنيّة كشف  اتفاق مع اآليات  الحديث، من  العلم  أّن ما أظهره  ال شّك يف 

عن باب من أبواب اإلعجاز يف القرآن الكريم، وقد انطلق بوكاي من هذه الجزئيّة 

أنّها  التي وجد  األخرى  السامويّة  الكتب  من  وبني غريه  القرآن  بني  الفارق  ليبنّي 

العلم  بني  العالقة  عن  الكشف  لبدايات  بوكاي  أّرخ  وقد  وتضاّده.  العلم  تخالف 

والكتاب املقّدس، فعّد مقابلة نصوص الكتاب املقّدس مبعطيات العلم عىل طوال 

الزمن؛ حيث ظلّت موضع تفكري اإلنسان، »وقد لوحظ مع تطّور املعرفة وجود 

اختالفات بني نّص التوراة والعلم، فتقّرر عدم املقابلة بينهام. يجب االعتاف بأنّه 

بهذه الطريقة برز يف أيّامنا وضع خطري، هو تصادم العلامء ورّشاح التوراة؛ ألنّه ال 

ميكن القبول يف الواقع بأن يكون الوحي اإللهّي متكلاًّم عن يشء غري صحيح«]]].

 وال شّك أّن النّص املقّدس ذا األصالة واملصدريّة اإللهيّة يصمد أمام معطيات 

العلم الحديث ويتوافق معه؛ ال ليشء إاّل ألنّه من لدن رّب العاملني، ومن ثّم فهو 

صحيح، هذا هو حال القرآن الذي ظّل طوال أكرث من 1440عاًما صامًدا أمام العلم 

الحديث، بل عىل األحرى تجد فيه إشارات علميّة ومضامني يف الكون والحياة بدأ 

الكثريون- سبق  القرآن -حسبام أشار  أّن  الحديث يكتشفها اآلن، ما يعني  العلم 

العلم الحديث يف الوصول إليها]]]. وهذا ما أكّده بقوله: »لقد أدهشتني يف البداية 

هذه الصورة العلميّة الخاّصة بالقرآن إىل ّحد بعيد؛ أليّن مل أكن أظّن أبًدا أنّه ميكن 

حتى هذا الزمن أن نكتشف يف نّص مكتوب منذ أكرث من ثالثة عرش قرنًا عدًدا من 

العلميّة  املعارف  مع  متاًما  ومتّفقة  التنّوع  املتّصلة مبوضوعات شديدة  اليقينيّات 

الحديثة«]]].

توافق  عدم  أمام  مواقف  ثالثة  من  واحًدا  حّدد  قد  بوكاي  إّن  القول  وميكن 

النصوص املقّدسة مع العلم، وهي:

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص19-18.

]]]- انظر: عبد الرازق نوفل، القرآن والعلم الحديث، بريوت/ لبنان، دار الكتاب العريّب، 1404هـ/ 1984م، ص3]. 

]3]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص148-147.
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أ. التوفيق املنطقّي بينهام.

ب. إبطال كّل مقطع تورايتّ يتحّدث عن أمر غري مقبول علميًّا.

ت. االندفاع إىل االحتفاظ بكامل النّص رغم عدم توافقه مع العلم]]].

فعىل األّول يكون مثّة توفيق بني النّص املكتوب والعلم الحديث، بحيث نزيل 

شبهة التناقض التي قد تظهر للوهلة األوىل، أو بحيث نكشف عن املضامني املكنونة 

يف النّص من الناحية العلميّة، والتي قد تكون خافية عىل الكثريين، نتيجة االحتياج 

إىل التأّمل العميق يف النّص. وعىل الثاين فإنّنا بذلك نكون قد أنصفنا العلم وبيّّنا ما 

يف النصوص املقّدسة من عوار، ومن ثّم كان ذلك دلياًل عىل املصدريّة البرشيّة لهذه 

النصوص؛ ألنّها إن كانت ذات مصدريّة إلهيّة فإّن التناقض ما كان له أن يتخلّلها 

عىل اإلطالق، وهذا هو الحّل املنطقّي الذي كان يجب عىل أتباع هذه النصوص أن 

يتمّسكوا به. وعىل الثالث يكون التمّسك بالنّص عىل حساب العلم، رغم إدراك ما 

يشتمل عليه من عوار من الناحية العلميّة. ومن ثم فقد قادتهم روحهم التعّصبيّة 

إىل مناقضة املنطق والعقل والعلم الحديث.  

وبالنظر إىل االستقراء العام لفكر املسترشق موريس بوكاي نجد أنّه يؤكّد عىل 

أّن أتباع العهدين عىل مّر العصور يتمّسكون مبوقف االحتفاظ بكامل النّص، وليكن 

العلم يف جانب ودينهم يف جانب آخر، يف حني يؤكّد عىل أّن أتباع القرآن يتمّسكون 

باملوقف األّول القائم عىل البحث عن التوافق بني الدين والعلم. 

ببيان  دارس  اهتّم غري  الساموينّي، وقد  الكتابني  يوجد يف كال  ناتج عام  وهذا 

األخطاء  من  الكريم  القرآن  خلّو  إثبات،  خالل  من  العلم،  من  الكتابني  موقف 

العلم،  صحيح  إىل  محاكمتها  مع  القرآن  يف  العلميّة  التقريرات  وتناول  العلميّة، 

كذلك تناول الشبهات التي يزعم امللحدون وغريهم من خاللها أّن القرآن خالف 

القرآن الكريم، وإثبات ربّانيّة  العلم، مع عدم االقتصار عىل رّد الشبهة عن  فيها 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص19.
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القرآن وعصمته من األخطاء العلميّة وموافقته صحيح العلم، وإمّنا يتّجه إىل بيان 

بعض أوجه اإلعجاز العلمّي يف القرآن، خاّصة القضايا التي وقع فيها مّؤلفو الكتاب 

املقّدس يف أخطاء علميّة، مع التحّفظ والحرص وعدم التكلّف والتقّول عىل القرآن 

مبا ليس فيه، فال يأيت إاّل بالنصوص الواضحة، مع االستدالل لصّحة الدعاوى العلميّة 

بكالم علامء الطبيعة الغربيّني من غري املسلمني]]].

العلم بقوله: »فالقرآن..  القرآن يف توافقه مع  إليه بوكاي عن  انتهى  وهذا ما 

يذكر حقائق للعلم فيها كلمته، وذلك يف عدد ضخم، إذا ما قورن مبا ورد منها يف 

التوراة. وليس مثّة أّي قياس مشتك بني السمة املحّددة لألخبار التوراتيّة املجابهة 

للعلم، وكرثة املوضوعات ذات السمة العلميّة الواردة يف القرآن، وال أحد من هذه 

كلّها يصطدم مع وجهة النظر العلميّة«]]].

تنضوي  بوكاي  املسترشق  إليها  يشري  التي  القرآن  يف  العلميّة  الحقائق  وهذه 

تحت أربعة مجاالت، هي:

أ. نشأة الكون خلق الساموات واألرض.

ب. عامل الفلك.

ت. عامل األرض.

ث. عامل اإلنسان والنبات والحيوان.

هذا خالف ما تنضوي تحته هذه املجاالت الرئيسة من حقائق علميّة، وهي كام 

أشار بوكاي تشمل عدًدا كبريًا، تتوافق مع العلم وال تتصارع معه البتة، بخالف ما 

وجده فيام تقّدمه التوراة مثاًل]]].

والدين  العلم  إىل  ينظر  اإلسالم  أّن  »نعلم  بحزم:  يقول  أن  إىل  قاده  ما  وهذا 

]1]- سامي عامري، العلم وحقائقه بني سالمة القرآن الكريم وأخطاء التوراة واإلنجيل، رواسخ للنرش، 0]0]، ص املقدمة.

]]]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص19.

]3]- سامي عامري، العلم وحقائقه بني سالمة القرآن الكريم وأخطاء التوراة واإلنجيل، ص8.
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وأّن  البداية،  منذ  الدينيّة  التوجيهات  من  جزًءا  كان  العلم  تهذيب  وأّن  كتوأمني، 

تطبيق هذه القاعدة أّدى إىل التقّدم العلمّي العجيب يف عرص الحضارة اإلسالميّة 

العظمى التي استفاد منها الغرب قبل نهضته«]]].  

ولعّل هذا النّص ميثّل شهادة حّق من مسترشق عاش يف الغرب وتديّن بالديانة 

املسيحيّة تجاه اإلسالم، خالفًا ملا كان عليه املسترشقون قبله، وتتمثّل أهّميّة هذه 

الشهادة يف أنّها:

ـ تبنّي العالقة الوثيقة بني القرآن والعلم والتي وصفها بالتوأمة.

ـ تجعل هذه العالقة هي السبب الرئيس يف ازدهار الحضارة اإلسالميّة وشمولها 

وتأثريها اإليجايّب يف الحضارة الغربيّة.

ـ تصحح الصورة الغربيّة حول اإلسالم، وتقود إىل تعديلها لدى أصحاب العقول.

 وهذا يعني أنّه كان مدركًا ملوقف اإلسالم عاّمة والقرآن خاّصة من العلم، فالقرآن 

والسّنة حثّا عىل طلب العلم وجعاله فريضة، بل لقد كان يدرك جيًّدا باعتافه أّن 

القرآن يدعو إىل تطوير العلم الحتوائه العديد من النظريّات عن أحداث طبيعيّة 

مع تفصيالت موضحة لها؛ بحيث تبدو يف اتفاق تاّم مع معطيات العلم الحديث. 

يف الوقت الذي يقّر فيه بوكاي بأنّه ليس يف الوحي اليهودّي املسيحّي مثل ذلك]]]. 

وموقف اإلسالم هنا يختلف عن موقف األديان األخرى، وهذا ما كان يعرفه 

بوكاي جيًّدا، إذ كان يدرك أّن العالقات بني األديان والعلم مل تكن واحدة يف كّل 

بأنّه ما من دين وحدايّن نقّي مل تتدّخل فيه  زمان ومكان، فهو وإن كان يعتف 

أيدي البرش، إاّل كان متوافًقا مع العلم، ولكّن اإلشكاليّة نتجت عندما تدّخل البرش 

بأهوائهم يف الدين، »ولكن ينبغي االعتاف بأّن أرباب العلوم يف املامرسة تنازعوا 

مع السلطات الدينيّة يف بعض املذاهب«]]]. ومن املعلوم أّن السلطة يف الكنيسة قد 

]1]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص19.

]]]- م.ن، ص144.

]3]- م.ن، ص144.
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تصّدت النتشار العلم يف أوروبا بدعوى مخالفة النصوص الدينيّة]]]، عىل الرغم من 

أنّه مل يكن لديها سند يف ذلك، خوفًا عىل هذه السلطة املخوَّلة إليها؛ لذا حاربت 

كّل تطّور، وقد اتّخذت كّل الوسائل ملواجهة ما عّدته خطرًا، فهناك من العلامء من 

ُعّذب، ومنهم من نُفي، ومنهم من أُجرب عىل طلب العفو والصفح والغفران، وخري 

مثال عىل ذلك موقف الكنيسة يف أوروبا من العامل جاليليو »الذي لوحق؛ ألنّه أعلن 

اكتشافات كوبرنيك يف موضوع دوران األرض. فقد حكم عليه مبوجب تفسري ضاّل 

للتوراة؛ إذ ال ميكن استعامل أّي كتابة مقّدسة ضّده«]]]. 

لكن هذا ال ينفي عنده أّن بعض املؤمنني باإلسالم كان لهم موقفهم املخالف 

للعلم وللقرآن يف دعوته للعلم، ومن ثّم يشري إىل أنّه قد أيسء فهم فرض تعليم 

وتعلّم اآلخرين يف بعض العصور، لكّنه وإن كان يشري إىل نوع من رفض العلم لدى 

البعض، فهو يؤكّد يف الوقت ذاته عىل أمرين:

األّول: أّن القرآن -وكذلك السّنة- كان يدفع إىل طلب العلم دفًعا، ما يعني أّن 

موقف الرفض من قبل بعض املسلمني يف بعض العصور كان مخالفة رصيحة للدين 

اإلسالمّي عاّمًة وللنّص القرآيّن خاّصة]]].

]1]- للمزيد انظر: حمود الرحييل، العلامنية وموقف اإلسالم منها، ص339-340. وانظر: سفر بن عبد الرحمن الحوايل، العلامنية 

نشأتها وتطورها وآثارها يف الحياة اإلسالميّة املعارصة، ص119.

]]]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص144.

كْرَُم  نَْساَن ِمْن َعلٍَق اقَْرأْ َوَربَُّك األَْ ]3]- من اآليات القرآنيّة الداعية إىل العلم قول الله تعاىل: اقَْرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلََق َخلََق اإلِْ

الَِّذي َعلََّم ِبالَْقلَِم َعلََّم اإْلِنَْساَن َما لَْم يَْعلَْم سورة العلق.. يَرْفَعِ اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوا الِْعلَْم َدرََجاٍت.. املجادلة 

اَل  َوالَِّذيَن  يَْعلَُموَن  الَِّذيَن  يَْستَِوي  َهْل  قُْل  َربِِّه  َويَرُْجو رَْحَمَة  اآْلِخرََة  يَْحَذُر  َوقَامِئًا  َساِجًدا  اللَّيِْل  آنَاَء  قَانٌِت  ُهَو  ْن  أَمَّ آية 11. 

اَمِء َماًء فَأَْخرَْجَنا ِبِه مَثَرَاٍت ُمْختَلًِفا أَلَْوانَُها  َا يَتََذكَُّر أُولُو اأْلَلْبَاِب سورة الزمر،  اآلية  .9أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه أَنْزََل ِمَن السَّ يَْعلَُموَن إمِنَّ

َا يَْخَش اللََّه  َوابِّ َواأْلَنَْعاِم ُمْختَلٌِف أَلَْوانُُه كََذلَِك إمِنَّ َوِمَن الِْجبَاِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْختَلٌِف أَلَْوانَُها َوَغرَاِبيُب ُسوٌد َوِمَن النَّاِس َوالدَّ

ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلاََمُء إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َغُفوٌر سورة فاطر، اآليتان 7]ـ8].

ومن األحاديث النبويّة ما جاء عن أنس بن مالٍك ريض الله عنه أنّه قال: قال رسول الله )ص(: طلُب العلم فريضٌة عىل كّل 

الصغري ]] من طرق عن أنس، وقال  العلم 1/ 8-9، والطرباين يف  بيان  الرب يف جامع  ابن ماجه 4]]، وابن عبد  رواه  مسلٍم. 

السيوطي: ُسئل الشيخ النووي عنه فقال: إنه ضعيف سنًدا، وإن كان صحيًحا معنى، وقال املِزِّي: ُروي من طرق تبلغ الحسن، 

وهو كام قال؛ فإين رأيت له خمسني طريًقا، جمعتها، وللحديث شاهد عند ابن شاهني، وقد روي أيًضا بسند رجاله ثقات عن 

األلباين يف صحيح  الشيخ  الخفا ]/ 43-44 1665، وصّححه  الزوائد 1/ 119-0]1، وكشف  الله عنه وانظر: مجمع  أنس ريض 

الجامع 3808 و3809. وعن أيب هريرة ريض الله عنه قال: سمعت رسول الله )ص( يقول: أال إّن الدنيا ملعونٌة، ملعوٌن ما فيها، 

إاّل ذكُر الله، وما وااله، وعاملٌ أو متعلٌم.
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الثاين: أنّه يف الوقت الذي كانت فيه أوروبا ترزح يف غياهب الجهل يف العصور 

الوسطى كان املسلمون يقودون شعلة العلم يف العامل، مام أثّر يف الحضارة الغربيّة 

مستقباًل، وأقام الغرب عليه نهضتهم]]].

دراية  عىل  املفرّسون  أو  املتجمون  كان  هل  مؤّداه:  مهّم  سؤال  يبقى  لكن 

كبرية أو صغرية باإلشارات العلميّة يف القرآن الكريم، خاّصة أّن هذه التجامت أو 

التفسريات نُقلت إىل الغرب دون اإلشارة إىل أيٍّ من ذلك؟ ونحن نستطيع أن نجد 

القرآن  يُذكر يف ترجامت  أّن شيئًا من هذا مل  إجابة واضحة عند بوكاي، فحواها 

الكريم التي كانت بحوزته يف تلك الفتة، وأّن املقّدمات لهذه التجامت مل ترش من 

قريب أو بعيد ليشء من ذلك. »وهذه املالحظة هي صحيحة متاًما؛ إذ إّن املتجمني 

املسلمني للقرآن الكريم إىل اللغة الفرنسيّة، وكذلك املتجمني غري املسلمني، والكّل 

ذوو ثقافة أدبيّة محضة، قد مّروا غالبًا بتجامت صحيحة عىل مقاطع مل يستطيعوا 

إدراك معناها الحقيقّي لنقص يف معارفهم العلميّة«]]]. 

الحقيقّي  العلمّي  املعنى  إىل  الوصول  عدم  هنا هي  اإلشكاليّة  أّن  يعني  هذا 

باملعارف  الجهل  وهو  املتجمني،  إرادة  عن  خارج  ليشء  رمبا  اآلية،  يف  ن  املتضمَّ

رواه التمذي ]]3] وقال: حسن غريب، وابن ماجه ]411، وحّسنه األلبايّن كام يف صحيح الجامع: 1609، والصحيحة: 797]. 

وعن أيب موىس ريض الله عنه عن النبّي )ص( قال:

مَثُل ما بعثني الله به ِمن الهدى والعلم، كمَثل الغيث الكثري أصاب أرًضا، فكان منها نقيٌة قِبلَِت املاء، فأنبتت الكأل والُعشب 

الكثري، وكانت منها أجادُب أمسكت املاء، فنفع اللُه بها الناس، فرشبوا وسَقْوا وزرعوا، وأصابت منها طائفًة أخرى، إمنا هي 

قيعاٌن، ال ُتسك ماًء، وال تُنبت كاًل، فذلك مَثل َمن فُقه يف ِدين الله، ونفعه ما بعثني اللُه به، فعلِم وعلَّم، ومَثل َمن مل يرفع 

بذلك رأًسا، ومل يقبل هدى الله الذي أُرسلُت به.

رواه البخاري، باب فضل من علِم وعلَّم 79، واللفظ له، وأخرجه مسلم يف الفضائل، باب بيان مثَل ما بُعث به النبي )ص( من 

الهدى والعلم رقم ]8]].

]1]- انظر: حول قضيّة تأثري الحضارة اإلسالميّة يف الحضارة الغربيّة كالًّ من:

جوستاف جرونيباوم، حضارة اإلسالم، القاهرة، الهيئة املرصيّة العاّمة للكتاب، 1994م، ص]43، 435.

إسامعيل أحمد ياغي، أثر الحضارة اإلسالميّة يف الغرب، السعودية، مكتبة العبيكان، األوىل، 1997م، ص]4.

سعيد عاشور، املدنية اإلسالميّة وأثرها يف الحضارة الغربيّة، القاهرة، دار النهضة العربيّة، األوىل، 1963م، ص53.

عز الدين فراج، فضل علامء املسلمني عىل أوروبا، دار الفكر العريّب، ]143هـ، ص3].

سيد عبد املاجد الغوري، أثر الحضارة اإلسالميّة يف الغرب، مؤمتر املعاين الحضاريّة يف اإلسالم، رابطة العامل اإلسالمّي، ذو الحجة 

1440هـ، أغسطس 019]م، ص10.

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص170.
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أّن  »والحال  ثاٍن،  جانب  من  القديم  التفسري  خلف  والسري  جانب  من  العلميّة 

املتجمني األوائل منهم تأثّروا برشوحات املفرّسين القدامى املتمتّعني بنفوذ كبري 

الناس أجمعني يف  العلميّة – وكان هذا نصيب  باملعارف  تقليدّي، ولكن جاهلني 

ذلك العرص، وملّا كانوا غري قادرين عىل التصّور بأنّه كان مثّة إشارات إىل معلومات 

دنيويّة، ومل يكونوا يعريون أّي اهتامم ألّي مقطع، ومقابلته بسائر اآليات القرآنيّة 

التي تبحث يف املوضوع ذاته«]]]. 

وبناًء عليه فإّن بوكاي يشري إىل أّن ترجامت القرآن -خاّصة إىل اللغة الفرنسيّة- 

ال يصّح االستناد إليها يف استخالص إشارات علميّة تلخص التوافق بني القرآن والعلم 

الحديث. وعليه فقد أعرض صفًحا عنها، واتّجه اتجاًها منهجيًّا قوامه تعلّم اللغة 

العربيّة؛ حتى يكون عىل صلة باملصادر األصليّة، وأخّصها القرآن الكريم.

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، املكتبة العلميّة، بدون تاريخ، ص]17.
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الفصل الثاين

علمّية القرآن الكريم

أّواًل: خلق السموات واألرض

تعّد قضيّة خلق السموات األرض من القضايا التي تحّدث عنها القرآن الكريم 

هذه  تعالج  التي  القرآنيّة  اآليات  كرثت  وقد  املطلقة،  تعاىل  الله  لقدرته  تأكيًدا 

القضيّة]]]، وقد اهتّم املسترشق موريس بوكاي بهذه القضيّة محاواًل البحث فيها 

القضيّة  يف  التوراتيّة  بالرواية  إيّاها  مقارنًا  الحديث،  العلم  مع  توافقها  مدى  عن 

ذاتها، ومن ثّم فقد عمد بوكاي إىل تطبيق منهجيّته -التي ذكرناها سابًقا- حول 

هذه القضيّة، فكانت املقارنة سبيله، والنزعة النقديّة أداته، واملوضوعيّة سمته.

وأّول ما لفت نظر بوكاي يف قضيّة خلق السموات واألرض أنّه إذا كانت التوراة 

تذكر قضيّة الخلق متتابعة يف موضع واحد]]]، فإّن القرآن خالفًا لذلك يرسدها يف 

مواطن متعّددة يف سور متعّددة مبا تحمل من مشاهد، ويعطيها الدقّة املطلوبة 

يف الوقائع املتالحقة التي تعرّب عنه، وليك يقّدم بوكاي فكرة واضحة عن الطريقة 

التي تُعرض بها هذه املشاهد كان عليه أن يجمع األجزاء املوزّعة عىل عدد كبري 

من السور واملواضع القرآنيّة. 

من  العديد  يف  الطريقة  هذه  يتبع  القرآن  أّن  هي  املهّمة  الحقيقة  بأّن  علاًم 

املوضوعات، أي أّن قضيّة الخلق موزّعة يف مواطن وقضايا متعّددة يف القرآن. عىل 

القرآن مل تكن تختلف  الخلق يف  أّن قضيّة  أّن بوكاي كان يدرك جيًّدا  الرغم من 

يف نظر الكثري من مفّكري الغرب عنها يف التوراة، بل لعلّهم كانوا يجدون يف مثل 

هذه املقابالت متعة تؤيّد من وجهة نظرهم الزعم باقتباس القرآن من التوراة، إاّل 

]1]- أنظر: عىل سبيل املثال ال الحرص سورة ق: 38، ص7]، الفرقان: 59، طه: 4، النمل: 60، اإلرساء: 99، يونس: 3، 6، الحجر: 

85، األنعام: 1، لقامن: 7]، الزمر: 5، فضاًل عن العديد من اآليات القرآنيّة.

]]]- أنظر: سفر التكوين، اإلصحاح األّول.



126

أنّه كان يرى يف هذا خطأً كبريًا، يقول: »وأظّن أّن هذا الفهم خاطئ؛ ألّن بينهام 

فروقًا واضحة، حيث نكتشف يف القرآن إيجابيّات يف املسائل التي ليست ثانويّة، 

من الناحية العلميّة نعجز أن نعرث عىل مثيل لها يف التوراة التي تحوي عىل رشوح 

وزيادات خال منها القرآن«]]]. لكن بوكاي الذي يعتف بفروق بني الروايتني: الرواية 

التوراتيّة الكهنوتيّة والرواية القرآنيّة من الناحية العلميّة ال يكابر يف االعتاف بوجود 

توافق يف بعض األخبار الواردة فيهام، كاإلخبار بأيّام الخلق الستّة التي ذُكرت يف 

كلتا الروايتني]]]، ومن ثّم فقد حازت قضيّة األيّام الّستة عىل بعض االهتامم من 

هذا املسترشق الفرنيّس.

فالرواية التوراتيّة تذكر قضيّة الخلق يف ستّة أيام ثّم تتبعها بيوم راحة حسب 

-بزعمهم-  استاح  الذي  تعاىل  لله  اتّباًعا  السبت،  يوم  وهو  اليهودّي،  االعتقاد 

له  أصل  االعتقاد ال  الساموات واألرض. وهذا  العمل يف خلق  أيام من  بعد ستّة 

التعب  مسألة  يف  باإلنسان  حاشاه  تعاىل  الله  يشبّه  كونه  اإلسالميّة؛  عقيدتنا  يف 

والراحة]]]، وهذا ال يجوز يف حّق الخالق سبحانه؛ ألنّه يتناىف مع مبدأ تنزيه الله 

التي تجوز يف حّق اإلنسان  الند والشبيه والتجسيم وغريها من األمور  تعاىل عن 

حيث عامل الشهادة، ال الله تعاىل.

املدلول  تتبّع  ثّم  الروايتني، ومن  يوم يف  كلمة  نظره مفهوم  لفت  بوكاي  لكن 

املقصود فيهام، األمر الذي أوصله إىل نتيجة مهّمة تكشف عن األبعاد العلميّة التي 

تقوم عليها قضيّة الخلق يف القرآن، خالفًا للقضيّة ذاتها يف التوراة. 

الزمنيّة  باملسافة  محّددة  التوراة  يف  يوم  كلمة  مفهوم  أّن  إىل  بوكاي  يذهب 

املعتربة بني مطلعني للشمس أو مغربني لها متتابعني بالنسبة إىل ساكن األرض، مبا 

يعني أّن اليوم املحّدد عىل هذه الصورة إمّنا هو حصيلة دوران األرض حول نفسها. 

»وأنّه لواضح أنّه ال ميكننا منطقيًّا التحّدث يف إطار هذا التحديد ملعنى األيّام يف 

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص165.

]]]- أنظر: سفر التكوين، اإلصحاح األول، والقرآن الكريم سورة السجدة: اآلية 4.

]3]- أنظر: سفر التكوين: ]/ ]، وسفر الخروج: 17/ 31.
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نفس الوقت الذي مل يظهر فيه يف الواقع ما يحّقق تجمعه عىل هذه الصورة يف 

دورات الخلق األوىل حسب رواية التوراة، مبعنى أّن وجود األرض ودورانها حول 

الشمس«]]].  

وهذه يف الحقيقة مالحظة جديرة بالتأّمل؛ ألنّه ال معنى لليوم باعتبار دوران 

الحديث  فالعلم  خلقهام؛  قبل  سامء  وال  أرض  مثّة  يكن  ومل  نفسها،  حول  األرض 

فبأّي  نفسها،  حول  األرض  دوران  عن  ينتج  والنهار  الليل  تعاقب  أّن  إىل  توّصل 

منطق تستخدم الرواية التوراتيّة اليوم عىل معنى مل يتحّدد إاّل بعد خلق الساموات 

واألرض، وليس أثناءهام؟!

مل  كونهم  واملفرّسين  املتجمني  عىل  بوكاي  أخذ  فقد  التصّور  هذا  عىل  وبناًء 

ينتبهوا إىل هذا املعنى العلمّي الذي تحمله كلمة يوم القرآنيّة، »إنّنا ال نعرف كيف 

العربيّة معناها األكرث شيوًعا، كذلك  الكلمة  نعتب عىل املتجمني عدم إعطائهم 

تظهرها التجامت عادة... وقليلة تلك هي ترجامت القرآن ورشوحه التي تفيد بأّن 

كلمة أيّام ينبغي أن تفهم حقيقًة مبعنى الدورات الزمنيّة«]]]. لكن من املؤكّد أّن 

املتجمني واملفرّسين القدامى مل يكونوا عىل دراية بهذا املعنى الجديد؛ وذلك ألّن 

العلم مل يتوّصل إىل مفهوم اليوم إاّل حديثًا، فضاًل عن أّن كثريًا منهم رمبا مل يكن عىل 

اتصال دائم مبعطيات العرص الحديث، فكانت املعلومة غائبة عنه. 

تفسري  القرطبّي؛ حيث قال يف  عند  من هذا  شيئًا  نجد  قد  إنّنا  القول  وميكن 

خلق  لتفخيم  سنة  ألف  يوم  كّل  أي  اآلخرة،  أيّام  من  أي  أيّام«  ستّة  األيّام: »يف 

الساموات واألرض... وذكر هذه املّدة ولو أراد خلقها يف لحظة لفعل، إذ هو القادر 

والتثبّت يف  الرفق  العباد  يعلم  أن  أراد  ولكّنه  فتكون«،  »كوين  لها  يقول  أن  عىل 

األمور... وحكمة أخرى من خلقها يف ستّة أيّام؛ ألّن لكّل يشء عنده أجاًل...]]].

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص166.

]]]- م.ن، ص166.

]3]- القرطبي، تفسري القرطبي، القاهرة، طبعة دار الشعب، بدون تاريخ، ج 7، ص19].
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وهناك من ترك علم األيّام الستة لله تعاىل عندما يقول: »فأّما األيام الستّة التي 

البرش، وال من  السموات واألرض، فهي غيب مل يشهده أحد من  فيها  الله  خلق 

َمَواِت َواأْلَْرِض َواَل َخلَْق أَنُْفِسِهْم سورة  خلق الله جميًعا: َما أَْشَهْدتُُهْم َخلَْق السَّ

الكهف، اآلية 51. وكّل ما يقال عنها ال يستند إىل أصل مستيَقن«]]].

ويقول يف تفسري سورة يونس: »وعىل كّل حال فاأليّام الستّة غيب من غيب الله 

الذي ال مصدر إلدراكه إاّل هذا املصدر، فعلينا أن نقف عنده وال نتعّداه، واملقصود 

بذكرها هو اإلشارة إىل حكمة التقدير والتدبري والنظام الذي يسري به الكون من 

بدئه إىل منتهاه«]]].

لكّنه يقتب من قول بوكاي عندما يقول يف تفسري سورة الفرقان: »وأيّام الله 

التي خلق فيها السموات واألرض غري أيّامنا األرضيّة قطًعا، فإمّنا أيّامنا هذه ظٌّل 

للنظام الشميّس، ومقياس لدورة فلكيّة ُوجدت بعد خلق السموات واألرض، وهي 

مقيسة بقدر دورة األرض حول نفسها أمام الشمس... ولعّل هذه األيّام الستّة من 

أيّام الله التي ال يعلم مقدارها إاّل هو، إمّنا متّت فيها أطوار متباعدة يف السموات 

واألرض حتى انتهت عىل وضعها الحايّل«]]].

وهذا ما أكّده يف تفسري سورة السجدة: »وليست هذه قطًعا من أيّام هذه األرض 

التي نعرفها، فأّيام هذه األرض مقياس زمنيٌّ ناشئ من دورة هذه األرض حول نفسها 

أمام الشمس مرًّة، تؤلّف لياًل ونهارًا عىل هذه األرض الصغرية الضئيلة التي ال تزيد 

عىل أن تكون هباءة منثورة يف فضاء الكون الرحيب، وقد وجد هذا املقياس الزمنّي 

بعد وجود األرض والشمس، وهو مقياس يصلح لنا نحن أبناء هذه األرض الصغرية 

الضئيلة، وأّما حقيقة هذه األيام الستّة املذكورة يف القرآن الكريم فعلمها عند الله 

تعاىل، فال سبيل إىل تحديدها وتعيني مقدارها، فهي من أيّام الله تعاىل التي يقول 

وَن سورة الحج، اآلية 47. قد تكون  ا َتُعدُّ لِْف َسَنٍة ِممَّ
َ
عنها: ِإَونَّ يَوًْما ِعنَْد َرّبَِك َكأ

]1]- سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الرشوق، الطبعة الثانية والثالثون، 3]14هـ، 003]، ص96]1.

]]]- سيد قطب، يف ظالل القرآن، ص]176

]3]- سيد قطب، يف ظالل القرآن، 575].
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ستّة أطوار مرّت بها السموات واألرض وما بينهام حتى انتهت إىل ما هي عليه، أو ستّة 

مراحل يف النشأة والتكوين، أو ستّة أدهار ال يعلم ما بني أحدها واآلخر إاّل الله«]]].

الزمنيّة  الفتة  أنّه  عىل  اليوم  أو  األيّام  كلمة  فرّسوا  املفرّسين  فإّن  ثّم  ومن 

أّن  الرغم من  اآلخر، عىل  اليوم  يوم حتى رشوق شمس  املحّددة برشوق شمس 

هذا الفهم -ورمبا كان فهاًم يالئم عرصهم نتيجة معارفه املحدودة- ال يتّفق مع 

كلمة يوم فيام كشف عنه العلم الحديث. وال مشكلة عند بوكاي يف أن تعني كلمة 

األيّام معناها العاديَّ املعروف، لكّن اإلشكاليّة عنده يف أن نفهم كلمة األيّام -أيّام 

خلق الكون- يف القرآن عىل هذا املعنى، »إّن فهمنا للفظة األيّام الواردة يف القرآن 

باملعنى الذي ندركه عادًة هو مهزلة«]]].

الزمّني  االمتداد  هو  بوكاي  عند  القرآن  يف  األيّام  لكلمة  الصحيح  التفسري  إّن 

عالم  نفسه:  يطرح  الذي  السؤال  لكن  الطول،  ممتّدة  الزمنيّة  الدورة  أو  الطويل 

اعتمد بوكاي يف تفسريه هنا؟ ميكننا القول إنّه اعتمد عىل اآليات القرآنيّة اآلتية:

رِْض ُثمَّ َيْعُرُج إَِلْهِ ِف يَْوٍم َكَن 
َ
َماءِ إَِل اْل ْمَر ِمَن السَّ

َ
قول الله تعاىل: يَُدبُِّر اْل

وَن سورة السجدة، اآلية 5. ا َتُعدُّ لَْف َسَنٍة ِممَّ
َ
ِمْقَداُرهُ أ

لَْف 
َ
وُح إَِلْهِ ِف يَْوٍم َكَن ِمْقَداُرهُ َخِْسنَي أ وقوله سبحانه: َتْعُرُج الَْمَلئَِكُة َوالرُّ

َسَنٍة سورة املعارج، اآلية 4.
هذا يعني أّن اليوم مّدة زمنيّة ممتّدة، أي له امتداد زمنّي طويل، لكن امللفت 

للنظر أّن فهم بوكاي كان منسجاًم مع تفسري املفرّس أيب السعود يف القرن السادس 

التفسري  الزمنيّة]]]. هذا  الفتات  أي  بالنوبات،  القرآن  يف  األيّام  فرّس  عرش؛ حيث 

الجديد استفاد منه سيّد قطب يف ظالل القرآن كام سبق أن أرشنا]]]، وكال التفسريين 

]1]- سيد قطب، يف ظالل القرآن، ص806]-807]

]]]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص168.

]3]- أنظر: أبو السعود بن محّمد العامدي الحنفي، تفسري أبو السعود أو إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم، تحقيق: 

عبد القادر أحمد عطا، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، ج 5، ص34.

]4]- سيّد قطب، يف ظالل القرآن، ص806]-807]
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الذي  املعنى  أو دورات زمنيّة طويلة، وهذا هو  يشريان إىل فتات زمنيّة ممتّدة 

انتهى إليه املسترشق بوكاي الذي أشاد بهام فيام توّصال إليه من تفسري، عىل الرغم 

من أّن املعطيات العلميّة الخاّصة مل تكن متوفّرة لهام يف هذا الصدد.

األيّام يف  إّن  القول  إىل  معربًا  املمتّدة  الزمنيّة  الدورات  من  يتّخذ  بوكاي  لكن 

الكون،  تشّكل  مراحل  أو  الكون  خلق  مراحل  عن  تعرّب  السابقة  القرآنيّة  اآليات 

يقول: »وعىل هذا فإنّه ميكننا القول إّن القرآن يعرّب عن مراحل خلق العامل بأنّها 

ستّة، ومبعنى دورات طويلة من الزمن، والعلم الحديث مل يسمح للناس بالتأكيد 

بإثبات املراحل املتنّوعة للتكوين املمتّد التي انتهت بتكوين العامل، ولكّنه أوضح 

شكليًّا بأنّه يُراد منها دورات زمنيّة طويلة«]]].

والذي قاد بوكاي إىل هذا التفسري مقطع من سورة فّصلت يتحّدث فيه الله 

تعاىل عن خلق الساموات واألرض واملّدة الزمنيّة لخلقهام، والتي يقول الله تبارك 

َلُ  َوَتَْعلُوَن  يَوَْمنْيِ  ِف  رَْض 
َ
اْل َخلََق  ِي  بِاَلّ َلَْكُفُروَن  ئَِنُّكْم 

َ
أ قُْل  فيه:  وتعاىل 

قَْواَتَها 
َ
َر فِيَها أ نَْداًدا َذلَِك َرُبّ الَْعالَِمنَي وََجَعَل فِيَها َرَواِسَ ِمْن فَوْقَِها َوَباَرَك فِيَها َوقََدّ

َ
أ

رِْض 
َ
َماءِ َوِهَ ُدَخاٌن َفَقاَل لََها َولِْل ائِلنَِي ُثَمّ اْسَتَوى إَِل الَسّ يَّاٍم َسَواًء لِلَسّ

َ
ْرَبَعةِ أ

َ
ِف أ

 ّ
وَْح ِف ُكِ

َ
تَيَْنا َطائِعِنَي َفَقَضاُهَنّ َسبَْع َسَماَواٍت ِف يَوَْمنْيِ َوأ

َ
ْو َكرًْها قَاَلَا أ

َ
ائْتَِيا َطوًْع أ

نَْيا بَِمَصابِيَح وَِحْفًظا َذلَِك َتْقِديُر الَْعزِيزِ الَْعلِيِم سورة  َماَء ادُلّ ْمَرَها َوَزَيَّنّا الَسّ
َ
َسَماٍء أ

فصلت، اآليات 9-]1. 

فبوكاي يؤكّد عىل أّن هذه اآليات تربز عّدة مشاهد: الحال الغازيّة البدائيّة ملاّدة 

السامء، التحديد الرمزّي -كام يسّميه- لعدد الساموات السبع، والحوار الرمزّي -كام 

يسّميه أيًضا- بني الله تعاىل من جانب والسامء واألرض يف بداية تكّونهام من جانب 

آخر، مبا يعني خضوع الساموات واألرض بعد تشّكلهام ألوامر الله تعاىل]]]. لكّن 

هذه اآلية نالت هجوًما شديًدا من أولئك النفر الذين ال علم لهم باللغة العربيّة 

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص168.

]]]- م.ن، ص168.
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ودروبها ومسالكها، فاّدعوا كذبًا ما يخالف مراحل أو دورات الخلق الست، بزعم 

أّن اآلية تورد مثانية أيّام أو مراحل ال ستًّا كام يف اآليات التي تتحّدث عن األيّام 

الستّة أو املراحل السّت.

دعي  الذي  النّص  هذا  أّن  »والواقع  قائاًل:  االدعاء  هذا  عىل  يرّد  بوكاي  لكن 

فيه الناس إىل التفكري بالقدرة اإللهيّة الشاملة ابتداًء من األرض وانتهاًء مبوضوع 

الساموات ميثّل جزءين موصولني بلفظة ثّم املتجمة إىل زيادة، ولكّنها تعني بعد 

ذلك أو تبًعا لذلك أكرث من أن تعني من ناحية ثانية. فهي إًذا تفرض معنى تتابع 

املذكورة هنا،  األحداث  اإلنسان يف  تفكري  تتابع يف  أو  أحداث،  تتابع  متتّب عىل 

وميكن أن يراد أيًضا مجرّد ذكر عادّي ألحداث يقابل بينها دون مقصد إدخال معنى 

التتابع فيام بينها«]]]. 

ويُحسب لبوكاي هنا محاولة الدفاع عن القرآن ّضد هذه الشبهة إلميانه العميق 

لكن عىل  ينطوي عن هوى وال يحوي خطأً،  اإللهيّة ال  املصدريّة  ذا  الكتاب  بأّن 

الرغم من ذلك فإّن رّده كان مقتضبًا وغري واضح. إذ كان عليه أن يؤكّد عىل عدم 

الله إذا كان قد  التأكيد عىل أّن  التفاوت أو التعارض بني آيات الخلق من خالل 

خلق األرض يف يومني فإنّه جعل فيها روايس من فوقها وبارك فيها وقّدر فيها أقواتها 

يف اكتامل األربعة أيّام، مبعنى يف يومني تاليني مجموعني عىل يومي خلق األرض، 

فيكون مجموع األيام أربعة. ومن ثّم نفهم أّن األرض ُخلقت يف يومني، والروايس 

واألقوات يف يومني متّممني ألربعة أيام، وخلق الساموات يف يومني فيكون املجموع 

ستّة أيّام ال غري.

تفسريه  يف  القرطبّي  منهم  املفرّسين،  من  عدد  الفهم  هذا  إىل  توّصل  وقد 

القائل:  قول  ومثاله  أيّام،  أربعة  »يف  يقول:  فالقرطبّي  الكشاف،  يف  والزمخرشّي 

خرجت من البرصة إىل بغداد يف عرشة أيّام، وإىل الكوفة يف خمسة عرش يوًما، أي 

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص169.
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يف تتّمة خمسة عرش يوًما«]]]. يف حني يؤكّد الزمخرشّي عىل هذه الحقيقة قائاًل: »يف 

أربعة أيّام فذلكة -يقصد جملة القول وخالصته- ملّدة خلق األرض وما فيها، كأنّه 

قال: كّل ذلك يف أربعة أيّام كاملة مستوية بال زيادة وال نقصان.. وقال الزّجاج يف 

تتّمة أربعة أيّام، يريد بالتتّمة اليومني«]]]. 

ومن ثّم نفهم أنّه ليس هناك مخالفة يف هذا األمر؛ ألّن املجموع يكون ستّة 

أيّام]]]، ولكن التوّهم يأيت هنا من عدم فهم اآليات عند بعض الباحثني؛ رمبا لضعف 

درايتهم باللغة العربيّة. لكن ينبغي أن ندرك جيًّدا أن خلق الساموات واألرض يف 

ستّة أيام ال يتعارض مع ما توّصل إليه العلامء من أّن خلقهام قد استغرق باليني 

السنني؛ ألّن اليوم عند الله مختلف عن يومنا. فيوم الدين وأيّام الله واأليّام الستة 

لخلق الساموات واألرض مداها ال يعلمه إاّل الله تعاىل]]].

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا والذي حاول بوكاي أن يضع إجابة له مؤّداه: هل 

هناك نظام يف خلق الساموات واألرض؟ ويقصد هل هناك نظام متتابع يف خلقهام؟ 

قبل اإلجابة عىل هذا السؤال يجب التأكيد عىل أّن خلق السموات واألرض ذُكر 

ِي َخلََق  ُ الَّ يف بعض املواضع يف القرآن الكريم، كقول الله تعاىل: إِنَّ َربَُّكُم اللَّ

َيْطلُُبُه  انلََّهاَر  اللَّيَْل  ُيْغِش  الَْعرِْش  اْسَتَوٰى َعَ  ُثمَّ  يَّاٍم 
َ
أ ِستَّةِ  رَْض ِف 

َ
َواْل َماَواِت  السَّ

ُ َربُّ  ْمُر َتَباَرَك اللَّ
َ
َل َلُ اْلَلُْق َواْل

َ
ْمرِهِ أ

َ
َراٍت بِأ ْمَس َوالَْقَمَر َوانلُُّجوَم ُمَسخَّ َحثِيًثا َوالشَّ

ِي  بِاَلّ َلَْكُفُروَن  ئَِنُّكْم 
َ
أ قُْل  الَْعالَِمنَي سورة األعراف، اآلية 54. وقوله تعاىل: 

َرَواِسَ  فِيَها  وََجَعَل  الَْعالَِمنَي  َرُبّ  َذلَِك  نَْداًدا 
َ
أ َلُ  َوَتَْعلُوَن  يَوَْمنْيِ  ِف  رَْض 

َ
اْل َخلََق 

اْسَتَوى  ُثَمّ  ائِلنَِي  لِلَسّ َسَواًء  يَّاٍم 
َ
أ ْرَبَعةِ 

َ
أ ِف  قَْواَتَها 

َ
أ فِيَها  َر  َوقََدّ فِيَها  َوَباَرَك  فَوْقَِها  ِمْن 

]1]- القرطبي، تفسري القرطبي، ج7، ص19]. 

التأويل، رتبه وضبطه وصّححه: محّمد عبد  التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه  الزمخرشّي، تفسري الكشاف عن غوامض   -[[[

السالم شاهني، بريوت/ لبنان، 015]م، دار الكتب العلميّة، ج4، ص183. 

]3]- أنظر: محّمد أبو النور الحديدي، البيان يف دفع التعارض املتوّهم بني آيات القرآن، القاهرة، مكتبة األمانة، 1981م-1401هـ، 

ص106-105.

]4]- محمود حمدي زقزوق، حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني، القاهرة، املجلس األعىل للشؤون اإلسالميّة، الطبعة 

الرابعة، 006]م-7]14هـ، ص80] وما بعدها. 
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َطائِعِنَي  تَيَْنا 
َ
أ قَاَلَا  َكرًْها  ْو 

َ
أ َطوًْع  ائْتَِيا  رِْض 

َ
َولِْل لََها  َفَقاَل  ُدَخاٌن  َوِهَ  َماءِ  الَسّ إَِل 

نَْيا  ادُلّ َماَء  الَسّ َوَزَيَّنّا  ْمَرَها 
َ
أ َسَماٍء   ّ

ُكِ ِف  وَْح 
َ
َوأ يَوَْمنْيِ  ِف  َسَماَواٍت  َسبَْع  َفَقَضاُهَنّ 

بَِمَصابِيَح وَِحْفًظا َذلَِك َتْقِديُر الَْعزِيزِ الَْعلِيِم سورة فصلت، اآليات 9-]1. 
وهناك بعض اآليات التي ذُكر فيها خلق األرض أّواًل، وهناك آيات أخرى ذُكر 

فيها خلق السامء أّواًل، فمن اآليات التي ذكرت خلق األرض أّواًل قول الله تعاىل: 

َسبَْع  اُهنَّ  فََسوَّ َماءِ  السَّ إَِل  اْسَتَوٰى  ُثمَّ  َجِيًعا  رِْض 
َ
اْل ِف  َما  لَُكْم  َخلََق  ِي  الَّ ُهَو 

ْن َخلََق  ٍء َعلِيٌم سورة البقرة، اآلية 9]. وقوله: تزَنِيًل ّمِمَّ َسَماَواٍت َوُهَو بُِكّلِ َشْ
َمَٰوِٰت ٱلُْعَل سورة طه، اآلية 4.  رَْض َوٱلسَّ

َ
ٱْل

بينام كانت هناك آيات كرث تتحّدث عن خلق الساموات واألرض، ولكّنها تذكر 

الساموات قبل األرض، منها:

يَّاٍم 
َ
أ ِستَّةِ  ِف  رَْض 

َ
َواْل َماَواِت  السَّ َخلََق  ِي  الَّ  ُ اللَّ َربَُّكُم  إِنَّ  تعاىل:  الله  قول 

َوانلُُّجوَم  َوالَْقَمَر  ْمَس  َوالشَّ َحثِيًثا  َيْطلُُبُه  انلََّهاَر  اللَّيَْل  ُيْغِش  الَْعرِْش  َعَ  اْسَتَوٰى  ُثمَّ 
ُ رَبُّ الَْعالَِمنَي سورة األعراف، اآلية 54. ْمُر َتَباَرَك اللَّ

َ
َل َلُ اْلَلُْق َواْل

َ
ْمرِهِ أ

َ
َراٍت بِأ ُمَسخَّ

ُثمَّ  يَّاٍم 
َ
أ ِستَّةِ  ِف  رَْض 

َ
َواْل َماَواِت  السَّ َخلََق  ِي  الَّ  ُ َربَُّكُم اللَّ إِنَّ  وقوله تعاىل: 

ُ َربُُّكْم  َذٰلُِكُم اللَّ َبْعِد إِذْنِهِ  ْمَر َما ِمْن َشفِيٍع إِلَّ ِمْن 
َ
اْسَتَوٰى َعَ الَْعرِْش يَُدبُِّر اْل

ُروَن سورة يونس، اآلية 3. فََل تََذكَّ
َ
فَاْعُبُدوهُ أ

يَّاٍم َوَكَن َعرُْشُه 
َ
رَْض ِف ِستَّةِ أ

َ
َماَواِت َواْل ِي َخلََق السَّ وقوله جل شأنه: َوُهَو الَّ

ْحَسُن َعَمًل َولَئِْن قُلَْت إِنَُّكْم َمبُْعوثُوَن ِمْن َبْعِد الَْموِْت 
َ
يُُّكْم أ

َ
َعَ الَْماءِ ِلَبْلَُوُكْم أ

ِيَن َكَفُروا إِْن َهَٰذا إِلَّ ِسْحٌر ُمبنٌِي سورة هود، اآلية 7. َلَُقولَنَّ الَّ
آية 59، ويف سورة  النمل  أخرى يف سورة  آيات  توجد  اآليات  إىل هذه  إضافة 

السجدة آية 4، ويف سورة ق آية 38، ويف سورة الحديد آية 4، ويف سورة النازعات 

اآليات 7]: 33، ويف سورة الشمس اآليات 5: 10.

يستنتج املسرشق بوكاي من هذه اآليات أنّه ليس هناك نظام محّدد يف خلق 
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الساموات واألرض، وهو يقصد بذلك أنّه ليس هناك تتابع واضح بني أحداث خلق 

الساموات واألرض -وسوف نناقشه يف هذا الحكم يف سطور قادمة- إاّل يف موضع 

َماُء َبَناَها َرَفَع َسْمَكَها  ِم الَسّ
َ
َشُدّ َخلًْقا أ

َ
نُْتْم أ

َ
أ
َ
واحد يف رأيه، حيث قول الله تعاىل: أ

ْخَرَج ِمنَْها َماَءَها 
َ
رَْض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها أ

َ
ْخَرَج ُضَحاَها َواْل

َ
ْغَطَش َلْلََها َوأ

َ
اَها َوأ فََسَوّ

نَْعاِمُكْم سورة النازعات، اآليات 7]-33.
َ
رَْساَها َمَتاًع لَُكْم َوِل

َ
َباَل أ َوَمرَْعَها َواْلِ

تتابع واضح  إليه بوكاي من عدم وجود  إّن ما ذهب  القول هنا   لكن يجب 

وضوح  بعدم  الزعم  أو  النقد،  به  يقصد  ال  واألرض  الساموات  خلق  أحداث  بني 

قضيّة خلق الكون يف القرآن، وكّل ما هنالك يف ظّني أّن الرجل أراد أن يقول إّن 

خلق الساموات واألرض كان متداخاًل، فلم يخلق الله األرض كاماًل، ثّم فرغ لخلق 

الساموات، وإمّنا كان الخلق متداخاًل حتى اكتمل البناء جملة واحدة، فهذا ما كان 

بوكاي يعمل عىل تأكيده وامليّض فيه.

األرض،  تعاىل  الله  فيها  بسط  التي  املرحلة  القرآن  ذكر  أّن  يؤكّد عىل  فبوكاي 

وجعلها صالحة للزرع، وارد زمنيًّا بالضبط بعد أن تحّقق تكّون األيّام والليايل، مبيًّنا 

أّن القرآن ذكر مجموعتني من األحداث، إحداهام تتعلّق باألرض، وهي متتابعة يف 

الزمن، وبناًء عليه يفتض وجود األرض رضورة قبل أن تُبسط، ومن ثّم فوجودها 

كان قامئًا حني أقام الله السامء، »ويستخلص من هذا ظاهرة معيّة التطّور الساموّي 

واألريّض مع تداخل بعض األحداث، فال لزوم إذن للبحث عن أّي تفسري خاّص ملا 

القرآن يف موضوع الخلق من ورود ذكر األرض قبل الساموات أو  هو مذكور يف 

العكس؛ ألّن موضع الكلامت يف النّص هنا ال يثبت النظام الذي تّم فيه الخلق إذا 

مل تتّم تحقيقات يف ذلك«]]]. 

لكن من خالل التأّمل يف مجمل اآليات التي تعرض لخلق الساموات واألرض 

نستطيع أن نؤكّد عىل أّن خلق الساموات واألرض مّر باملراحل التالية:

ِيَن  َولَْم يََر الَّ
َ
األوىل: مرحلة الرتق والفتق، وذلك يتّضح يف قول الله تعاىل: أ

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص170.
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رَْض َكَنَتا َرتًْقا َفَفَتْقَناُهَما سورة األنبياء، اآلية 30. وهذا 
َ
َماَواِت َواْل نَّ السَّ

َ
َكَفُروا أ

يعني أّن الساموات واألرض كانتا مجموعني يف يشء واحد، ثّم تّم الفصل بينهام]]]. 

والرتق  شّقه،  أي  فتقه  املحيط  القاموس  معجم  ففي  والضم،  الجمع  هو  فالرتق 

عكس ذلك مبعنى جمعه وضّمه]]].

الثانية: مرحلة خلق األرض، ولكن ليس عىل سبيل االكتامل والتامم، ويتّضح 

ذلك يف موضعني اثنني من كتاب الله تعاىل، يف املوضع األّول قول الله تعاىل: ُهَو 

اُهنَّ َسبَْع َسَماَواٍت  َماءِ فََسوَّ رِْض َجِيًعا ُثمَّ اْسَتَوٰى إَِل السَّ
َ
ِي َخلََق لَُكْم َما ِف اْل الَّ

ٍء َعلِيٌم سورة البقرة، اآلية 9]. فجملة َخلََق لَُكْم َما يِف اأْلَرِْض أي  َوُهَو بُِكّلِ َشْ
أصلها، يقال إّن خلق هنا مبعنى قّدر ما سيكون من أرزاق. واملوضع الثاين يف سورة 

ِف  رَْض 
َ
اْل َخلََق  ِي  بِاَلّ َلَْكُفُروَن  ئَِنُّكْم 

َ
أ قُْل  تعاىل:  الله  يقول  فّصلت؛ حيث 

نَْداًدا َذلَِك َرُبّ الَْعالَِمنَي وََجَعَل فِيَها َرَواِسَ ِمْن فَوْقَِها َوَباَرَك فِيَها 
َ
يَوَْمنْيِ َوَتَْعلُوَن َلُ أ

َوِهَ ُدَخاٌن  َماءِ  ُثَمّ اْسَتَوى إَِل الَسّ ائِلنَِي  يَّاٍم َسَواًء لِلَسّ
َ
أ ْرَبَعةِ 

َ
أ قَْواَتَها ِف 

َ
أ َر فِيَها  َوقََدّ

تَيَْنا َطائِعِنَي َفَقَضاُهَنّ َسبَْع َسَماَواٍت ِف 
َ
ْو َكرًْها قَاَلَا أ

َ
رِْض ائْتَِيا َطوًْع أ

َ
َفَقاَل لََها َولِْل

نَْيا بَِمَصابِيَح وَِحْفًظا َذلَِك َتْقِديُر  َماَء ادُلّ ْمَرَها َوَزَيَّنّا الَسّ
َ
ّ َسَماٍء أ

وَْح ِف ُكِ
َ
يَوَْمنْيِ َوأ

الَْعزِيزِ الَْعلِيِم سورة فصلت، اآليات 9-]1.
الثالثة: خلق الساموات السبع]]]، كام يتضح يف سورة البقرة اآلية رقم 9] املشار 

إليها، فيكون بذلك خلق الساموات السبع مبا فيها بعد خلق األرض.

الرابعة: دحو األرض]]]، حيث أخرج منها الله تعاىل املاء واملرعى واألشجار وغري 

ْخَرَج ِمنَْها َماَءَها 
َ
رَْض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها أ

َ
ذلك. وذلك يتّضح يف قول الله تعاىل: َواْل

ييل، وان، 019]م، ص4.  يوزنجو  تركيا، جامعة  الكريم،  القرآن  الكوين يف  العلمّي  اإلعجاز  أنظر: خالد عثامن حمدانني،   -[1[

وأنظر: ماهر أحمد الصويف، آيات الله يف خلق الكون ونشأة الحياة املوسوعة الكونيّة الكربى، صيدا – بريوت، املكتبة العرصيّة، 

007]م، ج 3، ص141.

]]]- أنظر: املعجم الوسيط، القاهرة، مكتبة الرشوق الدوليّة، 005]م، ص7]3.

]3]- أنظر: ماهر أحمد الصويف، آيات الله يف خلق الكون ونشأة الحياة املوسوعة الكونيّة الكربى، ج 3، ص141.

]4]- أنظر: زغلول راغب محّمد النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. األرض يف القرآن الكريم، بريوت – لبنان، دار املعرفة، الطبعة 

األوىل، 005]م، ص131.
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َماُء َبَناَها َرَفَع َسْمَكَها  ِم الَسّ
َ
َشُدّ َخلًْقا أ

َ
نُْتْم أ

َ
أ
َ
َوَمرَْعَها. أّما يف قول الله تعاىل: أ

ْخَرَج ِمنَْها َماَءَها 
َ
رَْض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها أ

َ
ْخَرَج ُضَحاَها َواْل

َ
ْغَطَش َلْلََها َوأ

َ
اَها َوأ فََسَوّ

َوَمرَْعَها سورة النازعات اآليات 7]-31 فال يُتوهم فيها تعارض؛ ألّن األرض ُخلقت 
أّواًل غري مدحّوة، ثّم ُخلقت الساموات السبع، ثّم ُدحيت األرض بتقدير ما عليها.

ومن ثّم نفهم أنّه بعد فتق الساموات واألرض -حيث كانتا رتًقا- ُخلقت األرض 

غري مدحّوة، ثّم ُخلقت الساموات، ثّم ُدحيت األرض، فاكتمل البناء.

ويف هذا السياق قال العاّلمة محّمد األمني الشنقيطي رحمه الله: »اعلم أّواًل أّن 

ابن عباس ريض الله عنهام سئل عن الجمع بني آية السجدة ]أي آية سورة فصلت] 

ة، ثّم  وآية النازعات، فأجاب بأّن الله تعاىل خلق األرض أّواًل قبل السامء غري مدُحوَّ

استوى إىل السامء فسواهنَّ سبًعا يف يومني، ثّم دحا األرض بعد ذلك، وجعل فيها 

الروايس واألنهار وغري ذلك. فأصل خلق األرض قبل خلق السامء، ودحوها بجبالها 

رَْض َبْعَد َذلَِك 
َ
وأشجارها ونحو ذلك، بعد خلق السامء. ويدّل لهذا أنّه قال: َواْل

 ْخَرَج ِمنَْها َماَءَها َوَمرَْعَها
َ
ا ومل يقل: خلقها، ثّم فرس دحوه إياها بقوله: أ َدَحاهَ

وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس بني هاتني اآليتني واضح ال إشكال فيه. مفهوم 

من ظاهر القرآن العظيم«]]]. 

رَْض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها، أي مع ذلك، فكلمة 
َ
وهناك وجه آخر لقوله تعاىل: َواْل

بعد مبعنى مع، مثل قوله تعاىل ُعُتّلٍ َبْعَد َذٰلَِك َزنِيٍم، وبها قرأ مجاهد واألرض 

مع ذلك دحاها]]].

والوجه األخري تحديًدا هو الذي يؤيّد ما ذهب إليه املسترشق موريس بوكاي 

تّم جملًة  وإمّنا  تتابع،  فيه  يكن  مل  واألرض  الساموات  أّن خلق  إىل  عندما ذهب 

واحدة، مبعنى أّن الخلق كان عىل الجانبني، وتداخل أحداث الخلق بينهام.

]1]- محّمد األمني الشنقيطي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، إرشاف: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عامل الفوائد للنرش 

والتوزيع، بدون تاريخ، 16/ 18-10.

]]]- محّمد األمني الشنقيطي، أضواء البيان، 16/ 18-10.
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لكن فيام يتعلق بالتتابع الزمنّي، فإنّه يُعّد عند بوكاي أساس تكوين العامل، وأنّه 

التي  العامل، وقد وقف عند آيتني وجدهام تقّدمان خالصة األحداث  ببناء  انتهى 

َولَْم 
َ
ألّفت التتابع الزمنّي الذي هو أساس تكوين العامل، األوىل قول الله تعاىل: أ

رَْض َكَنَتا َرتًْقا َفَفَتْقَناُهَما وََجَعلَْنا ِمَن الَْماءِ ُكَّ 
َ
َماَواِت َواْل نَّ السَّ

َ
ِيَن َكَفُروا أ يََر الَّ

فََل يُْؤِمُنوَن سورة األنبياء، اآلية 30. والثانية قوله عّز وجّل: ... ُثمَّ 
َ
أ ٍء َحٍّ  َشْ

تَيَْنا 
َ
أ قَاَلَا  َكرًْها  ْو 

َ
أ َطوًْع  ائْتَِيا  رِْض 

َ
َولِْل لََها  َفَقاَل  ُدَخاٌن  َوِهَ  َماءِ  السَّ إَِل  اْسَتَوٰى 

َطائِعِنَي سورة فصلت، اآلية 11.
وقد قرأ بوكاي اآلية قراءة علميّة فاحصة، فانتهى إىل أّن هاتني اآليتني تقّدمان 

األوىل  املاّدة  يف  خاّصة  الحديث،  العلم  معطيات  مع  بالكلّيّة  تتوافق  معلومات 

املكوِّنة للكون وقضيّة العوامل وغريها. 

وقد أكّد بوكاي عىل أّن اآليتني تحمالن بداخلهام تأكيًدا واضًحا عىل أّن السامء 

هذا  لكن  دقيقة]]]،  بذّرات  مشحونة  غازيّة  طبقة  وهو  دخان،  عن  عبارة  كانت 

املعنى ليس له وجود يف املعاجم العربيّة، وهذا ما دعا بوكاي إىل رضورة تفسري 

كلمة دخان بهذا املعنى، وأظّن أّن الذي دعاه إىل هذا محاولة ربط املعنى العلمّي 

املستخَرج من اآلية باملعنى املعجمّي يف املعاجم العربيّة. ومن ثّم يقول: »تأكيد 

وجود طبقة غازيّة مشحونة بذّرات دقيقة]]]؛ ألنّه كذلك ينبغي تفسري كلمة الدخان 

يف العربيّة؛ إذ الدخان عىل العموم مؤلَّف من أصل غازّي مشوب بذّرات دقيقة 

لها إمكانيّة االنتامء إىل حاالت املاّدة الجامدة أو السائلة، وأن تكون يف درجة من 

الحرارة مرتفعة تقريبًا مع بقائها يف حالة من االستقرار«]]].

كام انطلق بوكاي من التأّمل يف اآليات إىل وجود تتابع زمنيٍّ للفتق من كتلة 

واحدة أساسيّة واحدة ملتئمة العنارص، وهذه الكتلة يسّميها القرآن الرتق، ومن 

]1]- للمزيد أنظر: خالد عثامن حمدانني، اإلعجاز العلمّي الكويّن يف القرآن الكريم، ص4.

]]]- أنظر: ماهر أحمد الصويف، آيات الله يف خلق الكون ونشأة الحياة املوسوعة الكونيّة الكربى، ج 3، ص141-140.

]3]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص171.
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املعلوم أّن الفتق مضاد الرتق، فاألّول يعني الشّق، والثاين يعني االلتئام]]]. وعىل 

ذلك فإّن الفتق يحمل معاين االنشقاق واالنفصال واالنكسار، والرتق يحمل معاين 

االتصال والجمع وااللتئام.

لكنه من جانب آخر ينطلق من تأكيد القرآن عىل وجود شق أو انفصال لهذا 

نًا بذلك الكون، ويشري بذلك إىل وجود عوامل أخرى، مستدالًّ عىل ذلك  الرتق مكوِّ

َِِّ َرّبِ الَْعالَِمنَي. ومن يتأّمل  ْمُد لل ببداية سورة الفاتحة]]]، يف قول الله تعاىل: الَْ

يف القرآن الكريم يدرك وجود العرشات من اآليات التي تحتوي عىل كلمة العاملني، 

املفرد،  بصيغة  السامء  أو  الجمع  بصيغة  الساموات  تذكر  التي  اآليات  عن  فضاًل 

وقد ارتبط ذكرها يف كثري من اآليات بالعدد سبعة. »والرقم 7 ورد يف القرآن أربًعا 

نتأكّد  الكرثة دون أن  الغالب هو  وعرشين مرّة ملعدودات مختلفات، ومعناه يف 

من معرفة سبب هذا االستعامل بهذا املعنى، ويبدو أّن الرقم 7 عند اليونان وعند 

القرآن  الرقم يف  املحدودة، ولقد ورد هذا  الكرثة غري  أيًضا معنى  الرومان يحمل 

سبع مرّات مضافًا إىل الساموات، ومرّة مبعنى الساموات املضمرة، ومرّة أخرى مع 

الطرائق التي هي فوقنا«]]].

وبوكاي هنا يحاول أن يتّخذ من النّص القرآيّن سنًدا له يف القول بتعّدد العوامل 

بالعدد  الساموات  ارتباط  ومن  القرآن،  يف  العاملني  كلمة  ذكر  تعّدد  من  انطالقًا 

يعني  رقم، وهذا  مجرّد  كونه  من  أكرث  العرب  عند  الكرثة  يدل عىل  الذي  سبعة 

عنده أّن الساموات كثرية، وهذا دليل عىل تعدد العوامل أو العاملني. والحقيقة أّن 

هذه القضيّة مل تثبت إىل اآلن يقيًنا من الناحية العلميّة. لكن عىل حّد تعبري أحد 

أّي اكتشاف علمّي  العلمّي إذا ثبت فإنّه ال يعدله  الباحثني، فإّن هذا االكتشاف 

آخر، بل تتضاءل كّل العلوم أمام هذا االكتشاف]]].

]1]- أنظر: املعجم الوجيز، القاهرة، طبعة مجمع اللغة العربيّة، ]141هـ - ]199م، ص54]، 461. 

]]]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص171. للمزيد انظر: ماهر أحمد الصويف، آيات الله يف خلق الكون 

ونشأة الحياة املوسوعة الكونية الكربى، ج3، ص197.

]3]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص171.

]4]- أنظر: ماهر أحمد الصويف، آيات الله يف خلق الكون ونشأة الحياة املوسوعة الكونية الكربى، ج3، ص197.
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ِي  ومن اآليات التي تربط ذكر الساموات بالعدد سبعة قول الله تعاىل: ُهَو الَّ

اُهنَّ َسبَْع َسَماَواٍت َوُهَو  َماءِ فََسوَّ رِْض َجِيًعا ُثمَّ اْسَتَوٰى إَِل السَّ
َ
َخلََق لَُكْم َما ِف اْل

ٍء َعلِيٌم سورة البقرة، اآلية 9]. وقوله تعاىل: َولََقْد َخلَْقَنا فَوْقَُكْم َسبَْع  بُِكّلِ َشْ
ِي  َطَرائَِق َوَما ُكنَّا َعِن اْلَلِْق َغفِلنَِي سورة املؤمنون، اآلية 17. وقوله سبحانه: الَّ
َخلََق َسبَْع َسَماَواٍت ِطَباقًا َما تََرٰى ِف َخلِْق الرَّْحَمِٰن ِمْن َتَفاُوٍت فَارِْجِع اْلََصَ َهْل تََرٰى 
ُ َسبَْع  لَْم تََرْوا َكيَْف َخلََق اللَّ

َ
ِمْن ُفُطوٍر سورة امللك، اآلية 3. وقوله عّز وجّل: أ

اًجا سورة نوح، اآليتان  ْمَس ِسَ َسَماَواٍت ِطَباقًا وََجَعَل الَْقَمَر فِيِهنَّ نُوًرا وََجَعَل الشَّ
15-16. وقوله: َوَبنَيَْنا فَوْقَُكْم َسبًْعا ِشَداًدا سورة النبأ، اآلية ]1.

العدد سبعة يدّل عىل الكرثة  أّن  أّن املفرّسين ذهبوا إىل  فإذا أضفنا إىل ذلك 

املطلقة وليس مجرّد عدد بذاته، وهم يف ذلك ال ينطلقون من فراغ، وإمّنا ينطلقون 

من لغة العرب ذاتها، فقد كان من املالحظ »يف نصوص عرص محّمد أو القرون 

كان مستعماًل إلفادة   7 الرقم  أّن  أقواله  نقلت  والتي  وفاته  أعقبت  التي  األوائل 

الكرثة«]]]. 

كذلك،  األرض  وبالتايل  واحدة،  ليست  السامء  أّن  بوكاي  عند  يعني  هذا 

لقارئ  املدهشات  من  هذه  وليست  األرضون،  وكذلك  كثرية،  إذن  »فالساموات 

القرآن املعارص، أن يجد يف نّص من نصوص هذا العرص اإلخبار بأّن أرايض كثرية 

مثل أرضنا ميكن أن تكون يف الكون، وهو ما مل يستطع الناس حتى زماننا أن يصلوا 

إىل كشف حقيقته«]]].   

ولعّل املتأّمل يف كتاب الله تعاىل يجد أن ما ذهب إليه بوكاي ليس هناك ما 

 ُ مينعه من نصوص القرآن، بل رمبا يجد ما يؤيّده، ولننظر إىل قول الله تعاىل: اللَّ

 ٰ َ َعَ نَّ اللَّ
َ
ْمُر بَيَْنُهنَّ ِلَْعلَُموا أ

َ
ُل اْل رِْض ِمثْلَُهنَّ يَتزََنَّ

َ
ِي َخلََق َسبَْع َسَماَواٍت َوِمَن اْل الَّ

ٍء ِعلًْما سورة الطالق، اآلية ]1.  َحاَط بُِكّلِ َشْ
َ
َ قَْد أ نَّ اللَّ

َ
ٍء قَِديٌر َوأ ِ َشْ

ُكّ

]1]- أنظر: مقدمة ترجمة، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم ملوريس بوكاي، هامش ص]17.

]]]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص]173-17.
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فالعدد سبعة يف القرآن عند بوكاي عدد يفيد الكرثة، أي أّن هناك ساموات كثرية 

وكذلك أرايَض كثرية، ومن ثّم يستنتج من النّص القرآيّن أنه ال يوجد سوى أرض هي 

أرض الناس، وأنّه يوجد أمثال لها يف الكون]]].

ومن جانب آخر فإّن مخلوقات الله تعاىل عىل ثالثة أنواع حسب مكانها:

ـ مخلوقات أرضيّة.

ـ مخلوقات سامويّة.

ـ مخلوقات بينيّة أي بني السامء واألرض

واآليات الدالّة عىل ذلك عديدة، منها عىل سبيل املثال: 

 ٰى َ رِْض َوَما بَيَْنُهَما َوَما َتَْت الثَّ
َ
َماَواِت َوَما ِف اْل قول الله تعاىل: َلُ َما ِف السَّ

سورة طه، اآلية 6.

رَْض َوَما بَيَْنُهَما َلِعبنَِي سورة األنبياء، 
َ
َماَء َواْل وقوله سبحانه: َوَما َخلَْقَنا السَّ

اآلية 16.

ِإَونَّ  بِاْلَّقِ  إِلَّ  بَيَْنُهَما  َوَما  رَْض 
َ
َواْل َماَواِت  السَّ َخلَْقَنا  َوَما  وجل:  عز  وقوله 

ْفَح اْلَِميَل سورة الحجر، اآلية 85. اَعَة َلتَِيٌة فَاْصَفِح الصَّ السَّ
يَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوٰى َعَ 

َ
رَْض َوَما بَيَْنُهَما ِف ِستَّةِ أ

َ
َماَواِت َواْل ِي َخلََق السَّ وقوله: الَّ

ْل بِهِ َخبرًِيا سورة الفرقان، اآلية 59.
َ
الَْعرِْش الرَّْحَمُٰن فَاْسأ

سورة   يَّاٍم
َ
أ ِستَّةِ  ِف  بَيَْنُهَما  َوَما  رَْض 

َ
َواْل َماَواِت  السَّ َخلََق  ِي  الَّ  ُ اللَّ وقوله: 

السجدة، اآلية 4.

اَعةِ  رِْض َوَما بَيَْنُهَما وَِعنَْدهُ ِعلُْم السَّ
َ
َماَواِت َواْل ِي َلُ ُملُْك السَّ وقوله: َوَتَباَرَك الَّ

ِإَوَلْهِ تُرَْجُعوَن سورة الزخرف، اآلية 85.

]1]- م.ن، ص173.
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رِْض َوَما بَيَْنُهَما إِْن ُكنُْتْم ُموقِننَِي سورة الدخان، اآلية 7. 
َ
َماَواِت َواْل وقوله: رَّبِ السَّ

َنا ِمْن  يَّاٍم َوَما َمسَّ
َ
رَْض َوَما بَيَْنُهَما ِف ِستَّةِ أ

َ
َماَواِت َواْل وقوله: َولََقْد َخلَْقَنا السَّ

لُُغوٍب سورة ق، اآلية 38.
 رِْض َوَما بَيَْنُهَما الرَّْحَمِٰن َل َيْملُِكوَن ِمنُْه ِخَطابًا

َ
َماَواِت َواْل وقوله: َرّبِ السَّ

سورة النبأ، اآلية 37.

وبالتأّمل يف اآليات السابقة نجد أنّها تتضّمن املخلوقات الثالثة السابقة الذكر، 

لكنّ بوكاي كان مهتامًّ يف هذا املوضع باملخلوقات البينيّة وما بينهام، محاواًل الربط 

بينها وبني املادة الكونيّة خارج الفضاء التي قال بها العلم الحديث، ومن ثّم يقول: 

»إّن هذا الخلق الكائن بني الساموات واألرض والوارد ذكره أكرث من مرّة يف القرآن، 

وهو من أّول وهلة بعيد التصّور؛ لذلك فإنّه يجب، ليك نفهم معنى هذه اآليات، 

أن نتذكّر التجارب البرشيّة األكرث حداثة عن وجود ماّدة خارج الفلك، ثّم نستجع 

املعلومات املثبتة من العلم املعارص مبتدئني من األكرث بساطة إىل األكرث تعقيًدا 

فيام يتعلّق بتكوين الكون«]]].

بها يف معرض حديثه عن  القرآن  يعرّفنا  التي  الرئيسة  النقاط  بوكاي  ويلّخص 

قضيّة الخلق فيام يأيت]]]:    

ـ وجود سّت دورات للخلق عىل العموم.

ـ تداخل فتات خلق الساموات وخلق األرض.

ـ خلق الكون من جرم بدايّئ أوحد يشّكل كتلة انقسمت فيام بعد.

ـ كرثة الساموات وكرثة األرايض.

ـ وجود خلق وسيط بني الساموات واألرض.

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص173.

]]]- م.ن، ص174.
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لكن بوكاي مل يكن ليقف عند حدود استنتاج هذه النقاط من النّص القرآيّن، 

ولكّنه ألزم نفسه بعرضها عىل العلم الحديث، وكانت املفاجأة التي أدهشته وال 

زالت تدهشنا من عظمة القرآن ذي املصدريّة اإللهيّة، والذي ال ينطق عن هوى 

وال يحوي خطأً، وال يرتيض تعارًضا. ومن ثّم عرض هذه النقاط عىل العلم الحديث 

وبيان موافقته لها، لتكشف عن نتائج كبرية هي يف التحليل األخري تهدم االفتاءات 

والشبهات التي حاكها الغرب طيلة قرون عن القرآن واإلسالم. 

1- خلق الكون من مادة واحدة بني القرآن والعلم

إّن املتخّصصني االستوفيزيكيّني وصلوا بالنسبة لتكّون النظام الشميّس إىل درجة 

مرتفعة من العلم عن االمتداد الزمنّي العاّم، والذي لّخصه بوكاي بقوله: »تكثّف ثّم 

تقلّص طبقة غازيّة مع دوران، ثّم انفصال إىل أجرام، كان منها الشمس والكواكب 

السيّارة، ومنها األرض، هذه املكاسب العلميّة عن الطبقة الغازيّة املظلمة األوىل 

وطريقة انقسامها إىل كّميّة عجيبة من النجوم تجّمعت يف مجرّات ال تدع مجااًل 

ألدىن شّك يف صدق فكرة تعّدد العوامل، لكّنها ال تزال غري مالكة أليّة أداة إلثبات 

وجود ما يشبه األرض يف الكون من قريب أو بعيد«]]]. 

فبوكاي يعمد هنا إىل بيان أسبقيّة النّص القرآيّن يف اإلشارة إىل حدث مل يصل إليه 

العلم بأدواته وتكنولوجيّاته إىل اليوم]]]، حتى ولو مل تكن هناك دالئل علميّة عىل 

ذلك، فإنّه يثق أّواًل يف صدق النّص القرآيّن، وثانيًا يعلم أّن العلم سيصل يوًما ما إىل 

هذه الحقيقة، وما تأّخره هنا إاّل نتيجة أمرين: ضعف األدوات التي ميكن أن متكّنا 

من ذلك رغم التقّدم التكنولوجّي الهائل، سعة الكون الرهيبة والتي ال يستطيع 

تصّورها أّي عقل برشّي.

لكن من املؤكد أّن الكون كان شيئًا واحًدا رتًقا، ثّم نتيجة ألمر ما وّضحه العلم 

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص179.

]]]- وهذا ما أكد عليه غري باحث انظر: ماهر أحمد الصويف، آيات الله يف خلق الكون ونشأة الحياة املوسوعة الكونيّة الكربى، 

ج3، ص140-141. انظر: أيًضا: خالد عثامن حمدانني، اإلعجاز العلمّي الكويّن يف القرآن الكريم، ص4. أنظر: زغلول النجار، من 

آيات اإلعجاز العلمّي.. السامء يف القرآن الكريم، بريوت – لبنان، دار املعرفة، الرابعة، 007]م، ص137.
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تّم االنفصال، فنشأ الكون مبجرّاته ونجومه وكواكبه]]]. والحقيقة التي ال جدال فيها 

وال مراء أّن الله تعاىل بذكره هذه األحداث املعجزة إمّنا يريد أن يوّجه أنظار الناس 

إىل قدرة الله تعاىل املطلقة، ومن ثّم اإلقرار له بالعبوديّة. يقول الله تعاىل: أََولَْم 

لَِك َعىَل اللَِّه يَِسرٌي سورة العنكبوت،  يََرْوا كَيَْف يُبِْدئُ اللَُّه الَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه إِنَّ َذٰ

 ُ  اْلَلَْق ُثمَّ اللَّ
َ
رِْض فَانُْظُروا َكيَْف بََدأ

َ
اآلية 19. ويقول تعاىل أيًضا: قُْل ِسرُيوا ِف اْل

ٍء قَِديٌر سورة العنكبوت، اآلية 0]. ِ َشْ
ٰ ُكّ َ َعَ ةَ اْلِخَرةَ إِنَّ اللَّ

َ
يُنِْشُئ النَّْشأ

الرتق والفتق القرآنينّي هو ما اصطلح عليه العلم الحديث باالنفجار العظيم 

أو االنفجار الكويّن، وهي النظريّة التي تقول إّن الكون كان عبارة عن كتلة غازيّة 

ضخمة عظيمة من حيث الكثافة والحرارة؛ لكّن هذه الحرارة املوجودة فيه أّدت 

إىل إحداث ضغط هائل داخلها، األمر الذي أفىض إىل انفجارها انفجاًرا عظياًم فصل 

الكتلة الغازيّة بعضها عن بعض الفتق القرآيّن، فتطايرت الكتل املتجزّئة هنا وهناك 

مكوِّنة املجرّات والنجوم والكواكب]]].

ولقد تّم اكتشاف هذه النظريّة يف عام 7]19م عىل يد العامل البلجييّك جورج 

لوميت، ويف عام 1964م توّصل كّل من العامل أرنو بنزياس والعامل روبرت ويلسون 

إىل وجود موجات راديو ُسّميت بالنور املتحّجر، يُقال إنّه آٍت من االنفجار العظيم 

من  العظيم،  االنفجار  نظريّة  النظريّة،  هذه  أُيّدت  وقد  السحيقة]]].  األزمنة  يف 

املحطة الفضائيّة السوفيتيّة عام 1986م، ومن وكالة ناسا األمريكيّة عام 1989م.

وهذا يقودنا إىل يشء من األهّميّة مبكان، وهو أّن املعلومات العلميّة الواردة 

عن نشأة الكون لتتوافق متاًما مع تصّور القرآن لهذه النشأة وإخباره بها، مع الوضع 

يف االعتبارات أّن النّص القرآيّن يقّدم إشارات علميّة، وال يقّدم تفصيالت، لكن ما 

أسلوب  اإلشارات يف  إليه هذه  تلّمح  ما  يؤيد  التفصيالت  العلم من هذه  يقّدمه 

موجز محكم. 

]1]- أنظر: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. السامء يف القرآن الكريم، ص97-96.

]]]- للمزيد حول هذه القضيّة انظر: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. السامء يف القرآن الكريم، ص97 وما بعدها.

]3]- للمزيد حول هذه القضيّة انظر: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. السامء يف القرآن الكريم، ص]10.
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 2- تعّدد العوامل بني القرآن والعلم

أّما قضيّة تعّدد العوامل فإنّها قضيّة يؤيّدها بوكاي بشّدة، ويؤكّد عىل أّن القرآن 

ذكرها يف آية سورة الطالق، كام يؤكّد عىل أّن العلم الحديث يقبلها وال يجد غضاضة 

فيها، وإن مل توجد القرآئن العلميّة الدالّة عليها؛ ولذا يقول: »فإّن اإلستوفيزيكينّي 

الكون، لكّن واحًدا منهم ال  املعارصين يفرضون وجود كواكب مامثلة لألرض يف 

يظّن بأّن من املعقول فيام يخّص النظام الشميّس بإمكانيّة وجوٍد عىل كوكب آخر 

افتاض قبول  للتي عىل األرض، ويف حالة  النظام برشوط عاّمة مشابهة  من هذا 

وجود مثل ذلك، فينبغي أن يُبحث عنه خارج املجموعة الشمسيّة«]]]. 

ولعّل بوكاي هنا يستند إىل أّن من علامء الفلك من ذهب إىل أّن مجرّتنا مجرّة درب 

التبانة متتلئ بالنجوم التي يبلغ عددها 50 مليار نجم، كّل نجم منها يستدعي وجود 

ا بحيث ال ميكن رؤية الكواكب  كواكب سيّارة تابعة له، وأّن هذه النجوم بعيدة جدًّ

السيّارة حولها، فضاًل عن أنّه رمبا ال ميكن رؤية النجم ذاته؛ ولذلك فإنّهم يرّجحون فرضيّة 

وجود هذه النجوم للخصائص الهاليّة أي متّوجات الهاالت الضوئيّة حولها]]].  

وكّل هذه فرضيّات علميّة، لكّنها إْن صّحت وصارت يقيًنا، لكانت انتصاًرا للدين 

وردًّا مفحاًم عىل امللحدين ومن سار عىل نهجهم؛ فهي تؤكّد عىل عظمة الله تعاىل 

لليشء كن  يقول  بقدرة من  يتّسع  الذي  املتامي  الفسيح  الكون  ذلك  الكون؛  يف 

فيكون وإنا ملوسعون، فَمن ال يُدهش من تلك املسافات الشاسعة التي ال ميكن 

أن يتصّورها عقل؟! فنحن أمام أرقام مهولة، خمسني مليار نجم يف مجرّتنا وحدها! 

فام بال املجرّات األخرى؟! وإذا كانت هذه املجرّات بهذا العدد، فكم يكون عدد 

سبحانه  الخالق  ليدّل عىل عظمة  هذا  إّن  حولها؟!  تدور  التي  السيّارة  الكواكب 

وتعاىل، وعىل قدرته املطلقة]]].

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص180.

]]]- م.ن، ص180.

]3]- أنظر: للمزيد حول دقة صنع الله تعاىل يف الكون مبجراته ونجومه وغريها: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. السامء 

يف القرآن الكريم، ص150، 153.
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لكن مع كّل هذا فإنّه إذا كانت أعداد النجوم واملجرّات تظّل يف إطار الفرضيّة، 

فإّن ما نؤمن به يقيًنا وجود أراضني أخرى عوامل أخرى يوجد عليها حياة كام يُفهم 

من آية سورة الطالق، وكام أخربنا الرسول ، وقد أشار كثري من العلامء إىل هذه 

القضيّة منهم ابن كثري يف البداية والنهاية وغريه.

ومن األدلّة عىل وجود الساموات السبع واألراضني السبع ما جاء عن الرسول 

 ماّم ذكره السيوطّي مام أخرجه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله -ريض الله 
عارََضنا رجل متّجب  إذ  تبوك،  الله يف غزوة  قال: كنت مع رسول  أنّه  عنه- 

فقال:  راحلته  بخطام  فأخذ  والسالم  الصالة  عليه  النبّي  من  فدنا  طويل-  -يعني 

أنت محّمد؟ قال: نعم، قال: إيّن أُريد أن أسألك عن خصال ال يعلمها أحد من أهل 

األرض إاّل رجل أو رجالن، فقال عليه السالم: سل عام شئت، قال: يا محّمد ما تحت 

هذه؟ يعني األرض، فقال: خلق، قال: فام تحتهم؟ قال: أرض، قال: فام تحتها؟ قال: 

خلق، قال: فام تحتهم؟ قال:أرض حتى انتهى إىل السابعة -أي أنّه عليه السالم قد 

السابعة؟ قال: صخرة... إىل أن قال: فام تحت  أراضني- قال: فام تحت  عّد سبع 

بالبكاء،    الله  الرثى؟ ففاضت عينا رسول  الرثى، قال: فام تحت  الهواء؟ قال: 

فقال: انقطع علم املخلوقني]]]. 

ومن ثّم نفهم من هذه األحاديث أنّه ال شّك يف أّن الساموات سبع وأّن األراضني 

سبع، علاًم بأّن العدد رمبا ال يُقصد به مجرّد اإلحصاء؛ لكّنه -وهو ما عليه كثريون- 

الرأي كثرية واألراضني كذلك، وهذا دليل عىل  الكرثة، فالساموات عىل هذا  يفيد 

عظمة الله تعاىل وقدرته التي ال حدود لها، وال مينعها مانع. لكن االختالف هنا هل 

هذه سبع أراضني طباقًا، بعضها فوق بعض، بني كّل أرض وأرض مسافة كاملسافة 

بني السامء والسامء، ويف كّل أرض سّكان من خلق الله تعاىل؟! أم سبع من األراضني، 

هو  واألّول  الساموات؟!  بخالف  فتوق  غري  من  بعض  بعضها عىل  مطبقة  ولكّنها 

األصّح؛ ألّن القرائن واألدلّة واألخبار تدّل عليه.

]1]- جالل السيوطي، الدر املنثور يف التفسري املأثور، بريوت - لبنان، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 011]م، الجزء العارش، 

ص159.
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وننتهي من هذا إىل التأكيد عىل ثالثة أمور:

األّول: أّن الله تعاىل خلق سبع ساموات.

. الثاين: أن الله تعاىل خلق سبًعا من األراضني مثلهنَّ

الثالث: أّن شكل هذه السموات السبع واألراضني السبع وهيئتهن وما فيهن 

وغري ذلك من علم الله تعاىل.

ونؤكّد هنا عىل أّن العلم بحقيقة األرضني السبع ال ميكن القطع به، قال األلويس يف 

- أّما  بالربهان  القومية  الجديدة  الهيئة  يعضد  ماّم  القرآن  عليه  دّل  »ما  رسالته: 

األرضون السبع، فقد حارت فيها عقول املفرّسين، وذكروا فيها أقوااًل كثرية، وقد 

جعلها الله تعاىل مثل الساموات، واملثليّة تصدق باالشتاك يف بعض األوصاف، فقال 

الجمهور: املثليّة هاهنا يف كونها سبًعا، وكونها طباقًا بعضها فوق بعض، بني كّل 

أرض وأرض مسافة كام بني السامء واألرض، ويف كّل أرض سّكان من خلق الله عّز 

وجّل ال يعلم حقيقتهم إاّل الله تعاىل... وميكن أن تكون األرضون وكذا الساموات 

أكرث من سبع، واالقتصار عىل العدد املذكور الذي هو عدد تاّم ال يستدعي نفي 

الزائد، فقد رصّحوا بأّن العدد ال مفهوم له]]].

هذا وكثري من األخبار يف أمر الساموات واألرض والكواكب ال يعّول عليها كام 

أشار إليه النسفّي يف بحر الكالم، وكذا ما قاله قدماء أهل الهيئة ومحّدثوهم، ويف 

كلٍّ ماّم ذهب الفريقان إليه ما يوافق األصول وما يخالفه، وأّما الرشيعة الغرّاء، 

فهي ساكتة عنه مل تتعرّض له بنفي أو إثبات.. ويف الجملة من صّدق بسعة ملك 

أرضني  يتوقّف يف وجود سبع  أن  ينبغي  فال  وجّل،  عّز  قدرته  تعاىل وعظيم  الله 

املعدنيّة  الطبقات  األقاليم أو عىل  السبع عىل  قّدمناه، ويحمل  الذي  الوجه  عىل 

والطينيّة ونحوهام، وليس ذلك مام يصادم رضوريًّا من الدين أو يخالف قطعيًّا من 

أدلّة املسلمني]]]. 

[1]- https://www.islamweb.net/ar/fatwa/188929/

[2]- https://www.islamweb.net/ar/fatwa/188929/
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اإلعجاز  تناولت  التي  األعامل  تقويم  رسالته  الوفا يف  أبو  الدكتور أحمد  وقال 

العلمّي والطبّّي يف السّنة النبويّة: يالحظ أنّه يف أعامل اإلعجاز العلمّي التي ترتبط 

املطابقة يؤّدي إىل  فإّن أسلوب  باملعارف غري املستقرّة واالحتامليّة وغري قطعيّة، 

استدالالت ظّنيّة، وعىل املشتغلني بهذه األعامل أن ينتبهوا لذلك، وأن يطمئّنوا إىل أّن 

نصوص اآليات القرآنيّة واألحاديث النبويّة قادرة عىل استيعاب املتغريات العلميّة، 

ِي َخلََق َسبَْع َسَماَواٍت َوِمَن  ُ الَّ فمثاًل عندما يقرؤون قول الله سبحانه وتعاىل: اللَّ

اآلية ]1( ويطالعون حديث  الطالق،   )سورة  بَيَْنُهنَّ ْمُر 
َ
اْل ُل  يَتزََنَّ ِمثْلَُهنَّ  رِْض 

َ
اْل

فإنّهم   - أرضني  سبع  إىل  طّوقه  ظلاًم  األرض  من  شربًا  أخذ  من   : الله  رسول 

يطبّقون تلك النصوص عىل األبحاث الفلكيّة التي متيل إىل أّن األرضني السبع كلّها يف 

األرض، وهي الطبقات السبع التي تتكّون منها األرض، وقد تأيت البحوث الفلكيّة يف 

املستقبل لتوّضح النّص القرآيّن: ومن األرض مثلهّن -والنص الحديثّي: سبع أرضني- 

عىل نحو علمّي آخر، لكّنه يطابق تلك النصوص]]]. 

وقال األستاذ الدكتور منصور حسب النبي، رئيس قسم الفيزياء يف جامعة عني 

ولكّننا  السبع،  واألرضون  الساموات  ماهي  اآلن  إىل  يعرف  ال  العلم  »إّن  شمس: 

َسبَْع  َخلََق  ِي  الَّ  ُ اللَّ تعاىل:  قوله  مثل  القرآنيّة  اآليات  من  نفهم  أن  نستطيع 

... أّن هناك ستّة أرضني أخرى غري  ْمُر بَيَْنُهنَّ
َ
ُل اْل رِْض ِمثْلَُهنَّ يَتزََنَّ

َ
َسَماَواٍت َوِمَن اْل

أرضنا، ولكّل أرض سامؤها التي تعلوها، وماّم يؤيّد هذا التفسري قول سيّدنا الرسول 

أظللَن،  وما  السبع  الساموات  رّب  اللهم  عليه وسلّم:  الله  املصطفى محّمد صىل 

ورّب األرضني السبع وما أقللَن -ماّم يفيد بأّن لكّل أرض سامء تعلوها، وقال تعاىل: 

- وإّن هذه األرضني والساموات يتنزّل بينهنَّ األمر اإللهّي املشار  َوِمَن اأْلَرِْض ِمثْلَُهنَّ

ها إىل كائنات عاقلة موجودة  إليه يف اآلية الكرمية أعاله، الذي ال بّد أن يكون موجًّ

عىل هذه األرضني السّت األخرى التي قد يتمّكن العلامء يف املستقبل من الكشف 

رِْض َوَما بَثَّ فِيِهَما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو 
َ
َماَواِت َواْل عنها بقوله تعاىل: َوِمْن آيَاتِهِ َخلُْق السَّ

ٰ َجْعِِهْم إَِذا يََشاُء قَِديٌر )سورة الشورى، اآلية 9]( ويف ذلك إشارة إىل احتامل  َعَ
[1]- https://www.islamweb.net/ar/fatwa/188929/
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التقاء العوامل املختلفة يف الحياة الدنيا أو يف اآلخرة]]]. 

وبذلك يُعلم أّن وجود حياة عىل غري األرض أمر محتمل، ولكن ذلك يكون لخلق 

آخرين غري بني آدم، فقد ذكر الشيخ ابن عثيمني يف الفوائد املستنبطة من قوله 

أنّه  البقرة، اآلية 36(  إَِلٰ ِحنٍي )سورة  َوَمَتاٌع  ُمْسَتَقرٌّ  رِْض 
َ
اْل تعاىل: َولَُكْم ِف 

ال ميكن العيش إاّل يف األرض لبني آدم، قال: ويؤيّد هذا قوله تعاىل: ِفيَها تَْحيَْوَن 

َوِفيَها مَتُوتُوَن َوِمْنَها تُْخرَُجوَن )سورة األعراف، اآلية 5]( وبناًء عىل ذلك نعلم أّن 

محاولة الكّفار أن يعيشوا يف غري األرض إّما يف بعض الكواكب، أو يف بعض املراكب 

محاولة يائسة، ألنّه ال بد أن يكون مستقرّهم األرض]]].

3- املخلوقات الوسيطة بني السمء واألرض

توّصل العلم إىل وجود ماّدة بني النجوم أُطلق عليها املاّدة الفلكيّة بني النجوم، 

فالكون كام أرشنا سابًقا كان عبارة عن ماّدة قدمية بدائيّة مظلمة، ثّم انقسمت 

نًة النجوم و الكواكب،  هذه املاّدة عىل نفسها بقدرة الله تعاىل الرتق والفتق، مكوِّ

لكن هذا االنقسام تولّد عنه فراغات بني النجوم والكواكب واملجرّات سّميت باملاّدة 

الفلكيّة بني النجوم، أو الطبقة الغازيّة املتأللئة، أو الطبقة الغازيّة املظلمة بكثافة 

أقّل، أو ماّدة بني النجوم أكرث تركيزًا]]]. وبناًء عىل هذه املعطيات يقول بوكاي: »إّن 

وجود جسور من املاّدة بني املجرّات نفسها ال شّك فيه، وبالرغم من ندرة هذه 

الغازات فإنّها ميكنها بسبب املسافة الفسيحة من الفضاء التي تشغلها وتبًعا للبعد 

الرحيب بني بعض املجرّات والبعض اآلخر أن تتجانس مع طبقة تكون قابلة رغم 

ضعف كثافتها لتجاوز مجموعة أجرام املجرّات«]]]. 

ولعّل كّل هذه األطروحات العلميّة هي التي جعلت املسترشق موريس بوكاي 

[1]- https://www.islamweb.net/ar/fatwa/188929/

[2]- https://www.islamweb.net/ar/fatwa/188929/

الثوابت  القرآيّن..  الفلك  انظر: عدنان الرشيف، من علم  القرآن، ص138-139؛  النجار، السامء يف  انظر: يف ذلك: زغلول   -[3[

العلميّة يف القرآن، دار العلم للماليني، األوىل 1991م، ص64.

]4]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص180.
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يجد توافًقا يف ما يقوله القرآن وما يثبته العلم يف هذه القضايا سالفة الذكر، ومن 

بينهام فيام  املتوافقة  الرئيسة  بناًء عىل ذلك إىل مجموعة األفكار  انتهى  ثّم فقد 

يتعلّق بنشأة الكون وخلق الساموات واألرض، والتي ميكن عرضها يف اآليت:

األّول: أّن األيّام الستّة التي ذكرها القرآن يف قضيّة خلق الكون، ليست عنده 

األجرام  تشكيل  تغطّي  التي  هي  الدورات  وهذه  لخلقه،  ستّة  دورات  من  أكرث 

أقواتها،  فيها  وقُدر  أيّام  أربعة  يف  عليها  وما  األرض  فُخلقت  واألرضيّة،  السامويّة 

نرى  أن  علينا  »فهل  يومني.  يف  الساموات  وُخلقت  ومرعاها،  ماؤها  منها  وأُخرج 

العصور الجيولوجيّة التي وصفها العلم املعارص، بعد أن ظهر اإلنسان كام نعلم يف 

العرص الرابع؟ إّن هذا ليس سوى مجرّد افتاض، وال يستطيع أحد اإلجابة عىل هذا 

السؤال«]]]. وبوكاي هنا يرمي من طرف خفيٍّ إىل أّن الدورات األربع -من ضمن 

السّت- قد تكون العصور األربعة الجيولوجيّة والتي كانت قّمتها يف العرص الرابع؛ 

حيث ُوجد اإلنسان، إاّل أنّه حسًنا فعل عندما أكّد عىل أنّه مجرّد فرض يحتاج إىل 

دليل، وهو ال ميلك هذا الدليل، لكّنه عىل األقل يلفت النظر إىل رضورة دراسة هذه 

القضيّة، فلرمبا كشفت عن يشء يف سياق التوافق بني القرآن والعلم.

اتّخذ بوكاي من اآليات 9 -]1 من سورة فّصلت دلياًل عىل أّن تشّكل الساموات 

واألرض كان يف القرآن الكريم عىل مرحلتني: مرحلة الرتق ومرحلة الفتق، إاّل أنّه 

كان يدرك أّن ذلك ما كان له أن يتّم إاّل يف امتداد زمنّي طويل من خالل تكثّف 

املاّدة البدائيّة الغازيّة ثّم انفصالها، »وهو بالضبط ما يقوله القرآن ببساطة بذكر 

امتدادات زمنيّة حّققت انطالقًا من الدخان الساموّي تالحاًم ثّم انفصااًل«]]]، وبهذا 

يسّجل بوكاي تشابًها وتوافًقا بني النظرتني: القرآنيّة والعلميّة.

الثاين: ال شّك أّن ما كان يقّوي لديه القول بتوافق القرآن والعلم الحديث، ما 

انتهى إليه األخري من تداخل حدثني لتكوين نجم كالشمس وسيّاراتها أو كواكبها، 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص181.

]]]- م.ن، ص181.
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أو أحدها كاألرض، ومن ثّم يتساءل يف اندهاش: أفال يظهر هذا التداخل يف النّص 
القرآيّن من خالل آياته التي تبنّي بوضوح أصل بدء الخلق؟!]]]

الثالث: يوجد تطابق واضح بني مفهوم الدخان باعتباره ماّدة الكون التي صنع 

ذلك  يؤكّد  الكون كام  الغازيّة ألصل  البدائيّة  املاّدة  مفهوم  وبني  القرآن،  منها يف 

هذا  أّن  والحّق  انبهاره،  وأثار  بشّدة  بوكاي  نظر  لفت  ما  وهذا  الحديث،  العلم 

التطابق ال يزال يبهرنا.

الرابع: متّسك بوكاي بالقول إّن العدد سبعة عدد رمزّي يشري إىل الكرثة، وهو ما 

ذهب إليه الكثري من اللغوينّي واملفرّسين لكتاب الله تعاىل]]]، يف حني يفتض العلم 

الحديث كرثة العوامل أرًضا وسامًء، »وعىل العكس فإّن كرثة األرايض باملقابلة عىل 

األقّل يف بعض الصور مع أرضنا هي نظريّة مستخرجة من نّص القرآن، ولكن العلم 

حقيقة  كانت  لو  كام  االختصاصيّون  يعتربها  بينام  بعد،  حقيقتها  عن  يكشف  مل 

مقبولة متاًما«]]]. 

الساموات  بخلق  تتعلّق  التي  الكرمية  اآليات  من  بوكاي  يستخلص  الخامس: 

واألرض وما بينهام أّن هناك خلًقا أو مخلوقات بني السامء واألرض، وهذا قريب 

عنده من اكتشاف جسور املاّدة هذه املوجودة خارج النظام الفليّك الدقيق]]].

وال شّك يف املعطيات العلميّة حول نشأة الكون وتكّون العامل مل تؤيّد جميع 

املسائل املطروحة يف القرآن حول هذه القضيّة؛ نتيجة تأّخر االكتشافات العلميّة أو 

عدم قدرة العقل البرشّي عىل التوّصل لتفسريها، لكّن بوكاي يسّجل أمرين مهّمني: 

األّول: أنّه ال يوجد أّي تعارض بني هذه املعطيات وبني املعطيات القرآنيّة، الثاين: 

أن هذا يحسب لصالح الوحي القرآيّن. يف الوقت الذي يعتف فيه بوكاي بأّن نّص 

]1]- م.ن، ص181.

]]]- أنظر: يف ذلك: تهذيب اللغة، مشارق األنوار، الفائق يف غريب الحديث، التحرير والتنوير، غرائب التفسري، تفسري القاسمي 

تفسري الرازي، النكت يف القرآن الكريم، تفسري النيسابوري، وغريها من الكتب.

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]18.

]4]- م.ن، ص]18.
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بوكاي:  يقول  العلميّة.  النظر  اآلن غري مقبول من وجهة  أيدينا  بني  الذي  التوراة 

»كيف ندهش من هذا عندما نعرف أّن النّص الكهنويتّ لخرب الخلق يف التوراة، كُتب 

من الكهنة الذين كانوا يف زمن النفي إىل بابل، والذين كانت لهم أهداف نظاميّة 

حّققوها، كام صنعوا حسب تفكريهم رواية مناسبة لنظرتهم الالهوتيّة«]]]. ومن ثّم 

كان يلّح عىل تسجيل هذه االختالفات بني ما تخرب به التوراة التي بني أيدينا وبني 

املعطيات القرآنيّة التي تتوافق مع العلم الحديث، مبيًّنا خطأ تلك االتّهامات التي 

ليس لها ما يرّبرها والتي تتّهم النبّي محّمد الكريم بأنّه نقل األخبار التوراتيّة]]]، عىل 

الرغم من أّن األخرية ال تستند إىل أّي سند علمّي فيام يتعلّق بقضيّة الخلق، بخالف 

القرآن الكريم، ومن ثّم يتساءل بوكاي: »كيف ميكن لرجل مىض عىل ظهوره أربعة 

عرش قرنًا تقريبًا أن يصّحح الخرب يف هذه النقطة بالذات، وهي جزء من مجموعة 

أخطاء من وجهة النظر العلميّة، ويبدلها من عنديّاته مبعطيات أظهر العلم نهائيًّا 

صّحتها يف هذا العرص؟ إّن مثل هذا االفتاض غري ممكن؛ ألّن القرآن قد أعطى عن 

الخلق خربًا يختلف كّل االختالف عاّم أعطته التوراة«]]]. 

لكن الغريب يف تناول املسترشق بوكاي لقضيّة الخلق يف القرآن وتوافقها مع 

املعطيات العلميّة أنّه كان يتحّدث عن القرآن ويدافع عنه كأنّه يدافع عن عقيدته، 

أو كأنّه مسلم يدافع عن دينه بكّل شجاعة وبسالة، ويظهر هذا جليًّا يف كّل القضايا 

التي أباحت عن توافقها التاّم مع العلم الحديث. لكن الحقيقة األكيدة أّن الرجل 

]1]- م.ن، ص]183-18.

[2]- Rubin, Between Bible and Qur’an: The Children of Israel and the Islamic Self-Image, The Darwin 
press. ING, PRINCETON, NEW GERSEY, 1999, P. 61.     

 أنظر: هايرنيش شباير، قصص أهل الكتاب يف القرآن، ترجمة وتقديم وتعليق: نبيل فياض، بريوت، دار الرافدين، الطبعة األوىل، 

018]م. 

االسترشاق  إدريس،  جالء  محّمد  عن  نقاًل  ص13  1983م،  القدس،  بالعربية،  القرآن  يف  يهوديّة  مصادر  زاوي،  شالوم  وأنظر: 

اإلرسائييّل يف املصادر العربيّة، القاهرة، العريّب للنرش والتوزيع، 1995م، ص1]1. 

واالسترشاق  القرآن  مجلّة  وتقديم،  – عرض  زاوي  للمسترشق شالوم  القرآن  يهوديّة يف  كتاب مصادر  البهنيس،  أحمد  وأنظر: 

املعارص، املركز اإلسالمّي للدراسات االستاتيجيّة، العدد 3، 1441هـ - 019]، ص14 وما بعدها.

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص183.
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كان يسري مع العلم واملنطق حيث سارا، ومل يحد عنهام قيد أمنلة، وهذا ما يظهر 

يف هذه القضايا جليًّا.

فدفاع بوكاي عن العلم يف قضيّة الخلق يف القرآن -وبالطبع غريها من القضايا- 

هو دفاع عن العقل والعلم، فام قاد إليه العقل والعلم يلتزم به ويحني له الجبني، 

ويف غري وجود العلم والعقل يستحيل أن يذعن بوكاي للقضيّة. فبوكاي عىل سبيل 

املثال يعتف بوجود تشابه بني األخبار التوراتيّة واألخبار القرآنيّة يف بعض املواضيع، 

خاّصة تلك التي تتعلّق بالتاريخ الدينّي، إاّل أنّه كان ينتقد طريقة تعامل الغرب 

مع اإلسالم والقرآن تلك الطريقة التي تحمل اتهاًما مبارًشا لهام، خاّصة يف تعامله 

مع هذه األخبار، ومن يتساءل مستنكرًا: إنّنا إذا مل نُِعب عىل عيىس عليه السالم 

إعادة ذكر الوقائع الخاّصة بنفس املوضوع والتعاليم التوراتيّة، فكيف نعيب عىل 

محّمد أن يوردها هو أيًضا يف مواعظه، فضاًل عن أن نصفه بأنّه غّشاش ومخادع 

ألنّه ساقها عىل أنّها من جملة ما يُوحى إليه؟! ثّم يتساءل يف استنكار أيًضا: أين هو 

الربهان الذي يثبت أّن محّمًدا نقل يف القرآن مام علمه الربّانيّون وأملوه عليه؟!]]] 

وهو يطرح هذين التساؤلني يدرك متام اإلدراك أنّه ليس هناك من سند باستثناء ما 

يسوقه الغربيّون من أّن الراهب بحريا هو من علّمه هذا الدين. هذا عىل الرغم من 

أّن نبيّنا الكريم مل يَر هذا الراهب إاّل مرّة واحدة، ومل يجمع بينهم غري لقاء عابر مل 

يستغرق وقتًا، فكيف يذهب هؤالء مثل هذا املذهب الخاطئ؟!]]] علامً بأّن هناك 

رأيًا آخر يرى أن قضيّة الراهب مختلقة من األساس معارًضا بذلك الرأي السابق.

 ولعلّنا نرى أّن موقف بوكاي يف هذه القضيّة كان ردًّا غري مبارش عىل املسترشق 

بالشري ومن لّف لّفه، مّمن كالوا االتهامات حول شخصيّة النبّي ومصدريّة القرآن، 

فبالشري كتب كتابًا كلّه اتهامات عن سيّدنا محّمد أسامه املسألة املحّمديّة، وهو 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص183.

]]]- أنظر: رًدا عىل هذه الشبه كالً من:

محّمد أبو زهرة، خاتم النبيّني ص، القاهرة، دار الفكر العريّب، 5]14هـ - 004]م، الطبعة األوىل، ص9]1.

محّمد رضا، محّمد رسول الله )ص(، بريوت – لبنان، دار الكتب العلميّة، 1395هـ - 1975م، ص33.

موفق الجوجو، قوانني النبّوة، دمشق، دار املكتبّي، الطبعة األوىل، 3]14هـ - ]00]م، ص71.
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الغرب وخاّصة املسترشقني تجاه اإلسالم عاّمة والقرآن  تعبري حقيقّي عن موقف 

خاّصة، إاّل رمبا قلّة نادرة، ومن ضمنهم ال شّك موريس بوكاي.

بني  تشابًها  هناك  أّن  يف  الرأي-  هذا  أصحاب  من  -وبوكاي  نشّكك  ال  ونحن 

القرآن والتوراة يف بعض القضايا، وهذا راجع إىل وحدويّة املصدر الذي خرج منه 

هذا  من  اتّخذت  الغربيّة  األكرثيّة  أّن  يف  تكمن  الكربى  اإلشكاليّة  لكّن  الكتابان، 

التشابه مدعاة للقول باقتباس القرآن من التوراة، وهذا غري صحيح، وقد رّد بوكاي 

أنّا رأينا  الفرية بصورة منطقيّة قائاًل: »ونستطيع أن نقول بصورة أعّم  عىل هذه 

ترّسب بعض األساطري املتعلّقة بالخلق يف الكتابات املقّدسة، نذكر منها عىل سبيل 

املثال عقيدة البولننزينّي يف وجود املياه البدائيّة غارقة يف الظلامت التي انقشعت 

بالنور، فتكّونت السامء واألرض. إنّنا عندما نقارن هذه الخرافة مع خرب الخلق يف 

التوراة نجد عىل سبيل اليقني بعض التشابه، ولكن من السخف مبكان اتهام التوراة 

بأنّها نقلت هذه األسطورة يف الخلق«]]].  

فبوكاي إذن ينأى باألخبار التوراتيّة والكتابات التوراتيّة عن األسطورة البدائيّة 

التفسري  لكن هذا  الكون،  نشأة  البدايّئ حول  لها تفسريها  كان  التي رمبا  القدمية 

محال أن يكون قد تطرّق إىل هذه األخبار، كونها من لدن رّب العاملني، فالقرآن 

برش-  فيها  يتدّخل  أن  -دون  النقيّة  األوىل  نسختها  يف  والتوراة  تعاىل،  الله  كتاب 

كذلك. لكن بوكاي رغم هذا كلّه يؤكّد عىل فكرة صّحة بعض العقائد واألساطري يف 

تفسريها لقضيّة خلق الساموات واألرض قائاًل: »عىل أنّه من املهّم أن نعالج هذه 

العقائد واألخبار األسطوريّة؛ ألنّه ال يظهر فيها أحيانًا فكرة البدء صحيحة يف ذاتها، 

معرفتها،  نفرض  التي  أو  اليوم  نعرفها  التي  للحقيقة  مطابقة  األحوال  بعض  ويف 

ولكن تتاكم عليها يف الخرافة أوصاف الخلق األسطوريّة فتطمسها«]]].

لكن هذا ال يعني أّن بوكاي يقّر باألسطورة أو أنّه يجعلها بدياًل للعلم، أو يشري 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص184.

]]]- م.ن، ص184.
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إىل تأثريها يف الكتب الدينيّة املقّدسة، ولكّنه يشري إىل أّن السمة الغالبة يف تفسري 

اتّحاد  بعد  انفصال  شيئني  تصّورهام  عىل  يقوم  واألرض  الساموات  لقضيّة  الخلق 

طويل بينهام. ومن ثّم فإّن السمة العاّمة التي استخلصها بوكاي هنا هي أّن السامء 

واألرض كانتا كتلة واحدة ُوجدت يف حيّز طويل من االمتداد الزمنّي املتطّور للكون، 

ثّم انتهى باالنفصال إىل عوامل متعّددة]]].

الكون يف  لخلق  األسطورّي  املفهوم  بني  يفرّق  نفسه  الوقت  بوكاي يف  أّن  بيد 

العقائد واألساطري السابقة وبني املفهوم يف القرآن الكريم، فام تحّدث بوكاي عن 

الفهم األسطورّي لقضيّة الخلق إاّل ليك يؤكّد عىل االختالف العميق املوجود بينه 

الخياليّة  التفاصيل  تلك  عن  منزّهة  القرآنيّة  فاألخبار  فيها،  القرآنيّة  األخبار  وبني 

التي رافقت املعتقدات األسطوريّة، وموسومة عىل العكس متاًما باعتدال عباراتها 

النتيجة  إىل  ينتهي  ثّم  ومن  الحديث،  العلم  معطيات  مع  وانسجامها  اإلخباريّة 

التي ال جدال فيها والتي يؤكّدها قائاًل: »وهكذا فإّن أخبار القرآن عن الخلق -وقد 

اتّسمت بهذه الخصال منذ أكرث من أربعة عرش قرنًا- تبدو خالية من أّي مداخلة 

برشيّة«]]].

ثانًيا: القرآن وعلم الفلك

قضيّة الفلك يف القرآن الكريم من القضايا املهّمة يف طريق التوافق بني القرآن 

والعلم، وقد عرّب القرآن عنها بكثري من املعطيات، حتى أّن أحد الباحثني ذهب إىل 

أنّه القسم الوحيد الذي وصفه املوىل بأنّه عظيم من بني اآليات الكرمية التي أقسم 

فيها مبخلوقاته، واملعلومات الفلكيّة التالية عن مواقع النجوم تعطي فكرة مبّسطة 

عن عظمة مواقع النجوم وأهّميّتها البالغة يف النظام الكويّن]]].

كان بوكاي مؤمًنا متام اإلميان بأّن القرآن يقّدم لنا إشارات علميّة ال حرص لها 

]1]- م.ن، ص184.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق.

]3]- انظر: عدنان الرشيف، من علم الفلك القرآيّن.. الثوابت العلميّة يف القرآن، دار العلم للماليني، األوىل 1991م، ص64.
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رشيطة الفهم الجيّد لها، وكذلك الفهم الجيّد للمعطى العلمّي الذي يرُبز يوًما فيوم 

عظمة هذا الكتاب الخاّلق، وهذا ما ظهر جليًّا يف تناول بوكاي لقضيّة نشأة الكون 

أو خلق العامل بني القرآن والعلم الحديث، وهذا ما سنجده كذلك يف تناوله لقضيّة 

القرآن وعلم الفلك، والتي يحاول بوكاي أن يكشف من خاللها عن التوافق الكبري 

بني األخبار القرآنيّة عام يف الفلك وبني املعطى العلم الحديث.

إىل  السابق  الفصل  يف  له  عرضنا  فيام  للقرآن خاّصة  قراءته  من  بوكاي  انتهى 

تعّدد السموات وتعّدد األراضني، وأّن هناك موجودات بني السامء واألرض والتي 

عرّب عنها القرآن بقوله وما بينهام، وهي -بحسب ما ذهب بوكاي- الجسور الفلكيّة 

التي اكتشفها العلم الحديث. والحقيقة أّن حديث القرآن عن عامل السامء واألرض 

أمّدتنا مبعلومات ال يزال العلم الحديث يكتشفها واحدة بواحدة، يف دليل حيٍّ عىل 

أسبقيّة القرآن للعلم الحديث يف هذه القضايا، والتي تؤكّد عىل املصدريّة اإللهيّة 

لكتاب الله تعاىل، وانتفاء أّي سبب برشّي.

لقد وقف املسترشق موريس بوكاي عند أربعني آية من كتاب الله تعاىل تتعلّق 

وتعّد  واألرض.  الساموات  خلق  عن  تتحّدث  التي  اآليات  بخالف  الفلك  مبوضوع 

هذه مع تلك كاشفة عن قدرة الله تعاىل من جانب]]]، ومكّملة لبعضها بعًضا يف 

معطياتهام، فهذه اآليات عند بوكاي »بعضها ليس إاّل تأّمالت يف مجد الخالق مدبّر 

أنظمة النجوم والكواكب السيّارة التي نعرفها منّضدة حسب أوضاع من التوازن 

أوضح نيوتن متاسكها مبوجب قانونه يف تجاذب األجسام«]]].

لكن بوكاي كان يدرك جيًّدا أّن القرآن الكريم ليس ماّدة للتفكري العلمّي، وال 

هو كتاب يف الفلك وعلومه، ولكّنه كتاب يشري إىل إشارات علميّة تقود البرش إىل 

الله املطلقة، فهو إذن مل يقّدم هذه اآليات التي تشري إىل إشارات  اإلقرار بقدرة 

فلكيّة عىل أنّها ماّدة تفكري علمّي، وإمّنا ليعطي فكرة علميّة عن األسلوب الذي 

]1]- أنظر: عدنان الرشيف، من علم الفلك القرآيّن، ص67.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص186.



156

قّدم به القرآن نظام الكون منذ أربعة عرش قرنًا]]]. 

يعمد بوكاي إىل إبراز هذه الصورة القرآنيّة اإليجابيّة بصور كبرية عىل الدوام، 

ومن ثّم فقد كان ال يتواىن يف مقارنتها بتلك الصورة التي يراها سلبيّة والتي تقّدمها 

له األسفار. فقد انتهى إىل أنّه ال األناجيل وال العهد القديم تناولت نظام الكون 

باستثناء تلك املواضع التي ذكرت خلق الساموات واألرض، بينام اختلف األمر يف 

القرآن كثريًا؛ حيث عرض لعدد من القضايا التي تدخل يف مجال علم الفلك ونظام 

الكون. »والواقع أنّه مل يحِو رسًدا للنظريّات املتبّناة حينئذ يف تنظيم عامل السامء 

الذي كشف العلم عدم صّحته والذي سنمثّل له فيام بعد، فهذه الصورة السلبيّة 

ينبغي ذكرها«]]]. فهو يرّبئ القرآن من كّل خطأ علمّي، كام يرّبئه من أّي تدّخل 

أو تأثري برشّي من أّي نوع]]]. وموقفه هنا يعّد ردًّا عىل أولئك الذين يعمدون إىل 

نزع مصدريّته  محاولني  إنسانيًّا،  تفسريًا  القرآن  قضايا  تفسري  نحو  الدائم  السعي 

القرآن من إشارات  الفلك وما يحتوي عليه  األساسيّة وتشويهها، خاّصة يف قضيّة 

علميّة فيها، حتّى أنّهم علّلوا تلك اإلشارات بأّن العرب كانوا عىل دراية كبرية بهذا 

العلم، علم الفلك، »وقد نيس الكثريون أّن توّسع العلم يف العموم يف البالد اإلسالميّة 

كان بعد القرآن، وأن كّل طريقة للمعارف العلميّة لهذا العرص العظيم مل تسمح 

ألّي كائن إنسايّن لكتابة بعض الفقرات عن الفلك التي وجدناها يف القرآن«]]]. 

وعىل أّي حال فإّن بوكاي قد ارتكز يف منحاه بأّن القرآن تحّدث عن الفلك أو 

علم الفلك عىل خمسة محاور:

األّول: أفكار عاّمة عن السامء.

الثاين: طبيعة األجرام السامويّة.

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص186.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص187.

]3]- وهذا ما أثبته وأكّد عليه العلامء واملفّكرون املهتّمون باإلعجاز العلمّي يف القرآن، انظر: زعلول النجار، السامء يف القرآن 

الكريم، ص137، وعدنان الرشيف، من علم الفلك يف القرآن، ص65.

]4]- مقّدمة ترجمة كتاب موريس بوكاي، مرجع سابق، هامش ص187.
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الثالث: التنظيم الساموّي.

الرابع: تطّور عامل السامء.

الخامس: غزو الفضاء.

وهي املوضوعات الخمسة التي عمد بوكاي إىل استنتاجها من نصوص القرآن 

الكريم، كام عمد إىل بيان موقف العلم الحديث من هذه املوضوعات الخمسة، 

ليكشف عن التوافق بني النّص ومعطيات العلم الحديث.

لكن أّول ما ميكننا مالحظته هنا أن األفكار العاّمة عن السامء ليست عاّمة عىل 

اإلطالق، بل هي محّددة بدقّة من قبل رّب العاملني. إّن املوضوعات التي تناولها 

هذا املحور واآليات القرآنيّة التي استشهد بها لتشهد عىل خصوصيّة املوضوع ال 

عموميّته. 

َماءِ فَوَْقُهْم َكيَْف بَنَيَْناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها  فَلَْم َينُْظُروا إَِل السَّ
َ
يقول الله تعاىل: أ

ِمْن فُُروٍج سورة ق، اآلية 6.
َماَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد تََرْوَنَها سورة لقامن، اآلية 10. وقوله سبحانه: َخلََق السَّ

َماَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد تََرْوَنَها ُثمَّ اْسَتَوٰى َعَ الَْعرِْش  ِي َرَفَع السَّ ُ الَّ وقوله أيًضا: اللَّ

ْمَس َوالَْقَمَر سورة الرعد، اآلية ]. َر الشَّ وََسخَّ
ولكن إذا كان يشري إىل أّن اآليتني األخريتني تدحضان الرأي القائل إّن السامء ال 

ميكن أن تنتهض إاّل عىل عمد خشية أن تقع عىل األرض]]] فكيف تكون الفكرة هنا 

عاّمة؟! إنّها واضحة متام الوضوح؛ حيث تبنّي أّن السامء مرفوعة بغري عمد كدليل 

عىل قدرة الله تعاىل املطلقة، والتي ال تدانيها أّي قدرة إنسانية، ومن ثّم فالفكرة 

واضحة والغاية بارزة.

لكن بخالف هذه الجزئيّة فإّن بوكاي قّدم تحلياًل تحت ما أسامه أفكاًرا عاّمة، 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص188.
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واستشهد بالعديد من اآليات القرآنيّة التي تحمل إشارات علميّة فلكيّة تؤكّد عىل 

املصدريّة اإللهيّة لكتاب الله تعاىل، وتنتقد بذلك الزعم القائل ببرشيّته. 

ومن اآليات التي استشهد بها يف ذلك:

َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع الِْمزَياَن سورة الرحمن، اآلية 7. قوله تعاىل: َوالسَّ

رِْض إِلَّ بِإِذْنِهِ سورة الحج، اآلية 65.
َ
ْن َتَقَع َعَ اْل

َ
َماَء أ وقوله: َوُيْمِسُك السَّ

ومن ثّم يقول معلًّقا: »إنّنا نعلم أّن تباعد األجرام السامويّة عىل مسافات كبرية 

ومتناسبة مع أهّميّة األجرام نفسها يؤلّف أساس توازنها، وكلاّم كانت متباعدة، كلاّم 

كانت القّوة الجاذبة من بعضها نحو البعض اآلخر ضعيفة، وكلاّم كانت متقاربة، 

كلاّم هوش بعضها عىل اآلخر، كام هو حال القمر عند قربه من األرض«]]]. ولعّل 

بوكاي هنا يشري إىل أّن النظام الذي وضعه الله تعاىل يف الكون هو الذي يجعل 

تقع  ال  بإذنه حتّى  إاّل  أّي خلل  مكانها، وال يحدث  واألرض يف  مكانها  السامء يف 

السامء عىل األرض. وهذا ما حدا بعضهم إىل التساؤل: »فهل موقع الشمس بالنسبة 

َرُه  ٍء َفَقدَّ لألرض كان نتيجة الصدفة أم من تدبري العزيز العليم الذي َخلََق كُلَّ َشْ

تَْقِديًرا سورة الفرقان، اآلية ]«]]]؟.

ومن ثّم فإّن السامء ليس لها أعمدة ماّديّة ترفعها وتقوم عليها، وإن كان لها 

الذي يرفعها، والذي مينع من أن تقع عىل  السامء  النظام، فعامد  من عامد فهو 

األرض إمّنا هو النظام. وهذا النظام يعّد جزًءا من قانون الغائيّة الذي استخدمه 

العلامء املسلمون، ومنهم ابن رشد، يف إثبات وجود الله تعاىل؛ حيث اعتمدوا عىل 

الناتج عن النظام الكويّن إمّنا هو الدليل الرشعّي  أّن االنسجام والتوافق والتناغم 

والعقيّل عىل وجود الله الذي يحاول املالحدة إنكاره. 

هذا النظام يعرّب عنه بوصفه السياق الفليّك، ويعّد قانون الجاذبيّة واحًدا من 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص188.

]]]- أنظر: عدنان الرشيف، من علم الفلك القرآيّن، ص67.
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ركائز هذا السياق الفليّك، وكذلك النظام الشائع يف كّل أرجاء الكون، »واملقصود 

هنا -يقصد يف اآليتني األخريتني- السياق الفليّك؛ إذ يؤثّر حسب قانون الجاذبيّة عىل 

وضع املياه يف البحار، فتظهر عمليّة املّد والجزر، أّما إذا تالقى جرمان سامويّان خطأً 

فالتصادم ال مفّر منه، والخضوع للنظام هو رشط ال بّد منه المتناع االختالل«]]]. وال 

شّك يف أّن مسبّب هذا النظام وواضعه هو رّب العاملني، أمل يقل الله تعاىل يف قرآنه: 

بِْع َوَربُّ الَْعرِْش الَْعِظيِم سورة املؤمنون، اآلية 86؟ َماَواِت السَّ قُْل َمْن َربُّ السَّ
ومن اآليات أيًضا التي استند إليها بوكاي يف بيان ما بني القرآن ومعطيات علم 

الفلك من توافق قول الله تعاىل:

رِْض َجِيًعا ِمنُْه إِنَّ ِف َذٰلَِك َليَاٍت لَِقْوٍم 
َ
َماَواِت َوَما ِف اْل َر لَُكْم َما ِف السَّ وََسخَّ

ُروَن سورة الجاثية، اآلية 13. َيَتَفكَّ
ْمُس َوالَْقَمُر ِبُْسَباٍن سورة الرحمن، اآلية 5. الشَّ

ْمَس َوالَْقَمَر ُحْسَبانًا سورة األنعام، اآلية 96. وََجَعَل اللَّيَْل َسَكًنا َوالشَّ
سورة   َوانلََّهاَر اللَّيَْل  لَُكُم  َر  وََسخَّ َدائَِبنْيِ  َوالَْقَمَر  ْمَس  الشَّ لَُكُم  َر  وََسخَّ

إبراهيم، اآلية 33.

وهذا يصّب يف الفكرة السابقة القامئة عىل التناسق والتوافق واالنسجام يف عامل 

السامء]]]، باعتباره هو أكسري الحياة، والذي بدونه سيفقد الكون وجوده، ما يعني 

أّن الشمس تعمل بحساب، والقمر يعمل بحساب وغريهام من مخلوقات الله يف 

سامئه التي نعلم منها والتي ال نعلم. وهذا دليل عىل أّن هناك عمليّة تنظيميّة 

هدفها اإلبقاء عىل الكون حتى يأذن الله تعاىل له بالفناء.

وقد وقف بوكاي عند اآلية األخرية تحديًدا -اآلية 33 من سورة إبراهيم- حيث 

نظر إليها عىل أنّها مكّملة لألخرى، وذلك لسبب يراه منطقيًّا؛ إذ من مثرات الحسبان 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص188.

]]]- أنظر: زعلول النجار، السامء يف القرآن الكريم، ص137؛ أنظر: عدنان الرشيف، من علم الفلك يف القرآن، ص66.
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ولوازمه تنظيم حركة األجرام السامويّة املتواجهة، واملعربَّ عنها بوصف دائب، كاسم 

وقد  ما  ليشء  املثابرة،  مع  بحرارة  العمل  األصيّل  معناه  أّن  إىل  يشري  لفعل  فعل 

ومبقتىض  تتبّدل،  ال  متتالية  وبصورة  بعناية  ما  لعمل  االجتهاد  معنى  هنا  أعطي 

عادة ثابتة]]]. 

ويؤكّد بوكاي يف تناوله لقضيّة علم الفلك والقرآن عىل مسألة التنظيم املحكم 

الذي تسري مبوجبه السامء مبا تحويه؛ ألنّه يقّوي االفتاض الذي سار عليه وتحّقق 

آية:  عند  وقف  لذا  متّفقان؛  الفلك  وعلم  القرآن  أّن  وهو  النهاية  يف  صدقه  من 

ٰ َعَد َكلُْعرُْجوِن الَْقِديِم )سورة يس، اآلية 39( والتي  ْرنَاهُ َمَنازَِل َحتَّ َوالَْقَمَر قَدَّ
استنتج منها أّن يف اآلية إشارة إىل انحناء العرجون اليابس الذي يأخذ شكل تقّوس 

الهالل]]]. يف بيان واضح للتوافق بني العلم والقرآن يف هذه الجزئيّة. 

أيًضا  لدلّته  األخرية  اآلية  منه  اقتطع  الذي  املقطع  بقيّة  بوكاي  أكمل  لو  لكن 

عىل تناغم كبري يف الكون، األمر الذي يؤكّد حقيقة هذا التوافق؛ يقول الله تعاىل: 

ْرنَاهُ َمَنازَِل َحتَّ  ََّها َذلَِك َتْقِديُر الَْعزِيزِ الَْعلِيِم َوالَْقَمَر قَدَّ ْمُس َتْرِي لُِمْسَتَقّرٍ ل َوالشَّ
ن تُْدرَِك الَْقَمَر َول اللَّيُْل َسابُِق انلََّهارِ 

َ
ْمُس يَنَبِغ لََها أ َعَد َكلُْعرُْجوِن الَْقِديِم ل الشَّ

َوُكٌّ ِف فَلٍَك يَْسَبُحوَن )سورة يس، اآليات 38-40(. حيث إّن هذه اآليات الثالث 
تكشف بوضوح عن عالقة التناغم واالنسجام بني الشمس والقمر، لكن هذا ليس 

وقًفا عليهام فحسب، بل هذا ما عليه كّل الفلك بأكمله]]]. 

فضاًل عن هذا فإّن بوكاي كان مهتامًّ مبا أسامه املقابلة العمليّة لهذا التنظيم 

الساموّي الكامل، فقد ألّح عىل إبراز فائدتها يف تسهيل انتقاالت اإلنسان يف الرّب 

والبحر، وتسهيل حسابات الزمن. »وتتّضح هذه املالحظة عندما نتذكّر أّن القرآن 

هو يف األصل إرشاد موّجه إىل الناس الذين ال يستطيعون سوى فهم لغتهم البسيطة 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص189.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص189.

]3]- انظر: للمزيد حول النظام الكويّن والشمس والقمر خليل البدروي، املوسوعة الفلكيّة، عامن – األردن، دار عامل الثقافة، 

األوىل، 1999م، ص5، ]1، 17.
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املتداولة بينهم يف حياتهم الجارية«]]]. لكن هذه املقابلة العمليّة ليست شيئًا أكرث 

العناية  من  والقمر  بالنجوم  الناس  فاهتداء  اإللهيّة،  والعناية  الغائيّة  نسّميه  ماّم 

تعني  سيّارة  كواكب  من  يصاحبها  وما  السامء  يف  النجوم  حركة  وانتظام  اإللهيّة، 

َجَعَل  ي  الَِّ َوُهَو  تعاىل:  الله  قول  جليًّا يف  يتّضح  ما  إلهيّة]]]. وهذا  عناية  وجود 

 لَْنا اْليَاِت لَِقْوٍم َيْعلَُموَن ِ َواْلَْحرِ قَْد فَصَّ لَُكُم انلُُّجوَم ِلَْهَتُدوا بَِها ِف ُظلَُماِت الَْبّ
سورة األنعام، اآلية 97.

ننَِي  َرهُ َمَنازَِل ِلَْعلَُموا َعَدَد الّسِ ْمَس ِضَياًء َوالَْقَمَر نُوًرا َوقَدَّ ِي َجَعَل الشَّ ُهَو الَّ
ُل اْليَاِت لَِقْوٍم َيْعلَُموَن سورة يونس،  ُ َذٰلَِك إِلَّ بِاْلَّقِ ُيَفّصِ َواْلَِساَب َما َخلََق اللَّ

اآلية 5.

وََعَلَماٍت َوبِانلَّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن سورة النحل، اآلية 16.
لكن بوكاي كان يدرك جيًّدا أّن املقارنة كاشفة عن مدى قرب النصوص املقّدسة 

من العلم؛ لذا فقد قارن بني القرآن والتوراة يف مسألة الشمس والقمر، »يف الوقت 

الذي وصفت التوراة الشمس والقمر بالنرّيين، وأضافت إىل إحداهام وصف الكرب، 

غري  أخرى  امتيازات  منهام  كّل  إىل  ينسب  القرآن  فإّن  الصغر،  الثاين وصف  وإىل 

امتياز الحجم«]]].

الشمس  يتحّدث عن رساج وّهاج وهو  نرّيين، ولكّنه  يتحّدث عن  فالقرآن ال 

والقمر املنري، والفرق بينهام شاسع ال شّك، ونجد هذا الفرق عندما نتأّمل قول الله 

اًجا َوَقَمًرا ُمنرًِيا سورة  َماءِ بُُروًجا وََجَعَل فِيَها ِسَ ِي َجَعَل ِف السَّ تعاىل: َتَباَرَك الَّ

ُ َسبَْع َسَماَواٍت ِطَباقًا  لَْم تََرْوا َكيَْف َخلََق اللَّ
َ
الفرقان، اآلية 61. وقوله سبحانه: أ

اًجا سورة نوح، اآليتان 15-16. وقوله:  ْمَس ِسَ وََجَعَل الَْقَمَر فِيِهنَّ نُوًرا وََجَعَل الشَّ
اًجا سورة النبأ، اآليتان ]13-1. اًجا َوهَّ َوَبنَيَْنا فَوْقَُكْم َسبًْعا ِشَداًدا وََجَعلَْنا ِسَ

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص189.

]]]- وهذه الدفة وهذا االتساق يف كّل جنبات الكون دعتا أحمد الباحثني إىل تسمية ذلك بالهندسة املتكاملة، انظر: هشام 

طالب، بناء الكون ومصري اإلنسان، بريوت – لبنان، دار املعرفة، األوىل، 7]14هـ - 006]م، ص65.

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص190.
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فالضياء مأخوذ من ضاء،  القرآن ضياء، والقمر منري،  نفهم من  فالشمس كام 

وهو اليشء امليضء بذاته، وميكن أن يكون املقصود بالضياء ما يشّع ضوًءا وحرارة، 

وهو يحمل يف طيّاته معنى اإلنارة داخليًّا وخارجيًّا، أي ميضء من داخله، ويبعث 

الضوء خارجه، كام هو حال الشمس فيها تشّع ضوًءا وحرارة من داخلها، وتبعث 

عىل  انعكاسه  بفعل  لياًل  وينعكس ضوؤها  نهاًرا،  األرض  فتيضء  خارجها  ضوءها 

القمر]]]. يف حني أن القمر منري، اسم فاعل من أنار، فالقرآن مل يقل إن القمر ُمنار، 

اسم مفعول من أنار؛ ألنّه لو قال كذلك، لوقع عليه فعل اإلنارة داخليًّا، ومن ثّم 

لكان النور من داخله؛ لكن القرآن مل يقل ذلك، وإمّنا قال منريًا مبا يعني أنّه ينري 

خارجيًّا، والواقع عليه فعل اإلنارة هنا هي األرض، وغري منري من الداخل. وهذا ما 

ثبت فلكيًّا فيام بعد، فالقمر جسم معِتم، وإمّنا ما يظهر لنا منه من نور إمّنا هو 

بفعل انعكاس ضوء الشمس الواقع عليه.

يؤكّد بوكاي من جانبه عىل أّن إخبار القرآن عن طبيعة الشمس والقمر هنا 

ليس فيه أّي تعارض مع ما نعرفه عنهام فلكيًّا، ومن ثّم يقول متعّجبًا: »إّن أّي رجل 

من عرص محّمد ميكنه بالتأكيد التفريق بني الشمس الكوكب املشتعل واملعروف 

التي  واملقارنات  الليايل،  لربودة  املهيّأ  الكوكب  والقمر  الصحراء،  من سكان  جيًّدا 

نجدها يف هذا األمر يف القرآن إذن هي طبيعيّة. ولكن ما يهّم تسجيله هنا هو 

ببساطة التشبيه وإيجازه وغياب كّل عنرص للتشبيه كان متداواًل يف ذلك العرص من 

نّص القرآن، األمر الذي يبدو يف أيّامنا كأمّنا هو من قبيل السحر«]]]. فالقرآن هنا 

يقّدم إشارة علميّة عظيمة يف أقّل عدد من الكلامت، وهذه خاّصية معجزة ال نجد 

لها مثياًل يف غري القرآن.

وميكن القول إن النجم والنجوم ذُكرت يف القرآن يف ثالثة عرش موضًعا، وهي:

انلَّْجُم اثلَّاقُِب سورة طارق، اآلية 3. 

]1]- للمزيد انظر: خليل البدوي، املوسوعة الفلكيّة، ص10، 19.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص191.
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سورة   َِواْلَْحر  ِ الَْبّ ُظلَُماِت  ِف  بَِها  ِلَْهَتُدوا  انلُُّجوَم  لَُكُم  َجَعَل  ِي  الَّ َوُهَو 
األنعام، اآلية 97.  

ْمرِهِ سورة األعراف، اآلية 54. 
َ
َراٍت بِأ ْمَس َوالَْقَمَر َوانلُُّجوَم ُمَسخَّ َوالشَّ

ْمرِهِ سورة النحل، اآلية ]1. 
َ
َراٌت بِأ َوانلُُّجوُم ُمَسخَّ

وََعَلَماٍت َوبِانلَّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن سورة النحل، اآلية 16.  
سورة   َوابُّ َوَكثرٌِي ِمَن انلَّاِس َجُر َوادلَّ َباُل َوالشَّ ْمُس َوالَْقَمُر َوانلُُّجوُم َواْلِ َوالشَّ

الحج، اآلية 18.  

َفَنَظَر َنْظَرةً ِف انلُُّجوِم سورة الصافات، اآلية 88. 
َوِمَن اللَّيِْل فََسّبِْحُه ِإَوْدبَاَر انلُُّجوِم سورة الطور، اآلية 49. 

َوانلَّْجِم إَِذا َهَوٰى سورة النجم، اآلية 1.  
َجُر يَْسُجَداِن سورة الرحمن، اآلية 6.  َوانلَّْجُم َوالشَّ
قِْسُم بَِمَواقِِع انلُُّجوِم سورة الواقعة، اآلية 75.  

ُ
فََل أ

فَإَِذا انلُُّجوُم ُطِمَسْت سورة املرسالت، اآلية 8.
ِإَوَذا انلُُّجوُم انَْكَدَرْت سورة التكوير، اآلية ].  

ونفهم من جملة هذه اآليات أّن النجم جسم يف السامء، ومل يحّدثنا القرآن عن 

طبيعته باستثناء أوصاف الضياء والنور التي ذكرت يف معرض حديث القرآن عن 

الشمس، وهي نجم من النجوم. وهي املعاين التي وقف عندها بوكاي، وقد حاول 

ارُِق  الطَّ َما  ْدَراَك 
َ
أ َوَما  ارِِق  َوالطَّ َماء  َوالسَّ تعاىل:  الله  بقول  ذلك  يستدّل عىل  أن 

انلَّْجُم اثلَّاقُِب سورة الطارق، اآليات 1-3. فهو يفرّس طبيعة النجم من خالل فهمه 
لآليات بأنّها ذات شّقني ضوء وحرارة، يقول بوكاي: »إّن نجم الليل موصوف بالقرآن 

بكلمة ثاقب، وتعني املشتعل املحتق، والذي ينرسب عرب يشء ما -وهنا ظلامت 
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الليل- والكلمة نفسها مستعملة يف مكان آخر من القرآن لتعني النجوم الساربة إاّل 

من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وهذه الشهب هي نتيجة االحتاق«]]].  

لكن العلم يكشف لنا يوًما بعد يوم ما تضّمنه القرآن من إعجاز عىل الصعيد 

التي  الحقيقة  وهي  اليوم،  حقيقته  تكّشفت  الثاقب،  النجم  يف  وخاّصة  العلمّي، 

تدّل دون أدىن شّك عىل عظمة القرآن، وأنّه من ِقبل رّب العاملني ردًّا عىل امللحدين 

واملنكرين ومن يناصبون الدين العداء.

يف  ُسّميت  والتي  الطارقة  النجوم  حقيقة  عن  الفلكيّة  الفيزياء  كشفت  لقد 

 Pulsar( أو النجوم النابضة )Neutron Stars( الفلك الحديث النجوم النيوترونيّة

Stars(، فهي نجوم انفجرت بشكل مستعر منذ مئات وآالف السنني، وكانت كتلة 

هذه النجوم املستعرة تفوق حّد شاندرا سيكار أي 1، 4 من كتلة الشمس وأقّل من 

3 أضعاف كتلة الشمس، وبقيت مخلَّفات النجوم املستعرة عىل شكل أنويّة ذات 

ا، بحيث أّدى التجاذب الثقايل يف املاّدة املتخلِّفة عن االنفجار إىل  كثافة هائلة جدًّ

انضغاطها بشكل كبري حتى تحّولت ماّدة النجم املتبّقية إىل نيوترونات، أي دخول 

االلكتونات سالبة الشحنة يف ذرّة الهيدروجني داخل املنطقة املحرّمة يف الذرّة، حتى 

اندمج مع النواة، وتحديًدا مع الربوتونات موجبة الشحنة، فتتحّول إىل نيوترونات 

وهي متعادلة الشحنة، وكام هو معلوم فإّن الذرّة تتكّون من نيوترونات متعادلة 

الربوتونات،  اإللكتونات مع  اندماج  الشحنة وعمليّة  الشحنة وبروتونات موجبة 

وأّدت إىل تكّون النيوترونات؛ لذلك تصبح الذرّة عبارة عن نيوترونات فقط]]].

ويقول العلامء اليوم: إّن هذه النجوم النيوترونيّة أو الثاقبة تُصدر هذه املوجات 

وتصدر هذه الطرقات بدقّة مذهلة، حتى إنّهم يعتربونها من أدّق الساعات الكونيّة 

عىل اإلطالق، يعني هذه النجوم أدّق من أّي ساعة عىل األرض، فهي تصدر هذه 

الطرقات بصورة شديدة االنتظام، وال تخطئ يف عملها أبًدا]]].

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص191.

[2]- https://www.addustour.com/articles/876744 

[3]- http://kaheel7.com/pdetails.php?id=852&ft=39 
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فكأّن الله تبارك وتعاىل يخاطب الناس جميًعا ويقول لهم: كام أّن هذه النجوم 

التي خلقتها وحّدثتكم عنها وعن عملها ودقّتها، كذلك فقد وكَّلت عليكم مالئكة ال 

تخطئ يف كتابتها أبًدا، ال تخطئ يف كتابة أّي يشء أبًدا يصدر عنك أيّها اإلنسان، فكّل 

يشء مكتوب ومحسوب، وال يخفى عىل الله من يشء يف األرض وال يف السامء]]].

القرآن عنها  بوكاي من حديث  اتّخذ  السيّارة، فقد  بالكواكب  يتعلّق  أّما فيام 

دلياًل عىل أّن القرآن يعرض بعض األمور يف علم الفلك، فالكواكب جزء أصيل من 

نًا لها كالنجوم والقمر إىل غري ذلك.  فلك السامء؛ لذا تحّدث عنه القرآن باعتباره مكوِّ

لكّنه كان يدرك يف الوقت نفسه أنّه من الصعوبة مبكان القول إّن هذه الكواكب 

املوجودة يف السامء مذكورة يف القرآن باملعنى العلمّي الدقيق لها، وإمّنا كّل ما هو 

مذكور يعرّب عن أنّها مخلوقات من مخلوقات الله تعاىل تعرّب عن قدرته تعاىل. 

نحن نعلم أّن الكواكب أجسام مظلمة ليست مضيئة بذاتها ولكن يأتيها الضوء 

من الشمس، والكواكب علميًّا تدور حول الشمس، واألرض التي نحن نعيش عليها 

واحد من هذه الكواكب، وهي تدور يف النظام الشميّس، وهي مكوِّن رئيس من 

ناته، وال ندري هل هناك يف هذا النظام الشميّس أو يف خارجة من األنظمة  مكوِّ

األخرى التي ال يزال العلم يكشف عنها أرض مامثلة عليها حياة أم ال؟

املسترشق موريس بوكاي من جانبه يؤكّد عىل أّن القرآن يعني بالكواكب االسم 

رافًضا  عددها،  حّدد  قد  القرآن  يكون  أن  ينفي  لكّنه  اآلن،  علميًّا  عليه  املتعارف 

كَوْكَبًا  َعرَشَ  أََحَد  َرأَيُْت  إِينِّ  يوسف:  سيّدنا  لسان  تعاىل عىل  الله  قول  يكون  أن 

ْمَس َوالَْقَمَر َرأَيْتُُهْم يِل َساِجِديَن )سورة يوسف، اآلية 4( يعني عدد الكواكب  َوالشَّ

بداعي أنّها يف نظره قّصة خياليّة]]]. لكن بغّض النظر عن ذكر القرآن لعدد الكواكب 

من عدمه، فإنّه يجب التأكيد عىل خطأ بوكاي يف وصفه للقّصة هنا؛ ألّن األنبياء ال 

يأتون بخيال وال أوهام، وإمّنا هو وحي من عند رّب العاملني، حتى مع كون سيّدنا 

[1]- http://kaheel7.com/pdetails.php?id=852&ft=39 

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]19.
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يوسف صغريًا عند حلمه هذا فإّن هذا رؤيا من الله تعاىل وإرهاًصا، »وإرهاصات 

األنبياء ال يداخلها الخيال الذي ميتزج فيه الحّق بالباطل؛ ألنّها حّق كلّها«]]]. 

أّما مسألة العدد ذاتها، فصعب تأكيدها، ليس ألّن القرآن فيه يشء حاشا لله 

تعاىل؛ ولكن ألّن صيغة أحد عرش جاءت يف صيغة النكرة، فلم يقل القرآن األحد 

نكرة،  ذكرها جاء  أّن  إاّل  فقط،  أحد عرش  الكواكب  أّن  لفهمنا  قالها  لو  إذ  عرش؛ 

مبا يعني أنّها قد تكون أحد عرش من مجموع كواكب أكرب سواء أكان يف نظامنا 

الشميّس أم يف نظام آخر يف مجرّتنا الكبرية والتي تتألّف بدورها من ماليني املجرّات 

التي يشملها الكون وأكّد عليها العلم.

املنطق لكان أجدى، ولعربَّ عن منهجه  للعدد بهذا  أّن بوكاي علّل رفضه  ولو 

الذي التزمه يف كتابه الشهري ومرشوعه العلمّي البوكايب، لكن عىل كّل حال نفهم أّن 

بوكاي كان معنيًّا بتفسري القرآن لطبيعة الكواكب ال بعددها.

رِْض َمَثُل 
َ
َماَواِت َواْل ُ نُوُر السَّ ومن هذا املنطلق وقف عند قول الله تعاىل: اللَّ

َها َكْوَكٌب ُدّرِيٌّ يُوقَُد  نَّ
َ
نُورِهِ َكِمْشَكٍة فِيَها ِمْصَباٌح  الِْمْصَباُح ِف زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأ

ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َزيُْتونٍَة َل َشْقِيٍَّة َوَل َغْربِيٍَّة يََكاُد َزيُْتَها يُِضُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه نَاٌر 
ُ نِلُورِهِ َمْن يََشاُء )سورة النور، اآلية 35( محاواًل الوقوف عىل  ٰ نُوٍر َيْهِدي اللَّ نُوٌر َعَ
طبيعة الكوكب كام ذكره القرآن، مقارنًا بني فهمه لآلية وبني ما انتهى إليه العلم 

الحديث حول طبيعة الكوكب، ومن ثّم يعلّق عىل ذلك قائاًل: »ويُراد هنا اتجاه 

اللؤلؤة، كام يكون الكوكب  التامعة  ضوء عىل جسم يعكسه الزجاج مع إعطائه 

مناًرا من الشمس، هذا هو التفصيل الوحيد املوضح املتعلِّق بهذه الكلمة الذي 

ميكن الوقوع عليه يف القرآن«]]]، وتفسري بوكاي يعني أّن القرآن ينظر للكوكب عىل 

أنّه جسم معتم يأتيه النور من انعكاس ضوء الشمس الساقط عليه.

لكن بوكاي وقف عند هذه اآلية تحديًدا للكشف عن طبيعة الكوكب يف القرآن، 

]1]- حسن خالد متجم كتاب موريس بوكاي، مرجع سابق، هامش ص191.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]19.
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رافًضا أن تكون هناك آيات أخرى تكشف عن هذه الطبيعة، فذهب إىل أّن آية: 

ٰى َكْوَكًبا سورة األنعام، اآلية 76، وآية: ِإَوَذا الَْكَواكُِب 
َ
ا َجنَّ َعلَيْهِ اللَّيُْل َرأ فَلَمَّ

انْتََثَْت )سورة االنفطار، اآلية ]( ال ميكن أن تكشف لنا عن الجرم الساموّي الذي 
تعنيه]]]، ويرد عىل هذا الكالم عّدة مالحظات:

األوىل: أنّه ال اختالف بني طبيعة الكوكب املنصوص عليها يف آية سورة النور 

-الذي فهمه بوكاي عىل أنّه جسم معتم ينري بانعكاس ضوء الشمس عليه- عنه 

يف آيتي: سورة األنعام وسورة النور، ولو قرأ بوكاي املقطع الذي ذُكرت فيه اآلية 

من أّوله إىل آخره، لفهم أّن الكوكب املنصوص عليه يف اآليتني السابقتني من جنس 

الكوكب يف آية سورة النور، فلننظر إىل قول الله تعاىل: 

ِحُبّ اْلفِلنَِي 
ُ
فََل قَاَل َل أ

َ
ا أ ى َكْوَكًبا قَاَل َهَذا َرِبّ فَلََمّ

َ
ا َجَنّ َعلَيْهِ اللَّيُْل َرأ فَلََمّ

ِمَن  ُكوَنَنّ 
َ
َرِبّ َل َيْهِدِن  لَْم  لَئِْن  قَاَل  فََل 

َ
أ ا  فَلََمّ َرِبّ  َهَذا  قَاَل  بَازًِغ  الَْقَمَر  ى 

َ
َرأ ا  فَلََمّ

فَلَْت قَاَل يَا 
َ
ا أ ْكَبُ فَلََمّ

َ
ْمَس بَازَِغًة قَاَل َهَذا َرِبّ َهَذا أ ى الَشّ

َ
ا َرأ الِّنَي فَلََمّ الَْقوِْم الَضّ

رَْض َحنِيًفا 
َ
َماَواِت َواْل ِي َفَطَر الَسّ ْهُت وَْجِهَ لَِلّ ا تُْشُِكوَن إِِنّ وََجّ قَوِْم إِِنّ بَرِيٌء ِمَمّ

نَا ِمَن الُْمْشِكنَِي سورة األنعام، اآليات 79-76. 
َ
َوَما أ

والحديث عن هذه املظاهر الثالثة لقدرة الله تعاىل: الكوكب، القمر، الشمس 

تّم يف جنح الليل، أي أّن املشاهدات هنا كانت ليليّة لكلٍّ من الكوكب والقمر بنّص 

القرآن؛ فجّن هنا مبعنى استت أو أظلم، أي استت عليه الليل أو أظلم عليه الليل، 

يف حني أّن مشاهدة الشمس نهاريّة؛ ألنَّ الشمس هي مصدر الضوء والحرارة يف 

الكون. ولكن يستوقفك هنا أّن هذه املخلوقات الثالثة تظهر يف السامء، ويستوقفك 

استقبال ضوء  من خالل  ينري  ال  معتم  فالكوكب جسم  مختلفة،  الثالثة  أّن  أيًضا 

الشمس نهاًرا، والقمر جسم معتم يعكس ضوء الشمس الساقط عليه، فهو منري ال 

ُمنار، والشمس جسم يشّع ضوًءا وحرارة ويبعث نوره لألرض والقمر، ولذا وصف 

القمر بالبزوغ أي التأللؤ واالستنارة، فالبازع هو املتأللئ املستنري وُوصفت الشمس 

]1]- م.ن، ص]19.
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التأللؤ واالستنارة الكربى، فهي متأللئة  بالبزوع األكرب، أي  بكونها األكرب هذا أكرب 

الكوكب  فيه  الذي مل يوصف  الوقت  القمر، يف  أكرب مبراحل من  مستنرية بصورة 

بالبزوغ مثلهام، فهل بعد ذلك تحديد ملعنى الكوكب وطبيعته؟! وهل بعد ذلك 

كشف عنه كجرم ساموّي؟! 

نَْيا بِزِيَنٍة الَْكَواكِِب سورة الصافات،  َماَء ادلُّ أّما قول الله تعاىل: إِنَّا َزيَّنَّا السَّ

السامء  تعاىل واملوجود يف  الله  قبل  املخلوق من  أّن هذا  إىل  اآلية 6، فهي تشري 

األمر  القرآن،  بنّص  الدنيا  السامء  الحديث هنا عن كواكب  أّن  لها، كام  زينة  هو 

النظام  الدنيا  القرآنالسامء  عبارة  تعني  بوكاي متسائاًل: فهل  انتباه  استعى  الذي 

الشميّس؟! ويجيب قائاًل: »إنّا نعرف بأنّه ال يوجد بني العنارص السامويّة الدانية مّنا 

عنارص أخرى دامئة إاّل الكواكب، والشمس هي النجم الوحيد من مجموعة النظام 

الكواكب املعروفة  أّي أجرام سامويّة غري  الذي يحمل اسمه، وال ندري  الشميّس 

علميًّا قد تُراد من هذه اآلية، فالتفسري إذن صحيح، والقرآن بذكره وجود الكواكب 

كان يعنيها حسب التعريف الحديث«]]].

ولقد تحّدث القرآن الكريم يف عدد من املواضع عن السامء الدنيا، يقول الله 

ْعَتْدنَا لَُهْم 
َ
َياِطنِي َوأ نَْيا بَِمَصابِيَح وََجَعلَْناَها رُُجوًما لِلشَّ َماَء ادلُّ تعاىل: َولََقْد َزيَّنَّا السَّ

نَْيا بَِمَصابِيَح  َماَء ادلُّ عِريِ سورة امللك، اآلية 5. ويقول أيًضا: َوَزيَّنَّا السَّ َعَذاَب السَّ
وَِحْفًظا َذٰلَِك َتْقِديُر الَْعزِيزِ الَْعلِيِم سورة فصلت، اآلية ]1. وهذا يعني أن الشمس 
والكواكب والقمر توجد يف السامء الدنيا، وهذا ما ال يتعارض مع هذه اآليات أو 

اآليات األخرى التي تتحدث عن الساموات السبع. 

وقد وقف بوكاي كثريًا بدوره عند مسألة السامء الدنيا، مندهًشا من تعرّض القرآن 

يف هذه القضيّة ملعلومات ماّديّة يقبلها العلم املعارص ويفهمها املعارص املستنري، 

وهذا ما يصفه بالغموض الشديد يف فهم كيف يكشف كتاب ُوجد منذ أكرث من 

1400عام هذا األمر، يف الوقت الذي مل يصل إليه العلم الحديث إاّل منذ عقود.

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]19.
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تتعلّق  ماّديّة  بأشياء  يتعلّق  األمر  كان  إذا  أنّه  جيًّدا  يدرك  كان  بوكاي  لكن 

يتعلّق  األمر  كان  إذا  أنّه  إاّل  عنها،  البحث  كفيل  العلم  فإّن  واألرض،  بالساموات 

بيشء غيبّي، فإّن العقول تجد استحالة يف الوصول إليه إاّل بتعاليم إلهيّة يف رأيي. 

نَْيا  َماَء ادلُّ يقول بوكاي: »فإذا كان فهمنا لآلية األخرية سهاًل -يقصد آية إِنَّا َزيَّنَّا السَّ

بِزِيَنٍة الَْكَواكِِب، أي تتحّدث عن يشء ماّدّي هو الكواكب- فإنّنا مع اآلية رقم 7 
ارٍِد، التي فيها لفظة وحفظًا الواردة أيًضا  ن كُلِّ َشيْطٍَٰن مَّ من نفس السورة: َوِحْفظًا مِّ

يف السور 1] آية ]3، والسورة 41 آية ]1 نجد أنفسنا يف مواجهة مع اعتبارات من 

نوع آخر«]]].

 ُمْعرُِضوَن آيَاتَِها  َوُهْم َعْن  َسْقًفا َمُْفوًظا  َماَء  السَّ وََجَعلَْنا  وهو يشري إىل آية: 

نَْيا بَِمَصابِيَح وَِحْفًظا َذٰلَِك َتْقِديُر  َماَء ادلُّ سورة األنبياء، اآلية ]3، وآية: َوَزيَّنَّا السَّ

عىل  اآليتني  هاتني  إىل  بوكاي  نظر  وقد   .1[ اآلية  فصلت،  سورة   الَْعلِيِم الَْعزِيزِ 
أنّهام فوق مستوى الفهم اإلنسايّن؛ كونهام يتحّدثان عن نجوم متنع الشياطني من 

التلّصص عىل الساموات، فالسامء إذن محفوظة من الشياطني – وهذا وجه من 

َزيَّنَّا  َولََقْد  آية:  كذلك  استوقفته  وقد  حفظًا.  و  محفوظًا  كلمتي:  تفسري  وجوه 

  عِريِ السَّ َعَذاَب  لَُهْم  ْعَتْدنَا 
َ
َوأ َياِطنِي  لِلشَّ رُُجوًما  وََجَعلَْناَها  بَِمَصابِيَح  نَْيا  ادلُّ َماَء  السَّ

)سورة امللك، اآلية 5( متسائاًل: ما تأويل وضع الحجارة التي هي لرجم الشياطني 

بالذات هي  الواردة يف تلك اآلية؟ وهل املصابيح املذكورة يف هذه اآلية  يف اآلية 

النجوم السيّارة]]]؟ 

ثّم  ومن  ذاته،  القرآن  من  مستفاد  رأي  إىل  ذهب  تفسريه  يف  القرطبّي  لكن 

يَاِطنِي أي جعلنا شهبها، فحذف املضاف.  فإّن قوله تعاىل: َوَجَعلَْناَها رُُجوًما لِلشَّ

دليله: إاّل من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وعىل هذا فاملصابيح ال تزول وال 

يُرجم بها. وقيل: إّن الضمري راجع إىل املصابيح عىل أّن الرجم من أنفس الكواكب، 

وال يسقط الكوكب نفسه إمّنا ينفصل منه يشء يرجم به من غري أن ينقص ضوؤه 

]1]- م.ن، ص193.
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وال صورته. قاله أبو عيل جوابا ملن قال: كيف تكون زينة وهي رجوم ال تبقى. قال 

املهدوّي: وهذا عىل أن يكون االستاق من موضع الكواكب. والتقدير األّول عىل 

أن يكون االستاق من الهوى الذي هو دون موضع الكواكب. القشريي: وأمثل من 

قول أيب عيلٍّ أن نقول: هي زينة قبل أن يرجم بها الشياطني. والرجوم جمع رجم، 

وهو مصدر سّمي به ما يُرجم به. قال قتادة: خلق الله تعاىل النجوم لثالث: زينة 

للسامء، ورجوًما للشياطني، وعالمات يُهتدى بها يف الرب والبحر واألوقات، فمن تأّول 

فيها غري ذلك فقد تكلّف ما ال علم له به، وتعّدى وظلم]]].

لكن رمبا بوكاي مل يرجع إىل تفسري القرطبّي ورمبا رجع؛ ألّن تساؤله ال يحمل 

استنكاًرا، ولكّنه يحمل استفساًرا قاده إىل أّن اآلية تتضّمن قضيّة غيبيّة ال مجال 

للعلم فيها، وال طريق له إلثباتها؛ كونها من خصوصيّة العلم اإللهّي الغيبّي. ومن ثّم 

فإنّها خارج موضوع دراسته القائم عىل بيان التوافق بني القرآن والعلم الحديث، 

للدراسة  تخضع  ال  لها  رجوًما  كونها  الشياطني  من  السامء  حفظ  قضيّة  أّن  ومبا 

العلميّة، فإنّه مل يكلّف نفسه مؤونة دراستها، »وعىل كّل فإّن املعطيات العلميّة 

الحديثة ال تبدو قادرة عىل أن تنزّل األشياء منازلها، فتسلط الضوء عىل موضوع 

يتجاوز الفهم اإلنسايّن«]]]. 

التنظيم  بوكاي  يسّميه  ما  أو  الكون  عليه  يسري  الذي  النظام  عن  ماذا  ولكن 

األوىل  التنظيم،  بهذا  تتعلّقان  آيتني  عند  بوكاي وقف  إّن  القول  الساموّي؟ ميكن 

ْمَس َوالَْقَمَر ُكٌّ ِف فَلٍَك  ِي َخلََق اللَّيَْل َوانلََّهاَر َوالشَّ يقول الله تعاىل فيها َوُهَو الَّ

ْمُس  الشَّ َل  فيها:  تعاىل  الله  يقول  والثانية   ،33 اآلية  األنبياء،  سورة   يَْسَبُحوَن
سورة   يَْسَبُحوَن فَلٍَك  ِف  َوُكٌّ  انلََّهارِ  َسابُِق  اللَّيُْل  َوَل  الَْقَمَر  تُْدرَِك  ْن 

َ
أ لََها  يَنَْبِغ 

يس، اآلية 40. فاآليتان تتحّدثان عن وجود نظام يف حركة الشمس والقمر، وأنّهام 

مجتمعان يف فلك يسبحان فيه، فهام يتناوالن األفالك والشمس والقمر والحركة 

املنتظمة التي يقومان بها يف السامء، ما يعني أّن هناك تنظياًم إلهيًّا دقيًقا ال يصيبه 

]1]- القرطبي، تفسري القرطبي الجزء 9]، ص]56.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص194.
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الخلل أو االضطراب، بدليل االنسجام والتناسق يف حركتهام.  

أّن الشمس  لكن أيّهام يدور حول اآلخر: هل األرض تدور حول الشمس؟ أم 

هي التي تدور حول األرض؟ ال شّك يف أّن العلم الحديث يبني فكرته عىل التمّسك 

بالرأي األّول، فاألرض يف نظر العلم هي التي تدور حول الشمس، فبدورانها حول 

نفسها يتعاقب الليل والنهار، وبدورانها حول الشمس تتولّد الفصول األربعة ومن 

ثّم السنون، هذا الرأي هو الرأي الذي مييل إليه العلم، لكن هناك رأيًا آخر يبني 

فكرته عىل التمّسك بالرأي الثاين، فالشمس يف نظر أصحابه هي التي تدور حول 

ْمُس تَْجِري لُِمْستََقرٍّ لََّها.  األرض، محاولني االستدالل عىل ذلك بآية َوالشَّ

كان املسترشق موريس بوكاي يؤمن بالرأي األّول الذي يرى أّن األرض هي التي 

تدور حول الشمس؛ وذلك ألمرين: 

أّي موضع يف  الثاين مل يظهر يف  الرأي  أّن  إليه، والثاين،  انتهى  العلم  أّن  األّول: 

القرآن من وجهة نظره، ومن ثّم يختم حديثه بنّص يقول فيه: »ويبدو زيادًة عىل 

ما تقّدم من قراءة هذه اآليات حدث من النوع السلبّي، فيظهر بأّن الشمس تنتقل 

يف فلك، دون أن يوضح ما سيكون عليه هذا الفلك بالنسبة إىل األرض، فقد كان 

الناس يعتقدون يف عرص الوحي القرآيّن بأّن الشمس تجري مع األرض كنقطة ثابتة، 

وهذا هو النظام املحورّي املعروف الذي ظّل مقياًم منذ بطليموس يف القرن الثاين 

قبل امليالد حتى عهد كوبرنيك يف القرن السادس عرش، هذا املفهوم الذي التقى 

الناس عليه مع ذلك حتى عرص محّمد مل يظهر يف القرآن يف موضع منه مطلًقا«]]].

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ما انتهى إليه العلم ميثل حقيقة ثابتة 

ال تقبل الشك؟ أم أنه مجرد فرض علمي مبني عىل الحسابات الفلكية ليس ال؟ 

أو بعبارة أخرى: هل الرأي العلمّي ناتج عن مشاهدة حقيقيّة أو واقع محسوس؟ 

أم نتاج نظريّة حسابيّة افتاضيّة؟ الحقيقة التي ال جدال فيها وال مراء أّن الرأي 

العلم -إىل  لنا  يثبت  إاّل، فلم  العلمّي مبنّي عىل حسابات قد تكون دقيقة ليس 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص194.
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حّد علمي- من خالل املشاهدات الحقيقة والواقع املشاهد أّن األرض تدور حول 

نفسها، واألمر ال يعدو مّجرد حسابات تفتض دوران األرض حول نفسها.

ومثّة سؤال ثاٍن يطرح نفسه بقّوة أيًضا: هل ما انتهى إليه أصحاب الرأي القائل 

بدوران الشمس حول األرض يقوم عىل حقائق علميّة ثابتة، تالمس الواقع؟ هل 

يقبل  وال  واضح  علمّي  رأي  إىل  ذلك  يستندون يف  علمّي؟ مبعنى هل  هنا  رأيهم 

الشّك؟ أم أنّهم يستندون إىل نّص دينّي رصيح أو تفسري واحد يصّب يف صالحهم؟ 

غري  لها  يقّدمون  وال  سابًقا،  ذكرناها  التي  لآلية  إاّل  الرأي  هذا  أصحاب  يستند  ال 

ه توجيًها  تفسري واحد، عىل الرغم من أنّها ليست محصورة فيه، بل ميكن أن توجَّ

آخر؛ إذ ليس يف القرآن ما يدّل رصاحة عىل أّن الشمس تدور حول األرض.

ومن ثّم فإّن مثّة فرقًا كبريًا بني النظريّة والحقيقة العلميّة، »ومن أمثلة النظريّات 

كّل  ونسبة  واألرض،  الشمس  حركة  حقيقة  تتناول  التي  النظريّات  هذه  العلميّة 

واحد منها لآلخر، فال يزال فيها جدل علمّي كبري بني العلامء املتخّصصني, وما هو 

أو  الشمس ال يعود إىل حقيقة مشاَهَدة،  إثبات دوران األرض حول  مشهور من 

واقع ملموس، وإمّنا يرجع إىل دقّة الحسابات الناشئة من افتاض أّن األرض تدور 

حول الشمس، وليس العكس«]]]. 

ومن ثّم فليس هناك من دليل ماّدّي يرّجح كّفة أحد الرأيني عىل اآلخر، ومن 

ثّم فليس يف مقدرة أيٍّ من الطرفني اتهام اآلخر بالخطأ. يقول الفيلسوف اإلنجليزّي 

والت ستيس إنّه ليس من األصوب أن تقول: إّن الشمس تظّل ساكنة، وأّن األرض 

تدور من حولها، من أن تقول العكس]]]. 

أنّه من األبسط رياّضيًا أن نقول: إّن الشمس  أّن كوبرنيكس برهن عىل  حتّى 

هي املركز... ومن ثّم فلو أراد شخص يف يومنا الراهن أن يكون »شاذًّا« ويقول: إنّه 

[1]- https://www.islamweb.net/ar/fatwa/226582/ 

[2]- https://www.islamweb.net/ar/fatwa/226582/
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ال يزال يؤمن بأّن الشمس تدور حول أرض ساكنة، فلن يكون هناك من يستطيع 

أن يثبت أنّه عىل خطأ]]]. 

لكن من الواضح أن قضيّة الفلك الذي فيه الشمس والقمر من القضايا التي 

إنّه مل يكن يف  بعيد، حيث  للقرآن منذ عهد  املفرّسين واملتجمني  شغلت عقول 

استطاعتهم الكشف عن طبيعة جريان الشمس والقمر يف هذا الفلك، فلجأوا إىل 

توقّعات واستنتاجات حول هذا الجريان هو إىل الخيال أقرب منه إىل أّي يشء آخر. 

فثّمة من فرّس الجريان قائاًل: “لقد قام العلامء بدراسة حركة الشمس املجموعة 

مركز  حول  دورانها  أثناء  الشمس  ترسمه  الذي  الدقيق  املسار  ملعرفة  الشمسيّة 

وأّن  حقيقيًّا!!  جريانًا  تجري  بل  دورانًا  تدور  ال  الشمس  أّن  وجدوا  وقد  املجرّة، 

جريانها يشبه جريان الخيل يف حلبة السباق!”]]]. ومنهم من رأى رضورة السكوت 

عاّم ال علم لنا به]]]. وال شّك يف أّن عدم اإلملام مبفهوم الفلك الذي تجري فيه الشمس 

القمر كان من الصعوبة مبكان، بحيث مل يستطع أحد اإلملام بالفهم العلمّي الدقيق 

الذي ظهر جليًّا يف عرص العلم الحديث.

القضيّة،  هذه  يف  الصمت  التزموا  الذي  النفر  أولئك  من  يكن  مل  بوكاي  لكن 

فقد أراد أن يسلك طريق الولوج إىل هذه القضيّة بدافع إثبات التوافق الكبري بني 

القرآن والعلم الحديث، علاًم بأنّه كان يدرك جيًّدا صعوبة تصّور وجود فلك تتحرّك 

الشميّس محوره  النظام  أّن  الناس عىل  اعتاد  الذي  الوقت  مداره، يف  الشمس يف 

الشمس الذي تدور حوله الكواكب، »لذا فإنّه ليك نفهم اآلية القرآنيّة ينبغي تصّور 

مركز الشمس يف مجرّتنا، وبالتايل تُذكر املفاهيم العلميّة الحديثة«]]]. 

[1]- https://www.islamweb.net/ar/fatwa/226582/

]]]- عبد الدايم الكخيل، هل الشمس تدور أم تجري؟ عىل الرابط التايل:

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010- 02- 02- 20- 06- 04/ 504- 2012- 10- 17- 18- 07- 52.

]3]- ابن جرير الطربّي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد املحسن التيك، القاهرة، دار هجر، الطبعة 

األوىل، ج16، ص67].

]4]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص196.
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بيد أّن أفضل ما أثبته لنا بوكاي بالدليل الحسايّب هو القدرة املطلقة لله تعاىل 

يف الكون عاّمة ويف الفلك الذي تسبح فيه الشمس والقمر واملجرّات؛ إذ من املعلوم 

أّن مجرّتنا واحدة من عدد من املجرّات التي رمبا ال حرص لها. وتحتوي مجرّتننا كام 

يقول بوكاي عىل عدد من النجوم موزّعة يف مدار يعّد مدى عمقه املركزّي أبعد 

من استدارته، تشغل الشمس منه موضًعا بعيًدا عن مركز املدار، وتدور املجرّة كلّها 

حول نفسها دورانها عىل املحور يف فلك مستدير]]]. 

ولكن ماذا عن بعد مسافة الشمس عن مركز املجرّة؟ وماذا عن املسافة الزمنيّة 

التي تقطعها املجرّة عندما تدور حول نفسها دورة كاملة؟ واملسافة التي تقطعها 

املسافة  العقول من ضخامة  السؤال تذهل  اإلجابة عىل هذا  إّن  بالكيلو متات؟ 

بوكاي  يجيب  الحركة،  بهذه  تقوم  عندما  املجرّة  تشغلها  التي  واملكانيّة  الزمانيّة 

عىل ذلك مستنًدا إىل علامء الفلك واالختصاصيّني: »وقد أجرى علم الفلك حساب 

مركز  عن  التقريبّي  الشمس  مسافة  بعد   1917 سنة   )shapley( وقيم  عنارصها 

املجرّة بـ10 كيلو بارسك، تساوي بالكيلومتات تقريبًا رقم 3 ملحًقا بسبعة عرش 

مئتني  تقيض  كاملة  دورة  نفسها  حول  والشمس  املجرّة  من  كلٌّ  ولتدور  صفرًا. 

وخمسني مليون سنة تقريبًا، مع العلم أّن رسعة الشمس يف تنّقلها هذا هي مئتان 

وخمسون كيلومت يف الثانية تقريبًا«]]].

أثناء  الواحد  اليوم  يف  والشمس  املجرّة  تقطعها  التي  املسافة  أّن  يعني  هذا 

دورانها حول نفسها هي: 4] × 60 × 60 × 50] = 1600000] كيلومت

يف حني أّن املسافة التي تقطعها يف عام هي:

 1600000] × 365 = 7884000000 كيلومت

فكم تكون املسافة التي تقطعها يف مئتني وخمسني مليون سنة]]]؟!!

]1]- م.ن، ص196.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص196.

]3]- وهي تتّخذ يف ذلك حركات ومتّوجات محّددة انظر: عبد الدايم الكحيل، هل الشمس تدور أم تجري؟ عىل الرابط التايل:
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بلغت  مهام  برشّي  عقل  يتصّوره  أن  ميكن  ال  تقطعه  الذي  املدار  محيط  إّن 

تكنولوجيّاته وأدواته العلميّة. 

لكن بوكاي هنا مل يّدع أّن القرآن حّدد هذه املسافة؛ إلمياننا العميق بأّن القرآن 

إىل  أشار  القرآن  وإمّنا  الفلك،  كتابًا يف  ليس  ألنّه  بتحديد مسافات؛  معنيًّا  يكن  مل 

إشارات علميّة تبنّي قدرة الله تعاىل املطلقة التي يكشف عنها العلم يوًما بعد يوم، 

وهذا ما كان يهّم بوكاي يف هذه القضيّة عىل وجه الخصوص. 

وقد قّدم بوكاي لتلك التجامت القرآنيّة التي ترجمت جريان القمر والشمس 

الكلمة  فتجموا  ذلك،  يجهلون  كانوا  ألنّهم  العلميّة؛  الحقيقة  مع  يتناسب  ال  مبا 

بوكاي  السباحة، لكن  يفيد  الذي  بأحد معانيها  الجريان  التي تعني هذا  العربيّة 

ا، فمعاين الفعل عنده تفرض التنّقل املرتكز  كان يرى يف هذه الكلمة معنى خاصًّ

إىل حركة خاّصة لجسم متنّقل، مستنًدا إىل أّن التنّقل يف املاء يُقال له سبح، وإىل أّن 

التنّقل عىل األرض يكون باألطراف الذاتيّة، فيقال مش، ومن ثّم فإّن معنى سبح 

يف آية ُكٌّ ِف فَلٍَك يَْسَبُحوَن ال تحمل عنده أيًا من املعنيني، األمر الذي ألزمه 

بتفسريها تفسريًا آخر، »لكن إذا كان التنّقل يف الفضاء، فإنّنا ال نستطيع أن نعرف 

إذا استعملنا هذه الكلمة كيف تؤّدي املفهوم الذي تعنيه عندما نطلقها يف معناها 

األصيّل«]]]. 

وعليه فإّن السباحة يف الفلك عنده هي حركة دوران، ومن ثّم نفهم أنّه يفرّس 

أّن  األّول  أمرين:  استناده إىل  أنّها يدورون، ونفهم ذلك من خالل  يسبحون عىل 

القمر يدور حول نفسه يف الوقت الذي يدور فيه حول األرض حتى يبلغ دورته يف 

9] يوًما ونصف اليوم تقريبًا بصورة ليس فيها أّي اختالل. والثاين: أّن الشمس تدور 

ثّم  متواصلة. ومن  بحركة دوران  فالكّل مدفوع  تقريبًا،  يوًما  نفسها يف 5]  حول 

يقول: »ويظهر إذن أّن يف القرآن تلويًنا من التعبري يشري إىل حركات خاّصة بالشمس 

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010- 02- 02- 20- 06- 04/ 504- 2012- 10- 17- 18- 07- 52.

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص197.
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املعارصين هذه  الباحثني  أحد  يفرّس  الحديث«]]].  العلم  معطيات  تثبتها  والقمر 

الحركات الخاّصة قائاًل: »لقد وجد العلامء أّن للشمس حركتني داخل املجرّة: األوىل 

حركة دورانيّة حول مركز املجرّة، والثانية حركة اهتزازيّة لألعىل ولألسفل؛ ولذلك 

فإّن الشمس تبدو وكأنّها تصعد وتنزل وتتقّدم لألمام! وتتّم الشمس دورة كاملة 

وهبوطها  الشمس  صعود  ويستغرق  سنة!  مليون   [50 خالل  املجرّة  مركز  حول 

بحدود 60 مليون سنة، وهكذا تصعد وتهبط وتتقّدم مثل إنسان يجري«]]].

وهذا يقودنا إىل يشء من األهّميّة مبكان، وهو: أىّن لرجل عاش قي القرن السابع 

امليالدّي أن يتحّدث عن الشمس والقمر وفلكهام بتلك الصورة التي ليس فيها أدىن 

مخالفة للعلم الحديث؟! بل كيف يصل إىل معلومات يف الفلك وغريه ماّم ال يزال 

العلم يكشف عنه يوًما بعد يوم؟! أليس يف ذلك ما يثري الدهشة والعجب؟! ومن 

ثّم يقول بوكاي: »وال ميكننا أن نفهم بأّن رجاًل من القرن السابع امليالدّي، مهام كان 

واسع العلم يف عرصه، وهو ما مل يكن عليه حال محّمد بإمكانه أن يتصّورها 

-يقصد حركات الشمس والقمر«]]]. فالجانب العلمّي يف القرآن إذن خري شاهد عىل 

إلهيّته، وأنّه ليس من عند برش؛ لثبوت هذه الحقائق علميًّا من جهة، واستحالة 

قدرة النبّي صىّل الله تعاىل عليه وآله سلّم عىل اإلتيان بها من جهة ثانية]]]. 

لكن قد يعتض معتض بداعي أنّه توجد العديد من املعلومات الفلكيّة التي 

اكتشفها بعض املفّكرين يف عرص ما قبل امليالد، وأثبت العلم صّحتها، فام املانع من 

وجهة نظرهم من أن يكون محّمد قد أملّ ببعض هذه املعلومات باجتهاده ومعرفته 

بالفلك؟! وقد فطن بوكاي إىل هذه الفرية، لكّننا نستطيع القول إّن ردوده كانت 

تسري يف ثالثة اتجاهات: األّول: أّن هؤالء املفّكرين -ونعني تحديًدا الفيثاغورينّي- مل 

]1]- م،ن، ص197.

]]]- انظر: عبد الدايم الكحيل، هل الشمس تدور أم تجري؟ عىل الرابط التايل:

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010- 02- 02- 20- 06- 04/ 504 - 2012- 10- 17- 18- 07- 52.

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص198-197.

]4]- أنظر: اّدعاء أّن القرآن من وضع البرش، موسوعة بيان اإلسالم، عىل الرابط التايل:

http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=01 -01- 0087&value=&type=
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يعتمدوا فيام توّصلوا إليه عىل االستتاج العلمّي، وإمّنا استندوا إىل تصّور فلسفّي 

نظرّي وضعوا من خالله أسس أفكارهم الفلسفيّة، ما يعني أّن طريقتهم يف الوصول 

إىل املعلومة متّت من طريق مغاير ملا عليه العلم الحديث. الثاين: أنّه عىل الرغم 

من أّن الفيثاغورينّي تبّنوا نظريّة دوران األرض حول نفسها يف القرن السادس قبل 

امليالد، وأّن الكواكب تدور حول الشمس، إاّل أنّه من غري املقبول النظر إىل هؤالء 

الفيثاغورينّي كمفّكرين عباقرة، يف حني أّن النبّي محّمد أوىل بهذا الوصف، »غري 

أنّه إن كان مقبواًل عقد مقارنة مع وضع هؤالء الفيثاغورينّي فإّن من اليسري طرح 

فرضيّة محّمد كمفّكر عبقرّي أن يتصّور بنفسه ما اكتشفه العلم الحديث بعد 

قرون من ظهوره«]]]. والثالث: األخطاء الكبرية التي قامت عليها كتابات املفّكرين 

أصحاب الفكر الفلسفّي، خاّصة أّن الفيثاغورينّي كانوا يدافعون عن نظريّة ثبوت 

الشمس يف الفضاء]]]، فقد كانت عندهم مركز الكون، ومن ثّم كانت فكرتهم عن 

الكون خليطًا من الصحيح والخطأ، »والربيق الذي عكسته يف مثل هذه املجاالت 

اإلنسانيّة أفكارهم املتقّدمة التي احتوتها ال ينسينا مطلًقا باملقابل األفكار الخاطئة 

القرآن  عن  تفصلهم  التي  العلميّة  النظر  وجهة  فقط  هي  وهذه  خلّفوها،  التي 

الذي عرض أعداًدا من املوضوعات تتصل باملعارف الحديثة دون أن يكون فيها أّي 

تصادم مع ما أثبته العلم يف عرصنا الحارض«]]]. 

ال  وأنّه  الكون،  مركز  الشمس  بأّن  الفيثاغورينّي  قول  يُخطّئ  بوكاي  كان  وإذا 

يُتصّور تنظيم ساموّي إاّل حولها، فإنه يُخطّئ أيًضا من يعتقدون من املسلمني بأّن 

األرض مركز الكون وأّن الشمس تتحرّك بالنسبة إليها، باالستناد إىل أنّه كان يرى أّن 

شيئًا من هذا مل يرد يف القرآن. 

وميكن القول إّن بوكاي استند إىل مجموعة من اآليات هي:

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص198.

]]]- لكن من الباحثني من يرى أّن الفيثاغورينّي كانوا يرون أّن مركز الكون هو النار املركزيّة التي تدور حولها الكواكب والشمس 

أيًضا، أنظر: أحمد أمني، زيك نجيب محمود، قصة الفلسفة اليونانية، القاهرة، مطبعة دار الكتب املرصيّة، الثانية، 1935م، ص36.

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص198.
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قول الله تعاىل: ُيْغِش اللَّيَْل انلََّهاَر َيْطلُُبُه َحثِيًثا سورة األعراف، اآلية 54.

وقوله تعاىل: َوآيٌَة لَُهُم اللَّيُْل نَْسلَُخ ِمنُْه انلََّهاَر فَإَِذا ُهْم ُمْظلُِموَن سورة يس، 

اآلية 37.

َر  َ يُولُِج اللَّيَْل ِف انلََّهارِ َوُيولُِج انلََّهاَر ِف اللَّيِْل وََسخَّ نَّ اللَّ
َ
لَْم تََر أ

َ
وقوله سبحانه: أ

َ بَِما َتْعَملُوَن َخِبريٌسورة لقامن: اآلية 9]. نَّ اللَّ
َ
َجٍل ُمَسمًّ َوأ

َ
ْمَس َوالَْقَمَر ُكٌّ َيْرِي إَِلٰ أ الشَّ

وقوله: يَُكّوُِر اللَّيَْل َعَ انلََّهارِ َوُيَكّوُِر انلََّهاَر َعَ اللَّيِْل سورة الزمر، اآلية 5.

فإذا كان بوكاي ينظر إىل اآلية األوىل عىل أنّه ال يعوزها رشح، والثانية ترسم لنا 

صورة فقط، فإْن َوقََف عند اآليتني: الثالثة والرابعة، وهام آيتا سورة لقامن وسورة 

الزمر، فسيجد أنّهام اآليتان املهّمتان واألساسيّتان اللتان متّكنان يف نظره من تقديم 

فائدة عظيمة فيام يتعلّق بامتداد التداخل، خاّصة تكوير الليل عىل النهار وتكوير 

النهار عىل الليل]]]. 

إىل  احتكامه  خالل  من  السؤال  هذا  عىل  بوكاي  يجيب  التكوير؟  معني  فام 

ترجمة بالشري للقرآن، قائاًل: »ويبدو أّن كلمة )enrouler( كام هي واردة يف ترجمة 

ر. بالشري هي أنسب تعبري فرنيّس للكلمة العربيّة كّور، واملعنى األّول لهذا الفعل 

هو إدارة رشيط عىل الرأس بشكل لولبّي أو حلزويّن. ويف كّل املعاين األخرى فإّن 

مفهوم اإلدارة هذا ملحوظ«]]]. 

وهذا املعنى الذي ذهب إليه بوكاي مأخوذ من املصدر اللغوّي، فكّور اليشء 

لّفه عىل جهة االستدارة، والنهار عىل الليل مبعنى أدخل هذا يف ذاك، أو زاد يف هذا 

من ذاك]]]. والتكوير مأخوذ من تكوير العاممة أي إدارتها]]]. وهذا املعنى هو ما 

]1]- م.ن، ص199.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص199.

]3]- أنظر: املعجم الوجيز، القاهرة، طبعة وزارة التبية والتعليم، ]141هـ - ]199م، ص545.

]4]- أنظر: مجلّة اإلعجاز العلمّي، الصادرة عن املجمع العاملّي لإلعجاز العلمّي يف القرآن والسنة، 7]14هـ، العدد 4]، جامدى 

األوىل، ص36.
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ذهب إليه ابن حزم، مستنًدا إىل أّن أيًّا من العلامء املسلمني وأمئتهم املستحّقني 

السم اإلمامة بالعلم مل ينكروا تكوير األرض وال يُحفظ ألحد منهم ما يخالف ذلك، 

األرض مستديرة،  فإّن  وبناء عىل ذلك  إمامهم]]].  كانا  والسّنة  الكتاب  وأّن  خاّصة 

واليشء املستدير ال حواّف له]]]. وهذا يعني أّن األرض يف انحناء مستمّر، ذلك الذي 

ينتهي بدائرة يتالقى فيها الطرفان، وهذا هو التعبري القرآيّن ملعنى التكوير]]].

القرآيّن  النّص  يؤكّد  العلم  وهل  الناحية؟  هذه  يف  العلم  لنا  يقّدم  فامذا  إذن 

تنطلق من مشاهدات رواد  السؤال  بوكاي عىل هذا  إجابة  إّن  القضيّة؟  يف هذه 

التقاط  باستطاعتها  الفضائيّة، والتي  املركبات  العمالقة يف  التصوير  الفضاء وآالت 

صور ملسافة بعيدة عن األرض. فالشمس تيضء باستمرار، فهي تيضء نصف الكرة 

األرضيّة املواجه لها، يف حني يظّل النصف اآلخر منها يف ظالم. وعند دوران األرض 

الدوران، يف  بفعل  للشمس  مواجهته  عند  ينري  املظلم  النصف  فإّن  نفسها،  حول 

حني يصري النصف املنري مظلاًم نتيجة الفعل ذاته. ومن ثّم فإّن املنطقة املضاءة 

والتي تكون عىل شكل نصف فضاء فليّك تؤّدي دورتها حول األرض يف مّدة أربع 

وعرشين ساعة، يف حني نصف الفضاء اآلخر املظلم يواصل الدوران مستغرقًا املّدة 

وقبول  القرآن،  يف  الوصف  كاملة  والليل هي  للنهار  الدائبة  الدورة  »هذه  ذاتها. 

إدراكها يسري عىل الفهم اإلنسايّن يف هذه األيّام؛ ألنّنا منلك املفهوم الذي يؤكّد ثبوت 

الشمس النسبّي ودوران األرض، وأّن امتداد هذا التكّور املستمّر مع تداخل قسم 

بآخر بشكل متعاقب معرّب عنه يف القرآن، كام لو كان الناس قد تصّوروا يف ذلك 

الزمن كرويّة األرض، بينام مل يكن األمر كذلك«]]]. 

وترتبط بقضيّة تعاقب الليل والنهار والتكوير املنصوص عليه يف القرآن والتي 

تعّدد  قضيّة  وهي  مبكان  األهّميّة  من  أخرى  قضيّة  الحديث  العلم  عليها  يدلّل 

]1]- أنظر: ابن حزم الظاهري، الفصل يف امللل والنحل واألهواء، القاهرة، مكتبة الخانجي، ج]، ص78.

]]]- أنظر: الشنقيطي، أضواء البيان، القاهرة، مكتبة ابن تيميّة، ]199، ج6، ص675.

]3]- أنظر: محّمد سعيد البوطي، ال يأتيه الباطل، دمشق، دار الفكر، الطبعة األوىل، 8]14هـ - 007]م، ص40-39.

]4]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص199.
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املشارق واملغارب. وقد ذكر الله تعاىل املشارق واملغارب يف أكرث من آية قرآنيّة، 

ٰ إَِذا َجاَءنَا قَاَل يَا َلَْت بَيِْن َوَبيَْنَك ُبْعَد الَْمْشَِقنْيِ فَبِئَْس  من ذلك قوله تعاىل: َحتَّ

  الَْقرِيُن سورة الزخرف، اآلية 38. وقوله تعاىل: َربُّ الَْمْشَِقنْيِ َوَربُّ الَْمْغرَِبنْيِ
إِنَّا  َوالَْمَغارِِب  الَْمَشارِِق  قِْسُم بَِرّبِ 

ُ
أ سورة الرحمن، اآلية 17. وقوله سبحانه: فََل 

لََقادُِروَن سورة املعارج، اآلية 40.
بإمكان  فلكيّة  لظاهرة  وصًفا  تقّدم  أنّها  باعتبار  بوكاي  فهمها  اآليات  وهذه 

املالحظة العاّمة أن تدركه، وقد ربط بني قضيّتي: تعاقب الليل والنهار من جانب 

واملشارق واملغارب من جانب؛ ليدلّل عىل أّن ما يحويه القرآن يف هذا املوضوع 

وارد عىل أكمل صورة.

تناقض  أّي  يحمل  ال  القرآن  أّن  إىل  والنقدّي  العلمّي  بحّسه  بوكاي  فطن  لقد 

أو  أو عن مشارق ومغارب  تتحّدث عن مرشقني ومغربني  التي  اآليات  بني هذه 

حتى عن مرشق ومغرب، وقد استند إىل العلم الحديث يف بيان ما ينطوي عليه 

القرآن الكريم من توافق مع العلم. ولعّل املالحظة املبارشة العاديّة تكشف عن 

أّن الشمس ترشق من نقاط مختلفة حسب فصول السنة األربعة، وتغرب يف نقاط 

مختلفة يف املغرب، بيد أّن هذا ال مينع من وجود عالمات يف اآلفاق عبارة عن نقاط 

قصوى تثبت مرشقني ومغربني تنحرص بينهام عىل طول السنة نقاط متوّسطة عبارة 

ومعروفة،  عاّمة  هنا هي  املوصوفة  »والظاهرة  املتعّددة.  واملغارب  املشارق  عن 

األخرى  املوضوعات  إىل  يعود  ما  بشكل خاص هو  االنتباه  يستدعي  الذي  ولكن 

يف  الواردة  الفلكيّة  الظواهر  وصف  فيها  يبدو  حيث  الفصل؛  هذا  يف  املطروحة 

القرآن متِّفًقا مع املفاهيم الحديثة«]]]. 

املشارق  قضيّة  أّن  بوكاي-  إليه  يذهب  ما  عىل  -تأكيًدا  العلامء  بعض  ويرى 

واملغارب عبارة عن خطاب ملن أُويت مزيًدا من العلم بقوانني الفلك، وشكل األرض؛ 

لََقادُِروَن تقول لنا:  إِنَّا  قِْسُم بَِرّبِ الَْمَشارِِق َوالَْمَغارِِب 
ُ
أ وبناء عليه فإّن آية فََل 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص00].
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»إّن الشمس أينام كانت تكون مرشقًا ملن هي مقبلة إليهم، ومغربًا ملن هي مدبرة 

عنهم، ونظرًا لدوران األرض حول الشمس فإّن إرشاقها يتجّدد للناس والبلدان التي 

األرض  بقاع  فإّن  ثّم  ومن  ومغيب،  تظل يف إرشاق  فهي  عليها من جديد،  تطلع 

تتقاسمها مشارق األرض ومغاربها دون توقّف، إذن فهي مشارق ومغارب«]]]. 

بل إّن مثّة معًنى آخر »وهو أّن األرض تزاور عن الشمس ما بني صيف وشتاء، 

بحيث تتدرج الشمس متنّقلة يف مطالع متعّددة من األرض؛ يك يقرص نهار الشتاء، 

وتتدّرج فيها عكسيًّا، يك يطول نهار الصيف، إذن فهي مطالع، أي مشارق متعّددة 

للشمس ما بني كّل صيف وشتاء«]]].

ولكن هل يتطّور عامل السمء؟!

أّن  إىل  انتهى  العلم قد  أّن  نعلم  باإلثبات واإليجاب، فنحن  اإلجابة هنا  تبدو 

الفصل  أو  الفتق  الرتق، فلام حدث  بدائيّة كّونت  تكّون من طبقة غازيّة  الكون 

لهذه الطبقة تكونّت املجرّات والنجوم، وقد خضع النظام الشميّس مبا يشمله من 

الكون يف مرحلة من مراحله. ومام ال شّك  التطّور يف حركة  لهذا  كواكب وأقامر 

فيه أّن العلم الحديث يشري إىل أّن هناك تطّوًرا مستمرًّا ومتتابًعا يف هذا النظام 

بشكل خاّص والكون بشكل عام. ويف ذلك توافق تاّم مع ما جاء يف قول الله تعاىل: 

يٍْد ِإَونَّا لَُموِسُعوَن سورة الذاريات، اآلية 47.
َ
َماَء بَنَيَْناَها بِأ َوالسَّ

ويعد الكشف عن متّدد الكون واتّساعه من األمور املهّمة التي كشف عنها العلم 

الحديث، وأنّه حسب تعبري بوكاي أكيد الثبوت، وإمّنا املختلَف عليه هو الشكل 

الذي يكون عليه هذا االتّساع. واملستند الطبيعّي التّساع الكون يظهر جليًّا عنده 

يف اختبارات صورة املجرّات، حيث إّن االنتقال النظامّي نحو احمرار صورتها يتّضح 

فاالتّساع  الكون يف متّدد مستمّر.  فإّن فسحة  املجرّات عن بعضها، وعليه  بتباعد 

إذن يظهر يف التباعد، خاّصة وأّن الرسعات التي تنتقل بها األجرام السامويّة يف هذا 

]1]- انظر: محّمد سعيد البوطي، ال يأتيه الباطل، ص39.

]]]- م.ن، ص40.
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االتساع املستمّر ميكن أن تصل إىل رقم رسعة الضوء، بل وإىل نسب أعىل منها]]]. 

سؤالني  بوكاي  يتساءل   [[[لَُموِسُعوَن َوإِنَّا  ِبأَيٍْد  بََنيَْناَها  اَمَء  َوالسَّ آية  وأمام 

يفيدان اإلقرار والتسليم، وهام: هل ميكن أن يكون قول الله تعاىل يف اآلية السابقة 

عىل  هي  القرآن  يعنيها  التي  السامء  أليست  الحديثة؟!  املفاهيم  لهذه  متعرًّضا 

التحقيق العامل الخارج عن األرض؟!

ولنئ كان بوكاي قد انتبه إىل كلمة موسعون بوصفها اسم فاعل بصيغة الجمع 

مل  فإنه  فسيًحا]]]-  رحبًا  جعله  أمد،  أفسح،  معانيه:  إىل  انتبه  -كام  أوسع  للفعل 

ينتبه إىل أهّميّة اسم الفاعل يف كونه يدّل عىل االستمرار، أي استمرار اتساع الكون 

وتعاظمه، فالكون يف متّدد واتساع مستمّرين.  

الكلمة عند بعض املتجمني يف  لكن بوكاي من جانب آخر وقف عىل معاين 

ترجامتهم ملعاين القرآن وعند بعض املفرسين من املسلمني، لكنه هاله أن الكلمة 

موسعون  كلمة  من  املوقف  صّنف  وقد  العلمّي]]]،  االهتامم  من  حظها  تأخذ  مل 

هذه  أعطوا  املتجمني  بعض  أّن  »بيد  التايل:  النّص  يف  واملفرسين  املتجمني  عند 

نحن  مثل  تبدو يل مخطئة  تفاسري  معناها  بإدراك  بسبب عدم جدارتهم  الكلمة 

ممتلؤون بالسعة )ر. بالشري(، والبعض اآلخر اكتشف معناه، ولكنهم مل يجرؤوا عىل 

الله يف ترجمته للقرآن يتكلم عن اتساع السامء والفضاء، ولكن  إظهاره، وحميد 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]0].

]]]- تذهب بعض التفاسري إىل تفسري موسعون عىل معنى اتساع أنحائها وأرجائها. انظر: التفسري امليرس، السعوديّة، مجمع 

امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، الطبعة الثانية، 1430هـ - 009]م، اآلية 47 من سورة الذاريات، وانظر: عبد الرحمن 

بن نارص السعدي، تفسري السعدي تيسري الكريم الرحمن يف تفسري كالم املّنان، تحقيق عبد الرحمن بن معال بريوت – لبنان، 

مؤّسسة الرسالة، األوىل، 3]14هـ - ]00]م.  

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]0].

]4]- هو يقصد جملة املفرسين الذين فرسوا الكلمة تفسرًيا دينيًا بعيد عن اإلملام باملعنى العلمّي، انظر: الحسني بن مسعود 

البغوي، تفسري البغوي معامل التنزيل، تحقيق محّمد عبد الله النمر باالشتاك، دار طيبة، 1409هـ - 1989م، اآلية 47 من سورة 

الذاريات؛ جالل الدين املحيل وجالل الدين السيوطي، تفسري الجاللني، الطبعة األوىل، 003]م؛ مجمع البحوث اإلسالميّة باألزهر، 

التفسري الوسيط للقرآن الكريم، الهيئة العاّمة لشؤون املطابع األمرييّة، الطبعة الثالثة، 1413هـ - ]199م؛ ابن كثري، تفسري القرآن 

الجامع  القرطبي  القرطبي، تفسري  الثانية، 0]14هـ - 1999م؛  الطبعة  السالمة، دار طيبة،  العظيم، تحقيق سامي بن محّمد 

ألحكام القرآن، تحقيق عبد الله بن عبد املحسن التيكّ، مؤّسسة الرسالة، األوىل، 7]14هـ - 006]م. 



183

:  علمّية القرآن الكريم ي
الفصل الثا�ف

مع عالمة االستفهام، وقد أعطى البعض ممن استعانوا يف تفاسريهم باآلراء العلميّة 

الثابتة هذا املعنى، كام هو دأب مفرسي تفسري املنتخب، املطبوع من قبل املجلس 

األعىل للشؤون اإلسالميّة يف القاهرة، فقد ذكروا امتداد الكون واتساعه دون أي 

غموض«]]].

املسترشق بوكاي أكد عىل هذه الحقيقة العلميّة، لكن كان عليه أن يتمعن يف 

اآليات القرآنيّة ليستخرج منها األدلة عىل فكرة تطور العامل، وجد أن الحديث عن 

الشمس والقمر -وهام أهم ما يف السامء بالنسبة لنا من هذا الكون الفسيح- يكون 

يف معرض إظهار القدرة اإللهيّة املطلقة. وهذه حقيقة ال مجال فيها للشك، لكنها 

يف الوقت ذاته تلقي إشارات علميّة تكشف -من خالل اكتشافات العلم الحديث- 

بصورة أكرب لإلنسان عن عظمة هذه القدرة.

وميكن هنا أن نشري إىل عدد من اآليات التي تؤكد هذه الحقيقة:

اْسَتَوٰى َعَ  ُثمَّ  تََرْوَنَها  َعَمٍد  بَِغرْيِ  َماَواِت  السَّ َرَفَع  ِي  ُ الَّ اللَّ الله تعاىل:  يقول 

اْليَاِت  ُل  ُيَفّصِ ْمَر 
َ
اْل يَُدبُِّر  ُمَسمًّ  َجٍل 

َ
ِل َيْرِي  ُكٌّ  َوالَْقَمَر  ْمَس  الشَّ َر  وََسخَّ الَْعرِْش 

لََعلَُّكْم بِلَِقاءِ َرّبُِكْم تُوقُِنوَن سورة الرعد، اآلية ]. 
َ يُولُِج اللَّيَْل ِف انلََّهارِ َوُيولُِج انلََّهاَر  نَّ اللَّ

َ
لَْم تََر أ

َ
ويقول تعاىل يف كتابه العزيز: أ

َتْعَملُوَن  بَِما   َ اللَّ نَّ 
َ
َوأ ُمَسمًّ  َجٍل 

َ
أ إَِلٰ  َيْرِي  ُكٌّ  َوالَْقَمَر  ْمَس  الشَّ َر  وََسخَّ اللَّيِْل  ِف 

َخبرٌِي سورة لقامن، اآلية 9]. 
ْمَس  َر الشَّ َوُيولُِج انلََّهاَر ِف اللَّيِْل وََسخَّ ويقول عز وجل: يُولُِج اللَّيَْل ِف انلََّهارِ 

ُ َربُُّكْم َلُ الُْملُْك... سورة فاطر، اآلية 13. َجٍل ُمَسمًّ َذٰلُِكُم اللَّ
َ
َوالَْقَمَر ُكٌّ َيْرِي ِل

ُر  ُر اللَّيَْل َعىَل النََّهاِر َويَُكوِّ اَمَواِت َواأْلَرَْض ِبالَْحقِّ يَُكوِّ ويقول سبحانه: َخلََق السَّ

الَْعِزيُز  ُهَو  أاََل  ى  ُمَسمًّ أِلََجٍل  يَْجِري  كُلٌّ  َوالَْقَمَر  ْمَس  الشَّ َر  َوَسخَّ اللَّيِْل  َعىَل  النََّهاَر 

اُر سورة الزمر، اآلية 5. الَْغفَّ

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]0]-03].
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وهذه اآليات تكشف بوضوح عن قدرة الله تعاىل املطلقة يف كونه، وقد ربط 

الله  قول  يف  الشمس  مستقّر  بفكرة  اآليات  هذه  يف  املسمى  األجل  فكرة  بوكاي 

الَْعلِيِم سورة يس، اآلية  ْمُس َتْرِي لُِمْسَتَقّرٍ لََها َذٰلَِك َتْقِديُر الَْعزِيزِ  تعاىل: َوالشَّ

38. ويؤكّد بوكاي هذه الفكرة قائاًل: »يثبت القرآن للشمس وصًفا تطّوريًّا ومكان 

االستقرار، ويحّدد أيًضا للقمر وصًفا، وال بّد ليك ندرك ما تعنيه هذه املعلومات 

عىل  والشمس  العموم،  عىل  النجوم  تطّور  عن  الحديثة  املعارف  استعراض  من 

الخصوص، وعىل سبيل االستنتاج التشكالت السامويّة التي تتبع حركتها يف الفضاء 

والتي ميثّل القمر جزًءا منها«]]].

عمر  قّدروا  الذين  اإلستوفيزيكينّي  العلامء  إىل  ذلك  يف  يستند  أنّه  شّك  وال 

الشمس بأربعة مليارات ونّص املليار سنة، فهم ينظرون إىل الشمس نظرتهم إىل أّي 

نجم يصيبه التطّور، فالشمس يف تطّور، هذا التطّور يبدأ يف مرحلته األوىل بتحّول 

سيستغرق  العلامء-  -حسب  التحّول  هذا  هيليوم،  ذرات  إىل  الهيدروجني  ذّرات 

خمسة مليارات ونصف املليار سنة، حيث يعطون عمرًا افتاّضيًا إجامليًّا للشمس 

مقداره عرشة مليارات سنة. ثّم يف مرحلة ثانية يكتمل التحّول من الهيدروجني إىل 

الهيليوم، مام يؤّدي إىل برودة الشمس ومتّدد الطبقات الخارجيّة لها، األمر الذي 

يؤّدي يف مرحلة ثالثة إىل تناقص قّوة إضاءتها تناقًصا كبريًا مع ارتفاع نسبة الكثافة 

بها. »وهذا ما نالحظه يف طراز النجوم التي أطلق عليها اسم األقزام البيض«]]].

يتحّول إىل نجم  النجم  يبدأ  إذ  التحّوالت؛  البيضاء مرّت بسلسلة من  واألقزام 

لنجم  سيحدث  ما  وهذا  دورّي،  بشكل  واالنكامش  التمّدد  يف  يبدأ  حيث  متغرّي؛ 

يعرف  ما  أو  ماّدته  من  جزًءا  فيها  يقذف  مرحلة  إىل  النجم  يصل  ثّم  كالشمس، 

بالطبقات الخارجيّة مشّكاًل ما يسّمى بالسديم الكوكبّي]]]. والقلب الساخن للنجم 

هو الناجي الوحيد يف هذه العمليّة، ثّم يصبح هذا القلب قزًما أبيض، يربد خالل 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص01].

]]]-  موريس بوكاي، مرجع سابق، ص01].

]3]- أنظر: مشهور الوردات، الفيزياء الفلكيّة – الجزء األّول: النجوم، عامل الكتب الحديث، طبعة 019]م، ص110.
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مليار عام أو ما يقرب من ذلك]]].

يف  ألنّها  التواريخ؛  لتشغله  تكن  مل  بوكاي  أّن  عىل  التأكيد  الالزم  من  أّن  بيد 

النهاية تواريخ تقريبيّة، وإمّنا كان كّل ما يشغله هو مفهوم التطّور الذي يصيب 

نجاًم كالشمس. هو يستند إىل أّن املعطيات املعارصة تسمح للعلامء بالتنبّؤ بأنّه 

بعد بضع املليارات من السنني لن تبقى رشوط النظام الشميّس كام هي اآلن، كام 

هو الحال بالنسبة للنجوم األخرى التي سّجل لها العلامء تحّوالت حتى مراحلها 

النهائيّة، األمر الذي يوضح ما ميكن أن تؤول إليه الشمس مستقباًل]]].

ومن ثّم نفهم ملاذا ربط بوكاي بني األجل املسّمى ومستقّر الشمس؟ فاملستقّر 

إليه الشمس هو املستقّر الذي ستبلغه يف نهاية أجلها، وهو الذي  الذي ستؤول 

قّدره العلامء، ما يعني أّن أجلها املسّمى هو مستقرّها الذي ستبلغه بعد مرورها 

باملراحل الثالث سابقة الذكر. ومن ثّم فال غرو من أن يؤكّد عىل أّن »اآلية الثانية 

الواردة هنا سورة 36 آية 38 تذكر الشمس عىل أنّها تجري ملستقّر لها، وقد حّدده 

علم الفلك الحديث متاًما أعطاه اسم )Apex( الشمس. فالنظام يتحرّك يف الواقع 

 )Vega( نجم  وبجوار  نجوم هريقيل،  محّددة يف مجموعة  نقطة  نحو  الفضاء  يف 

التي تّم االتفاق عليها، وذلك برسعة قد حّققت من قبل، وهي مبعّدل تسعة عرش 

مبناسبة هاتني  تذكّر  أن  تستحق  الفلكيّة  املعطيات  كّل هذه  الثانية.  كيلومتًا يف 

اآليتني من القرآن اللتني ميكننا أن نقول عنهام إنّهام متّفقتان متاًما مع املعطيات 

العلميّة الحديثة«]]]. 

هل كّل هذا يدّل عىل إعجاز علمّي يف القرآن؟ ال شّك يف أّن بوكاي كان يتّخذ 

من كّل التوافقات السابقة بني القرآن والعلم منطلًقا بأّن القرآن يحتوي عىل إعجاز 

علمّي ال مثيل له، والحقيقة أّن ما كشفه بوكاي هنا وما ال يزال يُكتَشف عىل يد 

www.nasainarabic.net :1]- ناسا بالعريب، ما هي النجوم القزمة البيضاء؟ عىل املوقع التايل[

الفلكيّة – الجزء األّول: النجوم، ص110؛ أنظر: كذلك: ناسا  الفيزياء  ]]]- للمزيد حول هذه القضيّة انظر: مشهور الوردات، 

www.nasainarabic.net :بالعريب، ما هي النجوم القزمة البيضاء؟ عىل املوقع التايل

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص01]-]0].
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علامء عرصنا يدّل داللة واضحة عىل هذا اإلعجاز. ومن ثّم فقد كان احتفاء بوكاي 

به وإبرازه والتأكيد عليه مرّبًرا. وآخر ما أبرزه بوكاي وأكّد عليه من إعجاز علمّي 

يف السامء هو قضيّة غزو الفضاء.

وميكن القول ونحن بصدد هذه القضيّة إّن القرآن ذكر آيتني تتعلّقان بهذا األمر 

الجلل، هام:

ْقَطارِ 
َ
أ ِمْن  تَنُفُذوا  ن 

َ
أ اْسَتَطْعُتْم  إِِن  نِس  َواْلِ ّنِ  اْلِ َمْعَشَ  يَا  تعاىل:  الله  قول 

رِْض فَانُفُذوا َل تَنُفُذوَن إِلَّ بُِسلَْطاٍن سورة الرحمن، اآلية 33.  
َ
َماَواِت َواْل السَّ

َماء َفَظلُّواْ فِيهِ َيْعرُُجوَن لََقالُواْ إِنََّما  وقوله تعاىل: َولَْو َفَتْحَنا َعلَيِْهم بَابًا ّمَِن السَّ

ْسُحوُروَن سورة الحجر، اآلية 15-14. بَْصاُرنَا بَْل َنُْن قَوٌْم مَّ
َ
ُسّكَِرْت أ

فاآلية األوىل تشري إىل إمكانيّة صعود اإلنسان إىل السامء -فضاًل عن النفاذ إىل 

أعامق األرض-، ولكن بقدر محدود ال ميكن تجاوزه، رمبا بسلطان العلم الذي منحه 

الله تعاىل للعلامء]]]. واآلية الثانية تشري إىل ما ينتاب الذي يعرج إىل السامء -إْن 

العروج- من حال أقرب إىل حال السكر أو السحر. ويقول بوكاي معلًِّقا  قُّدر له 

عىل هاتني اآليتني: »يف القرآن ثالث آيات تستحّق أن تجتذب كّل االنتباه من وجهة 

الناس يف هذا املضامر  النظر هذه، تذكر أحدهام دومنا لبس ما ميكن أن يفعله 

وسيفعلونه، أّما األخريان فيذكر الله فيهام لكّفار مّكة الدهشة التي ستصيبهم إذا 

عرجوا يف السامء، مشريًا بهذا إىل فرضيّة يستحيل عليهم تحقيقها«]]]. 

ًدا ثالثة أمور هي: وقد وقف بوكاي عند اآلية األوىل محدِّ

األوىل: أّن اآلية تحدث عن وجود إمكانيّة للصعود إىل السامء]]].

]1]- أنظر: منصور محّمد حسب النبي، املعارف الكونيّة بني العلم والقرآن، دار املعارف للطباعة النرش، 003]م، ص34]؛ أنظر: 

زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. األرض يف القرآن، ص]34.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص03].

]3]- أنظر: منصور محّمد حسب النبي، املعارف الكونيّة بني العلم والقرآن، ص34].
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الثانية: أّن الله تعاىل يخاطب الجن واإلنس عىل حّد سواء، وال يخاطب صوًرا 

رمزيّة أساًسا]]].

الثالثة: أّن الفعل نََفَذ امللحق بحرف الجّر من يعني -حسب معجم كازميريسيك- 

الدخول يف جسم والتجاوز فيه من جهة إىل أخرى، ثّم الخروج من الطرف اآلخر، 

فهو يذكر النفوذ العميق والخروج من طرف آخر للجهات املعيّنة]]]. 

بوكاي كان مدركًا أّن ذلك إْن تحّقق فإمّنا يتحّقق بقدرة الله تعاىل ومشيئته، 

لكّنه فهم النفوذ هنا مبعنى االنطالق إىل خارج الغالف الجوّي والصعود إىل القمر 

وبعض الكواكب كاملريخ، لكّن بوكاي مل يكن يدرك أّن القرآن يتحّدث عن أقطار 

الساموات واألرض، والقطر كام هو معلوم رياضيًّا الخّط الواصل بني طرفني مروًرا 

أقطار  من  ما  نقطة  عىل  ما  قطر  بني  واصاًل  خطًا  هناك  أّن  تخيّلنا  وإذا  باملركز، 

السامء، فكم تبلغ مسافته ومساحته؟! ال شّك يف أّن األمر سيفوق قدرة البرش عىل 

التخيّل، فالقطر األكرب ملجرّة درب التبّانة -وهي مجرّة واحدة من ماليني املجرّات 

كام أكّد العلامء- يساوي 100 ألف سنة ضوئيّة، والسنة الضوئيّة تساوي 9.5 مليون 

مليون كيلومت تقريبًا، أّما قطرها األصغر فيساوي 10 آالف سنة ضوئيّة، هذا يعني 

أّن اإلنسان يحتاج إىل عرشات اآلالف من السنني ليك يصل إىل أقطار املجرّة من 

السنني للوصول إىل أقطار  القطر األصغر، بل يحتاج إىل مئات اآلالف من  ناحية 

املجرّة من ناحية القطر األكرب، فسبحان الله تعاىل!! 

ومن ثّم نفهم أّن فهم بوكاي ملعنى األقطار كان محدوًدا وضيًّقا، ومحصوًرا يف 

إطار الخروج من الغالف الجوّي إىل بداية السامء الدنيا، يف حني أّن مفهوم األقطار 

بوكاي  فيها  تحّدث  مام  أوسع  آفاق  إىل  بنا  ينطلق  للكلمة  الريايّض  املعنى  عىل 

مبراحل، وهنا تكمن استحالة حدوث النفوذ منها؛ ألّن ذلك فوق مستوى القدرة 

البرشيّة.

]1]- أنظر: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. األرض يف القرآن، ص344.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص03].
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إّن أبعاد الجزء املدرك من السامء الدنيا تبلغ من الضخامة ما ال ميكن أن تطويها 

قدرات كلٍّ من اإلنس والجنّ ،  مام يشعر كالًّ منهام بضآلته أمام أبعاد الكون ،  وبعجزه 

 التاّم عن مجرّد التفكري يف الهروب منه ،  أو النفاذ إىل املجهول من بعده ..! فمجرّتنا 

مليون  ألف سنة ضوئيّة  100.000×9.5   األكرب مبئة  يقّدر قطرها  التبّانة -  - سّكة 

مليون كيلومت تقريبًا ،  ويقّدر قطرها األصغر بعرشة آالف سنة ضوئيّة  10.000×9.5  

مليون مليون كيلومت تقريبًا ]]].  وهذا يعني أّن ليك يتمّكن اإلنسان من الخروج من 

مجرّتنا عرب قطرها األصغر، فسيحتاج إىل وسيلة تحرّكه برسعة الضوء  ليستخدمها 

يف حركة مستمرّة ملّدة تصل إىل عرشة آالف سنة من سنيننا ،  وبطاقة انفالٍت خياليّة 

لتخرجه من نطاق جاذبيّة األجرام التي ميّر بها من مكّونات تلك املجرّة]]].

إّن هذه كلّها من املستحيالت بالنسبة لإلنسان الذي ال يتجاوز عمره يف املتوسط 

خمسني سنة ،  ومل تتجاوز حركته يف السامء ثانية ضوئيّة واحدة وربع الثانية فقط ،  

وهي املسافة بني األرض والقمر ،  عىل الرغم من التقّدم التقنّي املذهل الذي حّققه 

يف ريادة السامء ، ومجموعتنا الشمسيّة تقع من مجرّتنا عىل بعد ثالثني ألًفا من 

السنني الضوئيّة من مركزها ،  وعرشين ألًفا من السنني الضوئيّة من أقرب أطرافها]]].

هذا فيام يتعلّق باآلية األوىل، أّما ما يتعلّق باآلية الثانية َولَْو فَتَْحَنا َعلَيِْهم بَابًا 

 ،َا ُسكِّرَْت أَبَْصارُنَا بَْل نَْحُن قَْوٌم َمْسُحوُروَن اَمِء فَظَلُّوا ِفيِه يَْعرُُجوَن لََقالُوا إمِنَّ َن السَّ مِّ

فهي عند بوكاي تعبري عن االندهاش من مشهد غري منتظَر مخالف ملا كان ميكن 

يف  المتناع-  امتناع  حرف  -وهو  لو  الحرف  إىل  استند  وقد  يتصّوره،  أن  لإلنسان 

استحالة تحقيق املطلوب من املخاطبني]]].

ومن ثّم نفهم أنّه كان يدرك جيًّدا أنّنا أمام آيات من القرآن بعضها يشري إىل 

إمكانيّة الصعود إىل السامء مكتشًفا بعض أرسارها القريبة، مبا ميلكه اإلنسان من 

http://iswy.co/e4or3 :1]- أنظر: زغلول النجار، أقطار الساموات واألرض، عىل الرابط التايل[

http://iswy.co/e4or3 :أنظر: زغلول النجار، أقطار الساموات واألرض، عىل الرابط التايل -[[[

http://iswy.co/e4or3 :3]- أنظر: زغلول النجار، أقطار الساموات واألرض، عىل الرابط التايل[

]4]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص04].
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لن  مّكة  كّفار  بأّن  يجزم  اآلخر  والجزء  تعاىل،  الله  من  بتوفيق  إليها  ُوفّق  أدوات 

يفتح الله لهم بابًا من السامء، »ألّن مفهوم الرشط هنا هو ملا ال يتحّقق قريبًا، وإن 

كان سرياه آخرون كام تسّوغ اآلية األوىل افتاضه. وتصف ردود الفعل اإلنسانيّة 

أمام املشهد املفاجئ الذي سيواجه املسافرين يف الفضاء؛ أبصار مضطربة مسكرة، 

وشعور بأنّهم مسحورون«]]].  

ولعّل رواد الفضاء يف أّول رحلة طريان حول كوكب األرض يف عام 1961م قد 

السامء  أّن  اكتشفوا  عندما  خاّصة  بالدهشة،  أصابتهم  التي  التجربة  تلك  عايشوا 

-التي تبدو لنا يف صورة زرقاء- سوداء]]]، فالناظر من الفضاء خارج كوكب األرض 

امتصاص ضوء  من  أكرث  شيئًا  ليست  الزرقة  هذه  أّن  فأدركوا  حالًكا،  سواًدا  يجد 

من  للناظر  باألرض  يحيط  الذي  األزرق  اللون  وأّن  الجو]]]،  طبقات  من  الشمس 

الفضاء ليجد األمر ذاته، فضاًل عن القمر الذي وجدوه مظلاًم يف حقيقته، يف حني 

أنّه منري. كّل هذه حقائق مدهشة تكّشفت لرواد  للرايئ من داخل األرض  يبدو 

أموًرا عاديّة.  لنا  بالنسبة  لكّنها صارت  اندهاشهم،  األوائل، وكانت مصدر  الفضاء 

وأمام ذلك مل يجد بوكاي مفرًّا من التساؤل: »كيف ال نجد أنفسنا هنا أيًضا عند 

مقابلة نّص القرآن مع املنجزات الحديثة، متأثّرين بهذه التحقيقات التي ال ميكننا 

أن نفتض ظهورها يف فكر إنسان عاش منذ أربعة عرش قرنًا«]]]. 

ثالًثا: القرآن وعلوم األرض

ال شّك أّن لفظ األرض تكّرر ذكره كثريًا يف القرآن الكريم]]]، فقد ورد يف 458 

مرّة، كلّها جاءت يف صورة املفرد، ومل تأِت يف صورة الجمع مطلًقا، وقد تعّددت 

]1]- م.ن، ص04].

]]]- أنظر: للمزيد: أحمد شوقي إبراهيم، موسوعة اإلعجاز العلمّي يف الحديث النبوّي، القاهرة، مكتبة نهضة مرص الطبعة 

الثانية، 005]م، ج 4، ص43؛ أنظر: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. السامء يف القرآن الكريم، 110.

العلم والقرآن،  الكونيّة بني  النبي، املعارف  السابق، ص415. وانظر: منصور محّمد حسب  النجار، املرجع  ]3]- أنظر: زغلول 

ص70].

]4]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص05].

]5]- انظر: محّمد مسيح عافية، القرآن وعلوم األرض، الزهراء لإلعالم العريّب الطبعة األوىل، 1414هـ - 1994م، ص53.
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الشام، مرص،  املدينة،  الجّنة، مّكة،  اللفظ يف مواضع كثرية، فجاءت مبعنى  معاين 

واألراضني السبع، كام أّن لها معايَن أخرى تُفهم من سياق اآليات. كان املسترشق 

موريس بوكاي مهتامًّ بدراسة اآليات التي ذكرت األرض يف شّقها العلمّي، فقد كان 

مدركًا أّن مثّة مجموعة من اآليات ذات اتجاه عاّم قوامه التفكري يف قدرة الله تعاىل 

يف خلقه يف مواضيع مختلفة، لكن بوكاي استند إىل مجموعة أخرى من اآليات ذات 

الخصوصيّة العلميّة، وهي: دور املياه والبحار، األرض، الجو األريّض.

عىل الرغم من أّن اآليات القرآنيّة التي تذكر األرض كانت تعرّب عن سياق القدرة 

عدًدا من  تتضّمن  كان  ذاته  الوقت  أنّها يف  إاّل  بخلقه،  تعاىل  الله  وعناية  اإللهيّة 

اإلشارات العلميّة التي أثبتها العلم الحديث، وال زالت تتكّشف حقائقها العلميّة 

يوًما بعد يوم. وهذا األمر أدركه موريس بوكاي، الذي عمد إىل البحث يف مضمون 

الوقت  العلميّة؛ إذ »يف نفس  اآليات الستخالص ما ميكن استخالصه من إشاراتها 

الذي تقّدم فيه هذه اآليات أدلّة تسوق الناس للتأّمل يف آالء الله تجاه مخلوقاته، 

تتابع هنا وهناك طرح تأكيدات يهّم مواجهتها مع منجزات العلم الحديث. ولعلّها 

أيًضا من وجهة النظر هذه أكرث نفًعا؛ ألنّها ال تعرّب عن كّل أنواع املعتقدات الخاّصة 

ببعض الظواهر الطبيعيّة التي كانت مقبولة بني أبناء عرص الوحي القرآيّن، وأظهرت 

املعرفة العلميّة فيام بعد خطأها«]]]. 

إذن هو كان يستكشف يف هذه اآليات ما يخدم مرشوعه وهدفه الرئيس وهو 

كان  لقد  الحديث،  والعلم  القرآن  العلميّة يف  اإلشارات  بني  الكبري  التوافق  إثبات 

يدرك أّن هذه اآليات تعرّب عن أفكار بسيطة سهلة الفهم ألولئك النفر الذين كان 

القرآن يخاطبهم يف محيطه الجغرايّف، بيد أنّه كان يدرك جيًّدا أّن مثّة جانبًا آخر 

فيها يتيح للجميع بتأّمله أن يخرج منها باجتهاده وتفكريه بأفكار جديدة، خاّصة يف 

شّقها العلمّي، وهذا كان أحد األدلّة عند بوكاي عىل عامليّة القرآن.

ومن اآليات التي تذكر كلمة األرض وتحتوي عىل إشارات وملحات علميّة:

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص09].
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َماءِ  نَْزَل ِمَن السَّ
َ
َماَء بَِناًء َوأ رَْض فَِراًشا َوالسَّ

َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْل قول الله تعاىل: الَّ

نُْتْم َتْعلَُموَن سورة 
َ
نَْداًدا َوأ

َ
ِ أ ْخَرَج بِهِ ِمَن اثلََّمَراِت رِزْقًا لَُكْم فََل َتَْعلُوا لِلَّ

َ
َماًء فَأ

البقرة، اآلية ]].

رِْض َواْختَِلِف اللَّيِْل َوانلََّهارِ َوالُْفلِْك 
َ
َماَواِت َواْل وقول سبحانه: إِنَّ ِف َخلِْق السَّ

بِهِ  ْحَيا 
َ
فَأ َماٍء  ِمْن  َماءِ  السَّ ِمَن   ُ اللَّ نَْزَل 

َ
أ َوَما  انلَّاَس  َينَْفُع  بَِما  اْلَْحرِ  ِف  َتْرِي  الَِّت 

رِ َبنْيَ  َحاِب الُْمَسخَّ ِ َدابٍَّة َوتَْصِيِف الّرَِياِح َوالسَّ
رَْض َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ فِيَها ِمْن ُكّ

َ
اْل

رِْض َليَاٍت لَِقْوٍم َيْعقِلُوَن سورة البقرة، اآلية 164.
َ
َماءِ َواْل السَّ

 ِ
ُكّ َوِمْن  نَْهاًرا 

َ
َوأ َرَواِسَ  فِيَها  وََجَعَل  رَْض 

َ
اْل َمدَّ  ِي  الَّ ُهَو  وجّل:  عّز  وقوله 

لَِقْوٍم  َليَاٍت  َذٰلَِك  ِف  إِنَّ  انلََّهاَر  اللَّيَْل  ُيْغِش  اثْننَْيِ  َزوَْجنْيِ  فِيَها  َجَعَل  اثلََّمَراِت 
ُروَن سورة الرعد، اآلية 3. َيَتَفكَّ

 ّ
ُكِ ِمْن  نْبَتَْنا فِيَها 

َ
َوأ َرَواِسَ  لَْقيَْنا فِيَها 

َ
َوأ َمَدْدنَاَها  رَْض 

َ
َواْل وقوله جّل شأنه: 

إَِلّ  ٍء  ِمْن َشْ بَِرازِقنَِي ِإَوْن  َلُ  لَْسُتْم  َوَمْن  َمَعايَِش  فِيَها  لَُكْم  َمْوُزوٍن وََجَعلَْنا  ٍء  َشْ
ُلُ إَِلّ بَِقَدٍر َمْعلُوٍم سورة الحجر، اآليات 1-19]. ِعنَْدنَا َخَزائُِنُه َوَما ُنزَنِّ

ِمَن  نَزَل 
َ
َوأ ُسُبل  فِيَها  لَُكْم  وََسلََك  َمْهًدا  رَْض 

َ
ال لَُكُم  َجَعَل  ِي  الَّ وقوله: 

َذلَِك  ِف  إِنَّ  نَْعاَمُكْم 
َ
أ َوارَْعْوا  ُكُوا  نََّباٍت َشتَّ  ّمِن  ْزَواًجا 

َ
أ بِهِ  ْخرَْجَنا 

َ
فَأ َماء  َماء  السَّ

وِل انلَُّه سورة طه، اآليتان 54-53.
ُ
َليَاٍت ّلِ

نَْهاًرا وََجَعَل لََها َرَواِسَ وََجَعَل 
َ
رَْض قََراًرا وََجَعَل ِخَللََها أ

َ
ْن َجَعَل اْل مَّ

َ
وقوله: أ

ْكَثُُهْم َل َيْعلَُموَن سورة النمل، اآلية 61.
َ
ِ بَْل أ إَِلٌٰه َمَع اللَّ

َ
َبنْيَ اْلَْحَريِْن َحاِجًزا أ

رَْض َذلُوًل فَاْمُشوا ِف َمَناكِبَِها َوُكُوا ِمْن رِزْقِهِ 
َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْل وقوله: ُهَو الَّ

ِإَوَلْهِ النُُّشوُر سورة امللك، اآلية 15.
رَْساَها 

َ
َباَل أ ْخَرَج ِمنَْها َماَءَها َوَمرَْعَها َواْلِ

َ
رَْض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها أ

َ
وقوله: َوال

نَْعاِمُكْم سورة النازعات، اآليات 33-30.
َ
َمَتاًع لَُّكْم َوِل



192

تعرّب هذه اآليات عن قدرة الله تعاىل يف خلق الكون وجعلها مستقرّة تتوافر 

فيها كّل سبل الحياة؛ تلبية ملطالب اإلنسان الذي جعله الله تعاىل خليفة يف هذا 

الكون الفسيح، فاألرض ممّهدة مسّخرة للعيش والحياة وطلب الرزق، وأمّد الله 

فيها  والحيوان، ووضع  اإلنسان  كمتاع  والثامر،  واملرعى  باملاء  فيها  اإلنسان  تعاىل 

الجبال للحفاظ عىل استقرار األرض وعدم اضطرابها]]].

وقد وقف القرآن كثريًا عند املاء باعتباره مصدر الحياة عىل األرض، وهو سبب 

املاء،  هو  إمنّا  تدّب  حياًة  فيها  ويجعل  غريها  عن  األرض  مييّز  فالذي  وجودها]]]، 

»ولكن ذكر القرآن له يتجاوز هذه الخاّصيّة الجغرافيّة إىل إبراز األرض التي هي 

معطيات  حسب  الشميّس  النظام  مجموعة  يف  والوحيد  باملاء،  الغنّي  الكوكب 

املعارف الحديثة األحسن ثبوتًا، ولوال املاء لكانت األرض نجاًم ميتًا كالقمر؛ ولذا 

الطبيعيّة ويصف دوره  األوىل يف عرض ظواهر األرض  املكانة  القرآن يعطيه  فإّن 

بدقّة مشهورة«]]].

 وهذا يفرّس لنا ملاذا يؤكّد القرآن عىل ذكر املاء يف مواضع كثرية، فاملاء ذكر 63 

مرّة، كام أّن هناك ثالثة وعرشين نوًعا من املاء ذُكرت يف القرآن املاء املعني واملاء 

الصديد واملاء األجاج وغريها. وهذا كلّه إن دّل فإمّنا يدّل عىل عظمة الباري تعاىل. 

ومن اآليات التي تتحّدث عن املاء:

َعَ  ِإَونَّا  رِْض 
َ
اْل ِف  ْسَكنَّاهُ 

َ
فَأ بَِقَدٍر  َماًء  َماءِ  السَّ ِمَن  نَْزنْلَا 

َ
َوأ تعاىل:  الله  قول 

َذَهاٍب بِهِ لََقادُِروَن سورة املؤمنون، اآلية 180.
َوَما  ْسَقيَْناُكُموهُ 

َ
فَأ َماًء  َماءِ  السَّ ِمَن  نَْزنْلَا 

َ
فَأ لََواقَِح  الّرَِياَح  رَْسلَْنا 

َ
َوأ أيًضا:  ويقول 

نُْتْم َلُ ِبَازِننَِي سورة الحجر، اآلية ]].
َ
أ

]1]- أنظر: التفسري العلمّي آلية ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه وغرابيب سود، وآية وجعل فيها روايس من فوقها 

وبارك فيها وقدر فيها أقواتها يف أربعة أيام سواء للسائلني زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. األرض يف القرآن الكريم، 

ص319، 365. 

]]]- أنظر: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. األرض يف القرآن الكريم، ص131، 469.

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص11].
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ُكُل ِمنُْه 
ْ
رِْض اْلُُرزِ َفُنْخرُِج بِهِ َزرًْع تَأ

َ
نَّا نَُسوُق الَْماء إَِل اْل

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
ويقول: أ

ون سورة السجدة اآلية 7]. فََل ُيبِْصُ
َ
نُفُسُهْم أ

َ
نَْعاُمُهْم َوأ

َ
أ

نَزنْلَا َعلَيَْها الَْماء اْهَتَّْت َوَرَبْت 
َ
رَْض َخاِشَعًة فَإَِذا أ

َ
نََّك تََرى اْل

َ
ويقول: َوِمْن آيَاتِهِ أ

ٍء قَِديٌر سورة فصلت، اآلية 39. ْحَياَها لَُمْحِي الَْمْوَت إِنَُّه َعَ ّك َشْ
َ
ِي أ إِنَّ الَّ

وهناك العديد من اآليات التي تبنّي أهّميّة املاء للحياة:

َماءِ َماًء ِلَُطّهَِرُكْم بِهِ سورة األنفال، اآلية 11. ُِل َعلَيُْكْم ِمَن السَّ  َوُيزَنّ

ْخَرَج بِهِ ِمَن اثلََّمَراِت رِزْقًا لَُكْم سورة البقرة، اآلية ]].
َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
َوأ

 تُِسيُموَن فِيهِ  َشَجٌر  َوِمنُْه  اٌب  َشَ ِمنُْه  لَُكْم  َماًء  َماءِ  السَّ ِمَن  نَْزَل 
َ
أ ِي  الَّ ُهَو 

سورة النحل، اآلية 10.

َماءِ سورة الكهف، اآلية 45. نَْزنْلَاهُ ِمَن السَّ
َ
نَْيا َكَماٍء أ َواْضِْب لَُهْم َمَثَل اْلََياةِ ادلُّ

 َذَهاٍب بِهِ لََقادُِروَن ٰ رِْض ِإَونَّا َعَ
َ
ْسَكنَّاهُ ِف اْل

َ
َماءِ َماًء بَِقَدٍر فَأ نَْزنْلَا ِمَن السَّ

َ
َوأ

سورة املؤمنون، اآلية 18.

ِ َزْوٍج َكرِيٍم سورة لقامن، اآلية 10.
نْبَتَْنا فِيَها ِمْن ُكّ

َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزنْلَا ِمَن السَّ

َ
َوأ

رَْض َبْعَد َمْوتَِها سورة البقرة، 
َ
ْحَيا بِهِ اْل

َ
َماءِ ِمْن َماٍء فَأ ُ ِمَن السَّ نَْزَل اللَّ

َ
َوَما أ
اآلية 164.

ُموا َصعِيًدا َطّيًِبا سورة النساء، اآلية 43 . فَلَْم َتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ
ٍء سورة األنعام،  َنَباَت ّك َشْ بِهِ  ْخرَْجَنا 

َ
فَأ َماًء  َماءِ  السَّ ِمَن  نَْزَل 

َ
أ ِي  الَّ َوُهَو 

اآلية 99.

َماءِ َماًء ِلَُطّهَِرُكْم بِهِ سورة األنفال، اآلية 11. ُِل َعلَيُْكْم ِمَن السَّ َوُيزَنّ
ْودِيٌَة بَِقَدرَِها سورة الرعد، اآلية 17.

َ
َماءِ َماًء فََسالَْت أ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
أ
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ِمْن َوَرائِهِ َجَهنَُّم َويُْسَقٰ ِمْن َماٍء َصِديٍد سورة ابراهيم، اآلية 16.
ابراهيم،  لَُكْم سورة  رِزْقًا  اثلََّمَراِت  ِمَن  بِهِ  ْخَرَج 

َ
فَأ َماًء  َماءِ  السَّ ِمَن  نَْزَل 

َ
َوأ

اآلية ]3.

َماءِ َماًء سورة الحجر، اآلية ]]. نَْزنْلَا ِمَن السَّ
َ
رَْسلَْنا الّرَِياَح لََواقَِح فَأ

َ
َوأ

رَْض ِمْن َبْعِد َمْوتَِها َلَُقولُنَّ 
َ
ْحَيا بِهِ اْل

َ
َماءِ َماًء فَأ َل ِمَن السَّ ْلَُهْم َمْن نَزَّ

َ
َولَئِْن َسأ

 سورة العنكبوت، اآلية 63. ُ اللَّ
َماءِ َماًء سورة النمل، اآلية 60. نَْزَل لَُكْم ِمَن السَّ

َ
رَْض َوأ

َ
َماَواِت َواْل ْن َخلََق السَّ مَّ

َ
أ

ًة ِمَن انلَّاِس يَْسُقوَن سورة القصص، اآلية 3]. مَّ
ُ
ا َوَرَد َماَء َمْدَيَن وََجَد َعلَيْهِ أ َولَمَّ

رَْض َبْعَد َمْوتَِها سورة الروم، اآلية 4].
َ
َماءِ َماًء َفُيْحِي بِهِ اْل ُِل ِمَن السَّ َوُيزَنّ

نْبَتَْنا فِيَها ِمْن ّك َزْوٍج َكرِيٍم سورة لقامن، اآلية 10.
َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزنْلَا ِمَن السَّ

َ
َوأ

لَْواُنَها سورة 
َ
ْخرَْجَنا بِهِ َثَمَراٍت ُمَْتلًِفا أ

َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
َ أ نَّ اللَّ

َ
لَْم تََر أ

َ
أ

فاطر، اآلية 7].

كّل هذه اآليات تؤكّد عىل أهّميّة املاء يف هذه الحياة، وعىل قدرة الله تعاىل 

ورعايته وعنايته بخلقه]]]؛ إذ لوال املاء لهلك كّل يشء من إنسان وحيوان وزرع]]]، 

ومن ثّم فقد جعله الله تعاىل أساس الحياة. وعىل الرغم من أّن هذه اآليات تقّدم 

أفكاًرا واضحة عن املاء وأهّميّته وفوائده وقدرة الله تعاىل يف خلقه، إاّل أنّها تحتوي 

عند بوكاي وعند داريس اإلعجاز العلمّي يف القرآن عىل إشارات علميّة ال نجد لها 

نظريًا يف كتاب آخر يف توافق عجيب بني القرآن والعلم الحديث.

وقد حاول بوكاي هنا أن يقف عند قضيّة املاء بني القرآن واألفكار القدمية قبل 

]1]- أنظر: هشام طالب، بناء الكون ومصري اإلنسان، بريوت – لبنان، دار املعرفة، األوىل، 006]م، ص404.

]]]- أنظر: فتحي عبد العزيز العبادسة، املاء يف القرآن الكريم، رسالة ماجستري بكلّيّة أصول الدين – الجامعة اإلسالميّة، غزّة، 

]]14هـ - ]00]م، ص9-8.
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القرآنيّة  امليالد أو بعده، والتي تتعلّق مبصدر املاء وفوائده، يقول: »تبدو اآليات 

املتعلّقة بدور املياه يف حياة اإلنسان -لدى قراءة بعضها تلو البعض اآلخر يف هذه 

ا، وذلك ببساطة ألنّنا أصبحنا يف عرصنا نعرف  األيام- معرّبة عن أفكار واضحة جدًّ

مع زيادة أو نقص يف الدقّة والتحقيق ماهيّة دور املياه يف الطبيعة«]]].

يف حني كانت املفاهيم القدمية يف موضوع املياه قبل اإلسالم مفاهيم مغلوطة 

عند بوكاي، ارتبطت بفهم وثنّي شائع، والقرآن ليس يف معطياته ما يدعم هذه 

الفلسفيّة كانت شائعة يف هذه املفاهيم أكرث من  النظرة  املفاهيم الخاطئة؛ ألّن 

شيوع التجربة واملالحظة، »ولنئ كانوا قد نجحوا يف املايض تجريبيًّا بالحصول عىل 

معارف علميّة نافعة يف مستوى محدود لتحسني رّي األرايض، فقد كان لهم باملقابل 

يف دور املياه عىل العموم أفكار قليلة القبول يف هذه األيّام«]]].

املياه  القدمية، خاّصة يف تصّورها ملصدريّة  انتقد كّل تلك اآلراء  إّن بوكاي  بل 

الجوفيّة التي زعمت أّنها نتيجة اندفاعات يف باطن األرض، وقد ظهرت هذه اآلراء 

فكرة خاطئة؛  بوكاي  عّدها  مام  الفكرة  العقول، وهذه  بعض  وتبّنتها  امليالد  قبل 

ألنّها ال تنطلق من أساس علمّي تجريبّي، وإمّنا من أساس فلسفّي نظرّي مل يرَق إىل 

مستوى املالحظة حتّى]]].

كام انتقد النظريّة القامئة عىل دفع مياه املحيط وسقوطها بفعل الرياح عىل 

األرايض إىل داخل القارات، ثّم ترّسبها يف التبة، كام انتقد أفالطون الذي أيّد هذه 

النظريّة، بل لقد انتقده يف الزيادة التي قال بها، والتي تنحرص يف أّن هذه املياه 

تعود إىل املحيط من خالل هّوة كبرية أسامها التتار، بل انتقد ديكارت يف متّسكه 

بهذه النظريّة أيًضا]]].

أّن بخار ماء األرض  القائم عىل أساس  باالفتاض  انتقد أرسطو يف متّسكه  كام 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص11].

]]]- م.ن، ص11].

]3]- م.ن، ص11]-]1].

]4]-  موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]1].
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يتكثّف يف فجوات باردة من الجبال، ويكّون البحريات الجوفيّة التي تغّذي الينابيع، 

وتبعه يف ذلك العديد من املؤيّدين قدميًا وحديثًا. لكن تاريخ أّول فكرة واضحة عن 

املياه من وجهة نظر بوكاي تعود إىل برنارد بالييس يف عام 1580م الذي أثبت أّن 

املياه الجوفيّة تتأىّت من ترسيبات مياه املطر يف التبة]]]. 

فكّل األفكار الخاطئة حول قضيّة املياه والتي ظهرت قبل اإلسالم مبئات السنني 

والتي كانت شائعة يف عرصه مل يكن لها أّي تأثري يف القرآن؛ إذ مل يتّدد صداها فيه، 

كيف وهو كتاب من لدن رّب العاملني؟ هذه الحقيقة أدركها بوكاي للوهلة األوىل، 

القرآن  أصاًل يف  املطر  مياه  من  تأيت  الجوفيّة  املياه  بأّن  القائلة  للنظريّة  بل وجد 

الكريم، وهو يستند يف ذلك إىل عدد من اآليات منها:

يُْل َزَبًدا  ْودِيٌَة بَِقَدرَِها فَاْحَتَمَل السَّ
َ
َماءِ َماًء فََسالَْت أ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
قول الله تعاىل: أ

َرابًِيا سورة الرعد، اآلية 17.
 ْرنَا فِيَها ِمَن الُْعُيوِن ْعَناٍب َوفَجَّ

َ
وقوله تعاىل: وََجَعلَْنا فِيَها َجنَّاٍت ِمْن َنِيٍل َوأ

سورة يس، اآلية 34.

رِْض ُثمَّ 
َ
َماءِ َماًء فََسلََكُه َيَنابِيَع ِف اْل نَْزَل ِمَن السَّ

َ
َ أ نَّ اللَّ

َ
لَْم تََر أ

َ
وقوله تعاىل: أ

لَْوانُُه سورة الزمر، اآلية 1].
َ
ُيْرُِج بِهِ َزرًْع ُمَْتلًِفا أ

 تِيُكْم بَِماٍء َمعِنٍي
ْ
ْصَبَح َماؤُُكْم َغْوًرا َفَمْن يَأ

َ
ْيُتْم إِْن أ

َ
َرأ

َ
وقوله سبحانه: قُْل أ

سورة امللك، اآلية 30. 

فالرافد الرئيس والوحيد لينابيع املياه الجوفيّة هو مياه املطر السالك إليها]]]، 

فالله تعاىل أدخل ماء املطر يف األرض وجعله ينابيَع، أي عيونًا يف األرض تنبع]]]، 

]1]- م.ن، ص]1].

]]]- أنظر: فتحي عبد العزيز العبادسة، املاء يف القرآن الكريم، ص97.

]3]- أنظر: السمرقندي، بحر العلوم، 3/ 148.
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مبعنى أنّه صار تحتها ينبع منها]]]، ويكون يف باطنها رشايني تتجّمع]]]، وهذه حقيقة 

السابقة،  الكريم يف اآليات  القرآن  العلم الحديث]]]، ويؤكّدها  إليها  انتهى  علميّة 

يف انتصار حقيقّي عىل تلك األفكار الخاطئة التي كانت شائعة قدميًا، وظلّت تتّدد 

والعلم  القرآن  أّن  عىل  واضح  تأكيد  ويف  بقليل،  بعدها  وما  الوسطى  العصور  يف 

يتوافقان.

وقد وقف بوكاي يف قضيّة املياه عىل حقيقتني:

األوىل: قدرة الله املطلقة يف إنزال املطر.

الثانية: توافق مراحل تكّون املطر يف القرآن مع العلم الحديث.

ْم َنُْن 
َ
نَْزْلُُموهُ ِمَن الُْمْزِن أ

َ
نُْتْم أ

َ
أ
َ
ُبوَن أ ِي تَْشَ ْيُتُم الَْماَء اَلّ

َ
فََرأ

َ
فالله تعاىل يقول: أ

َجاًجا فَلَْوَل تَْشُكُروَن سورة الواقعة، اآليات 70-68.
ُ
الُْمزْنِلُوَن لَْو نََشاُء َجَعلَْناهُ أ

َ يُزِْج َسَحابًا ُثمَّ يَُؤّلُِف بَيَْنُه ُثمَّ َيَْعلُُه ُرَكًما َفَتَى  نَّ اللَّ
َ
لَْم تََر أ

َ
ويقول أيًضا: أ

َماءِ ِمْن ِجَباٍل فِيَها ِمْن بََرٍد َفُيِصيُب بِهِ َمْن يََشاُء  ُِل ِمَن السَّ الَْوْدَق َيُْرُج ِمْن ِخَلِلِ َوُيزَنّ
بَْصارِ سورة النور، اآلية 43.

َ
َوَيْصِفُُه َعْن َمْن يََشاُء يََكاُد َسَنا بَرْقِهِ يَْذَهُب بِاْل

فهاتان اآليتان -فضاًل عن آيات أخرى يزخر بها القرآن- اتّخذ منهام منطلًقا إىل 

بيان قدرة الله تعاىل يف التحّكم يف املياه وإنزال املطر. بل إّن بوكاي قد انبهر بذلك 

السائغ رشابه  املاء  تحويل  شيئني:  التعبري عن  يف  األوىل  اآلية  القرآيّن يف  األسلوب 

كان  »وإذا  السامء.  من  املطر  ينزل  بأن  لإلنسان  اإللهّي  والتحّدي  أجاج،  ماء  إىل 

يُشتّم من األسلوب األّول بعض الوعيد، أليس يف الثاين كّل الوعيد للعرص الحديث، 

حيث متّكنت تقنيته العلميّة من انتزاع املطر صناعيًّا؟ فهل تتعارض هذه القدرات 

البرشيّة يف إنزال املياه مع تأكيدات القرآن؟ ال نظّنه كذلك؛ ألنّه يبدو لنا أنّه ينبغي 

]1]- أنظر: الجزائري، أيرس التفاسري، 4/ 478.

]]]- أنظر: عبد الكريم الخطيب، التفسري القرآيّن للقرآن، 3]/ 1141.

]3]- أنظر: املوسوعة العربية امليرسة السعودية، مكتبة امللك فهد الوطنية، مؤسسة أعامل املوسوعة للنرش والتوزيع، الطبعة 

الثانية، املجلد الرابع والعرشين، 1419هـ - 1999م، ص505-504.
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أن يؤخذ باالعتبار حدود إمكانيّات اإلنسان يف هذا املضامر«]]]. 

املياه  إنزال  عن  ماّدتها  يف  العامليّة  باملوسوعة  ذلك  عىل  بوكاي  استشهد  وقد 

التي كتبها املهندس م. أ فايس، والتي ورد فيها: »ال ميكن مطلًقا إنزال املياه من 

السحاب الذي ليست له خصائص السحاب املطري أو السحاب الذي مل يتوّصل بعد 

إىل مستوى من النضوج املناسب«]]]. وهذا ما أكّده أحد الباحثني الذي انتهى إىل أّن 

السحب املطرية بطبيعتها هي أكرث السحب قابليّة لالستمطار كام يف سحب الركام 

الربجّي والركام املتجّمع]]].

 ومن ثّم فإّن اإلنسان ال يستطيع أن يخلق مطرًا، وال أن يصنع سحابًا إلنزال املطر 

ولو استخدم ما ميتلكه وما سوف ميتلكه من تقنيات علميّة وأدوات تكنولوجيّة، 

وكّل ما يف وسعه هنا هو التعجيل بإنزال املطر من السحاب الذي وصل مرحلة 

النضوج]]]، والذي توافرت فيه الرشوط الطبيعيّة إلنزاله بفعل رّب العاملني]]].

وإذا كان األمر بخالف ذلك فإّن الجفاف ال يوجد عمليًّا، وهذا غري وارد البتة 

عند موريس بوكاي، الذي وصف ذلك بالحلم ال الواقع، كام أّن فرضية أّن اإلنسان 

سيبقى سيّد املطر وعدمه من باب األحالم أيًضا عنده؛ معلاًّل بأّن اإلنسان ال يستطيع 

أن يخرق النظام املثبت الذي يؤكّد جريان املياه يف الطبيعة]]]. 

أّما اآلية الثانية، فتتحدث عن مراحل تكّون املطر، وما ورد يف اآلية هو ما انتهى 

إليه العلم الحديث يف تكّون املطر، فأشّعة الشمس تسقط عىل البحار واملحيطات 

بالغبار  ويتعلّق  الجّو،  يف  البخار  فريتفع  فتتبّخر،  واملزروعات  األرض  عىل  واملياه 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص15].

]]]- م.ن، ص]1].

]3]- محّمد سعيد حميد، االستمطار، صنعاء، 005]م، ص69.

]4]- للمزيد انظر: ياسني محّمد الغادي، االستمطار يف اإلسالم، جامعة الكويت، مجلة الرشيعة والدراسات اإلسالميّة، 3]14هـ، ص7.

الزيدي، االستمطار الصناعي للسحب وفق املنظور الرشعي، مجلة األستاذ للعلوم االجتامعية  ]5]- أنظر: هيفاء محّمد عبد 

واإلنسانية، 010]، العدد 5]1، ص8]-9].

]6]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص15].
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واألتربة الصاعدة، مكّونًا السحاب، ثّم تهّب الرياح فتسقطه مطرًا، وتعاد الدورة 

من جديد بصورة متواصلة. لكّن البخار قد يتالىش يف رحلة صعوده إىل الجّو فال 

ينزل مطرًا، كام أنّه قد يتجزّأ فيسقط مطرًا يف بعض املناطق، وقد ينضّم إىل تكثّف 

أكرب.

أّما  واملحيطات،  واألنهار  البحار  عىل  بسقوطه  دوره رسيًعا  ينتهي  املطر  هذا 

منائها،  يف  سببًا  فيكون  بعضه،  متتّص  املزروعات  فإّن  األرض،  عىل  يسقط  عندما 

وعن طريق عمليّة التنفس تعيد هذه املزروعات جزًءا منه إىل الجّو مرّة أخرى، يف 

حني يترّسب جزء كبري منه متّجًها من خالل األرض إىل املحيطات يف مجاٍر مائيّة، 

أو أن يسلك طريقه يف األرض نحو الينابيع الخاّصة باملياه الجوفيّة. ومن ثّم يقول 

بوكاي: »فلنقارن هذه املعطيات الحديثة يف علم املياه مع تلك التي تقّدمها لنا 

اآليات العديدة من القرآن يف هذه الفقرة، وسنشعر حتاًم بوجود اتفاق ملحوظ 

بني االثنني«]]].

هذا عن املياه التي مصدرها املطر، ولكن ماذا عن البحار؟ ال شّك يف أّن بوكاي 

كان ينظر لقضيّة البحار وما يتعلّق بها يف القرآن عىل أنّها تسري يف الدرب نفسه 

الذي سارت فيه قضيّة املياه عاّمة وأهّمها املطر من حيث التوافق مع معطيات 

العلم الحديث، فلنئ كان يظهر دهشته من اآليات القرآنيّة التي تقّدم ماّدة توافق 

ورمبا  الدهشة  هذه  يظهر  فإنّه  املياه،  مبوضوع  يتعلّق  فيام  املعطيات  هذه  مع 

يتعارض مع  إذ ليس فيها ما  البحار؛  تتناول قضيّة  التي  أكرب تجاه اآليات  بصورة 

العلم يف أّي تفصيل، وهذا ما انتبه إليه بوكاي جيًّدا، فضاًل عن انتباهه إىل أنّها ال 

تحوي عقائد وثنيّة أو خرافات أسطوريّة، إضافة إىل ارتباط الحديث عن البحار يف 

القرآن بالقدرة اإللهيّة.

والقرآن زاخر باآليات التي تتناول البحار وما يتعلّق بها من فلك وغريها، ومن 

اآليات التي وردت يف البحار: 

]1]- م.ن، ص16].
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ْمرِهِ سورة إبراهيم، 
َ
َر لَُكُم الُْفلَْك ِلَْجرَِي ِف اْلَْحرِ بِأ قول الله تعاىل: وََسخَّ

اآلية ]3.

ُكلُوا ِمنُْه َلًْما َطرِيًّا َوتَْسَتْخرُِجوا ِمنُْه 
ْ
َر اْلَْحَر ِلَأ ِي َسخَّ وقوله تعاىل: َوُهَو الَّ

 ِحلَْيًة تَلْبَُسوَنَها َوتََرى الُْفلَْك َمَواِخَر فِيهِ َوِلَبَْتُغوا ِمْن فَْضلِهِ َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن
سورة النحل، اآلية 14.

ِ لرُِيَِيُكْم ِمْن آيَاتِهِ  نَّ الُْفلَْك َتْرِي ِف اْلَْحرِ بِنِْعَمِت اللَّ
َ
لَْم تََر أ

َ
وقوله تعاىل: أ

ِ َصبَّاٍر َشُكوٍر سورة لقامن، اآلية 31.
إِنَّ ِف َذٰلَِك َليَاٍت لُِكّ

َيَّتُهْم ِف الُْفلِْك الَْمْشُحوِن وََخلَْقَنا لَُهْم ِمْن  نَّا َحَلَْنا ُذرِّ
َ
وقوله سبحانه: َوآيٌَة لَُهْم أ

 ُنْغرِْقُهْم فََل َصِيَخ لَُهْم َوَل ُهْم ُينَْقُذوَن إَِلّ رَْحًَة ِمَنّا َوَمَتاًع 
ْ
ِمثْلِهِ َما يَْرَكُبوَن ِإَوْن نََشأ

إَِل ِحنٍي سورة يس، اآليات 44-41.
ْعَلِم سورة الرحمن، اآلية 

َ
َكْل اْلَْحرِ  الُْمنَْشآُت ِف  اْلََوارِ  َوَلُ  وقوله تعاىل: 

.[4

وتبنّي اآليات بوضوح أهّميّة البحر أو البحار]]]، سواء أكان يف مجال الطعام أو يف 

مجال التنّقل، أو يف االستفادة منه يف لبس الحيّل، أو يف مجال -وهذا هو األعظم- 

لنا  تقّدم  اآليات  أخرى. وهذه  قدرة  تعادلها  ال  التي  اإللهيّة  القدرة  التدليل عىل 

معلومات يف هذا املجال ال تتعارض مطلًقا مع أّي معارف علميّة حديثة، وليس فيها 

أي خطأ عىل اإلطالق. ومن ثّم فقد كانت قضيّة البحار منطلًقا رئيًسا عند بوكاي 

للتدليل عىل أّن القرآن والعلم صنوان ال يفتقان، وتوأمان ال ينفصالن. 

وتوجد ظاهرة علميّة أخرى مرتبطة بقضيّة البحار، تربز يف قول الله تعاىل:

بَيَْنُهَما  وََجَعَل  َجاٌج 
ُ
أ ِملٌْح  َوَهَٰذا  فَُراٌت  َعْذٌب  َهَٰذا  اْلَْحَريِْن  َمَرَج  ِي  الَّ َوُهَو 

بَْرزًَخا وَِحْجًرا َمُْجوًرا سورة الفرقان، اآلية 53.

]1]- انظر: يف هذه القضيّة زغلول النجار، األرض يف القرآن، ص134، 138.
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 ٍ
َجاٌج َوِمْن ُكّ

ُ
ابُُه َوَهَٰذا ِملٌْح أ َوَما يَْسَتوِي اْلَْحَراِن َهَٰذا َعْذٌب فَُراٌت َسائٌِغ َشَ

ُكلُوَن َلًْما َطرِيًّا َوتَْسَتْخرُِجوَن ِحلَْيًة تَلْبَُسوَنَها سورة فاطر، اآلية ]1.
ْ
تَأ

بَاِن  َرّبُِكَما تَُكّذِ ّيِ آلء 
َ
فَبِأ َيبْغَِياِن  بَيَْنُهَما بَْرَزٌخ ّل  يَلَْتقَِياِن  اْلَْحَريِْن  َمَرَج 

َيُْرُج ِمنُْهَما اللُّْؤلُُؤ َوالَْمرَْجاُن سورة الرحمن، اآليات 1-19].
البحار  مياه  التقاء  تنشأ عند  الربزخ، وهي ظاهرة  الظاهرة هي ظاهرة  هذه 

املالحة مبياه األنهار العذبة، وهذه الظاهرة يتحّدث عنها القرآن بكّل دقّة يف إيجاز 

بليغ. وقد وقف بوكاي عند هذه الظاهر القرآنيّة مؤكًّدا عىل اتفاقها مع معطيات 

العلم الحديث، وعىل الرغم من أنّه أشار إىل أّن القرآن يبنّي أّن يف البحار أسامكًا 

وُحليًّا كاللؤلؤ واملرجان، فإّن ظاهرة الربزخ وقف عندها كثريًا باعتبارها مظهرًا من 

مظاهر اإلعجاز العلمّي يف القرآن. وهو هنا مل يخّصص الظاهرة عىل نهري دجلة 

والفرات يف التقائهام بشط العرب -وهام ماّم مل ينّص عليهام يف اآليات وإن كان 

يف ضوء  للموضوع  نظر  وإمّنا  البعض-  أقوال  عىل  بناء  املقصودان  يعتربهام هام 

أيٍّ من  ببحر يف  نهر  التقاء مصّب  دوًما عند  فاعتربها ظاهرة موجودة  التعميم، 

أنحاء العامل، وهو القول الصواب.

ومن الظواهر القرآنيّة التي وقف عندها بوكاي ظاهرة الجبال، والجبال صورة 

من صور النتوء األريّض التي حدثت يف األرض منذ ماليني السنني]]]. لكن بالنظر إىل 

تركيب األرض نجد أنّها حسب العلامء مكّونة من عدة طبقات. »إّن تركيب األرض 

معّقد، ميكننا اليوم بصعوبة تصّورها كام لو كانت مكّونة من طبقة عميقة؛ حيث 

ا، وبخاصة مع قسم مركزّي تذوب فيه الصخور،  تسيطر فيها حرارات مرتفعة جدًّ

وطبقة سطحيّة متثّل القرشة األرضيّة التي هي يابسة وباردة ورقيقة جًدا بسامكة 

لها. يف  أعظم سامكة  الكيلومتات يف  أو بعض عرشات  أحيانًا  الكيلومتات  بعض 

الوقت الذي يزيد فيه نصف قطر األرض قلياًل عن ستة آالف كيلو مت، مبعنى أّن 

]1]- أنظر: يف تعريف الجبال وغلول النجار، املفهوم العلمّي للجبال يف القرآن، القاهرة، مكتبة الرشوق الدوليّة، الطبعة العارشة، 

008]م، ص6]-9].
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سامكة القرشة األرضيّة ال تعادل واحد يف املئة من نصف قطر األرض«]]]. 

وهذا يدّل عىل عظمة صنع الخالق سبحانه وتعاىل]]]، وأنّه مثلام كانت قدرة 

الله تعاىل ظاهرة يف خلق السامء، فإّن قدرته ظاهرة أيًضا يف خلق األرض. والعلامء 

إاّل مبقدار يسري ال ميثّل شيئًا من  العظيمة،  الظواهر  عاجزون عن اإلحاطة بهذه 

عظمة هذه الظواهر، خاّصة إن علمنا أنّنا ال نعلم من األرض إاّل سطحها الذي نعيش 

عليه كجزء أّول من القرشة األرضيّة التي يبلغ سمكها العرشات من الكيلومتات. 

انفصال  إىل  أّدت  عوامل  هناك  أّن  الجيولوجيا  علم  مجال  يف  العلامء  حّدد  وقد 

القرشة األرضيّة مكّونًة الجبال]]].

وينظر بوكاي إىل أّن تاريخ تكّون البحار واألرض عىل سطح الكرة مثرة بحث 

واألفضل  قدًما  األقّل  الزمنيّة  الفتات  بصدد  كنا  إذا  حتى  بعد،  يكتمل  مل  جديد 

إىل  يعود  للكرة  املايّئ  املحيط  تؤلِّف  التي  املحيطات  بأّن ظهور  »ويرّجح  معرفة، 

نصف مليار من السنني تقريبًا، فقد كانت القاّرات تكّون مجموعة واحدة يف آخر 

العرص األّول، ثّم تفرّقت، عىل أّن بعض القارات أو أجزاء منها حصلت بفعل عمليّة 

من  وجزء  األطلنطي  شامل  يف  اليابسة  كحال  املحيط،  منطقة  يف  الجبال  تشّكل 

أوروبا«]]]. 

فالجبال إذن جزء رئيس من تشّكل األرض والتي تعمل عىل التوازن بني البحار 

والقارات، علاًم بأّن سالسل الجبال مرّت بالعديد من املراحل التطّوريّة التي كانت 

تعتي تشّكل سطح األرض يف مساحات زمنيّة باملاليني من السنني يف سبيل تكّون 

البحار واملحيطات والقاّرات. 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص17]-18].

]]]- أنظر: عامر أمني محّمد الددو، داللة كلمة الجبال يف القرآن دراسة بيانية، مجلة البحوث والدراسات اإلسالميّة، العدد 61، 

ص09]. وانظر: يف تعريف الجبال وغلول النجار، املفهوم العلمّي للجبال يف القرآن، ص6]-9].

]3]- أنظر: حول هذه العوامل مروان وحيد، اإلعجاز القرآيّن يف ضوء االكتشاف العلمّي الحديث، ص348. وانظر: زغلول النجار، 

من آيات اإلعجاز العلمّي يف القرآن.. األرض يف القرآن الكريم، ص]5]-55].

]4]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص18].
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ومن ثّم فإّن أبرز النتوءات يف القرشة األرضيّة الجبال، وقد وردت الجبال كعالمة 

عىل قدرة الله تعاىل يف العديد من اآليات يف القرآن الكريم، منها قول الله تعاىل]]]: 

َباَل ُبُيوتًا سورة األعراف، اآلية 74.  َتتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهولَِها قُُصوًرا َوَتنِْحُتوَن اْلِ
سورة    ْو ُكَِّم بِهِ الَْمْوَتٰ

َ
رُْض أ

َ
َعْت بِهِ اْل ْو ُقّطِ

َ
َباُل أ َْت بِهِ اْلِ نَّ قُْرآنًا ُسرّيِ

َ
َولَْو أ

الرعد، اآلية 31.

َباُل سورة إبراهيم، اآلية 46.  وَل ِمنُْه اْلِ ِإَوْن َكَن َمْكُرُهْم لَِتُ
َباِل ُبُيوتًا آِمننَِي سورة الحجر، اآلية ]8.  َوَكنُوا َينِْحُتوَن ِمَن اْلِ

َباِل ُبُيوتًا سورة  النحل، اآلية 68.  ِِذي ِمَن اْلِ ِن اتَّ
َ
وَْحٰ َربَُّك إَِل انلَّْحِل أ

َ
َوأ

سورة   ْكَنانًا
َ
َباِل أ ا َخلََق ِظَلًل وََجَعَل لَُكْم ِمَن اْلِ ُ َجَعَل لَُكْم ِممَّ َواللَّ

النحل، اآلية 81.

َباَل ُطوًل سورة اإلرساء، اآلية 37.  رَْض َولَْن َتبْلَُغ اْلِ
َ
إِنََّك لَْن َتْرَِق اْل

 َحًدا
َ
نَاُهْم فَلَْم ُنَغادِْر ِمنُْهْم أ ْرَض بَارَِزةً َوَحَشْ

َ
َباَل َوتََرى اْل ُ اْلِ َوَيْوَم نَُسرّيِ

سورة الكهف، اآلية 47. 

ا سورة مريم،  َباُل َهدًّ رُْض َوَتِرُّ اْلِ
َ
ْرَن ِمنُْه َوتَنَْشقُّ اْل َماَواُت َيَتَفطَّ تََكاُد السَّ

اآلية 90. 

وقد وقف بوكاي عىل بعض هذه اآليات ال كلّها، منتهيًا إىل نتيجة مؤّداها: إّن 

النتوء األريّض يف القرآن ال يذكر إاّل يف الجبال، كام يقّر بأّن ما لديه يف هذا املوضوع 

، )األنبياء،  رْنَا َمَع َداُووَد الِْجبَاَل يَُسبِّْحَن َوالطَّرْيَ ]1]- ومنها: َويَْسأَلُونََك َعِن الِْجبَاِل فَُقْل يَْنِسُفَها َريبِّ نَْسًفا )طه،  ،)105َوَسخَّ

َحاِب )النمل، 88(. 79(. َوتَْنِحتُوَن ِمَن الِْجبَاِل بُيُوتًا فَارِِهنَي )الشعراء،  ،)149َوتََرى الِْجبَاَل تَْحَسبَُها َجاِمَدًة َوِهَي مَتُرُّ َمرَّ السَّ

رْنَا الِْجبَاَل َمَعُه يَُسبِّْحَن ِبالَْعيِشِّ َواإْلرِْشَاِق )ص، 18(.   َوِمَن الِْجبَاِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْختَلٌِف أَلَْوانَُها )فاطر،  ،)[7إِنَّا َسخَّ
وَكَا  )9 اآلية  )املعارج،   َوتَُكوُن الِْجبَاُل كَالِْعْهِن  ،)5 )الواقعة،   ،ا ِت الِْجبَاُل بَسًّ  ،)10َوبُسَّ )الطور،   َوتَِسرُي الِْجبَاُل َسرْيًا

 ،)[0 َِت الِْجبَاُل فََكانَْت رَسَابًا )النبإ،  َوُسريِّ  ،)10 َوإِذَا الِْجبَاُل نُِسَفت )املرسالت،   ،)14 )املزمل،   نَِت  الِْجبَاُل كَِثيبًا َمِهياًل

 َوتَُكوُن الِْجبَاُل كَالِْعْهِن الَْمْنُفوِش  ،)19 َوإىَِل الِْجبَاِل كَيَْف نُِصبَْت )الغاشية،   ،3 التكوير،   َْت َوإَِذا الِْجبَاُل ُسريِّ
.[60 ،ثُمَّ اْجَعْل َعىَلٰ كّل َجبٍَل ِمْنُهنَّ ُجزًْءا( )البقرة .)5 ،القارعة(
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قليل من الناحية الواقعيّة، مؤكًّدا عىل أّن اآليات التي تذكر الجبال تأيت يف سياق 

قدرة الله تعاىل ومحبّته لإلنسان وعونه به، مع ذكر تكّون األرض]]].

أدبيًّا وال  تفسريًا  يريد  يكن  -فلم  تفسريًا علميًّا  الجبال  آيات  بوكاي  فرّس  وقد 

يقوده  الذي  الطريق  بوصفه  اللغوّي-  إطارها  يف  الكلامت  معاين  يلتمس  تفسريًا 

إىل إدراك مواطن التوافق بني القرآن والعلم الحديث، ومن ثّم فقد فرُّس البساط 

 ًِمْنَها ُسُبالً ِفَجاجا لَِّتْسلُكُواْ  يف قوله الله تعاىل: والله َجَعَل لَكُُم األرض ِبَساطاً 

بالقرشة األرضيّة اليابسة التي باستطاعتنا العيش عليها، فالبساط يعني املّد والنرش؛ 

ا، ومن ثّم  ا سائلة وساخنة جدًّ ألّن الطبقات العميقة من الكرة األرضيّة عميقة جدًّ

فهي غري صالحة ألّي نوع من أنواع الحياة ]]]. 

الله  قول  الجبال ورسّو يف  بثبات  الخاّصة  اإلشارات  النحو  فرّس عىل هذا  كام 

رِْض َكيَْف ُسِطَحْت، ويف قوله تعاىل: 
َ
َباِل َكيَْف نُِصَبْت ِإَوَل اْل تعاىل: ِإَوَل اْلِ

ْوتَاًدا. والوصف القرآيّن للجبال باألوتاد هنا هو 
َ
َباَل أ رَْض ِمَهاًدا َواْلِ

َ
لَْم َنَْعِل اْل

َ
أ

وصف دقيق من الناحية العلميّة]]]، ويفرّس ذلك بوكاي بقوله: »واألوتاد التي ذُكرت 

الجيولوجيا  وعلامء  وتد-  -وهي جمع  األرض  الخيمة يف  تثبيت  يف  تستخدم  هنا 

الحديثون يصفون انخفاضات األرض التي ركّزت النتوءات، والتي لها أبعاد مختلف 

من كيلومتات حتى عرشات الكيلومتات، ومن ظاهرة االنخفاض هذه نستخلص 

رسوخ القرشة األرضيّة«]]].

فالجبال يف القرآن تشري إىل الرسّو وثبيت األرض، خاّصة وأنها متتّد إىل أعامق 

األرض عّدة كيلومتات كام يثبّت الوتد يف األرض لتثبيت الخيمة، مبعنى أّن األرض 

يختق  له جذر  الجبل  أّن  عام 1956م  علميًّا يف  »ثبت  فقد  فرع،  والجبال  أصل 

]1]- حدد الدكتور زغلول النجار مجموعة من السياقات التي تظهر فيها كلمة الجبال مبيًنا داللتها وإشارتها العلميّة يف القرآن 

والتي حرصها يف تسع، زغلول النجار، املفهوم العلمّي للجبال يف القرآن، ص6]-9].

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص19].

]3]- انظر: زغلول النجار، املفهوم العلمّي للجبال يف القرآن، ص9].

]4]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص19].
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طبقات األرض، وميتّد تحت سطح األرض؛ حتى يصل إىل طبقة الغطاء السيام، وهذا 

الجذر يعادل من 5 إىل 10 أضعاف الجبل فوق سطح األرض«]]]. والعلم الحديث 

يقودنا إىل أّن األخرية هي نتاج عوامل حدثت للقرشة األرضيّة عرب السنني، ومن ثّم 

ينتهي بوكاي إىل أّن الطريقة التي أُرسيت بها الجبال هي مناسبة لرسّوها وثباتها، 

وهو ما يتّفق متاًما مع املعطيات الجيولوجيّة]]]. 

هذا ما يتعلّق باألرض وخاّصًة الجبال، ولكن ماذا عن الفضاء املحيط باألرض؟ 

نحن تحّدثنا يف سطور سابقة عن السامء، ولكن السؤال هنا يتعلّق ببعض ظواهر 

الفضاء األريّض كالربق والرعد وغريهام؟! لعّل املتأّمل يف القرآن الكريم يجد بعض 

يف  ظواهر  ثالثة  إىل  بوكاي  استند  وقد  اآليات.  من  عدد  يف  الفضاء  هذا  ظواهر 

وهي  تعاىل،  الله  قدرة  عىل  قوّي  دليل  ويف  العلم،  مع  توافق  يف  األريّض  الفضاء 

ظواهر: االرتفاع يف الجو، الربق والرعد، الظّل.

ولعّل املتأّمل يف كتاب الله تعاىل يجد عدًدا من اآليات التي تتحّدث عن هذه 

الظواهر يف عدد من املواضع، وهي:

ْسَلِم  ْح َصْدَرهُ لِْلِ ْن َيْهِديَُه يَْشَ
َ
ُ أ املوضع األّول: قول الله تعاىل: َفَمْن يُرِدِ اللَّ

 سورة األنعام،  َماءِ ُد ِف السَّ عَّ نََّما يَصَّ
َ
ْن يُِضلَُّه َيَْعْل َصْدَرهُ َضّيًِقا َحرًَجا َكأ

َ
َوَمْن يُرِْد أ
اآلية 5]1.

ففي هذا املوضوع وهذه اآلية يشري القرآن إىل حقيقة علميّة، وهي إحساس 

اإلنسان بالضيق عند االرتفاع يف الجّو]]]. وهذا ما أثبته العلم الحديث وشعر به 

رّواد الفضاء أنفسهم، إذ كلاّم زادت نسبة ارتفاعهم يف الجو زادت درجة الضيق]]]. 

واألزهار  والثامر  النبات  ويف  والغابات  والصحاري  الجبال  يف  الله  آيات  الكربى،  الكونيّة  املوسوعة  الصويف،  أحمد  ماهر   -[1[

واأللوان، ج9، ص74.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص19].

]3]- أنظر: عبد الرحمن سعد صبّي الدين، آيات اإلعجاز العلمّي من وحي الكتاب والسنة، ص67. وانظر: عبد الدائم الكحيل، 

القاهرة، دار  القرآن،  الفّنّي يف  التصوير  التايل: com.www.kaheel7، وانظر: سيد قطب،  املوقع  السامء، عىل  كأمنا يصّعد يف 

الرشوق، الطبعة الرابعة، 1413هـ - 1993م، ص36.

]4]- أنظر: عبد الجواد الصاوي، ضيق الصدر والتصّعد يف السامء، الهيئة العاّمة لإلعجاز العلمّي يف القرآن والسنة عىل املوقع 
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وقد اتخذ بوكاي من هذه اآلية دلياًل عىل التوافق بني القرآن والعلم الحديث يف 

هذه املسألة، لكّن بوكاي ليك يؤكّد عىل رأي يذهب فيه إىل أّن ظاهرة االرتفاع 

كانت معروفة يف شبه الجزيرة العربيّة مستدالًّ عىل أّن القمم املرتفعة وصلت يف 

بعضها إىل 3500م، ومن ثّم فإّن القول بأّن هذه البيئة كانت تجهل صعوبة التنفس 

عند االرتفاع يف الجو هو قول غري صائب عنده أو بعيد االحتامل]]]. وإن كان بوكاي 

إىل وجود  يستند  أن  القضيّة  للتدليل عىل هذه  يلزم  ال  إذ  هنا،  نفسه  أجهد  قد 

معرفة بها يف الجزيرة العربيّة من عدمه؛ إذ كم من قضايا تطرّق إليها القرآن ومل 

يكن ألهل الجزيرة العربيّة عهد وال معرفة بها. 

َحاَب  ِي يُرِيُكُم الَْبَْق َخوْفًا َوَطَمًعا َوُينِْشُئ السَّ املوضع الثاين: قوله تعاىل: ُهَو الَّ

َواِعَق َفُيِصيُب بَِها َمن  اثلَِّقاَل َويَُسّبُِح الرَّْعُد ِبَْمِدهِ َوالَْملئَِكُة ِمْن ِخيَفتِهِ َوُيرِْسُل الصَّ
ِ َوُهَو َشِديُد الِْمَحاِل سورة الرعد، اآليتان ]1-13. وقوله  يََشاء َوُهْم ُيَادِلُوَن ِف اللَّ
َ يُزِْج َسَحابًا ُثمَّ يَُؤّلُِف بَيَْنُه ُثمَّ َيَْعلُُه ُرَكًما َفَتَى الَْوْدَق َيُْرُج  نَّ اللَّ

َ
لَْم تََر أ

َ
تعاىل: أ

َماءِ ِمْن ِجَباٍل فِيَها ِمْن بََرٍد َفُيِصيُب بِهِ َمْن يََشاُء َوَيْصِفُُه  ُِل ِمَن السَّ ِمْن ِخَلِلِ َوُيزَنّ
بَْصارِ سورة النور، اآلية 43.

َ
َعْن َمْن يََشاُء يََكاُد َسَنا بَْرقِهِ يَْذَهُب بِاْل

واآليات تتعلّق بالحديث عن املطر وارتباطه يف بعض األحيان بالصواعق، األمر 

كهربة  وظاهرة  اآلية  مضمون  بني  يربطون  القرآيّن  لإلعجاز  الدارسني  جعل  الذي 

الجّو يف العلم الحديث]]]، ومنهم بوكاي الذي يؤكّد قائاًل: »يف هاتني اآليتني وضوح 

التناسب بارز بني تكّون السحاب املثقل باملطر أو بالربد وفعل الصاعقة، موضوع 

األّول الطمع يف الخري الذي يحمله، وموضوع الثاين الخوف؛ ألّن سقوط ذلك مرهون 

مبشيئة الله القادر عىل كّل يشء. والربط بني الظاهرتني مقبول من املعرفة التي 

التايل: www.nooran.org، وانظر: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. السامء يف القرآن الكريم، ص]39. 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص0]].

الرياح واملطر واألعاصري والرباكني والزالزل، بريوت،  الله يف  الكربى.. آيات  الكونيّة  انظر: ماهر أحمد الصويف، املوسوعة   -[[[

املكتبة العرصيّة، 9]14هـ - 008]م، ج13، ص111 وما بعدها. وانظر: محمود حمدي زقزوق، حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات 

املشّككني، القاهرة، املجلس األعىل للشؤون اإلسالميّة، 7]14هـ - 006]م، ص456.
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توّصلنا إليها يف هذه األيام يف كهربة الجّو«]]].

الرغم  عىل  يذكرها،  مل  آية  هناك  لكن  اآليتني،  هاتني  عند  بوكاي  وقف  وقد 

من أنّها تؤكّد ما ذهب إليه بوكاي مع يشء من التوضيح، وهي قول الله تعاىل: 

َصابَِعُهْم ِف آَذانِِهم ّمَِن 
َ
ُظلَُماٌت َورَْعٌد َوَبْرٌق َيَْعلُوَن أ َماء فِيهِ  ْو َكَصّيٍِب ّمَِن السَّ

َ
أ

ُكََّما  بَْصارَُهْم 
َ
أ َيَْطُف  الَْبُْق  يََكاُد  بِالَْكفِرِيَن  ُمِيٌط   ُ َواللَّ الَْموِْت  َحَذَر  َواِعِق  الصَّ

بَْصارِهِْم 
َ
َهَب بَِسْمعِِهْم َوأ ُ َلَ ْظلََم َعلَيِْهْم قَاُمواْ َولَْو َشاء اللَّ

َ
َشْوا فِيهِ ِإَوَذا أ َضاء لَُهم مَّ

َ
أ

ٍء قَِديٌر سورة البقرة، اآليتان 0-19]. ِ َشْ
إِنَّ اللَّ َعَ ُكّ

ا َخلََق ِظَلًل )سورة  ُ َجَعَل لَُكْم ِممَّ املوضع الثالث: قول الله تعاىل: َواللَّ

 ِظَلُلُ َعِن 
ُ
ٍء َيَتَفيَّأ ُ ِمْن َشْ َولَْم يََرْوا إَِلٰ َما َخلََق اللَّ

َ
النحل، اآلية 81( وقوله تعاىل: أ

ِ َوُهْم َداِخُروَن سورة النحل، اآلية 48. وقوله سبحانه:  ًدا لِلَّ َمائِِل ُسجَّ اْلَِمنِي َوالشَّ
ْمَس َعلَيْهِ  َولَْو َشاء َلََعلَُه َساكًِنا ُثمَّ َجَعلَْنا الشَّ لَّ  َرّبَِك َكيَْف َمدَّ الّظِ لَْم تََر إَِل 

َ
أ

َدِلل ُثمَّ َقَبْضَناهُ إَِلَْنا َقبًْضا يَِسرًيا سورة الفرقان، اآليتان 46-45.
العلم  التوافق بينها وبني  التأكيد عىل  وقد انطلق بوكاي من هذه اآليات إىل 

الحديث، فإذا استثنينا ما تشري إليه من قدرة الله تعاىل عىل الظّل وقبضه إليه قبًضا 

يسريًا، فإّن النّص القرآيّن يشري إىل عالقة الظّل بالشمس]]]، يقول بوكاي: »والقرآن 

يتحّدث هنا عن هذه الظاهرة دون تفسريها املنترش يف عرص نزوله، هذا التفسري 

كان يرتضيه الناس بعد عرص محّمد صىّل الله تعاىل عليه وسلّم بقرون، إىل أن ثبت 

عدم صّحته أخريًا؛ لذلك فإّن القرآن يكتفي بالتحّدث فقط عن دور مؤرّش الظّل 

الذي تلعبه الشمس، األمر الذي يجعلنا نالحظ أيًضا غياب التناقض بني الطريقة 

التي يعرض بها القرآن الظّل، وما نعرفه عنه يف عرصنا الحديث«]]].

يسبّبه  الذي  الظالم  الظّل هو  أّن  إىل  يستند  الحديث  العلم  يف  الظّل  وتفسري 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص1]].

 https://quran-m.com :أنظر: يحيى وزيري، إعجاز وصف الظل والظالل يف القرآن الكريم، عىل املوقع التايل -[[[

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص1]]-]]].
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يف  تقف  ما. فعندما  سطح  إىل  الوصول  من  الضوء  يحجب  عندما  ما  جسم 

ضوء الشمس يحجب الجسم بعض الضوء الذي كان ميكن أن ييضء األرض، وهكذا 

يصبح ظلّك منطقة مظلمة بشكل جسمك. فاألرض تلقي ظالًّ عىل الفضاء؛ ألنّها 

تحجب بعض ضوء الشمس. ويظلم القمر خالل الخسوف القمرّي عندما يتحرّك 

داخل ظّل األرض]]].

 أّما بالنسبة ألسلوب حركة الظالل بصورة عاّمة، فيمكن أن يتّضح مبراقبة ظّل 

طلوعها  عند  الشمس  أّن  نرى  حيث  الشميّس،  لإلشعاع  معرّض  أو شخص  جسم 

صباًحا من جهة الرشق وحتّى منتصف النهار الزوال فإّن ظالل األجسام تقع جهة 

الغرب  جهة  الغريّب  الجانب  إىل  الفلك  وسط  من  الشمس  اتّجهت  فإذا  الغرب، 

باالنتقال من  الظّل  الرشقّي، وهذه هى حركة  الجانب  األجسام يف  وقعت ظالل 

الغرب إىل الرشق]]].  

ثّم  الشمس،  أكرب ما ميكن عند رشوق  الظالل تكون  أطوال  أّن  أيًضا  ويالحظ 

تبدأ يف التناقص كلاّم ارتفعت الشمس يف السامء، حتى تصل إىل وسط الفلك وقت 

ما  أقّل  تكون  اختالفها  األشياء عىل  أّن ظالل  نجد  الحالة  متاًما وىف هذه  الظهرية 

ميكن، ثّم بعد انتقال الشمس إىل جهة الغرب تبدأ ظالل األشياء يف االزدياد مرّة 

أخرى إىل أن تصل إىل أقىص طول لها وقت غروب الشمس، وهذه هى حركة الظّل 

باالمتداد واالنقباض]]].

رابًعا: القرآن وعامل النبات والحيوان

1- القرآن وعلم النبات

ميكن القول إّن بوكاي تتبّع اآليات القرآنيّة حول عامل النبات والحيوان واملنترشة 

داخل كتاب الله تعاىل، ثّم صّنفها ووضعها تحت عناوين محّددة تخدم فكرته يف 

[1]- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D984%

 https://quran-m.com :أنظر: يحيى وزيري، إعجاز وصف الظل والظالل يف القرآن الكريم، عىل املوقع التايل -[[[

 https://quran-m.com :3]- أنظر: يحيى وزيري، إعجاز وصف الظّل والظالل يف القرآن الكريم، عىل املوقع التايل[
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العالقة التوافقيّة بني القرآن من جانب والعلم الحديث ومعطياته من جانب ثاٍن، 

فعمد إىل بيان اآليات التي تتحدث عن أصل الحياة يف النبات مع صور مختلفة من 

عامله الذي خلقه الله تعاىل، كام عمد إىل تقسيم موضوعات النبات يف القرآن إىل 

موضوعات خاّصة وموضوعات أعم منها.

بوكاي من جانبه تعامل مع هذه اآليات تعاماًل عقليًّا، مبعنى أنّه تأّمل اآليات 

وأعمل فيها عقله للخروج مبضمونها الذي يؤيّد فكرته وفكرة مرشوعه يف عالقة 

القرآن بالعلم الحديث. 

يحتاج  سوف  الصلة  ذات  النصوص  اختيار  أّن  جيًّدا  يدرك  كان  بوكاي  لكن 

العلمّي،  مضمونه  واستخرج  النّص  اختيار  يف  متناهية  ودقّة  كبريًا،  جهًدا  منه 

اآليات  اختيار  أّن  عىل  يؤكّد  حيث  عليه،  املفردات  صعوبة  رغم  باعتافه  وذلك 

حول موضوع عامل النبات والحيوان دقيق أحيانًا؛ وذلك »بسبب بعض الصعوبات 

املعطيات  باالعتبار  نأخذ  أن  بعد  إاّل  تجاوزها  ميكن  ال  التي  للمفردات  املالزمة 

الحيّة  بالكائنات  يتعلّق  فيام  وبخاّصة  نعالجه،  الذي  باملوضوع  املتّصلة  العلميّة 

العلم إليجاد  بّد من مواجهتها مع معطيات  التي ال  كالنبات والحيوان واإلنسان 

معنى لبعض تأكيدات القرآن يف هذا الصدد«]]]. 

لكن بوكاي كان يدرك أيًضا أّن هذه ليست هي الصعوبة الوحيدة التي تواجهه 

هاهنا، فقد كان هناك صعوبتان من نوع آخر؛ األوىل: تتعلّق بالتجامت الخاطئة 

نظرهم  يف  ألنّها  الدارسون؛  التجامت-  -أعني  عنها  يرَض  مل  والتي  اآليات،  لهذه 

كانت خاطئة. والثانية: ببعض التفسريات خاّصة القديم منها التي مل تكن متتلك 

املعارف العلميّة لفهم النّص؛ ألّن األخرية كانت متأّخرة زمًنا عن هذه التفسريات 

وعن أصحابها]]]. 

وميكن القول إّن أّول ما اهتّم به بوكاي يف موضوع عامل النبات والحيوان هو 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص4]].

]]]- م.ن، ص4]].
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مسألة أصل الحياة فيهام. ومن املعروف إّن قضيّة أصل النبات والحيوان واإلنسان 

قد شغلت اإلنسان ذاته، واستحوذت عىل حيّز كبري من تفكريه، وقد تناولها بوكاي 

للحيوان  أو  مبفرده  النبات  ألصل  حديثًا  يخّصص  مل  أنّه  مبعنى  عموميّة،  بصورة 

مبفرده أو لإلنسان مبفرده، وإمّنا عمد إىل النظرة إىل الكّل نظرة عاّمة ليست فيها 

تخصيص، وهي نظرة تقوم عىل وعي مبضمون القرآن الذي يقول الله تعاىل يف أحد 

رَْض َكَنَتا َرتًْقا َفَفَتْقَناُهَما وََجَعلَْنا 
َ
َماَواِت َواْل نَّ السَّ

َ
ِيَن َكَفُروا أ َولَْم يََر الَّ

َ
آياته: أ

 سورة األنبياء، اآلية 30. ٍء َحٍّ ِمَن الَْماءِ ُكَّ َشْ
ويُفهم من اآلية السابقة أّن املاء هو أصل كّل يشء يف هذا الكون وأساسه، فهو 

باعتباره  منهم،  كّل  عليها  يقوم  الذي  واألساس  والنبات،  والحيوان  اإلنسان  أصل 

مصدر الحياة الذي ال توجد حياة بدونه. وهذا ما يتّفق كلّيًّا وجزئيًّا مع املعطيات 

العلميّة الحديثة، ومن ثّم يؤكّد بوكاي عىل هذه القضيّة قائاًل: »فقد ُعرث عىل أّن 

أصل الحياة مايّئ، وأّن املاء هو العنرص األّول لكّل خليّة حيّة، وأن ال سبيل إىل الحياة 

التساؤل: هل  نبادر إىل  الحياة عىل أّي كوكب  املاء، وعندما ندرس إمكانيّة  دون 

يحتوي هذا الكوكب عىل املاء بكّميّة كافية؟«]]]. 

غري أّن بوكاي من جانب آخر يؤكّد عىل أّن املعطيات الحديثة تسمح بالتفكري 

النبات، مستنًدا يف ذلك إىل ما ُعرث عليه  الكائنات األكرث قدًما تعود إىل عامل  بأّن 

من بعض النباتات املائيّة يف األرايض األكرث قدًما يف العامل، وعىل أّن بعض عنارص 

الحيوانات القدمية ظهرت بعد ذلك يف املحيطات]]]. 

كلّه]]]،  الكون  للحياة عىل  املاء  تؤكّد مصدريّة  التي  اآليات  من  العديد  توجد 

َماءِ  نَْزَل ِمَن السَّ
َ
َماَء بَِناًء َوأ رَْض فَِراًشا َوالسَّ

َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْل يقول الله تعاىل: الَّ

نُْتْم َتْعلَُموَن سورة 
َ
نَْداًدا َوأ

َ
ِ أ ْخَرَج بِهِ ِمَن اثلََّمَراِت رِزْقًا لَُكْم فََل َتَْعلُوا لِلَّ

َ
َماًء فَأ

رَْض َمْهًدا وََسلََك لَُكْم فِيَها 
َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْل البقرة، اآلية ]]. ويقول أيًضا: الَّ

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص6]].

]]]- م.ن، ص6]].

]3]- انظر: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. األرض يف القرآن الكريم، ص351. 
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 سورة طه، اآلية 53.  ٰ ْزَواًجا ِمْن َنَباٍت َشتَّ
َ
ْخرَْجَنا بِهِ أ

َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
ُسُبًل َوأ

ولنئ كانت اآليتان السابقتان تتحّدثان عن املاء يف صورته العاّمة املطلقة دون 

تحديد، فإّن هناك بعض اآليات التي تحّدد نوعيّة املاء، منها: 

قول الله تعاىل: َواللَُّه َخلََق كُلَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء سورة النور، اآلية 45. 

وقوله تعاىل: ثُمَّ َجَعَل نَْسلَُه ِمْن ُساَللٍَة ِمْن َماٍء َمِهنٍي سورة السجدة، اآلية 8.

رّب  بقدرة  اإلنسان  منه  يكون  الذي  املنوّي  السائل  إاّل  ليس  اآلية  يف  املاء  إذ 

العاملني. فضاًل عن بعض اآليات التي تتناول املاء بصور مخصوصة، كاملاء الطهور، 

وغريه. 

واملعنيان يف صورتهام العاّمة أو املحّددة يتّفقان مع املعطيات العلميّة الحديثة، 

األمر الذي دعا بوكاي إىل التأكيد عىل أّن »كّل آيات القرآن املتعلّقة بأصل الحياة 

سواء كان يراد أصل الحياة العاّمة، أو العنرص الذي ينبت الزرع، أو البذرة الحيوانيّة 

متّفقة مع املعطيات العلميّة الحديثة كّل االتفاق. وليس ألّي خرافة وثنيّة مام كان 

يفيض بها ذاك العرص حول أصل الحياة وجود يف نّص القرآن«]]].

ولكن ماذا عن عامل النبات يف القرآن وعالقته بالعلم الحديث؟ ميكن بدًءا قبل 

اإلجابة عىل هذا السؤال أن نعرض لبعض اآليات القرآنيّة عن عامل النبات يف القرآن، 

من ذلك قوله تعاىل: 

ْعَناَب سورة النحل، اآلية 11.
َ
يُْتوَن َوانلَِّخيَل َواْل ْرَع َوالزَّ يُنْبُِت لَُكْم بِهِ الزَّ

ُمَْتلًِفا  ْرَع  َوالزَّ َوانلَّْخَل  َمْعُروَشاٍت  وََغرْيَ  َمْعُروَشاٍت  َجنَّاٍت   
َ
نَْشأ

َ
أ ِي  الَّ َوُهَو 

ُكلُُه سورة األنعام، اآلية 141. 
ُ
أ

بًا سورة يوسف، اآلية 47.
َ
قَاَل تَْزرَُعوَن َسبَْع ِسننَِي َدأ

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص6]].
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الرعد،  ْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِيٌل سورة 
َ
رِْض قَِطٌع ُمَتَجاوَِراٌت وََجنَّاٌت ِمْن أ

َ
َوِف اْل

اآلية 4.

ْسَكنُْت ِمْن ُذّرِيَِّت بَِواٍد َغرْيِ ذِي َزْرٍع سورة إبراهيم، اآلية 37.
َ
َربََّنا إِّنِ أ

وََحَفْفَناُهَما بَِنْخٍل وََجَعلَْنا بَيَْنُهَما َزرًْع سورة الكهف، اآلية ]3.
َوُزُروٍع َوَنٍْل َطلُْعَها َهِضيٌم سورة الشعراء، اآلية 148.

السجدة،  سورة   رِْض اْلُُرزِ َفُنْخرُِج بِهِ َزرًْع
َ
نَّا نَُسوُق الَْماَء إَِل اْل

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
أ

اآلية 7].  

ا سورة الزمر، اآلية 1].   اهُ ُمْصَفرًّ لَْوانُُه ُثمَّ يَِهيُج َفَتَ
َ
ُثمَّ ُيْرُِج بِهِ َزرًْع ُمَْتلًِفا أ

َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكرِيٍم سورة الدخان، اآلية 6].  
 سورة الفتح، اآلية 9]. هُ

َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْنِيِل َكَزْرٍع أ َوَمَثلُُهْم ِف اْلِ

اَر سورة الفتح، اآلية 9]. اَع ِلَغِيَظ بِِهُم الُْكفَّ رَّ ٰ ُسوقِهِ ُيْعِجُب الزُّ فَاْسَتَوٰى َعَ
ارُِعوَن سورة الواقعة، اآلية 64. ْم َنُْن الزَّ

َ
نُْتْم تَْزرَُعونَُه أ

َ
أ
َ
أ

وتوجد كثري من اآليات التي تؤكّد مصدريّة النبات وهو املاء، فاملاء أساس حياة 

الزرع واإلنبات، من ذلك قوله تعاىل]]]: 

ْخَرَج بِهِ ِمَن اثلََّمَراِت رِزْقًا لَُكْم سورة البقرة، اآلية 
َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
َوأ

.[[

]1]- وتوجد آيات أخرى منها: 

اَمِء َماًء لَُكْم ِمْنُه رَشَاٌب َوِمْنُه َشَجٌر )النحل، 10(. ُهَو الَِّذي أَنْزََل ِمَن السَّ
اَمِء َماًء فَأَْحيَا ِبِه اأْلَرَْض بَْعَد َمْوتَِها )النحل، 65(. َواللَُّه أَنْزََل ِمَن السَّ
اَمِء َماًء فَأَْخرَْجَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمْن نَبَاٍت َشتَّٰى )طه، 53(. َوأَنْزََل ِمَن السَّ

اَمِء َماًء فَتُْصِبُح اأْلَرُْض ُمْخرَضًَّة )الحج، 63(. أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه أَنْزََل ِمَن السَّ
اَمِء َماًء ِبَقَدٍر فَأَْسَكنَّاُه يِف اأْلَرِْض )املؤمنون، 18(. َوأَنْزَلَْنا ِمَن السَّ

اَمِء َماًء فَأَْحيَا ِبِه اأْلَرَْض ِمْن بَْعِد َمْوتَِها لَيَُقولُنَّ اللَُّه )العنكبوت، 63(. َولنَِئْ َسأَلْتَُهْم َمْن نَزََّل ِمَن السَّ
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سورة  تَِها َمْو َبْعَد  ْرَض 
َ
ْل ا بِهِ  ْحَيا 

َ
فَأ ٍء  َما َماءِ ِمْن  ُ ِمَن السَّ َل اللَّ نَْز

َ
أ َوَما  

البقرة، اآلية 164.

األنعام،  سورة   ٍء َشْ ّك  ْخرَْجَنا بِهِ َنَباَت 
َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
ِي أ َوُهَو الَّ

اآلية 99.  

ْودِيٌَة بَِقَدرَِها سورة الرعد، اآلية 17.  
َ
َماءِ َماًء فََسالَْت أ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
أ

إبراهيم،  سورة   ْخَرَج بِهِ ِمَن اثلََّمَراِت رِزْقًا لَُكْم
َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
َوأ

اآلية ]3.  

َماءِ َماًء سورة الحجر، اآلية ]].   نَْزنْلَا ِمَن السَّ
َ
رَْسلَْنا الّرَِياَح لََواقَِح فَأ

َ
َوأ

رَْض َبْعَد َمْوتَِها سورة الروم، اآلية 4].  
َ
َماءِ َماًء َفُيْحِي بِهِ اْل ُِل ِمَن السَّ َوُيزَنّ

نْبَتَْنا فِيَها ِمْن ّك َزْوٍج َكرِيٍم سورة لقامن، اآلية 10.  
َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزنْلَا ِمَن السَّ

َ
َوأ

سورة   لَْواُنَها
َ
ْخرَْجَنا بِهِ َثَمَراٍت ُمَْتلًِفا أ

َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
َ أ نَّ اللَّ

َ
لَْم تََر أ

َ
أ

فاطر، اآلية 7].

جملة  من  القرآنيّة  اآليات  من  عدد  عىل  اعتمد  قد  بوكاي  إّن  القول  وميكن 

اآليات السابقة، لكّن املالحظ أنّه ركّز جهوده عىل أمرين: األّول: التوازن السائد يف 

عامل النبات يف آيات القرآن]]]، والثاين: تكاثر النبات]]]. ويقصد بوكاي بالتوازن هنا 

ٍء َمْوُزوٍن، وهذا له أهّميّته  خلق كّل نبات من زوجني َوأَنَْبْتَنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َشْ

يف قضيّة التكاثر أيًضا، لكن من املالحظ أّن اآليات التي تتحّدث عن أنواع النبات مل 

تخرج عن املألوف يف تلك البيئة من شبه الجزيرة العربيّة. 

بوكاي  اهتامم  عىل  استحوذ  الذي  الثاين  األمر  -وهي  النبات  تكاثر  قضيّة  أما 

هنا- فإّن آياتها عند بوكاي آرسة لالنتباه. ومن املعلوم أّن التكاثر يف النبات يتّم من 

]1]- أنظر: للمزيد محّمد كامل عبد الصمد، اإلعجاز العلمّي يف اإلسالم: القرآن الكريم، ص139.

]]]- أنظر: للمزيد نظمي خليل أبو العطا، تسعة معاٍن للزوجيّة يف القرآن الكريم وعامل النبات، بحث منشور مبوقع موسوعة 

.www.quran-m.com :اإلعجاز العلمّي يف القرآن والسنة عىل املوقع التايل
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خالل أحد طريقني: طريق التكاثر التناسيّل وطريق التكاثر الالتناسيّل]]]، األوىل تتّم 

عن طريق التالقح بني النبات من خالل عنارص الذكورة واألنوثة يف النبات والتي 

قد تكون يف النبات ذاته أو منفصلة عنه. وهذا املعنى ميكن استفادته من قول 

 ّ
نبََتْت ِمن ُكِ

َ
، وقوله سبحانه: َوأ ٰ ن َنَّباٍت َشَتّ ْزَواًجا ِمّ

َ
ْخرَْجَنا بِهِ أ

َ
الله تعاىل: فَأ

 .َزْوٍج بَِهيٍج
يف حني أّن التكاثر الالتناسيّل يتّم عن طريق انفصال جزء من النبات، ثّم عند 

زراعة هذا الجزء املفصول يحاول أن يستعيد الحياة بإذن الله تعاىل متشبًّها بأصله 

الذي فُصل عنه، وذلك كام يحدث يف فرع نبتة معيّنة، فإنّه عند زراعته تنمو له 

جذور، ثّم يف وجود املاء يرتوي ويزداد يف النمّو إىل أن يصري نبتة مكتملة النمّو 

متاًما]]].

يفرس بوكاي من جانبه معنى الزوجني -زوجي النبات- يف اآليات القرآنيّة عىل 

دورة  نهاية  الثمرة هي  بأّن  نعلم  »إنّنا  يقول:  النبات،  تكاثر  دورة  إىل  إشارة  أنّه 

مرحلة  يسبقها  وتركّبًا.  كاماًل  األكرث  التنظيم  ذات  العالية  النباتات  لدى  التكاثر 

اللقاح  حملها  بعد  التي  البويضات،  واألنوثة  اللقاح  الذكورة  أعضاء  مع  الزهرة 

تعطي الثمرات التي تخرج الحّب بعد نضجها، فكّل مثرة إذن تتطلّب وجود أعضاء 

الذكورة واألنوثة، وهذا ما تريد اآلية القرآنيّة قوله«]]]. 

ولكن كيف تبدأ عمليّة اإلنبات؟ ميكن أن نقف يف ذلك عىل قول الله تعاىل: 

َ فَالُِق اْلَّبِ َوانلََّوٰى سورة األنعام، اآلية 95. والفلق هو الشّق والصدع  إِنَّ اللَّ
بل  الكرمية،  اآلية  هذه  يف  اإلنبات  عمليّة  حقيقة  إىل  بوكاي  تنبّه  وقد  والشطر، 

]1]- ويسمى التكاثر الجنيّس والتكاثر الالجنيّس، انظر: ليث عبد الله ونشوان حازم، تكاثر النبات، العراق، جامعة املوصل، قسم 

التبية األساسيّة، ص17-19. وانظر: الرابط التايل:

 https://www.researchgate.net/publication/349105279_tkathr_alnbatat

]]]- أنظر: املزيد حول أنواع التكاثر الالجنيّس-والالتناسيّل اآليت:

https://sciencing.com/five-types-asexual-reproduction-8204895.html

https://www.wikiwand.com/en/Asexual_reproduction

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص9]].
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عىل إثبات التوافق بينها وبني معطيات العلم الحديث، خاّصة وأن اكتامل عمليّة 

انفتاح قرشتها  الحبّة بعد  بامتداد تفريخ  يتّم  التكاثر -كام أوضحها بوكاي ذاته- 

الخارجيّة -وقد تكون متكّزة يف النواة- التي تسمح بخروج الجذور التي تتشّعب يف 

األرض؛ وذلك للحفاظ عىل الغرسة ذات الحياة البطيئة للحبّة ولنمّو الحبّة وأخذها 

كيانًا جديًدا]]]. وهذا املعنى ال يتعارض مطلًقا مع ما جاء يف اآلية الكرمية، كّل ما يف 

األمر أّن القرآن يقّدم املعلوم بإيجاز بالغّي يف صورة إشارات علميّة، هذه اإلشارات 

الحال يف  الحديث، كام هو  العلم  العلميّة ومع معطيات  لنا مضامينها  تتكّشف 

عمليّة اإلنبات خاّصة وعامل النبات بعاّمة.

اهتامم  من  كبرية  مساحة  القرآن  يف  النبات  عامل  يف  الزوجيّة  مفهوم  ويحتّل 

بوكاي؛ فقد اكتشف بوكاي أّن القرآن أكرثَ من ترديد وجود األزواج يف عامل النبات، 

ويسّجل مفهوم الزوجيّة عنده يف إطار عام ذي حدود غري تفصيليّة، وهذا ما يتّضح 

رُْض َوِمْن 
َ
ا تُنْبُِت اْل ْزَواَج ُكََّها ِممَّ

َ
ِي َخلََق اْل جليًّا يف قول الله تعاىل: ُسبَْحاَن الَّ

القرآن  َيْعلَُموَن سورة يس، اآلية 36. ومن ثّم يؤكّد عىل تفرّد  ا َل  َوِممَّ نُْفِسِهْم 
َ
أ

العديد من االفتاضات عىل معنى هذه  العلمّي قائاًل: »وميكننا أن نعقد  ونهجه 

األشياء التي كان يجهلها الناس يف عرص محّمد، والتي من أجلها نرى جليًّا يف 

أيّامنا حلقة أو بنية مزدوجة يف نظام الكائنات الدقيقة الكيان، كام يف الكائنات 

العظيمة، يف العامل الحّي أو يف الالحّي، واملهم أن نحتفظ مبفاهيم واضحة املعاين، 

وأن نالحظ مرّة أخرى بأنّا ال نجد فيها اختالفات مع العلم يف هذا العرص«]]]. 

2- القرآن وعلم الحيوان

ال شّك يف أن القرآن الكريم يتضّمن العديد من اآليات التي تتحّدث عن عامل 

الحيوان]]]، وبيان فائدتها ودورها يف الحياة. وقد تضّمنت هذه اآليات الدعوة إىل 

]1]- م.ن، ص9]].

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص9]].

]3]- أنظر: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. الحيوان يف القرآن الكريم، بريوت – لبنان، دار املعرفة، الطبعة األوىل، 

7]14هـ - 006]م، ص35.
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التفكري يف خلق الله تعاىل سواء أكانت هذه الدعوة رصيحة أو تفهم من سياق 

اآليات، كام أّن يف بعضها إشارات واضحة إىل التوافق واالنسجام بني الحيوانات من 

جانب وحاجات اإلنسان من جانب آخر، فهي تلبّي له ما ال يلبّيه غريها.

متأّماًل-  بوكاي  بالفعل  -وقد وقف عندها  اآليات  إحدى  الوقوف عىل  وميكن 

ُكلُوَن 
ْ
نَْعاَم َخلََقَها لَُكْم فِيَها دِْفٌء َوَمَنافُِع َوِمنَْها تَأ

َ
وهي قول الله تعاىل: َوال

َّْم تَُكونُواْ  ثَْقالَُكْم إَِل بََلٍ ل
َ
َولَُكْم فِيَها َجَاٌل ِحنَي تُرِيُحوَن وَِحنَي تَْسَُحوَن َوَتِْمُل أ

َكُبوَها  نُفِس إِنَّ َربَُّكْم لََرُؤوٌف رَِّحيٌم َواْلَيَْل َواْلَِغاَل َواْلَِمرَي لَِتْ
َ
بَالِغِيهِ إِلَّ بِِشّقِ ال

َوزِيَنًة َوَيْخلُُق َما َل َتْعلَُموَن سورة النحل، اآليات 8-5.
َماءِ َما  َراٍت ِف َجّوِ السَّ رْيِ ُمَسخَّ لَْم يََرْوا إَِل الطَّ

َ
  وقول تعاىل يف سورة النحل: أ

ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن ُبُيوتُِكْم  ُ إِنَّ ِف َذلَِك َليَاٍت لَِقْوٍم يُْؤِمُنوَن َواللَّ ُيْمِسُكُهنَّ إِلَّ اللَّ
وَنَها يَوَْم َظْعنُِكْم َوَيوَْم إِقَاَمتُِكْم  نَْعاِم ُبُيوتًا تَْسَتِخفُّ

َ
َسَكًنا وََجَعَل لَُكْم ِمْن ُجلُودِ اْل

.ثَاثًا َوَمَتاًع إَِلٰ ِحنٍي
َ
ْشَعارَِها أ

َ
ْوَبارَِها َوأ

َ
ْصَوافَِها َوأ

َ
َوِمْن أ

 وقد وردت آيات قرآنيّة تدعو إىل وجوب االهتامم بالحيوانات ورعايتها أيًضا، 

نَْزَل 
َ
رَْض َمْهًدا وََسلََك لَُكْم فِيَها ُسُبًل َوأ

َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْل ومنها قوله تعاىل: الَّ

نَْعاَمُكْم إِنَّ ِف َذٰلَِك 
َ
ٰ ُكُوا َوارَْعْوا أ ْزَواًجا ِمْن َنَباٍت َشتَّ

َ
ْخرَْجَنا بِهِ أ

َ
َماءِ َماًء فَأ ِمَن السَّ

 سورة طه. وِل انلَُّهٰ
ُ
َليَاٍت ِل

ْخَرَج 
َ
رَْض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها أ

َ
وىف سورة النازعات يقول الله سبحانه وتعاىل: َوال

.نَْعاِمُكْم
َ
رَْساَها َمَتاًع لَُّكْم َوِل

َ
َباَل أ ِمنَْها َماَءَها َوَمرَْعَها َواْلِ

نَْعاًما 
َ
يِْديَنا أ

َ
ا َعِملَْت أ نَّا َخلَْقَنا لَُهْم ِممَّ

َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
ويقول الله سبحانه وتعاىل: أ

َمَنافُِع  فِيَها  َولَُهْم  ُكلُوَن 
ْ
يَأ َوِمنَْها  َرُكوُبُهْم  فَِمنَْها  لَُهْم  َّلَْناَها  َوَذل َمالُِكوَن  لََها  َفُهْم 

فَل يَْشُكُروَن سورة يس، اآليات 73-71.
َ
َوَمَشارُِب أ

فهذه اآليات الكرمية تؤكّد أّواًل عىل قدرة الله تعاىل مبا تحمله من دعوة للناس 

إىل التفكري يف هذه القدرة، كام أنّها ثانيًا تشري إىل عمليّة التوافق واالنسجام التي 
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وضعها الله تعاىل بني الحيوان واإلنسان؛ بحيث يكون األّول ملبّيًا لحاجات اإلنسان 

رًا له من قبل رّب العاملني، وهذا يصّب ثالثًا يف جانب الغائيّة والعناية اإللهيّة  ومسخَّ

املنترشة يف كّل جزء من أجزاء هذا الكون الفسيح، إضافة إىل أنّه رابًعا ال يتعارض 

مع معطيات العلم الحديث، ويف ذلك يقول بوكاي: »يف القرآن عدد من املسائل 

لها مع  إىل عقد مواجهة  تتجه  أن  تفرض  الحيوان محّل مالحظات  بعامل  املتّصلة 

املعارف العلميّة الحديثة«]]].  

وميكن القول أيًضا إّن بوكاي قد حرص عىل البحث عن هذا التوافق العلمّي 

القرآنيّة،  اآليات  منها من مجموعة من  قضيّة  كّل  تتشّكل  أربع قضايا  القرآيّن يف 

قضيّة  الحيوانيّة،  املجموعات  وجود  قضيّة  التكاثر،  قضيّة  هي:  القضايا  وهذه 

وقفات مع النحل والعنكبوت والطري، قضيّة الحليب الحيوايّن.

أ- هل هناك عالقة يف قضّية التكاثر بني القرآن والعلم؟

قبل الكشف عن وجود عالقة من عدمه، وعن موقف بوكاي منها، يجب أّواًل أن 

نعرض لبعض اآليات التي تتحّدث عن التكاثر الحيوايّن/ من ذلك قول الله تعاىل يف 

كََر َواألُنَثى ِمن نُّطَْفٍة إَِذا ُتَْنى سورة النجم،  ْوَجنْيِ الذَّ كتابه العزيز: َوأَنَُّه َخلََق الزَّ

اآليتان 45-46. ومن ثّم فإّن بوكاي ينطلق من هذه اآلية إىل التأكيد عىل أنّها تشري 

إىل التكاثر التناسيّل. خاّصة أّن كلمة النطفة تحمل معاين الخلق والتكاثر، كاشفة 

عن عالقة بني ذكر وأنثى للوصول إىل هذه النتيجة.

املساحة  لها  يفرد  ومل  الحيوايّن،  التكاثر  قضيّة  عند  كثريًا  يقف  مل  بوكاي  لكن 

نفسها التي أفردها من قبل لتكاثر النبات، وال أدري ما السبب؟! إاّل إذا كان األمر 

متعلًّقا بشيوع معرفة هذا املوضوع من قبل الجميع عاّمة وخاّصة؛ إذ ليس فيه 

من غرابة البتة، يف حني يبدو موضوع تكاثر النبات فيه بعض الغرابة؛ لعدم إملام 

الكثريين بكيفية ذلك، بخالف اإلملام بعمليّة التكاثر الحيوايّن. 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص30].
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ب- ماذا عن تعايش الحيوانات يف طوائف أو مجتمعات؟! 

قبل أن نجيب عىل هذا السؤال يجب الوقوف عىل عدد من اآليات القرآنيّة 

رِْض َوَل َطائٍِر يَِطرُي ِبََناَحيْهِ 
َ
يف هذا الصدد، يقول الله تعاىل: َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف اْل

لكن   .38 اآلية  األنعام،  ٍء سورة  َشْ ِمْن  الِْكَتاِب  ِف  فََرّْطَنا  َما  ْمَثالُُكْم 
َ
أ َمٌم 

ُ
أ إَِلّ 

بوكاي -يف غرابة شديدة- بدأ يف تعليقه عىل اآلية تعليًقا ال يتوافق مع بحثه عن 

التوافق؛ حيث يقول: »يف هذه اآلية نقاط كثرية تحتاج إىل رشح، ويبدو أّواًل أّن 

مصري الحيوانات بعد موتها مذكور؛ إذ ليس لإلسالم عىل ما يظهر يف هذه النقطة 

أّي مذهب«]]]. فإذا كان بوكاي بصدد البحث عن هذا التوافق فام الذي جعله يبدأ 

بقضيّة املصري مصري الحيوانات؟! وإذا كان مصري الحيوانات يف القرآن رمبا يكون غري 

مذكور رصاحة، إاّل أّن السّنة النبويّة تؤكّد عىل أّن الله تعاىل يقتّص للشاة الجلحاء 

من الشاة القرناء]]]، ثّم متوت جميعها. هذا يعني أّن بوكاي أخطأ يف البدء وأخطأ 

كذلك يف قضيّة تحديد املصري الذي تؤول إليه الحيوانات.

لكن بوكاي عاد إىل جاّدة الصواب، فانتهى إىل أّن العلم الحديث أثبت قضيّة 

أّن هذا  العيش يف جامعات أو تجمعات أو مجموعات حيوانيّة، فقد توّصل إىل 

التوّصل  وتّم  السابقة،  السنني  عالية يف عرشات من  بدقّة  الحيوايّن درس  السلوك 

إىل وجود تجّمعات حيوانيّة حقيقيّة، »وال شّك بأّن تفحص نتيجة عمل مجموعة 

استطاعت منذ زمن طويل أن تحمل عىل تبّني رضورة تنظيم املجموعات، ولكن 

ليس هذا إاّل يف فتة حديثة؛ حيث اكتشفت فيها الطرق التي تتحّكم يف مثل هذه 

التنظيامت لبعض األنواع، وأحسن حاالت اإلنسان دراسة وأكرثها معرفة هي دومنا 

جدال حال النحل«]]]. 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص31].

]]]- الحديث: لتؤدن الحقوق إىل أهلها يوم القيامة؛ حتى يقتص للشاة الجامء من الشاة القرناء بنطحها رواه مسلم/ ]58]. 

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص31]-]3].
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ث- عجائب النحل والعنكبوت والطيور

َباِل ُبُيوتًا َوِمَن  ِِذي ِمَن اْلِ ِن اتَّ
َ
وَْح َربَُّك إَِل انلَّْحِل أ

َ
يقول تعاىل عن النحل: َوأ

ا َيْعرُِشوَن * ُثمَّ ُكِ ِمْن ّك اثلََّمَراِت فَاْسلُِك ُسُبَل َرّبِِك ُذلًُل َيُْرُج ِمْن  َجرِ َوِممَّ الشَّ
ُروَن سورة  لَْوانُُه فِيهِ ِشَفاٌء لِلنَّاِس إِنَّ ِف َذلَِك َلَيًَة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ

َ
اٌب ُمَْتلٌِف أ ُبُطونَِها َشَ

النحل، اآلية 69.

َُذوا ِمن  ِيَن اتَّ وهنا يف سورة العنكبوت، ورد ذكر العنكبوت يف اآلية: َمَثُل الَّ

الَْعنَكُبوِت  َلَيُْت  اْلُُيوِت  وَْهَن 
َ
أ بَيًْتا ِإَونَّ  ََذْت  الَْعنَكُبوِت اتَّ َكَمَثِل  ْوِلَاء 

َ
أ  ِ ُدوِن اللَّ

ِمن  يَْدُعوَن  َما  َيْعلَُم   َ اللَّ إِنَّ  مبارشة:  بعدها  41، وجاء  اآلية   َيْعلَُموَن َكنُوا  لَْو 
إِلَّ  َيْعقِلَُها  َوَما  لِلنَّاِس  نَْضُِبَها  ْمَثاُل 

َ
ال َوتِلَْك  اْلَِكيُم  الَْعزِيُز  َوُهَو  ٍء  َشْ ِمن  ُدونِهِ 

الَْعالُِموَن اآليتان ]4 و43.
أما عن الطري فوردت اآليات اآلتية: 

ا يَْشَتُهوَن سورة الواقعة، اآلية 1]. َوَلِْم َطرْيٍ ِمَمّ
رْيِ فَُصُْهنَّ إَِلَْك سورة البقرة، اآلية 60].  ْرَبَعًة ِمَن الطَّ

َ
قَاَل فَُخْذ أ

رْي سورة آل عمران، اآلية 49.  نِي َكَهيَْئةِ الطَّ ْخلُُق لَُكْم ِمَن الّطِ
َ
ّنِ أ

َ
أ

ِ سورة آل عمران، اآلية 49.  ا بِإِذِْن اللَّ نُْفُخ فِيهِ َفَيُكوُن َطرْيً
َ
فَأ

رْيِ بِإِذِْن سورة املائدة، اآلية 110.  نِي َكَهيَْئةِ الطَّ ِإَوذْ َتْلُُق ِمَن الّطِ
ا بِإِذِْن سورة املائدة، اآلية 110.  َفَتنُْفُخ فِيَها َفَتُكوُن َطرْيً

ْمَثالُُكْم سورة 
َ
َمٌم أ

ُ
ْرِض َوَل َطائٍِر يَِطرُي ِبََناَحيْهِ إِلَّ أ

َ
َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف اْل

األنعام، اآلية 38. 

وا بُِموَسٰ َوَمْن َمَعُه سورة األعراف، اآلية 131.  ُ ريَّ ِإَوْن تُِصبُْهْم َسّيَِئٌة َيطَّ
ْكَثَُهْم َل َيْعلَُموَن  سورة األعراف، اآلية 131.

َ
ِ َوَلِٰكنَّ أ َل إِنََّما َطائِرُُهْم ِعنَْد اللَّ

َ
أ
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رْيُ ِمنُْه سورة يوسف، اآلية 36.  ُكُل الطَّ
ْ
ا تَأ ِس ُخْبً

ْ
ْحُِل فَْوَق َرأ

َ
َراِن أ

َ
إِّنِ أ

ِسهِ سورة يوسف، اآلية 41. 
ْ
رْيُ ِمْن َرأ ُكُل الطَّ

ْ
ا اْلَخُر َفُيْصلَُب َفَتأ مَّ

َ
َوأ

 سورة النحل، اآلية 79.  َماءِ َراٍت ِف َجّوِ السَّ رْيِ ُمَسخَّ لَْم يََرْوا إَِل الطَّ
َ
أ

لَْزْمَناهُ َطائَِرهُ ِف ُعُنقِهِ سورة اإلرساء، اآلية 13. 
َ
َوُكَّ إِنَْساٍن أ

 سورة األنبياء، اآلية 79.  رْيَ َباَل يَُسّبِْحَن َوالطَّ ْرنَا َمَع َداُووَد اْلِ وََسخَّ
 سورة الحج، اآلية 31.  رْيُ َماءِ َفَتْخَطُفُه الطَّ نََّما َخرَّ ِمَن السَّ

َ
ِ فََكأ َوَمْن يُْشِْك بِاللَّ

رْيُ َصافَّاٍت ُكٌّ قَْد َعلَِم  رِْض َوالطَّ
َ
َماَواِت َواْل َ يَُسّبُِح َلُ َمْن ِف السَّ نَّ اللَّ

َ
لَْم تََر أ

َ
أ

َصَلتَُه َوتَْسبِيَحُه سورة النور، اآلية 41. 
النمل،  رْيِ سورة  َها انلَّاُس ُعّلِْمَنا َمنِْطَق الطَّ يُّ

َ
َوَورَِث ُسلَيَْماُن َداُووَد َوقَاَل يَا أ

اآلية 16. 

رْيِ سورة النمل، اآلية 17.  نِْس َوالطَّ ّنِ َواْلِ وَُحِشَ لُِسلَيَْماَن ُجُنوُدهُ ِمَن اْلِ
َرى الُْهْدُهَد سورة النمل، اآلية 0]. 

َ
رْيَ َفَقاَل َما ِلَ َل أ َد الطَّ َوَتَفقَّ

نَا بَِك َوبَِمْن َمَعَك سورة النمل، اآلية 47.  ْ ريَّ قَالُوا اطَّ
ِ سورة النمل، اآلية 47.  نَا بَِك َوبَِمْن َمَعَك قَاَل َطائِرُُكْم ِعنَْد اللَّ ْ ريَّ قَالُوا اطَّ
 سورة سبإ، اآلية 10.  رْيَ ّوِِب َمَعُه َوالطَّ

َ
َولََقْد آتَيَْنا َداُووَد ِمنَّا فَْضًل يَا ِجَباُل أ

نَا بُِكْم لَئِْن لَْم تَنَْتُهوا لََنُْجَنَُّكْم سورة يس، اآلية 18.  ْ قَالُوا إِنَّا َتَطريَّ
كان بوكاي من جانبه مهتامًّ بالنحل والطري والعنكبوت، وذلك ملا تنطوي عليه 

من خلق معجز، خاّصة فيام يتعلّق بجهازها العصبّي، هذا الجهاز هو الذي يتحّكم 

يف هذه املخلوقات الثالثة بصورة تدّل عىل تنظيم دقيق، إنّه »ميكننا أن نؤكّد بأّن 

يتعرّض  القرآن  الرفيع، وكأّن  للتنظيم  الثالث متثّل طرازًا جمياًل  املجموعات  هذه 
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لهذا الثالوث املثايّل يف عامل الحيوان، ويجيب متاًما عىل الصفة املهّمة -بشكل خاّص 

من وجهة نظر العلم- لكلٍّ من الحيوانات الذكورة هنا«]]]. 

داخلها  يف  تحمل   النَّْحِل إِىَل  َربَُّك  َوأَْوَحٰى  النحل  سورة  آية  أّن  يف  شّك  ال 

مظاهر قدرة الله تعاىل يف خلقه، فهي وإن كانت مل ترش تحديًدا إىل نظام اتّباع 

الرّب ذلاًل، فإنّه يفهم من السياق أّن مثّة إعجازًا إلهيًّا يقودها بفطرتها إىل اتخاذ 

هذه السبل؛ ففضاًل عاّم فيها من تنظيم عصبّي، وهو الركيزة األساسيّة لكينونتها، 

فإّن بوكاي ظّل مشدوًها لقدرة النحل عىل التواصل فيام بينها من خالل التاقص، 

ولقدرتها عىل أن تعرف بهذا قرناءها يف أّي اتجاه، وعىل أّي بعد توجد الزهرات 

اللوايت ميكنها االمتصاص منها]]]. 

لكن بوكاي هنا مل يربط لنا -كام هو حاله دامئًا- بني اآلية الكرمية ومعطيات 

واحدة  التاقص  وسيلة  كانت  رمبا  -نعم،  السبل  اتخاذ  كطريقة  الحديث،  العلم 

منها- وهي كثرية يكفي أن يعلم اإلنسان تلك األرسار املعجزة يف تواصلها وتكاثرها 

وإخراج العسل وعمليّة تنظيمه، لكن بوكاي ترك كّل هذا واستند إىل أمرين: التنظيم 

التوافق  أّن بوكاي كان عليه أن يبنّي  التواصل]]]. كام  العصبّي والتاقص من أجل 

الجبال والشجر ومام  النحل  اتخاذ  العلم الحديث يف مسألة  بني اآلية ومعطيات 

يعرشون بيوتًا لها، لكّنه مل يفعل، ومسألة طعام النحل أو أكلها من كّل الثمرات، 

التي تخرج من بطون النحل]]]، كّل ذلك كان معيًنا خصبًا  ومسألة ألوان العسل 

لبوكاي يكشف من خالله عن هذا التوافق الدينّي العلمّي، لكن بوكاي مل يفعل.

وما قيل يف كيفيّة تناول بوكاي لإلشارات العلميّة يف آية النحل، يقال مثله وأكرث 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]3].

]]]- م.ن، ص]3].

]3]- أنظر: يف تراقص النحل، رمضان مرصي هالل، آيات الله يف عامل النحل، مجلّة اإلعجاز العلمّي، العدد الرابع والعرشون، 

جامدى األوىل، 7]14هـ، ص11. وللمزيد انظر: كريشت & تاوين، األساس الحيّسّ للغة الرقص عند عند نحل العسل، مجلّة العلوم، 

الكويت، املجلد الحادي عرش، العدد الثاين، 1995م.

]4]- وغريها من آيات اإلعجاز العلمّي يف النحل، انظر: يف ذلك أحمد عباس أحمد، وأوحي ربك إىل النحل عىل املوقع التايل:

https://quran-m.com
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املعطى  مع  يتوافق  الذي  املعطى  مع  تناوله  يكن  مل  إذ  العنكبوت؛  سور  آية  يف 

العلمّي تناواًل يشغل املساحة التي يستحّقها.

ْوِلَاَء 
َ
ِ أ َُذوا ِمْن ُدوِن اللَّ ِيَن اتَّ يقول الله تعاىل يف آية سورة العنكبوت: َمَثُل الَّ

تشبه  فاآلية   ،الَْعنَْكُبوِت َلَيُْت  اْلُُيوِت  وَْهَن 
َ
أ ِإَونَّ  بَيًْتا  ََذْت  اتَّ الَْعنَْكُبوِت  َكَمَثِل 

من  واملساعدة  والعون  النرصة  ويتطلّب  نارًصا  الله  دون  من  يتّخذ  من  موقف 

غريه يف ضعفه وهوانه، بضعف خيوط العنكبوت وهوانها. وهذا هو املعنى الذي 

سيقت من أجله اآلية، لكن هذه اآلية تحمل إشارات علميّة مل يكشفها إاّل العلم 

الحديث. 

الغريب يف  لكن  منه،  تسيل  بحيث  لعابها،  تصنع خيوطها من  العنكبوت  إّن 

األمر أنّها تصنعها وفق نظام هنديّس، هذا النسيج -من عظمة قدر الله- ال يستطيع 

اإلنسان أن يقلّده. »ويتساءل علامء الطبيعة عن التنظيم العجيب للعمل املسّجل 

من خاليا الحيوان العصبيّة الذي يسمح لها بصناعة نسيج كامل الهندسة، ولكن 

القرآن الكريم قد سكت عنه«]]]. 

لكن بوكاي مل يقف عىل إشارات علميّة أخرى يف اآلية الكرمية، كاإلشارة العلميّة 

يف كلمة اتخذت؛ إذ اكتشف العلم الحديث أّن أنثى العنكبوت هي التي تصنع 

الخيوط ال الذكر]]]، ولذا جاء مؤنّثًا، داللة عىل أّن األنثى هي املنوط بها ذلك، ويف 

ذلك داللة واضحة عىل إعجاز القرآن الكريم]]].

ويف مجال الطيور كان بوكاي مهتامًّ بإبراز قدرة الله تعاىل يف خلقه، خاّصة وأّن 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص33].

]]]- أنظر: أحمد مصطفى متويل، املوسوعة الذهبيّة يف إعجاز القرآن الكريم والسّنة النبويّة، القاهرة، دار ابن الجوزي، الطبعة 

األوىل، 6]14هـ - 005]م، ص368. انظر: عبد الوهاب الراوي، معجزات القرآن العلميّة يف األرض مقابلة مع التوراة واإلنجيل، 

ص4]1.

]3]- أنظر: أحمد شوقي إبراهيم، موسوعة اإلعجاز العلمّي يف الحديث النبوّي، ج6، ص107. 

أنظر: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. الحيوان يف القرآن الكريم، ص141.

https://quran-m.com :أنظر: نظمي خليل أبو العطا، آيات الله يف العنكبوت.. سبحان الله، عىل املوقع التايل
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يف الطيور غرائب ال يعلمها إاّل الله تعاىل]]]، كهجرة الطيور عن أوطانها للبحث عن 

الدفء أو الغذاء، ورمبا التزاوج، ثّم عودتها إىل أوطانها مرة أخرى بعد أن قطعت 

آالف األميال وهذا يف الحقيقة أمر يدعو للدهشة، فهذا يعني أّن لها جهازًا عصبيًّا 

ميّكنها من ذلك. أما قضيّة اإلشارات العلميّة يف القرآن يف قضيّة الطيور فقد تورات 

خلف اهتامم بوكاي بقدرة الله تعاىل.

ت- ولكن ماذا عن الحليب الحيوايّن؟ وما مظاهر أعجازه؟

ا ِف ُبُطونِهِ ِمن َبنْيِ  ُّْسقِيُكم ّمِمَّ نَْعاِم لَعِْبَةً ن
َ
يقول الله تعاىل: ِإَونَّ لَُكْم ِف اْل

ارِبنَِي سورة النحل، اآلية 66. وهي اآلية التي تبني  ًَنا َخالًِصا َسائًِغا ّلِلشَّ فَرٍْث َوَدٍم لَّ
يف إشارة علميّة كيف يخرج اللنب الخالص سائغ الرشاب من بطن الحيوان]]]. األمر 

الذي دعا بوكاي إىل القول إّن »وصف القرآن ملنشأ مركّبات الحليب الحيوايّن، متّفق 

متاًما مع معطيات املعرفة الحديثة«]]]. 

لكن بوكاي انتقد التجامت الغربيّة حول هذه اآلية التي رأى أنها تبتعد بالكلّيّة 

عن املعنى العلمّي الذي تشري إليه، فبالشري يتجم اآلية بقوله: »يف الحقيقة إّن لكم 

بالتأكيد عربة يف أنعامكم نسقيكم من حليب نقيٍّ سائغ للشاربني من هذا الذي يف 

بطونها وبني الغذاء املهضوم والدم«]]]. يف حني يتجمها حميد الله: »نعم ال شّك أّن 

مثّة ما يستدعي تفكريكم يف األنعام وما يف بطونها نسقيكم من خالل الرباز والدم 

حليبًا صافيًا سائًغا للشاربني«]]]. 

إليها  ينظر  كان  أنّه  واحد، وهو  لسبب  بوكاي  تنل رىض  مل  التجامت   وهذه 

]1]- أنظر: يف معجزات خلق الطري يف القرآن عىل محّمد صالح السامرايئ، الطري من منظور القرآن الكريم.. دراسة موضوعيّة، 

مجلّة رُسّ من رأى، املجلّد التاسع، العدد الثالث والثالثون، السنة التاسعة، نيسان، 013]م، ص311-310.

لنب األنعام، دراسة منشورة ضمن كتاب  القرآيّن حامد عطية محّمد، إشارات إعجازيّة يف تكوين  ]]]- أنظر: يف هذا اإلعجاز 

املؤمتر العلمّي العارش لإلعجاز العلمّي يف القرآن والسنة، السعودية، دار جياد، ]143هـ - 011]م، ج1، ص31. أنظر: عبد املجيد 

 www.allsc.info :الزنداين، آية اللنب من بني فرث ودم، عىل املوقع التايل

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص34].

]4]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص34].

]5]- م.ن، ص34].
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عىل أنّها بعيدة كّل البعد عن املنحى العلمّي الذي كان ينتهجه، فضاًل عن أنّها مل 

تظهر التوافق بني القرآن وبني معطيات العلم الحديث، فضاًل عن كونها غامضة 

بالنسبة له، حيث يقول: »إن كّل عامل بالحيوان يجيب عندما نقّدم إليه مثل هذه 

ا؛ إذ ال يبدو فيها يشء من االنسجام مع املفاهيم  التجمة للنصوص بأنّها غامضة جدًّ

الحديثة، بل حتى البدائيّة، ومع أّن هذه األسطر من صنع أكابر العربيّة، إاّل أنّنا 

املفاهيم  ترجمة  بارًعا عرضة الرتكاب خطأ يف  كان  املتجم مهام  أّن  جيًّدا  نعلم 

العلميّة الواردة فيها إذا مل يكن اختصاصيًّا يف املاّدة املعنيّة هنا«]]]. 

فم الرتجمة التي يرتضيها بوكاي إذن؟

إّن التجمة التي يرتضيها بوكاي والتي تبدو عنده صحيحة هي مضمون النّص التايل: 

»يف الحقيقة إّن لكم يف حيوانات قطعانكم عربة، تعطيكم للرشب مام يف داخل 

جسمها، والذي ينتج من الصلة ما بني محتوى األمعاء والدم لبًنا حليبًا صافيًا سائًغا 

للشاربني«]]].

ولعّل بوكاي متأثّر هنا يف هذه التجمة -والتي تحمل يف الحقيقة تفسريًا مختلًفا 

عن كثري من التفسريات القدمية والجديدة حول تلك اآلية- بتفسري كتاب املنتخب، 

هو تفسري اعتمد يف تفسريه هاهنا عىل بعض معطيات علم أعضاء الحيوان]]].

ويستند بوكاي يف نقد ترجمتي بالشري وحميد الله وقبول التجمة التي استند 

فيها إىل تفسري املنتخب عىل أمرين: أحدهام وهو األّول مل يكن مصيبًا فيه عىل 

اإلطالق، واآلخر وهو الثاين كان مصيبًا فيه إىل حّد بعيد، ويرجع ذلك يف رأيي إىل 

أّن األّول حاول أن يفرّس األمر فيه يف إطار لغوّي، وهو مهام بلغ من تعلّم اللغة 

العربيّة فهو ليس يف طاقتها اإلملام بها، أّما نجاحه يف الثاين فريجع إىل نهجه العلمّي 

فيه، وهذا ما ال ينكره أحد. 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص35].

]]]- م.ن، ص35].

]3]- تفسري املنتخب، النحل/ 66.
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الله يف بطونها واختار ترجمة ما يف  أّواًل مل يعجبه تفسري بالشري وحميد  فهو 

أجسامها بداعي أّن كلمة بطن يف العربيّة تعني وسط وداخل أّي يشء، يف حني أّن 

كلمة بطن يف الفرنسيّة ليس لها معنى ترشيحّي دقيق. وأنا ال أنازع بوكاي هنا يف 

معرفته بالفرنسيّة -فهذا ماّم ال يهّمنا وليست لنا دراية به- وإمّنا التجمتان اختارتا 

الكلمة القرآنيّة ذاتها، فعالم النقد هنا؟ وإذا اختنا ما يف أجسامها فام الفرق بينها 

وبني يف بطونها؟ وال أرى فرقًا هنا إاّل يف أّن بوكاي خالف اللغة، وخالف القرآن الذي 

وصف األمر كلّه يف حدود البطن، فأراد بوكاي معنى أكرث عموميّة وهو الجسم، 

فاملعنى القرآيّن املعجز محّدد يف إطار البطن، فلامذا أخرجه من هذا املحّدد إىل 

معنى أكرث اتساًعا ليس مطلوبًا يف املوقف؟!

أّما يف األمر الثاين، فهو يرتكز فيه عىل مصدر مركّبات الحليب التي عرّب عنها 

ذهبت  كام  فقط  خالل  عنده  يعني  ال  الذي  بني،  وبالظرف  من  بالحرف  القرآن 

إىل ذلك تلكام التجمتان، »ولكن يصلح للتعبري به أيًضا بأنّنا نضع بني شيئني أو 

شخصني الواحد بحرضة اآلخر، وينبغى اللتقاط معنى هذه اآلية من وجهة النظر 

العلميّة أن نذكر مفاهيم علم األعضاء الحيوايّن«]]].

وقد اتّخذ بوكاي سبيل النهج العلمّي يف بيان ما تنطوي عليه اآلية من إعجاز 

ن يف كلمة أو كلمتني فقط منها، لكن كان عليه أّواًل للوصول إىل ذلك  علمّي متضمَّ

أن يتعّمق يف علم الحيوان، وخاّصة علم أعضاء الحيوان. وقد أفلح بوكاي باالستناد 

ذهب  ما  تبنّي صدق  التي  املعطيات  تلك  العلم،  هذا  يف  العلميّة  املعطيات  إىل 

األساسيّة  فاملواد  إعجاز.  اآلية من  تقوم عليه  ما  القرآن، كعالمة دامغة عىل  إليه 

القناة  داخل  تجري  كيميائيّة  تحّوالت  من  تتكّون  عاّم  بوجه  الجسم  تغّذي  التي 

الهضميّة]]]، وهذه املواد بدورها تتأىتّ من عنارص موجودة يف محتويات األمعاء]]]، 

»وعندما تصل إىل املرحلة املراد فيها التحّول الكيميايّئ متّر عربه غشاوة نحو الدورة 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص35].

]]]- أنظر: أحمد شوقي إبراهيم، موسوعة اإلعجاز العلمّي يف الحديث النبوّي، ج7، ص36.

]3]- أنظر: عبد الوهاب الراوي، معجزات القرآن العلميّة يف األرض، ص]13.
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ما  بواسطة  مبارشة  بطريقة  إّما  بطريقني:  العبور  هذا  ويتحّقق  العاّمة،  الدمويّة 

إىل  تسوقها  التي  بالدورة  مبارشة  غري  بطريقة  وإّما  الليمفاويّة،  الرشايني  نسّميه 

الدمويّة  بالدورة  لتتصل أخريًا  ثّم تربز  التحويرات  تتلّقى بعض  أّواًل؛ حيث  الكبد 

العاّمة، وبهذه الطريق كّل يشء ميّر أخريًا عرب الدورة الدمويّة«]]].

بدورها عىل  تتغّذى  التي  الرضعيّة  الغدد  يتّشح من  الحليب  أّن  يعني  وهذا 

مستخلصات عمليّة هضم األغذية التي تصل إليها بواسطة الدم، فالدم هنا يقوم 

للغدد  الغذاء  تعّد  التي  املورّد ملستخلصات األغذية،  بدورين؛ دور املصدر ودور 

الرضعيّة املنتجة للحليب]]].

وهذا يقودنا إىل يشء من األهّميّة مبكان وهو: أىّن لرجل عاش يف القرن السادس 

إليها  الوصول  العلم  التي مل يستطع  العلميّة  الحقيقة  امليالدّي أن يصل إىل هذه 

الحليب  اللنب  الكريم مكان صدور  النبّي  إاّل يف العرص الحديث؟!]]] فكيف أدرك 

من بني فرث ودم يف إطار عمليّة كيميائيّة وعضويّة يف الجهاز الهضمّي يف الوقت 

الذي كانت فيه مثل هذه املعلومات غري متاحة يف عرص النبّوة؟! إّن هذا يدّل عىل 

يشء واحد ال بديل له وهو التأكيد عىل املصدريّة اإللهيّة لكتاب الله تعاىل، ونفي 

البرشيّة عنه. وهذا ما أكّده بوكاي بقوله: »ويف رأيي أّن وجود اآلية التي تشري إىل 

هذه املعلومات يف القرآن ال ميكن أن يكون له تفسري برشّي بسبب العرص الذي 

أعطيت له«]]].

ج- مظاهر التوافق بني القرآن والعلم يف التكاثر البرشّي

القرآن  بني  التوافق  يف  للبحث  ماّدة  البرشّي  التكاثر  مسألة  من  بوكاي  اتّخذ 

والعلم، خاّصة وأّن القرآن الكريم يزخر بالعديد من اآليات التي تتحّدث عن خلق 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص35].

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص35].

]3]- أنظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، املجلّد السابع، الجزء الرابع عرش، ص00].

أنظر: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. الحيوان يف القرآن الكريم، ص1]3.  

]4]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص36].
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اإلنسان منذ أن كان نطفة حتى مرحلة املامت. وقد أشار بوكاي إىل مكانة الطرح 

القرآيّن فيها باملقارنة مع ما عرفه العامل قدميًا وحديثًا؛ إذ من املعروف أّن تفسري 

عمليّة التكاثر أصابها الكثري من الخرافات يف العصور القدمية، فضاًل عاّم كان يشوب 

هذا التفسري من َوثَنيّات يرفضها الدين اإلسالمّي الحنيف.

ومن ثّم فنحن مع بوكاي عندما يقول: »إّن العمل اإلنسايّن القديم رغم ما كان 

عليه من ضآلة يف التفصيل أنتج من يوم أن بدأ يتّجه إىل التكاثر أفكاًرا خاطئة، وقد 

كان يحيط به يف مرحلة من القرون الوسطى غري القدمية ألوانًا من األخيلة الوثنيّة 

والخرافات. وكيف ميكن أن يكون يف وضع غري هذا الوضع إذا كان يف فهمه لتكيبه 

املعّقد يفتقر إىل معرفة علم الترشيح، وإىل اكتشاف املجهر ونشأة العلوم األساّسية 

الفيزيولوجيا علم تركيب أعضاء الحيوان واألمربيولوجيا علم  التي كان منها علم 

األجّنة واألوبستيك علم الوالدة«]]].

بصدد  ونحن  االختالف،  كّل  يختلف  األمر  أّن  جيًّدا  يدرك  كان  بوكاي  أّن  إاّل 

القرآن الكريم؛ ألّن القرآن يتحّدث عن مراحل خلق اإلنسان يف أكرث من آية، وكيفيّة 

يأتيه  ال  إلهّي  مصدر  هنا  فاملصدر  راقية.  علميّة  إشارات  يف  الخلق  هذا  حدوث 

الباطل، يف حني كانت األفكار القدمية خاطئة كونها برشيّة املصدر، والبرش قرين 

الخطأ ال محالة. ومن ثّم فإّن »األمر يختلف بالنسبة للقرآن؛ إذ يثري يف أكرث من 

موضع منه مركّبات اإلنسان الدقيقة، ويذكر عن التكاثر عبارات محّددة، ال يشوب 

الفهم  أّي معلوم منها شائبة بطالن، فكّل يشء معرّب عنه بعبارات بسيطة سهلة 

وشديدة االتفاق مع ما سيكتشفه العلم بعد ظهوره بزمن طويل«]]].

فاملفاهيم العلميّة التي انتهى إليها العلم الحديث كانت بال شّك مجهولة متاًما 

يف عرص النبّوة]]]، لكّن الغريب أّن اآلية الكرمية تقوم عىل إشارات علميّة تتوافق 

]1]- م.ن، ص36].

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص37].

]3]- أنظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، املجلّد السابع، الجزء الرابع عرش، ص00].

انظر: زغلول النجار، من آيات اإلعجاز العلمّي.. الحيوان يف القرآن الكريم، ص1]3.  
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يف  إاّل  سبيل  من  كشفها  لطريق  يكن  مل  التي  اإلشارات  تلك  املفاهيم،  هذه  مع 

ضوء املعطيات العلميّة الحديثة. ومن ثّم فقد عمد بوكاي إىل الوقوف عىل هذه 

املفاهيم و املعطيات حتّى يتسّنى له الكشف عاّم يف اآلية من توافق مع العلم 

الحديث.

ومن هذه املفاهيم واملعطيات عمليّة التكاثر البرشّي التي تحدث عند تالقح 

االثنني،  العالقة بني  بوكاي عىل هذه  املرأة]]]، وقد وقف  بويضة  الرجل مع  منّي 

فرشح كيفيّة نشأة الجنني يف بطن األم واملراحل التي ميّر بها.

وقضيّة التكاثر البرشّي ذُكرت يف عدد من اآليات القرآنيّة، منها عىل سبيل املثال 

قول الله تعاىل:

َها انلَّاُس إِْن ُكنُْتْم ِف َريٍْب ِمَن اْلَْعِث فَإِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن تَُراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة  يُّ
َ
يَا أ

رَْحاِم َما نََشاُء 
َ
َ لَُكْم َونُقِرُّ ِف اْل ُثمَّ ِمْن َعلََقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَلََّقٍة وََغرْيِ ُمَلََّقٍة نِلُبنَّيِ

ٰ َوِمنُْكْم  ُكْم َوِمنُْكْم َمْن ُيَتَوفَّ ُشدَّ
َ
َجٍل ُمَسمًّ ُثمَّ ُنْرُِجُكْم ِطْفًل ُثمَّ ِلَبْلُُغوا أ

َ
إَِلٰ أ

رَْذِل الُْعُمرِ لَِكيَْل َيْعلََم ِمْن َبْعِد ِعلٍْم َشيًْئا... سورة الحج، اآلية 5.
َ
َمْن يَُردُّ إَِلٰ أ

ْطَواًرا سورة نوح، اآلية 14.
َ
َوقَْد َخلََقُكْم أ

َعلََقًة  َكَن  ُثمَّ  ُيْمَن  ِنٍّ  مَّ ّمِن  ُنْطَفًة  يَُك  لَْم 
َ
أ ُسًدى  ُيْتََك  ن 

َ
أ اِلنَساُن  َيَْسُب 

َ
أ

ُيِْيَ  ن 
َ
أ َعَ  بَِقادٍِر  َذلَِك  لَيَْس 

َ
أ نَث 

ُ
َوال َكَر  الَّ وَْجنْيِ  الزَّ ِمنُْه  فََجَعَل  ى  فََسوَّ فََخلََق 

الَْمْوَت سورة القيامة، اآليات 40-36.
ّيِ 

َ
أ ِف  َفَعَدلََك  اَك  فََسوَّ َخلََقَك  ِي  الَّ الَْكرِيِم  بَِرّبَِك  َغرََّك  َما  اِلنَساُن  َها  يُّ

َ
أ يَا 

ا َشاء سورة االنفطار، اآليات 6 – 8. ُصوَرٍة مَّ
هذا  حول  القرآن  يف  عاّم  فكرة  تكوين  صعوبة  جيًّدا  يدرك  كان  بوكاي  لكن 

الذي  الحديث  العلمّي  املعطى  املوضوع وقلّة  ناتج عن تشّعب  املوضوع، وذلك 

]1]- أنظر: زغلول النجار، تفسري اآليات الكونيّة يف القرآن الكريم، ج4، ص]41.

أنظر: زغلول النجار، خلق اإلنسان يف القرآن، ص90].
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يكشف عن مكنون النّص مبا فيه من درر علميّة. لكّنه مل ينظر إىل األمر عىل أنّه 

العميق  الفهم  العلمّي، وكذلك  بأّن من ميتلك املعطى  يف طور االستحالة، إلميانه 

ملدلوالت الكلامت، فمن اليسري عليه الكشف عام يف النّص من إشارات علميّة. 

ومن ثّم فقد الم مفرّسي القرآن واملتجمني الذين مل ينتبهوا لألبعاد العلميّة يف 

آيات التكاثر البرشّي -علاًم بأّن املفرّسين القدماء كان لديهم العذر لعدم ظهور 

لهم  ليس  املحدثون  املتجمون  كان  وإن  أزمانهم،  الحديثة يف  العلميّة  املعطيات 

لها  وترجامتهم  بتفسرياتهم  ألنّهم  زمنهم- وذلك  املعطيات يف  تلك  لظهور  العذر 

أّن يف  »والواقع  وتكاثره.  تطّوره  ومراحل  اإلنسان  أعطوا صورة خاطئة عن خلق 

العلامء  تعطي  أن  دامئًا ميكنها  منترشة  النصوص  لبعض  ترجامت ورشوًحا  عرصنا 

الذين يقرأونها يف املوضوع املقصود فكرة كاملة الخطأ عن الوحي القرآيّن«]]].  

 وقد ارتكز بوكاي عىل خطأ التجامت الرئيس يف آيات التكاثر والتي تنحرص يف 

أنهم ذكروا تكّون اإلنسان ابتداًء من العلقة، وقد انتقد بوكاي هذا املوقف؛ ألنّه 

ليس مقبواًل من قبل املتخّصصني يف هذا الحقل، وألّن بداية اإلنسان عىل الحقيقة 

ال تبدأ من العلقة. كام انتقد بعض املفرّسين البارزين ممن وقعوا يف أخطاء مثل 

هذه؛ لعدم وقوفهم عىل الثقافة العلميّة واملعطى العلمّي آنذاك، خاّصة يف مرحلة 

حضانة البويضة يف رحم األمومة]]].

وقد استوقف بوكاي يف آيات القرآن أمر رئيس وأربعة أمور فرعيّة، أّما األمر 

أّما  األمومة،  رحم  يف  للجنني  املتتابعة  التطّورات  عىل  القرآن  تركيز  فهو  الرئيس، 

األربعة الفرعيّة فهي: أّن اللقاح يتّم بقليل من السائل، طبيعة سائل اللقاح، حضانة 

البويضة امللّقحة، تطّور الجنني.

ففي قضيّة اللقاح الذي يتّم بسائل قليل جاء قول الله تعاىل:

نَْساَن ِمْن ُنْطَفٍة فَإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمبنٌِي سورة النحل، اآلية 4.  َخلََق اْلِ
]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص38].

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص38].
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سورة  اَك َرُجًل ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ ي َخلََقَك ِمْن تَُراٍب ُثمَّ ِمْن  ِ َكَفْرَت بِالَّ
َ
أ 

الكهف، اآلية 37. 

فَإِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن تَُراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعلََقٍة سورة الحج، اآلية 5. 
ُثمَّ َجَعلَْناهُ ُنْطَفًة ِف قََراٍر َمِكنٍي سورة املؤمنون، اآلية 13. 

فاطر،  سورة    ْزَواًجا
َ
ُ َخلََقُكْم ِمْن تَُراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َجَعلَُكْم أ َواللَّ

اآلية 11. 

نَّا َخلَْقَناهُ ِمْن ُنْطَفٍة فَإِذَا ُهَو َخِصيٌم ُمبنٌِي سورة يس،  االية 77. 
َ
نَْساُن أ َولَْم يََر اْلِ

َ
أ

ِي َخلََقُكْم ِمْن تَُراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعلََقٍة سورة غافر، اآلية 67.  ُهَو الَّ
 سورة النجم، اآلية 46.  ِمْن ُنْطَفٍة إَِذا ُتْمَنٰ

 سورة القيامة، اآلية 37.  لَْم يَُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنٍّ ُيْمَنٰ
َ
أ

ْمَشاٍج نَبَْتلِيهِ سورة اإلنسان، اآلية ]. 
َ
نَْساَن ِمْن ُنْطَفٍة أ إِنَّا َخلَْقَنا اْلِ

َرهُ سورة عبس، سورة اآلية 19.  ِمْن ُنْطَفٍة َخلََقُه َفَقدَّ
ُثمَّ َخلَْقَنا انلُّْطَفَة َعلََقًة فََخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغًة سورة املؤمنون، اآلية 14. 

ومن ثّم نفهم أّن القرآن ذكر النطفة -مبعنى السائل املنوي القليل الذي اختلط 

به ماء الرجل وماء املرأة]]]- اثنتي عرشة مرّة يف القرآن الكريم، كام تبنّي يف اآليات 

اآليات  هذه  تتجم  التي  التجامت  قصور  عىل  هنا  ارتكز  بوكاي  لكن  السابقة، 

القرآنيّة نتيجة القصور يف ألفاظ اللغة الفرنسيّة -وهو ابن اللغة الفرنسيّة، وهو 

اللغة  يف  الكلمة  مبدلول  تفي  ال  التي  األّم-  لغته  فهي  ومسالكها  بشعابها  أدرى 

العربيّة، فهو يعتف بوجود »العجز يف اللغة الفرنسيّة عن امتالك الكلمة الدقيقة 

]1]- أنظر: محّمد األمني الشنقيطي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن، بريوت، دار الفكر، 1415هـ - 1995م، ج]، ص300. أنظر: 

الثانية، 1431هـ - 010]م،  الطبعة  الدوليّة،  القاهرة، مكتبة الرشوق  الكريم،  القرآن  الكونية يف  النجار، تفسري اآليات  زغلول 

ج]، ص158.
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املناسبة لها«]]]. والنطفة يف املعاجم العربيّة من ضمن معانيها القليل من املاء، أي 

أّن اإلنسان يُولد من القليل من ماء الرجل؛ ولذا سّميت نطفة، »فهو إذن يشري إىل 

ا من السائل؛ حيث يصبح املعنى الثاين قطرة من املاء«]]].  كميّة ضئيلة جدًّ

وقد وقف بوكاي عند قضيّة النطفة أو الكّميّة الضئيلة من السائل املنوّي، حيث 

عّدها دلياًل جوهريًّا عىل توافق القرآن والعلم؛ حيث يقول: »واملهّم بالخصوص هو 

أن نشري إىل أّن قضيّة الكّميّة الضئيلة من السائل الرضورّي للتلقيح متّفقة بدقّة مع 

ما نعرفه عنها يف هذا العرص«]]]. 

ح؟  ح- ولكن ماذا عن طبيعة هذا السائل امللقِّ

قبل اإلجابة عىل هذا السؤال تجب اإلشارة إىل أّن هذا السائل له عّدة مسّميات 

أو أوصاف غري املنّي، املاء الدافق واملاء املهني واألمشاج أو األخالط. 

 القيامة: 37، هذا هو املعنى  لَْم يَُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنٍّ ُيْمَنٰ
َ
يقول الله تعاىل: أ

األّول.

اء َدافٍِق سورة الطارق،  يقول الله تعاىل: فَلَْينُظرِ اِلنَساُن ِممَّ ُخلَِق ُخلَِق ِمن مَّ

اآليتان 6-7، وهذا هو املعنى الثاين.

يقول الله تعاىل: ُثمَّ َجَعَل نَْسلَُه ِمْن ُسَللٍَة ِمْن َماٍء َمِهنٍي سورة السجدة، اآلية 

8، وهذا هو املعنى الثالث.

ْمَشاٍج نَبَْتلِيهِ سورة اإلنسان، 
َ
نَْساَن ِمْن ُنْطَفٍة أ يقول الله تعاىل: إِنَّا َخلَْقَنا اْلِ

اآلية ].

القرآن كوصف املهني،  املنوّي يف  السائل  لقد وقف بوكاي عند بعض أوصاف 

وهو يرّجح أّن هذا الوصف ليس من جهة نوعيّة السائل املنوّي، ولكن الوصف 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص39].

]]]- م.ن، ص39].

]3]- م.ن، ص39].
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هنا من جهة أنّه يصدر من نهاية الجهاز البويّل، مستعريًا املجرى الذي يخرج منه 

الذي يخرج من  السائل  املنّي  بوكاي هنا؛ ألّن طبيعة  لكّننا نختلف مع  البول]]]. 

البول له رائحة كريهة تحمل الوصف ذاته. وإن كان من الباحثني من علّل وصفه 

باملهني لقلّته وضعفه]]].

كام وقف بوكاي عند تحليل بعض القدماء واملحدثني ملعنى أمشاج، حيث وجد 

أّن القدماء مل يقفوا عىل فكرة فيزيولوجيّة التلقيح، وبخاصة ظروفها البيولوجيّة 

من جهة املرأة، وال شّك أّن ذلك ناشئ من عدم توافر املادة العلميّة لديهم نتيجة 

تأّخر اكتشافات العلم الحديث، ومن ثّم فقد وقف تفسريهم عند النظر إىل كلمة 

التقاء عنرصين]]]. لكّنه أشاد يف الوقت ذاته إشادة كبرية  أنّها مجرّد  أمشاج عىل 

بتفسري املنتخب املنشور من قبل املجلس األعىل للشؤون اإلسالميّة بالقاهرة الذي 

صّحح هذا الفهم، فاتّجه مفرّسوه إىل أّن السائل املنوّي مشحون بعنارص مختلفة، 

»من نطفة ذات عنارص شتى«]]]، وإن أشار بوكاي إىل أنّهم مل يفصلوا الحديث يف 

هذا األمر، مع إقرارهم مبعقوليّة مالحظتهم هذه]]].  

وقد اتّخذ بوكاي من مالحظة تفسري املنتخب منطلًقا لبيان الجوانب العلميّة 

فيها، حيث أكّد عىل أّن السائل املنوّي يتكون من عنارص مختلفة، فهو عبارة عن 

رشحات تنطف من الغدد اآلتية]]]: 

الغدد املنويّة للذكورة، والرشح الذي يخرج منها يحتوي عىل السربوماتوزوييد، 

وهو خاليا متطاولة مزّودة بشعريات مطمورة يف سائل حليبّي.

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص40].

]]]- أنظر: محّمد األمني الشنقيطي، أضواء البيان يف إيضاح القرآن، ج8، ص304. 

انظر: زغلول النجار، تفسري اآليات الكونيّة يف القرآن الكريم، ج4، ص63].

]3]- ابن جرير الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج4]، ص90.

]4]- املنتخب يف تفسري القرآن، تأليف لجنة من علامء األزهر الرشيف، طبعة املجلس األعىل للشؤون اإلسالميّة، بدون تاريخ، 

سورة اإلنسان، آية ].

]5]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص40].

]6]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص40]-41].
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 املبايض، وهي خزّانات للسربوماتوزوييد موجودة قريبًا من الربوستات، ولها 

رشح خاّص خال من عنارص التلقيح.

ـ الربوستات، وهي ترّشح بسائل يكسب املنّي لونه ورائحته.

ـ الغدد املساعدة للمسالك البوليّة، ترّشح بسائل سلس.

وهو يرى أّن األمشاج املنصوص عليها يف القرآن تتألّف من كّل هذا، »عىل أنّه 

باإلضافة إىل ما سبق إذا تكلّم القرآن عن سائل ملقَّح مكوَّن من عنارص مختلفة، 

تكون  أن  ميكن  التي  األشياء  بعض  من  يتحّقق  اإلنسان  نسل  أّن  إىل  ينبّهنا  فهو 

مستخرجة من هذا السائل«]]]. وهو يقصد قول الله تعاىل: ُثمَّ َجَعَل نَْسلَُه ِمن 

ِهنٍي سورة السجدة، اآلية 8. والساللة هنا تعني جزًءا من كّل،  اٍء مَّ ُسَللٍَة ّمِن مَّ
أو خالصته]]].

إّن الذي يُكسب البويضة اللقاح ويؤّمن عمليّة التكاثر خليٌّة طوليّة الشكل، يبلغ 

طولها عرشة آالف من املليمت، وهناك عنرص واحد من عرشات املاليني املتدفّقة من 

منّي اإلنسان يف ظروفه الطبيعيّة يتوّصل للدخول إىل البويضة يف حني تبقى ماليني 

فجوة  عرب  الرحم  مدخل  من  البويضة  إىل  الوصول  من  التمّكن  دون  الطريق  يف 

الجهاز التناسيّل األنثوّي وخرطومها]]]. 

ا أو جزء دقيق  ومن ثّم فإّن الذي أبدى فاعليّة ونشاطًا هو عنرص دقيق جدًّ

من كّل يبلغ املاليني من هذا الجزء، انفصل من السائل املنوّي شديد التعقيد]]]، 

االتفاق  من  ندهش  ال  فكيف  واندهاش:  انبهار  نربة  يف  بوكاي  يتساءل  ثّم  ومن 

القائم بني نّص القرآن واملعرفة العلميّة التي توّصلنا إليها يف هذه الظواهر؟!]]] وإن 

]1]- م.ن، ص41].

]]]- أنظر: زغلول النجار، تفسري اآليات الكونية يف القرآن املريم، ص58.

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص41].

]4]- أنظر: زغلول النجار، تفسري اآليات الكونيّة يف القرآن املريم، ص58.

]5]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص41]-]4].
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كان هذا يشري إىل هذا االتفاق، فإنّه يشري يف الوقت ذاته إىل بعض من مظاهر 

قدرة الله تعاىل يف الكون، ومن هذه املظاهر ما كشفه العلم من عدد الحيوانات 

املنويّة يف الدفقة الواحدة، فالسنتيمت املكّعب من املنّي يحتوي عىل 5] مليونًا 

من السربوماتوزوييد بظروف طبيعيّة بالدفقة من بعض السنتيمتات املكّعبة]]].

وعندما تلّقح البويضة يف الخرطوم، فإنّها تنزل إىل قرارها داخل الرحم، وهذا 

ما يسّميه بوكاي حضانة البويضة، وقد ربط بني هذا املعطى العلمّي وبني القرآن 

امللّقحة  البويضة  فيه  تستقّر  الذي  املكان  عىل  يطلق  الكريم  فالقرآن  الكريم، 

  ُمَسمًّ َجٍل 
َ
أ إَِلٰ  نََشاُء  َما  رَْحاِم 

َ
اْل ِف  َونُقِرُّ  تعاىل:  الله  لقول  مصداقًا  بالرحم، 

العلم  بني  الوحيدة  التوافق  قضيّة  هي  هذه  ليست  ولكن   .5 اآلية  الحج،  سورة 

أو  التعلّق  قضيّة  وهي  أخرى،  قضيّة  هناك  بل  فقط،  املوضوع  هذا  يف  والقرآن 

الزغابات أي االمتدادات  بنمّو  الرحم  البويضة يف  العلق، حيث »يتحّقق استقرار 

الحقيقيّة للبويضة التي تتشّعب كالجذور يف األرض؛ لتمتّص من سامكة العضو ما 

هو رضورّي لنامء البويضة، هذه التخلّقات تعلّق بالبويضة يف الرحم تعلًّقا قويًّا، 

وهذه كلّها مل نعرفها إاّل يف هذه األزمان الحديثة«]]]. 

القرآن  يف  العلق  أو  التعلّق  مسألة  يف  مواضع  خمس  عىل  بوكاي  وقف  وقد 

الكريم، منها قول الله تعاىل: 

نَْساَن ِمْن َعلٍَق سورة العلق، اآلية ]. ِي َخلََق َخلََق اْلِ  بِاْسِم َرّبَِك الَّ
ْ
اقَْرأ

فَإِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن تَُراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعلََقٍة سورة الحج، اآلية 5.
ُثمَّ َخلَْقَنا انلُّْطَفَة َعلََقًة سورة املؤمنون، اآلية 14.

ِي َخلََقُكْم ِمْن تَُراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعلََقٍة سورة غافر، اآلية 67. ُهَو الَّ

]1]- انظر: ترجمة موريس بوكاي، مرجع سابق، هامش ص41].

]]]- م.ن، ص]4].
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ِنٍّ ُيْمَن ُثمَّ َكَن َعلََقًة فََخلََق فََسوَّى سورة القيامة، اآليتان  لَْم يَُك ُنْطَفًة ّمِن مَّ
َ
أ

.38-37

لكن بوكاي عمد إىل االستدالل لنا من الناحية العلميّة عىل قضيّة مهّمة وهي 

العلم  تتوافق متاًما مع معطيات  والتي  القرآن،  التي ذكرها  الجنني  تطّور  مراحل 

التي  القضايا  من  واحدة  بوصفها  القضيّة  هذه  عند  بوكاي  وقف  فقد  الحديث، 

ثّم يقول: »إّن وصف مراحل تطّور  القرآن والعلم. ومن  التام بني  التوافق  تثبت 

الجنني كام هو يف القرآن يتجاوب مع كّل ما نعرفه اليوم عن ذلك، وهو ال يحتوي 

أّي عبارة ينتقدها العلم الحديث«]]].

التعلّق عند بوكاي هو عبارة عن يشء ما يتعلّق  العلق أو  أّن  ومن ثّم نفهم 

املمضوغ،  اللحم  قطعة  مثل  قطعة  أي  املضغة  مبرحلة  ميّر  ثّم  الرحم،  بجدار 

ثم  آخر،  خلًقا  اإلنشاء  ثّم  باللحم،  بعدها  يُكىس  الذي  العظام  تكّون  مرحلة  ثّم 

املخاض]]]، مصداقًا لقول الله تعاىل: ُثمَّ َخلَْقَنا انلُّْطَفَة َعلََقًة فََخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغًة 

 ُ اللَّ َفَتَباَرَك  آَخَر  َخلًْقا  نَاهُ 
ْ
نَْشأ

َ
أ ُثمَّ  َلًْما  الْعَِظاَم  فََكَسْونَا  ِعَظاًما  الُْمْضَغَة  فََخلَْقَنا 

ْحَسُن اْلَالِقِنَي سورة املؤمنون، اآلية 14. 
َ
أ

ويفرّس بوكاي مراحل تكّون الجنني تفسريًا علميًّا يتوافق مع اآلية الكرمية؛ حيث 

بعض  يف  املجرّدة  للعني  بالنسبة  لها  كتلة  هو  البداية  يف  »والجنني  معلًّقا:  يقول 

الكتلة فيام  مراحل منوها هيئة املضغة. والهيكل العظمّي يتطّور يف حضن هذه 

نسّميه املشيمة، وعندما تتكون العظام تنكيس بالكتل العضليّة التي ينطبق عليها 

كلمة اللحم«]]]. 

تكّون  أنّها  تخلّق؛ حيث فرسها عىل  أو  كلمة خلق  عند  فقد وقف  ثّم  ومن 

كان  وإن  الجنني  تطّور  أو  اإلنسان  القرآن يف قضيّة خلق  أن  والحقيقة  بانسجام. 

]1]- أنظر: ترجمة موريس بوكاي، مرجع سابق، هامش ص]4].

https://quran-m.com :أنظر: عبد الرحيم خري الله الرشيف، شبهات حول مراحل تكّون الجنني، عىل املوقع التايل -[[[

]3]- أنظر: ترجمة موريس بوكاي، مرجع سابق، هامش ص44].
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يقّدم لنا صورة من صور اإلعجاز العلمّي، فإنّه يقّدم صورة واضحة منسجمة عن 

هذا الخلق أو التطّور. أنظر مثاًل إىل قول الله تعاىل: فَإِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن تَُراٍب 

َ لَُكْم َونُقِرُّ ِف  ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعلََقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَلََّقٍة وََغرْيِ ُمَلََّقٍة نِلُبنَّيِ
الله تعاىل يف الجنني من  نََشاُء سورة الحج، اآلية 5. فضاًل عام ركّبه  َما  رَْحاِم 

َ
اْل

   فْئَِدةَ
َ
بَْصاَر َواْل

َ
ْمَع َواْل سمع وأبصار، أفئدة، يقول الله تعاىل: وََجَعَل لَُكُم السَّ

سورة السجدة، اآلية 9.

وقضيّة تطور الجنني يف مراحل تطوره املختلفة جديرة بالتأّمل والدراسة، ولذلك 

دعا بوكاي إىل مقارنة النصوص القرآنيّة هنا باملعلومات املثبتة يف هذا العرص، والتي 

اتّفاقًا واضًحا. إاّل أنّه من املهّم أيًضا عنده أن تتّم مقارنتها مع املعتقدات  تظهر 

العاّمة يف هذا املوضوع التي كانت منترشة زمن الوحي القرآيّن؛ وذلك للتأكّد إىل 

أّي درجة كان الناس يف ذلك الزمن بعيدين عىل أن تكون لهم رؤية شبيهة بتلك 

التي عرضها القرآن]]]. 

ولعّل املقارنات التي يعقدها بوكاي لتؤكّد الفرق الشاسع بني املعطى القرآيّن 

الغرب  ظّل  التي  واألوهام  الخرافات  تقّدمه  الذي  واملعطى  القرآن  يقّدمه  الذي 

التي  الخرافات واألوهام  تلك  بها لعقود طويلة حتى وقت قريب، خاّصة  مؤمًنا 

تتعلّق بالجنني والتي ال أساس لها من الصّحة رغم شهرتها وتنّوعها طيلة القرون 

الوسطى]]]. فقد وقف عىل ما أسامه املرحلة األساسيّة يف علم الجنني، مستنًدا يف 

ذلك إىل ما أكّده هاريف يف عام 1651م بأّن كّل من يعيش يأيت أّواًل من بيضة، وأّن 

الجنني يتكّون ويتطّور جزًءا بعد جزء. وعىل الرغم من أّن بوكاي مل يكن ليقبل مبثل 

هذا الرأي – ألنّه ال يقبل بالخرافة، ولكّنه كان يؤّرخ هنا لبداية نشأة علم األجّنة 

أو الجنني، وهو يقّر بأنّه وإن كان العلم يف طور نشأته يف هذا العرص فإنّه أخذ 

بيفون يف  الطبيعّي  العامل  املجهر]]]. كام وقف عىل رأي  يستفيد كثريًا من اختاع 

]1]- أنظر: ترجمة موريس بوكاي، مرجع سابق، هامش ص44].

https://quran-m.com :أنظر: عبد الرحيم خري الله الرشيف، شبهات حول مراحل تكون الجنني، عىل املوقع التايل -[[[

]3]- أنظر: ترجمة: موريس بوكاي، مرجع سابق، هامش ص44]-45].
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نشأة الجنني وتطّوره والذي كان من مجموعة املؤمنني باألصل البيضوّي مع العامل 

البرش كان  أم  أّن مبيض حواء  أي  املنويّة،  البذرة  اندماج  الذي دعم نظريّة  بوين 

يحوي بذر كّل الكائنات البرشيّة مندمج بعضها ببعضها اآلخر]]].  

هذه الفرضيّات القت قبول بعض العلامء حتى القرن الثامن عرش امليالدّي، إىل 

أن بدأ العلم يتوّصل شيئًا فشيئًا إىل مجموعة الحقائق حول نشأة الجنني وتطّوره، 

القرآن منذ مئات  أخربتنا نصوص  الذي  الوقت  قرونًا وأجيااًل، يف  بلغ ذلك  حيث 

يتوافق  تتوافق مع ما  الجنني بصورة  التي تربو عىل 1400عام عن تطّور  السنني 

مع ما انتهى إليه العلم الحديث، ومن ثّم يقول بوكاي: »لقد كانت هذه النصوص 

أّوليّة  حقائق  عن  بسيطة  كلامت  يف  تعرّب  البرشّي  التكاثر  عن  القرآن-  -نصوص 

استغرق اكتشافها من الناس أجيااًل«]]].  

خ- ولكن ماذا عن الرتبية الجنسّية يف القرآن باعتبارها أداة التكاثر ووسيلته؟! 

هل نظم اإلسالم هذه القضّية وقعد القواعد لها؟

القواعد  من  مجموعة  عىل  يقوم  نظاًما  وضع  قد  الكريم  القرآن  أّن  شّك  ال 

وصّحيّة]]]،  راقية  جنسيّة  لتبية  تؤّسس  سليمة  عالقة  إلقامة  الواجبة  والرشوط 

بحيث ال نجد لها نظريًا يف أّي نظام آخر سواء أكان دنيويًّا أو دينيًّا. وقد راعى يف 

هذا النظام مختلف املواقف يف حياة اإلنسان: يف وقت الحج، ويف أثناء الصيام، ويف 

وقت الحيض، ويف وقت الليل أو النهار، إىل غري ذلك من املواقف، بحيث يكون 

اإلنسان عىل بيّنة من دينه يف هذه القضيّة. لكن إذا كانت القضيّة قضيّة عبادة يف 

وقت الحج وأثناء الصيام، فإنّها تنبني عىل بعد صّحّي يف قضيّة وقت الحيض؛ ألّن 

وجود عالقة جنسيّة أثناء الحيض يؤّدي إىل أرضار وأمراض كّفها عن اإلنسان بالنهي 

عنها يف وقت الحيض]]].

]1]- م.ن، هامش ص44]-45].

]]]- م.ن، هامش ص45].

بكلّيّة  الدين  أصول  يف  ماجستري  رسالة  والسنة،  الكريم  القرآن  ضوء  يف  الجنسيّة  التبية  بخيت،  يوسف  عطية  فاروق   -[3[

الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنيّة، نابيل - فلسطني، ص33.

]4]- فاروق عطية يوسف بخيت، التبية الجنسيّة يف ضوء القرآن الكريم والسنة، ص7]، 33.
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كان بوكاي من جانبه يرى أنّه وإن كان العلم الحديث قد قاد إىل العديد من 

االكتشافات يف كّل الحقول، واعتقد بأنّه أىت بجديد يف مجال التبية الجنسيّة وأّن 

العلم الحديث قاد الشباب إىل االنفتاح عىل معرفة مسائل الحياة، يف الوقت الذي 

يحّملون فيه األديان أخطاء الجهل يف العصور السابقة – فإنّه يرى يف ذلك دليَل 

برهاٍن وتأكيٍد للقرآن ال دليَل نقٍد أو نقٍض. وهو يؤكّد عىل ذلك قائاًل: »منذ أربعة 

مع  البرشّي،  بالتكاثر  تتعلّق  القول-  صّح  -إذا  نظريّة  مسائل  طُرحت  قرنًا  عرش 

العلم أنّهم ما كانوا ميلكون معطيات يف علم الترشيح وعلم تركيب األعضاء تساعد 

سهلة  بلغة  االستعانة  مفهوًما  يكون  ليك  ينبغي  كان  وأنّه  واسعة،  تطّورات  عىل 

ومتجانسة مع القدرة العقليّة لسامعي املوعظة«]]]. 

وال شّك أنّه يقصد تلك املامرسات التي تتعلّق بالتبية الجنسيّة والتي وضحها 

القرآن يف أكرث من آية من آياته]]]، والتي تنظّم له هذه الجزئيّة من حياته، والتي 

تعّد وسيلة لتعمري الكون. 

بتعبري رصيح  أثريت  القرآن  يف  الجنسيّة  العالقة  قضيّة  أن  عىل  بوكاي  ويؤكّد 

وبكلامت تجمع ما بني رغبة التدقيق وبني رضورة االحتشام، وهو يقصد قول الله 

ائِِب سورة الطارق، اآليتان  َ لِْب َوالتَّ اء َدافٍِق َيُْرُج ِمن َبنْيِ الصُّ تعاىل: ُخلَِق ِمن مَّ

6-7. وقد انتقد يف ذلك تلك التجامت الغربيّة حول اآليتني، فقد صدم عىل حّد 

تعبريه من اختالفها وتباعدها، إاّل أنّه اعتف بأنّه مدين يف الوصول إىل فهم صحيح 

أ. ر جريو، أستاذ قديم بكلّيّة طّب بريوت. ومن ثّم يقول يف تفسريه  لهام للعامل 

لهاتني اآليتني: »لقد عرّب القرآن عن الناحية الجنسيّة يف الرجل بكلمة صلب باملفرد، 

كام عرب عن الناحية الجنسيّة يف املرأة بكلمة التائب بالجمع«]]]. 

ومن ثّم فقد كانت هذه التجمة هي التجمة املقبولة عنده، يف حني كانت 

]1]- انظر: ترجمة موريس بوكاي، مرجع سابق، هامش ص45].

]]]- للمزيد انظر: عبد الدايم الكحيل، الثقافة الجنسيّة بني العلم والقرآن، عىل الرابط التايل:

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010- 02- 02- 22- 25- 21/ 1966- 2016- 08- 20- 18- 16- 09.

]3]- أنظر: ترجمة: موريس بوكاي، مرجع سابق، هامش ص46].
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التجامت الفرنسيّة واإلنجليزيّة غري مقبولة بالنسبة له؛ كونها تبدو يف صورة اختالف 

يف التأويل أكرث من كونها ترجمة، فضاًل عن كونها غري مفهومة، وهذا نّصها: »خلق 

اإلنسان من سائل دافق يخرج من بني خرزة الظهر وعظم الصدر«]]]. وال شّك يف أّن 

ترجمة كهذه ال تفي باملعنى مطلًقا؛ ألنّها ال تناسب داللة اآليتني أّواًل، كام أنّها تبعد 

بها عن معناها الدقيق ثانيًا، فضاًل عن أن تلغي إعجازها العلمّي ثالثًا.

 وتعّد آيتا املحيض من اآليات التي تدّل عىل تنظيم القرآن للعالقة الجنسيّة 

لُونََك َعِن الَْمِحيِض قُْل 
َ
تحقيًقا للمتطلَّبات الصّحيّة، حيث يقول الله تعاىل: َويَْسأ

تُوُهنَّ 
ْ
ْرَن فَأ َ َيْطُهْرَن فَإَِذا َتَطهَّ ًذى فَاْعَتِلُواْ الّنَِساء ِف الَْمِحيِض َوَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّ

َ
ُهَو أ

ابنَِي َوُيِحبُّ الُْمَتَطّهِرِيَن نَِساؤُُكْم َحرٌْث لَُّكْم  َ ُيِبُّ الَّوَّ ُ إِنَّ اللَّ َمَرُكُم اللَّ
َ
ِمْن َحيُْث أ

 ِ لقُوهُ َوبَّشِ نَُّكم مُّ
َ
َ َواْعلَُمواْ أ نُفِسُكْم َواتَُّقواْ اللَّ

َ
ُمواْ ل نَّ ِشئُْتْم َوقَّدِ

َ
تُواْ َحْرثَُكْم أ

ْ
فَأ

الُْمْؤِمننَِي سورة البقرة، اآليتان ]]]-3]].
فالقرآن يوّجه هنا إىل رضورة مراعاة الدورة الشهريّة للمرأة وعدم إقامة العالقة 

أّن هناك  الفتة ملتطلَّبات صّحيّة]]]؛ ألّن املحيض أذى، ما يعني  تلك  الجنسيّة يف 

رضًرا واقًعا من جراء العالقة إذا متّت يف هذه الفتة الزمنيّة، فالله تعاىل ال ينهى إاّل 

لخري وال يأمر إاّل لخري. وقف بوكاي من جانبه عىل داللتني يف هاتني اآليتني: األوىل 

تحريم  هنا  والتحريم  الحيض،  وقت  املرأة  مع  الجنسيّة  العالقة  بتحريم  تتعلّق 

رصيح، والثانية تتعلّق بكلمة الحرث، فقد لفت النظر إىل أّن الحرث الذي يسبق 

بالنسبة للحارث وضع البذرة التي ستنبت وتكون غرسة جيّدة، بل لقد سلّط الضوء 

عىل تصوير القرآن وبطريقة غري مبارشة يف االهتامم مبعرفة املرء أّن غاية العالقة 

الجنسيّة البعيدة هي النسل]]]. 

فضاًل عن أّن الحيض ذكر يف القرآن يف معرض الحديث عن الطالق، وذلك يف 

]1]- م.ن، هامش ص45].

]]]- للمزيد انظر: عبد الدايم الكحيل، الثقافة الجنسية بني العلم والقرآن، عىل الرابط التايل:

http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010- 02- 02- 22- 25- 21/ 1966- 2016- 08- 20- 18- 16- 09.

]3]- أنظر: يف رشح هذه القضيّة، سيد قطب، يف ظالل القرآن، ص1]].
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ُتُهنَّ ثََلثَُة  ئِي يَئِْسَن ِمَن الَْمِحيِض ِمْن نَِسائُِكْم إِِن اْرتَبُْتْم فَعِدَّ قول الله تعاىل: َواللَّ

 سورة الطالق،  ْن يََضْعَن َحْلَُهنَّ
َ
َجلُُهنَّ أ

َ
ْحَاِل أ

َ
وَلُت اْل

ُ
ئِي لَْم َيِْضَن َوأ ْشُهٍر َواللَّ

َ
أ

اآلية 4. فاآلية تشري إىل فتة العّدة املحّددة رشًعا ملن أصابهّن انقطاع الحيض نهائيًّا، 

وهي فتة ثالثة أشهر، وبعد انتهاء فتة العّدة يجوز للمعتّدة الزواج مبن شاءت.

ولكن ماذا عّمن مل يصبهّن الحمل بعد؟ وماذا عن الحوامل؟ يجيب بوكاي: »أّما 

ينفذ  فال  الحوامل،  أّما  الحمل،  ترقّب زمن  فعليهّن  بعد  اللوايت مل يحضن  النساء 

طالقهّن إاّل بعد وضع الحمل«]]]. ويحمل النّص هناك أمرين يُنتقد بوكاي ألجلهام، 

أّما األّول فهو ظّنه أّن عّدة الاليئ يئسن من املحيض تختلف عن الاليئ مل يحضن 

التي تبلغ ثالثة  العّدة  أنّهام سواء بسواء يف  بعد، وهذا خطأ؛ ألّن اآلية تشري إىل 

أشهر. أّما الثاين فهو ظّنه أّن الطالق ال ينفذ عىل الحوامل إاّل بعد الوالدة، وهذا 

خطأ أيًضا؛ ألّن الطالق نافذ بالفعل عىل املطلقة سواء التي انتهت عّدتها أو التي 

مل تنته، وإن كان ميكن مراجعتها من قبل زوجها أثناء العدة. 

وقضيّة التكاثر هنا مبا ترتبط به من عالقة جنسيّة استدعت قضيّة أخرى وهي 

احتام القرآن املطلق لحياة اإلنسان، وبناًء عليه رفض بوكاي إسقاط الجنني؛ إذ يرى 

أّن القرآن وإن كان مل يذكر موضوع إسقاط الجنني، فإّن النصوص القرآنيّة العديدة 

اإلنسان  معها  يكون  بحيث  الوضوح  من  هي  للجنني،  املتعاقبة  التطّورات  عن 

متشّكاًل منذ مرحل العلقة، »ويف هذه الظروف فإّن احتام القرآن املطلق لإلنسان 

-املؤكّد دامئًا فيه- يستلزم استنكار عمليّة اإلسقاط، وهو املوقف الذي تقفه جميع 

الديانات املوّحدة يف هذا العرص«]]].

وحسن ما انتهى إليه بوكاي من احتم القرآن للنفس اإلنسانيّة؛ فاإلسالم ال يقبل 

الجنني  إسقاط  فيها  يجوز  التي  املّدة  الفقهاء يف  اختالف  قتاًل، حتى مع  وأًدا وال 

ملرّبر، فهناك من قال قبل أربعني يوًما، وهناك من قال قبل مئة وعرشين يوًما، إاّل 

]1]- أنظر: ترجمة موريس بوكاي، مرجع سابق، هامش ص48].

]]]- م.ن، هامش ص46].
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:  علمّية القرآن الكريم ي
الفصل الثا�ف

أّن الجميع يتّفق عىل حرمة ذلك، وإن كان ليس هناك نّص رصيح يف ذلك، فإّن 

املعطيات التي يقّدمها القرآن يف آياته السابقة تقود إىل ذلك.

أّما يف قضيّة عالقة التبية الجنسيّة بالصيام، فنحن نستنتج ذلك من قول الله 

نُْتْم ِلَاٌس 
َ
فَُث إَِلٰ نَِسائُِكْم ُهنَّ ِلَاٌس لَُكْم َوأ َياِم الرَّ تعاىل: ِحلَّ لَُكْم َلْلََة الّصِ

نُْفَسُكْم َفَتاَب َعلَيُْكْم وََعَفا َعنُْكْم فَاْلَن 
َ
نَُّكْم ُكنُْتْم َتَْتانُوَن أ

َ
ُ أ لَُهنَّ َعلَِم اللَّ

ُ لَُكْم سورة البقرة، اآلية 187. فنحن نستنتج من  وُهنَّ َوابَْتُغوا َما َكَتَب اللَّ بَاِشُ
اآلية حرمة العالقة الجنسيّة وقت النهار لوجود مانع الصيام طوال الشهر نهاًرا، يف 

حني تكون العالقة مباحة لياًل.

يف حني نجد الوضع مختلًفا يف شعرية الحج؛ إذ يقول الله تعاىل: َفَمْن فََرَض 

 سورة البقرة، اآلية 197. وهذ  ّجِ فِيِهنَّ اْلَجَّ فََل َرفََث َوَل فُُسوَق َوَل ِجَداَل ِف اْلَ
تحريم للعالقة طوال فتة الحج، فليس هناك جواز بأّي صورة من الصور.  

 لكن ياُلحظ عىل بوكاي يف مسلكه تجاه هذه القضيّة أمران: 

العلم  بني  توافق  إىل وجود  ينبّه  املواضع  من  كثري  بوكاي يف  أّن  األّول:  األمر 

والقرآن دون أن يديل بدلو العلم يف القضيّة حتى يتبنّي للقارئ كنه هذا التوافق 

املتعلّقة  القضايا  تلك  منها  القضايا،  بعض  يف  تفصياًل  حدث  ما  وهذا  ومقداره، 

بالتكاثر البرشّي أو ما يتعلّق بها من طالق وترّمل للنساء. والذي يدلّك عىل ذلك 

قوله: »كل هذا الترشيع كامل االنسجام مع املعطيات الفيزيولوجيّة. ونستطيع أن 

نجد يف القرآن باإلضافة إىل ذلك يف النصوص التي تعالج التّمل نفس اإلجراءات 

الترشيعيّة البصرية«. ومل يقّدم لنا بوكاي بعد هذ التعليق شيئًا يدلّل به عىل مسعاه 

كام كان يفعل يف العديد من القضايا السابقة. فلم يوضح لنا كيف يقّدم العلم لنا 

دلياًل عىل استحسان العّدة للمطلَّقة أو للحامل أو املتّملة، نعم نحن نعلم العديد 

من الشواهد العلميّة التي تتوافق مع النّص القرآيّن، إاّل أّن اإلشكاليّة تكمن يف أّن 

بوكاي مل يتعرّض لذلك بيشء. 

أنّه ينتقي بعض املوضوعات هنا للتدليل عليها علميًّا بيشء من  الثاين:  األمر 
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واألدلّة  الشواهد  خالل  من  التوفيقيّة  العالقة  للقارئ  يوضح  بحيث  التفصيل؛ 

واملعطيات العلميّة التي يطرحها. من ذلك ما يقول فيه بوكاي عن التكاثر: »كذلك 

بالنسبة للمعلومات النظريّة املتعلّقة بالتكاثر -كام يف اإلرشادات العمليّة املقّننة 

التي تحّدثنا عنها مبناسبة الحياة الجنسيّة للزواج- نالحظ بأنّه ليس من واحد منها 

يتعارض مع معطيات املعارف الحديثة، وال مع ما ميكن أن يتفّرع عنه منطقيًّا«]]]. 

قبل  من  اآلخر  البعض  دون  القرآيّن  النّص  يف  القضايا  بعض  عىل  علميًّا  والتدليل 

إىل  باألساس  موّجه  الكتاب  أّن  خاّصة  البوكايب.  املرشوع  نواقص  من  هو  بوكاي 

القارئ الغريّب الذي يحمل أفكاًرا سيّئة عن اإلسالم؛ نتيجة الهالة املصطنعة حوله 

والتي تساهم يف تشكيل أفكاره املغلوطة عنه، ومن ثّم فإّن هذا القارئ يف حاجة 

إىل أن تدلّل له عىل كّل قضيّة علميّة ترى توافقها مع القرآن وتبنّي له ذلك، أّما أن 

تتك له األمر دون توضيح، فإنّه سيعّد الكالم نوًعا من الخطابيّة املفتقرة إىل دليل. 

]1]- أنظر: ترجمة: موريس بوكاي، مرجع سابق، هامش ص48].
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ال شّك يف أّن القرآن الكريم تضّمن أخباًرا تاريخيّة كثرية عن األمم السابقة عىل 

أّمة اإلسالم وعن بعض األحداث التاريخيّة، كذلك عن الرسل واألنبياء قبل سيّدنا 

محّمد، كنوح وإبراهيم وإدريس وموىس وعيىس وغريهم من األنبياء الذين قّص 

علينا القرآن أخبارهم، كذلك عن قّصة بدء الخلق من لدن سيّدنا آدم أيب البرش 

وقّصة دخوله الجّنة وخروجه منها وغريها من القصص. وما يلفت االنتباه -وهو 

ما لفت انتباه بوكاي أيًضا- أّن كثريًا من هذه املوضوعات التاريخيّة تناولتها التوراة 

القرآن-  -كام يف  القصص طواًل وقرًصا، صّحة  اختالفات يف  بأخرى، مع  أو  بصورة 

وكذبًا كام يف بعض روايات التوراة. إنّنا نجد يف التوراة أخباًرا عن عدد من رسل الله 

تعاىل: نوح وإبراهيم ويوسف وداود وسليامن وغريهم من الرسل، كام أّن هناك 

اإلنسان،  وخلق  واألرض،  الساموات  كخلق  الكربى  األحداث  من  عدد  عن  أخباًرا 

والطوفان أيّام سيّدنا نوح، وخروج موىس، وسيّدنا عيىس ووالدته.  

ونعني بالنقد التاريخّي ذلك النقد الذي أخضع له بوكاي نصوص القرآن التي 

تتحّدث عن وقائع تاريخيّة حدثت بالفعل أو روايات يتضّمنها النّص واالستدالل 

من خالل النقد التاريخّي عىل توافقه مع املعطيات التاريخيّة العلميّة من عدمه. 

الباب الثالث

قراءة النّص القرآيّن 
والنقد التارييّخ
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وقد اهتم بوكاي كثريًا بالبحث يف الروايات التاريخيّة يف القرآن والتي لها عالقة ما 

بالروايات التوراتيّة حول املوضوع ذاته محّل البحث.

أراد بوكاي يف هذه الدراسة التاريخيّة لنصوص التوراة والقرآن أن يكشف من 

خالل املوازنة بينهام عن التوافق بينها وبني العلم الحديث، ومن ثم فقد عمد إىل 

دراسة النصوص هنا وهناك دراسة نقديّة يف الوقت ذاته، مستعيًنا يف ذلك مبا انتهى 

الدالّة عىل ذلك  الباقية  التاريخ من أحداث موثوقة، ومبا تقّدمه اآلثار  إليه علم 

كالنقوش والوثائق القدمية. 

لقد كان ينظر إىل املعارف التاريخيّة عىل أنّها تبدو كثرية االختالط، يف الوقت 

معها  يتيرّس  ال  بحيث  النقص  من  هي  اآلثار  معطيات  أّن  فيه  يدرك  كان  الذي 

عقد مقارنات يف ضوء املعارف الحديثة، يف مسائل تتعلّق بسلوك إرسائيل محور 

الروايات املشتكة بني التوراة والقرآن]]]. 

ولكّنه وقف عند موضوعني من املوضوعات التاريخيّة املهّمة التي ورد ذكرها يف 

التوراة والقرآن الكريم، وهام موضوعان جوهريّان وميثاّلن بعًدا محوريًّا يف تشّكل 

انتباهه، فدرسهام يف  أنّهام جذبا  أتباع كتاب منهام، كام  بها  التي يدين  العقيدة 

أيّام سيّدنا نوح، وخروج موىس.  ضوء املعارف الحديثة، وهام موضوعا: الطوفان 

التوراتيّة  النصوص  يف  دراسته  إىل  بوكاي  فيه  عمد  -الطوفان-  األّول  فاملوضوع 

له  يتبنّي  يك  املدنيّات؛  تاريخ  خاّصة  الحديث،  العلم  ضوء  يف  القرآنيّة  والنصوص 

أّما  َمن منهام يتوافق مع املعطيات العلميّة الحديثة، ومن منهام يتناقض معها. 

تبدوان يف  القرآنيّة  والرواية  التوراتيّة  الرواية  أّن  فقد وقف عىل  الثاين،  املوضوع 

الخطوط العريضة مكّملة الواحدة منهام األخرى، وعىل أّن املعطيات الحديثة تبدو 

.[[[ حاملة ألحدهام كام لألخرى سنًدا تاريخيًّا مهامًّ

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص53].

]]]- م.ن، ص53].
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الفصل األول:مفهوم قراءة بوكاي التوفيقّية ومكانتها وروافدها

الفصل األّول
اتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور

الطوفان والنقد التارييّخ 





الفصل األول 

الطوفان والنقد التاريخّي 

بدأ بوكاي حواره هنا بالتذكري بالرواية التوراتيّة]]] مبيًّنا االنتقادات التي طالتها، 

فقد تنبّه إىل أّن التوراة ال تحتوي عىل رواية واحدة، بل تحتوي عىل روايتني كُتبتا 

قبل  التاسع  القرن  يف  كُتبت  التي  اليهوديّة  الرواية  فهناك  مختلفني،  عرصين  يف 

امليالد، وهناك الرواية الكهنوتيّة التي كتبت يف القرن السادس قبل امليالد. كام أشار 

بوكاي مؤكًِّدا عىل أّن الروايتني ليستا موجودتني الواحدة بجانب األخرى، وإمّنا كانتا 

متداخلتني، بحيث توجد عنارص إحداهام مدرجة بني عنارص األخرى، مع تعاقب 

ِفقر مرجعيّة مأخوذة من مرجع وِفقر أخرى من مرجع ثان. »ويظهر رّشاح ترجمة 

سفر التكوين املوضوعة من قبل األب دوفو األستاذ يف املدرسة التوراتيّة يف القدس 

التوزيع الكامل لهذه الفقر بني املرجعني، تبدأ الرواية لتنتهي لفقرة يهويّة، عرش 

فقرات يهويّة توجد يف املجموع، بني كّل واحدة منها تدرج فقرة كهنوتيّة، فتكون 

تسع فقرات كهنوتيّة يف املجموع«]]].

وهنا مكمن الخطورة عند بوكاي؛ ألّن هذا تلوين يف النصوص، ومن ثّم فهو ال 

يحّقق االنسجام يف صور تتابع األحداث، خاّصة إذا علمنا أن بني املرجعني تناقضات 

الطوفان وقعت  تاريخان ملصيبة  بأنّهام  صارخة؛ مستنًدا إىل ما ذكره األب دوفو 

بحسبهام من عوامل مختلفة ويف فتة زمنيّة مختلفة حمل فيها نوح يف السفينة 

عدًدا مختلًفا من الحيوانات]]].

وقد أخضع بوكاي الرواية التوراتيّة للطوفان مليزان معطيات املعارف الحديثة، 

حيث وجدها أنّها غري مقبولة من ناحيتها، مستنًدا يف ذلك إىل دليلني: األّول: أّن 

الذي مل تذكر فيها  الوقت  أنّه يف  الثاين:  بأنّه طوفان عاملّي،  القديم يصفة  العهد 

]1]- ميكن الرجوع إىل سفر التكوين.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص54].

]3]- م.ن، ص54].



248

الفقر ذات املرجع اليهوّي تاريًخا للطوفان، نجد أّن الرواية الكهنوتيّة عىل العكس 

من ذلك تحّدد زمًنا يف عرص ال ميكن حدوث طوفان من هذا النوع فيه]]].

وقد حاول بوكاي االستدالل عىل موقفه هذا بعدد من األدلّة التي يقود العقل 

إليها، فأّول ما استدّل به أن الرواية الكهنوتيّة أكّدت بأّن الطوفان وقع وكان نوح 

سفر  من  الخامس  الفصل  يف  األنساب  أّن  حني  يف  سنة،  ستمئة  العمر  من  يبلغ 

الذي  األمر  آدم،  بعد  ألف وست وخمسني  ولد يف سنة  نوًحا  بأّن  تؤكّد  التكوين 

استخلص منه بوكاي أّن الطوفان كان سنة ألف وستمئة وست وخمسني بعد خلق 

آدم، لكن بوكاي ربط بني ذلك وبني ما جاء يف الئحة نسب إبراهيم املوضوعة يف 

سفر التكوين 11، 10 – ]3 التي سمحت له بأن يقّدر بأّن إبراهيم ولد سنة مئتني 

واثنني وتسعني بعد الطوفان، ومن ثّم فإنّه إذا كّنا نعلم أّن إبراهيم كان يعيش 

حوايل ألف ومثامنئة وخمسني قبل ميالد املسيح، فالطوفان إذن حسب التوراة كان 

يف القرن الواحد والعرشين أو الثاين والعرشين قبل املسيح. »هذا الحساب متّفق 

متاًما مع إشارات التوراة القدمية التي كان تظهر فيها هذه التحقيقات التاريخيّة يف 

وضع الئق قبل النّص التورايتّ يف فتة كان غياب املعارف اإلنسانيّة يف هذا املوضوع 

يجعل املعطيات التاريخيّة التوراتيّة بسبب عدم وجود األدلّة املقابلة مقبولة دومنا 

نقاش من قرّائها«]]].  

ومن ثّم فإّن بوكاي مل يكن ليتصّور -وما كان له أن يتصّور- بأّن طوفانًا عامليًّا 

حسب الرواية التوراتيّة هدم الحياة عىل وجه األرض كلّها باستثناء َمن بالسفينة 

الوقت  يف  املسيح]]]،  ميالد  قبل  والعرشين  الثاين  أو  والعرشين  الحادي  القرن  يف 

الذي كانت فيه يف ذلك العرص حضارات مزدهرة يف عّدة جهات من األرض، والتي 

حيث  وحضارتها؛  مرص  يف  الحال  هو  كام  الالحقة،  األجيال  إىل  مدنيّاتها  انتقلت 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص55].

]]]- م.ن، ص55].

]3]- وهذه الفرضيّة فرضيّة عامليّة الطوفان يؤكّد عليها عدد كبري من الباحثني، انظر: عىل سبيل املثال:

فاضل عبد الواحد عىل، الطوفان يف املراجع املسامريّة، النارش جامعة بغداد، بدون تاريه، ص185 وما بعدها.

أحمد منصور، باألدلة القرآنيّة سفينة نوح غواصة فضائيّة، طبعة 1436هـ - 015]م، ص3.
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كانت هذه الفتة يف مرص هي فتة الدولة الوسطى التي تلت األمرباطويّة القدمية 

الدولة القدمية، وقد كانت حضارة الدولة الوسطى حضارة كبرية. »أّما وقد تأكّدنا 

مام نعرفه من تاريخ هذه الحقبة، فإّن من املضحك دعم من يقول بأّن الطوفان 

هذا قد انهدمت به كّل املدنيّات إذ ذاك«]]].

هذا يعني أّن بوكاي قد سلك ثالث طرائق يف سبيل التأكيد عىل خطأ الرواية 

التوراتيّة، وهام:

موضع  يف  ووضعها  ببعض،  بعضها  التوراتيّة  النصوص  مقابلة  طريق  األّول: 

النّص من مضمون يفصح بهذا  النّص، ولكن ملا يقوم عليه  ليًّا لعنق  التناقض؛ ال 

التناقض الرصيح.

الثاين: طريق املعارف الحديثة التي تبنّي استحالة حدوث الطوفان يف تلك الفتة 

ما  بعكس  تأكيد-  -بكّل  تحكم  وإمّنا  التوراتيّة،  الرواية  بها  رصّحت  التي  الزمنيّة 

ذهبت إليه.

الثالث: طريق العقل الذي يؤكّد عىل أّن فتة كهذه شاع فيها عدد من املدنيّات 

والحضارة يف العامل -يف الوقت الذي تشري الرواية التوراتيّة إىل عامليّة الطوفان، ما 

يعني أنّه غطى األرض كلّها- فال شّك أنّها رواية خاطئة.

الحديثة،  واملعارف  النصوص،  مقابلة  الثالثة:  الطرائق  تضافرت  فقد  ثّم  ومن 

التوراتيّة، وما تضمنته من  الرواية  إليه  بيان خطأ ما ذهبت  العقل عىل  وطريق 

أحكام حول قضيّة الطوفان]]].

التأكيد عىل ما  بل إّن بوكاي اتخذ من هذا التضارب يف الروايات منطلًقا إىل 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص56].

]]]- وهناك من وضعها هذه الرواية التوراتيّة يف مقابلة مع األساطري القدمية والعلم الحديث بيصل إىل نتيجة مخالفة، أنظر: 

ليون أنيس ليون، الطوفان بني الكتاب املقّدس واألساطري والعلم الحديث، بريوت – لبنان، دار الثقافة، 001]م، ص7 وما بعدها. 

وانظر: إسامعيل مظهر، قصة الطوفان، القاهرة، مؤسسة هنداوي، 0]0]م، ص]63-6. 
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أسامه التالعب بالكتابات املقّدسة]]]؛ ألن الذي قاد إىل هذا التضارب هو البرش؛ ألّن 

الله تعاىل ال يأيت يف أيٍّ من كتبه السامويّة بتناقض حاشا لله تعاىل، فهو منزّه عن 

الخطأ والزلل والنسيان، وإمّنا تتأىت هذه األمور من البرش. وسوف نرى أنّه يرمي يف 

ذلك من طرف خفيٍّ ورمبا ظاهر إىل أّن القرآن ليس فيه مثل هذا التناقض؛ فدّل 

ذلك عىل مصدريّته اإللهيّة.

لقد نظر بوكاي للرواية القرآنيّة للطوفان عىل أنّها ُعولجت بطريقة مجملة مختلفة 

عن تلك الطريق التي متّت معالجة الرواية التوراتيّة من خاللها يف الكتاب املقّدس؛ 

لذا مل ترث أّي انتقادات من أّي نوع تجاهها، فالقرآن مل يرسد للطوفان قصة متتابعة]]]، 

وإمّنا عالج املوضوع يف أكرث من آية يف أكرث من سورة بهدف بيان العقاب األليم لقوم 

نوح؛ بحيث يكون هذا العقاب عظة وتحذيرًا للمسلمني من عدم االلتزام بالطاعة 

وتنفيذ أوامر الله تعاىل، فقضيّة الطوفان صورة من صور بيان مواقف األمم السابقة 

من أنبيائهم والجزاء األليم املتتّب عىل موقفهم الرافض تجاههم.

وهناك عدد من اآليات القرآنيّة التي تعرض لحادثة الطوفان، ومن اآليات ما 

نّص عىل ذكر كلمة الطوفان حقيقة، ومنها ما أشار إليها بالوصف، وهذه اآليات 

هي عىل النحو التايل]]]: 

 َفادَِع َل َوالضَّ وفَاَن َواْلََراَد َوالُْقمَّ رَْسلَْنا َعلَيِْهُم الطُّ
َ
فَأ تعاىل:  الله  يقول 

سورة األعراف، اآلية 133. 

 وفَاُن َخَذُهُم الطُّ
َ
لَْف َسَنٍة إِلَّ َخِْسنَي َعًما فَأ

َ
فَلَبَِث فِيِهْم أ أيًضا:  ويقول 

سورة العنكبوت، اآلية 14. 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص56].

]]]- يف حني عرض الكتاب املقّدس للرواية التوراتيّة بصورة متتابعة، انظر: سفر التكوين: من اإلصحاح السادس إىل اإلصحاح 

التاسع.

]3]- وهناك آيات أخرى منها أيًضا: سورة املؤمنون: 7]: 30، الفرقان: 37. الشعراء 117: ]]1، العنكبوت: 14-15، الصافات: 

75-]8، سورة غافر: 5، النجم: ]5، القمر: 9-17، نوح: 5]-7].
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ُهْم َكنُوا  بُوا بِآيَاتَِنا إِنَّ ِيَن َكذَّ ْغَرْقَنا الَّ
َ
ِيَن َمَعُه ِف الُْفلِْك َوأ نَيَْناهُ َوالَّ

َ
بُوهُ فَأ فََكذَّ

قَوًْما َعِمنَي سورة األعراف، اآلية 64.
بُوا  ِيَن َكذَّ ْغَرْقَنا الَّ

َ
َعُه ِف الُْفلِْك وََجَعلَْناُهْم َخَلئَِف َوأ يَْناهُ َوَمن مَّ بُوهُ َفَنجَّ فََكذَّ

بِآيَاتَِنا فَأنظر َكيَْف َكَن َعقَِبُة الُْمنَذرِيَن سورة يونس، اآلية 73.
قِيٌم سورة هود،  تِيهِ َعَذاٌب ُيْزِيهِ َوَيِحلُّ َعلَيْهِ َعَذاٌب مُّ

ْ
فََسوَْف َتْعلَُموَن َمن يَأ

اآلية 39.

ْهلََك إِلَّ 
َ
ْمُرنَا َوفَاَر الَّنُّوُر قُلَْنا اْحِْل فِيَها ِمن ّك َزوَْجنْيِ اثْننَْيِ َوأ

َ
ٰ إَِذا َجاَء أ َحتَّ

َمن َسَبَق َعلَيْهِ الَْقْوُل َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه إِلَّ قَلِيٌل سورة هود، اآلية 40.
ِ َمَْراَها َوُمرَْساَها إِنَّ َرّبِ لََغُفوٌر رَِّحيٌم سورة هود،  َوقَاَل اْرَكُبوا فِيَها بِْسِم اللَّ

اآلية 41.

َباِل َونَاَدٰى نُوٌح ابَْنُه َوَكَن ِف َمْعزٍِل يَا ُبَنَّ اْرَكب  َوِهَ َتْرِي بِِهْم ِف َمْوٍج َكْلِ
َع الَْكفِرِيَن سورة هود، اآلية ]4. َعَنا َوَل تَُكن مَّ مَّ

ِ إِلَّ َمن  ْمرِ اللَّ
َ
قَاَل َسآوِي إَِلٰ َجَبٍل َيْعِصُمِن ِمَن الَْماءِ قَاَل َل َعِصَم اْلَوَْم ِمْن أ
رَِّحَم وََحاَل بَيَْنُهَما الَْمْوُج فََكَن ِمَن الُْمْغَرقنَِي سورة هود، اآلية 43.

ْمُر َواْسَتوَْت 
َ
قْلِِع وَِغيَض الَْماُء َوقُِضَ اْل

َ
رُْض ابْلَِع َماَءِك َوَيا َسَماُء أ

َ
َوقِيَل يَا أ

الِِمنَي سورة هود، اآلية 44. َعَ اْلُودِّيِ َوقِيَل ُبْعًدا ّلِلَْقوِْم الظَّ
ْهلَُه ِمَن الَْكرِْب الَْعِظيِم سورة 

َ
يَْناهُ َوأ َونُوًحا إِذْ نَاَدٰى ِمن َقبُْل فَاْسَتَجبَْنا َلُ َفَنجَّ

األنبياء، اآلية 76.

 ْجَعِنَي
َ
ْغَرْقَناُهْم أ

َ
ُهْم َكنُوا قَوَْم َسوٍْء فَأ بُوا بِآيَاتَِنا إِنَّ ِيَن َكذَّ نَاهُ ِمَن الَْقوِْم الَّ َونََصْ

سورة األنبياء، اآلية 77.

فاآليات السابقة تصف الطوفان يف أكرث من سورة من سور القرآن الكريم، وهي 

يف التحليل األخري تشري إىل أمرين: األّول: قدرة الله تعاىل املطلقة التي ال حدود لها، 
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وهذا ما أكّدته اآليات فيام أصدره الله تعاىل للسامء واألرض من أوامر يف طريق 

نشأة الطوفان وتكوينه. والثاين: عقاب الله تعاىل الشديد للمخالفني، فكام أّن هناك 

ثوابًا ونعياًم مقياًم للمطيع، فكذلك هناك عذاب أليم للعايص، ويعّد الطوفان عذابًا 

ألياًم يف الدنيا بخالف العذاب املقيم يف اآلخرة لهؤالء املخالفني.

وميكن القول إّن بوكاي يتمّسك مببدأ رئيس أو فكرة رئيسة بنى عليها االختالفات 

بني الرواية القرآنيّة والرواية التوراتيّة، وهو مبدأ أو فكرة عامليّة الطوفان من عدمه، 

املوضوع  دراسة  إىل  قادته  التي  األفكار  لكّل  الرئيس  املحور  كانت  الفكرة  فهذه 

الذي كانت تشري  الوقت  أنّه يف  إليها؛ حيث يؤكّد عىل  انتهى  التي  وإىل األحكام 

فيه الرواية التوراتيّة إىل عامليّة الطوفان، فإنّه يؤكد يف الوقت ذاته عىل محلّيّته يف 

الرواية القرآنيّة]]].

فبوكاي ظّل يستدّل عىل أّن التوراة وإن كانت تتحّدث عن طوفان عاملّي ملعاقبة 

البرشيّة التي كفرت كلّها إاّل القليل مّمن آمن، فإّن القرآن عىل العكس من ذلك، 

يتضّمن  ال  القرآن  أّن  خاّصة  محّددة]]]،  العقوبة عىل مجموعات  ينزل  إنّه  حيث 

إشارة واضحة عن عامليّة الطوفان]]]. ومن جانبنا ميكننا التأكيد عىل املنابع واملصادر 

التي استقى منها رأيه هذا، وهي منابع قرآنيّة كام يبدو للناظر، من ذلك قول الله 

َخاهُ َهاُروَن َوزِيًرا َفُقلَْنا اذَْهَبا إَِل 
َ
تعاىل: َولََقْد آتَيَْنا ُموَس الِْكَتاَب وََجَعلَْنا َمَعُه أ

ْغَرْقَناُهْم 
َ
أ الرُُّسَل  بُوا  َكذَّ ا  َّمَّ ل نُوٍح  َوقَوَْم  تَْدِمرًيا  ْرنَاُهْم  فََدمَّ بِآيَاتَِنا  بُوا  َكذَّ ِيَن  الَّ الَْقوِْم 

الرَّّسِ  ْصَحاَب 
َ
َوأ َوَثُموَد  ِلًما وََعًدا 

َ
أ َعَذابًا  الِِمنَي  لِلظَّ ْعَتْدنَا 

َ
َوأ آيًَة  لِلنَّاِس  وََجَعلَْناُهْم 

الفرقان،  سورة   تَتْبرًِيا نَا  ْ َتبَّ َوُك  ْمَثاَل 
َ
ال َلُ  بَْنا  َضَ َوُك  َكثرًِيا  َذلَِك  َبنْيَ  َوقُُرونًا 

اآليات 39-35. 

]1]- ومييل إىل هذا الرأي بعض الدارسني املعارصين، انظر:

جمعية التجديد الثقافيّة االجتامعيّة مؤلف، طوفان نوح بني الحقيقة واألوهام، البحرين، سلسلة عندما نطق الرساة، الطبعة 

األوىل، 005]م، ص98 وما بعدها. 

]]]- انظر: جمعيّة التجديد الثقافيّة االجتامعيّة مؤلف، طوفان نوح بني الحقيقة واألوهام، ص99، 105. 

]3]- منصور عبد الحكيم، طوفان نوح عليه السالم يف القرآن الكريم واألساطري القدمية، دمشق – القاهرة، دار الكتاب العريّب، 

ص135.
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اْعُبُدواْ  قَوِْم  يَا  َفَقاَل  قَوِْمهِ  إَِل  نُوًحا  رَْسلَْنا 
َ
أ لََقْد  تعاىل:  الله  قول  ذلك  ومن 

ِمن  الَْمُل  قَاَل  َعِظيٍم  يَْوٍم  َعَذاَب  َعلَيُْكْم  َخاُف 
َ
أ  َ إِّنِ َغرْيُهُ  إَِلٍ  ّمِْن  لَُكم  َما   َ اللَّ

رَّّبِ  ّمِن  َولَِكّنِ رَُسوٌل  لَيَْس ِب َضللٌَة  قَوِْم  يَا  قَاَل  بنٍِي  مُّ لََنَاَك ِف َضلٍل  إِنَّا  قَوِْمهِ 
وََعِجبُْتْم 

َ
ِ َما َل َتْعلَُموَن أ ْعلَُم ِمَن اللَّ

َ
نَصُح لَُكْم َوأ

َ
بَّلُِغُكْم رَِسالِت َرّبِ َوأ

ُ
الَْعالَِمنَي أ

ّبُِكْم َعَ رَُجٍل ّمِنُكْم ِلُنِذَرُكْم َوِلَتَُّقواْ َولََعلَُّكْم تُرَْحُوَن  ن َجاَءُكْم ذِْكٌر ّمِن رَّ
َ
أ

ُهْم َكنُواْ قَوًْما  بُواْ بِآيَاتَِنا إِنَّ ِيَن َكذَّ ْغَرْقَنا الَّ
َ
ِيَن َمَعُه ِف الُْفلِْك َوأ َنيَْناهُ َوالَّ

َ
بُوهُ فَأ فََكذَّ

َعِمنيَ سورة األعراف، اآليات 64-59. 
العقاب هنا وقع عىل  بأّن  بالفعل  أنّها توحي  النصوص يجد  واملتأّمل يف هذه 

جامعة محدودة هي قوم سيّدنا نوح]]]، مام يوحي بأّن الطوفان هنا ليس عامليًّا وإمنّا 

ا بقوم سيّدنا  ، مبعنى أنّه ليس املقصود به أنّه عّم األرض كلّها، وإمّنا كان خاصًّ هو محيّلّ

نوح عليه السالم. وهذا هو الرأي الذي تحّمس له بوكاي وآمن به وحشد من أجله 

ا بقوم  اآليات القرآنيّة التي تدّل عليه. وبناء عىل هذا الرأي فإّن العقاب كان خاصًّ

سيّدنا نوح، ومن ألوان هذا العقاب يف الدنيا الطوفان. ويؤكّد بوكاي هذا املعنى قائاًل: 

»يربز القرآن أن ّكارثة الطوفان كانت عقابًا أُعّد بخاّصة لقوم نوح، وهذا يعّد املخالفة 

األساسيّة األوىل بني الروايتني«]]]، أي الرواية القرآنيّة والرواية التوراتيّة.

وأنا أميل بدوري إىل ما انتهى إليه بوكاي من محلّيّة الطوفان ال عامليّته، وذلك 

انطالقًا من ركيزتني: الركيزة الدينيّة والركيزة العقليّة، فهاتان الركيزتان هام املعّول 

عليهام يف الحكم عىل القضايا، وإن كّنا نعطي دوًما وأبًدا األولويّة واألّوليّة لألوىل؛ 

إذ ما دام هناك نّص فال يلغي العقل النّص مطلًقا، ومن واقع إمياننا بالله تعاىل 

وبكّل التعاليم والنصوص الربّانيّة، فإنّنا نؤكد عىل أّن قضيّة الطوفان حادثة مؤكّدة 

موضع  هي  محلّيًّا  أم  عامليًّا  أكان  سواء  الخالف  أّن  إاّل  الكريم،  القرآن  بنصوص 

الخالف يف رأيي، واألخذ بأيٍّ من الرأيني دون اآلخر ال يؤثّر يف عقيدة املؤمن سلبًا 

أو إيجابًا.

]1]- أنظر: جمعيّة التجديد الثقافيّة االجتامعيّة مؤلف، طوفان نوح بني الحقيقة واألوهام، ص101-]10. 

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص57].
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وميكن القول إّن القائلني بعامليّة الطوفان يرتكزون إىل بعض اآليات كقول الله 

تعاىل:

ْمٍر 
َ
رَْض ُعُيونًا فَاْلََق الَْماء َعَ أ

َ
ْرنَا ال نَْهِمٍر َوفَجَّ َماء بَِماء مُّ بَْواَب السَّ

َ
َفَفَتْحَنا أ

قَْد قُِدَر سورة القمر، اآليتان 11-]1.
وََجَعلَْنا  الَْعِظيِم  الَْكرِْب  ِمَن  ْهلَُه 

َ
َوأ َوَنَّيَْناهُ  الُْمِجيُبوَن  فَلَنِْعَم  نُوٌح  نَاَدانَا  َولََقْد 
ُذّرِيََّتُه ُهْم اْلَاقنَِي سورة الصافات، اآليات 77-75.

يُِضلُّوا  تََذرُْهْم  إِن  إِنََّك  َديَّاًرا  الَْكفِرِيَن  ِمَن  رِْض 
َ
تََذْر َعَ ال رَّّبِ ل  نُوٌح  َوقَاَل 

اًرا سورة نوح، اآليتان 6]-7]. وا إِلَّ فَاِجًرا َكفَّ ِعَباَدَك َول يَِلُ
يستنتج القائلون بعامليّة الطوفان من اآلية األوىل أّن السامء هنا هي كّل السامء 

وليست تلك التي متطر عىل جزء من األرض فقط وأّن األرض هنا عموم األرض ال 

األرض التي يعيش عليها قوم سيّدنا نوح]]]. أّما اآلية الثانية فيستنتجون منها أّن 

الذّريّة التي سبقت سيّدنا نوح هلكت جراء الطوفان، وأّن نوًحا هو أبو البرّشية 

التأّمل  عند  لكن  ذلك.  بعد  كلّه  الكون  وعّمرت  الطوفان  من  نجت  التي  الثانية 

كانوا  وإذا  األرض؛  عموم  وإغراقه  الطوفان  عامليّة  إىل  يشري  ما  نجد  ال  اآليتني  يف 

إليه،  قد استندوا إىل كلمة السامء وكلمة األرض، فهذا ليس دلياًل عىل ما ذهبوا 

فالسامء يف اللغة قد تطلق عىل الجزء الذي يعلو مكانًا محّدًدا، وكذلك األرض قد 

تطلق عىل جزء محّدٍد منها، وهذا ما ميكن أن نفهمه من اآليتني، فليس هناك دليل 

واضح فيهام عىل عامليّة الطوفان.

جاء  ما  عىل  اعتامدهم  هو  الطوفان  بعموميّة  القائلني  ألجأ  الذي  أّن  ويبدو 

يف الرواية التوراتيّة التي تذهب إىل اعتامد رواية الطوفان العاملّي]]]. ونحن لسنا 

مجربين عىل ما تقول به هذه الراواية؛ فنحن نعلم -وقد تأكّد ذلك من أكرث من 

]1]- أنظر يف ذلك: ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، تفسري سورة القمر، اآلية 11-]1؛ النعامين، تفسري اللباب، تفسري سورة القمر، 

اآلية 11-]1؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، تفسري سورة القمر، اآلية 11-]1.

]]]- أنظر: القرطبّي، الجامع ألحكام القرآن، بريوت - لبنان، دار إحياء التاث العريب، 1405هـ - 1985م، ج9، ص]3. 
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مصدر- أّن الروايات التوراتيّة أصابتها الكثري من التدّخالت البرشيّة، لكن من املهّم 

أن نعرف أن املسلمني، قد اختلفوا أيًضا حول هذا املوضوع، بني من اعتربه محلّيًّا 

ا بقوم نوح، ومن رأى يف اآليات أنّها تدلُّ عىل عامليّته، وكّل من الطّرفني قّدم  خاصًّ

تفسريه لآليات القرآنيّة وحججه مبا يتناسب مع الّرأي الّذي ذهب إليه، وإن كان 

الّرأي الغالب بينهم هو أّن الطّوفان كان شاماًل لألرض جميعها]]].

ومن أصحاب هذا الرأي الّشيخ محّمد عبده الذي يقول: »وأّما مسألة عموم 

طبقات  الّنظر يف  وأهل  األديان  أهل  بني  نزاٍع  موضوع  فهي  نفسها،  يف  الطّوفان 

األرض، وموضوع خالٍف بني مؤرِّخي األمم. أّما أهل الكتاب وعلامء األّمة اإلسالميّة، 

ا لكّل األرض، ووافقهم عىل ذلك كثري من أهل الّنظر.  فعىل أّن الطّوفان كان عامًّ

رة يف أعايل الجبال، ألّن  واحتّجوا عىل رأيهم بوجود بعض األصداف واألسامك املتحجِّ

هذه األشياء ماّم ال تتكّون إاّل يف البحر، فظهورها يف رؤوس الجبال دليل عىل أّن 
املاء صعد إليها مرًّة من املرّات، ولن يكون ذلك حتّى يكون قد عّم األرض«]]]

وهذا ما ذهب إليه السيّد الطباطبايّئ: »الحّق أنَّ ظاهر القرآن الكريم -ظهوًرا 

ا لألرض، وأنَّ من كان عليها من البرش أغرقوا جميًعا،  ال ينكر- أنَّ الطوفان كان عامًّ

ة قطعيَّة ترصفها عن هذا الظّهور«]]]. ومل يقم لهذا الحني حجَّ

ويف تفسري »التّحرير والتّنوير« البن عاشور: »ويِف زمِن نُوٍح وقع الطُّوفاُن عىل 

جِميعِ اأْلرِْض«]]].

ذكر  ما  الطّوفان،  عموم  عىل  تعاىل  كالمه  من  واهد  »الشَّ من  أنَّ  أيًضا  وذُكِر 

لو كان  أنّه  الواضح  اثنني. ومن  بأن يحمل من كّل زوجني  األمر  يف موضعني من 

الّنسل  إمكان تداوم  باملنطقة... مل تكن حاجة إىل ذلك، نظرًا إىل  ا  الطّوفان خاصًّ

]1]- أنظر: سوسن غربيس، طوفان نوح.. عاملّي أم محيّل؟! منشور عىل موقع بيّنات بتاريخ 17/ ]1/ 015]م.

]]]- محّمد عبده، فتاوى اإلمام محّمد عبده، القاهرة، دار الكتب والوثائق القوميّة، 017]م، ج1، 397. 

]3]- امليزان يف تفسري القرآن، ج 10، ص66].

]4]- الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، تونس، دار سحنون، 1983م، ج ]1، ص5]1.
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بسائر أفراد الّنوع املنبثّة يف أقطار األرض حينذاك«]]].

ببقايا  املتعلِّقة  الحديثة،  العلميّة  االكتشافات  بعض  الّرأي  هذا  عىل  وأكّدت 

حيوانيّة عرث عليها علامء الجيولوجيا يف أعاىل الجبال التي استندوا إليها يف القول 

بعموميّة الطوفان]]].

الطوفان ووقوعه يف منطقة محدودة  النصوص محلّيّة  أّن بوكاي فهم من  إاّل 

من األرض هي أرض سيّدنا نوح عليه السالم، حتى أنّه وقف عىل آية: َفَفَتْحَنا 

 قُِدَر قَْد  ْمٍر 
َ
أ َعَ  الَْماء  فَاْلََق  ُعُيونًا  رَْض 

َ
ال ْرنَا  َوفَجَّ نَْهِمٍر  مُّ بَِماء  َماء  السَّ بَْواَب 

َ
أ

سورة القمر، اآليتان 11-]1 التي استدّل بها القائلون بعامليّة الطوفان عىل عكس 

ما ذهبوا إليه.

هذا يعني أنّه يرى سامء محّددة وأرًضا محّددة، كأن تكون السامء هي تلك 

التي تظلّل بلدة سيّدنا نوح، وكأّن تكون األرض هي أرض قوم سيّدنا نوح، خاّصة 

أنّه ال مانع من ذلك يف ضوء سياق النّص القرآيّن. واإليجاز بالحذف نجده يف عدد 

َسفِيَنٍة  ُكَّ  ُخُذ 
ْ
يَأ َملٌِك  َوَراَءُهْم  َوَكَن  تعاىل:  الله  قول  منها  القرآنيّة،  اآليات  من 

َغْصًبا )سورة الكهف، اآلية 79( فامللك ليس أّي ملك، ولكّنه ملك ظامل، فهو يقصد 
بامللك امللك الظامل، والسفينة ليست أّي سفينة، وإمّنا سفينة صالحة؛ إذ لو كانت 

معيبة ملا أخذها، فهو يقصد بالسفينة السفينة الصالحة. 

وهذا كلّه نوع من اإليجاز بالحذف الذي يقود إليه سياق اآليات، فام املانع من 

أن تكون آية الطوفان هنا من موارد اإليجاز بالحذف -وهو األقرب- بحيث تقود 

إىل التدليل عىل محلّيّة الطوفان.

محلّيّة  فرضيّة  لدينا  تقّوي  رمبا  أنّها  نجد  القرآنيّة  اآليات  إىل  بالنظر  لكن 

ْغَرْقَناُهْم 
َ
أ الرُُّسَل  بُوا  َكذَّ ا  َّمَّ ل نُوٍح  َوقَوَْم  تعاىل:  الله  قول  ذلك  من  الطوفان، 

ِلًما، فالعقاب هنا محّدد لقوم 
َ
الِِمنَي َعَذابًا أ ْعَتْدنَا لِلظَّ

َ
وََجَعلَْناُهْم لِلنَّاِس آيًَة َوأ

]1]- الطاهر ابن عاشور، مرجع سابق.

]]]- عبد الوهاب النجار، قصص األنبياء، دمشق، بريوت، دار ابن كثري، الطبعة الرابعة، ]]14هـ - ]00]، ص]13.
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نوح فقط، دون أن يشري من قريب أو بعيد إىل ما يفيد العموميّة. 

بُوِن فَاْفَتْح بَيِْن َوَبيَْنُهْم َفتًْحا  كذلك يف قول الله تعاىل: قَاَل َرّبِ إِنَّ قَْوِم َكذَّ

ْغَرْقَنا َبْعُد 
َ
َعُه ِف الُْفلِْك الَْمْشُحوِن ُثمَّ أ نَيَْناهُ َوَمن مَّ

َ
ِع ِمَن الُْمْؤِمننَِي فَأ َوَنِِّن َوَمن مَّ

اْلَاقنَِي )سورة الشعراء، اآليات 117-0]1( نجد العقاب محّدًدا بقوم سيّدنا نوح 
العقاب.  يستحّقون  من  إذن  وهم  غريهم،  دون  كّذبوا  الذين  فهم  غريهم،  دون 

وليس يف اآلية ما يشري إىل مسألة عموميّة الطوفان أو عامليّته. كام أنّه يف سورة 

األعراف من اآلية 59 إىل اآلية 93 نجد تذكري الله تعاىل بالعقوبات التي نزلت بقوم 

نوح وعاد ومثود ولوط ومديَن، فتذكر كّل قوم بعقابهم نتيجة عدم امتثالهم أوامر 

الله تعاىل ولرفضهم االستجابة لدعوة الرسل.

وبالنظر إىل آيات )سورة هود، 36-48( ال نجد فيها ما يشري إىل مسألة عامليّة 

الطوفان وعموميّته لكّل أجزاء األرض، وإمّنا تتحّدث اآليات عن موقف قوم سيّدنا 

ينج معه  بالغرق ومل  لهم  تعاىل  الله  ثّم عقاب  نوح من دعوته وسخريتهم منه، 

إاّل املؤمنون، ثّم أمر الله تعاىل لألرض والسامء بالكّف عن اإلمداد باملاء، وينتهي 

املقطع بحوار سيّدنا نوح لربه ورجائه بنجاة ابنه، فكان الرّد بالرفض. فهذه كلّها 

السامء  أرض مخصوصة تحت جزء من  أحداث مخصوصة يف  تدّل عىل  سياقات 

مخصوص.

وبالتأّمل يف آيات القرآن الكريم نجد أّن هناك بعض اآليات التي ذُكرت فيها 

كلمة األرض وليس املقصود منها عموم األرض، وإمّنا املقصود منها خصوص األرض 

أي أرض مخّصصة ومحّددة بعينها، يقول الله تعاىل: 

رِْض ِلُْخرُِجوَك ِمنَْها ِإَوًذا لَّ يَلَْبُثوَن ِخلفََك إِلَّ 
َ
ونََك ِمَن ال ِإَون َكُدواْ لََيْسَتفِزُّ

قَلِيًل سورة اإلرساء، اآلية 76. واملقصود باألرض هنا جزء منها، وهي هنا يف اآلية 
تعني أرض مّكة.

َعُه َجِيًعا سورة اإلرساء، اآلية  ْغَرْقَناهُ َوَمن مَّ
َ
رِْض فَأ

َ
ن يَْسَتفِزَُّهم ّمَِن ال

َ
َراَد أ

َ
فَأ

103 واملقصود باألرض هنا أيًضا جزء من األرض، وهي هنا تعني أرض مرص.
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رَْض فَإَِذا َجاَء وَْعُد الِخَرةِ ِجئَْنا بُِكْم 
َ
ائِيَل اْسُكُنواْ ال َوقُلَْنا ِمن َبْعِدهِ ِلَِن إِْسَ

لَفِيًفا سورة اإلرساء، اآلية 104. 
 اْلَاكِِمنَي َخرْيُ  َوُهَو  ِل   ُ ْو َيُْكَم اللَّ

َ
أ ِب 

َ
أ ِل  َذَن 

ْ
يَأ  ٰ رَْض َحتَّ

َ
اْل بَْرَح 

َ
أ فَلَْن 

سورة يوسف، اآلية 80.

هذا يقودنا إىل يشء من األهّميّة مبكان وهو أّن كلمة األرض ال تأيت دامئًا مبعنى 

كّل األرض وإمّنا تأيت أحيانًا مبعنى أرض مخصوصه محّددة يقّر بها السياق الذي 

تدور اآلية حوله. 

والرواية  التوراتيّة  الرواية  بني  كبريًا  اختالفًا  هناك  أّن  يرى  بوكاي  كان  وإذا 

القرآنيّة]]] خاّصة يف القول بعامليّة الطوفان كام قالت التوراة أو مبحلّيّته كام توحي 

النصوص القرآنيّة، فإنّه من جهة أخرى، فقد وقف عىل عدد آخر من االختالفات 

-إضافة  السفينة  يف  معه  نوًحا حمل  أّن  يذكر  القرآن  أّن  ذلك  من  الروايتني،  بني 

ألرسته باستثناء ولده الذي كفر بدعوته- من كّل زوجني اثنني والذين آمنوا معه 

وهم قلّة، يف حني يرى بوكاي أّن التوراة تأيت عىل ذكر هؤالء اآلخرين الذين ركبوا 

يف السفينة، وتربز عنده ثالث روايات عن محتوى السفينة: 

ـ حسب الرواية الكهنوتيّة: نوح وأهله دومنا استثناء وزوج من كّل نوع.

وبني  جهة  من  والطيور  الطاهرة  الحيوانات  بني  اليهوديّة  الرواية  فرّقت  ـ 

الحيوانات النجسة، وذكرت أّن السفينة حملت من األوائل سبعة من كّل نوع من 

ذكر وأنثى وزوًجا واحًدا من األخريات.

ـ وحسب آية يهويّة معدلة يف سفر التكوين 7، 8 حملت زوًجا من كّل نوع 

طاهر أو نجس]]]. 

حتّى أّن من ضمن االختالفات أّن الجبل الذي استقرّت عليه سفينة نوح هو 

]1]- أنظر: طوفان نوح، مرجع سابق، ص54.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص57]-58].
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أّن الجودّي هو  أنّه جبل الجودّي]]]، مؤكًّدا عىل  القرآن  جبل آرارات، بينام يذكر 

ذروة جبل أرارات، لكّنه يستدرك ذلك مشريًا إىل قضيّة مهّمة قائاًل: »ولكن ال يشء 

يثبت أّن الناس مل ميارسوا تغيريات يف األسامء لتوافق الروايتني. ويؤكّد ذلك ر. بالشري 

الذي يرى أّن هناك سلسلة جبال لها اسم جودي يف العربيّة، وميكن أن تكون هذه 

املوافقة يف األسامء من صناعة الناس«]]]. 

إاّل أّن هذا مل مينع بوكاي من التأكيد عىل االختالفات الجوهريّة بني الروايتني: 

ال  بعضها  بأّن  آخر  جانب  من  يعتف  أنّه  إاّل  التوراتيّة،  والرواية  القرآنيّة  الرواية 

يخضع للنقد لعدم توفر املعطيات املوضوعيّة، خاّصة يف الحكم عىل الرواية األخرية، 

لكّنه يؤكد عىل أّن االجتهاد يف تحقيق أخبار الكتب املقّدسة مبساعدة املعطيات 

األكيدة يقود إىل الجزم بأّن عدم مطابقة الرواية التوراتيّة يف تحديد وقت الطوفان 

ا، بينام تثبت الرواية  ومّدة استمراره ملا حّصلته املعارف الحديثة واضح وضوًحا تامًّ

القرآنيّة باملقابل براءًة من كّل عنرص يبتعث االنتقاد املوضوعّي. وهل استحدث 

الناس بني عرصي رواية التوراة ورواية القرآن معلومات توضح مثل هذا الحادث؟ 

ال شّك أن الجواب هو النفي؛ ألّن الوثيقة الوحيدة التي كانت بني يدي الناس ما 

بني العهد القديم حتى ظهور القرآن عن هذا التاريخ كانت هي التوراة بالذات«]]]. 

 

]1]- انظر: عبد الوهاب النجار، قصص األنبياء، القاهرة، مكتبة دار التاث، الكبعة األوىل، 1985م، ص48.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص58].

]3]- م.ن، ص58].
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الفصل الثاين 

خروج موىس والدالئل التاريخّية

من املعلوم أّن سيّدنا موىس ظّل يف مرص عمرًا؛ حيث نشأ فيها حتى بلغ مبلغ 

الشباب، ونحن نذكر جيًّدا قّصته مع أّمه التي ألقته يف اليّم رضيًعا خوفًا عليه من 

التي  النبوءة  يُولد خوفًا من  كّل طفل ذكر  يقتل  كان  إّن فرعون  القتل]]]؛ حيث 

كان تقول إّن هالكه عىل يد أحد أبناء هذا الجيل ممن يقطنون مرص]]]، وعندما 

ألقته أمه يف اليّم صار الصندوق الذي فيه يتهادى حتّى وصل يف نهاية املطاف إىل 

آل فرعون، فأشارت عليه زوجته بأن يتّخذه ولًدا، فوافق، ثّم ترىّب موىس يف بيت 

أهل  منه  ينال  أن  إىل مدين مخافة  منها هاربًا  فّر  ثّم  فرعون حتى صار شابًا]]]، 

القتيل الذي وكزه موىس فقىض عليه، ويف مدين تزّوج وأنجب وعاش سنني فيها، ثّم 

قّرر العودة إىل مرص مرّة أخرى]]]، خاّصة وقد بعثه الله تعاىل بالنبّوة، فكان ما كان 

من معارضة فرعون ومجاهرته له ورسالته العداوة والبغضاء، وانتهى األمر بخروج 

موىس إىل كنعان بعد أن أغرق الله تعاىل فرعون يف اليّم وجعله للناس آية.

وقّصة سيّدنا موىس منذ نشأته وحتّى خروجه من مرص ودعوته شغلت عدًدا 

من السور القرآنيّة التي احتّفت بالقّصة ملا فيها من معاين التذكري بقصص الرسل 

واألمم السابقة، ومبا تنطوي عليه من تحذير لالحقني. واختلفت مساحة القّصة يف 

كّل سورة منهّن طواًل وقرًصا حسب السياق ومدلوالته. كام ذكَرَت يف هذه القصة 

يف مواضعها املختلفة يف القرآن أسامًء كفرعون وهامان وقارون والسامري وغريهم 

]1]- أنظر: حسن سليامن، قصص األنبياء، القاهرة، الطبعة األوىل، 013]م، ص95.

]]]- أنظر: حسن أيوب، قصص األنبياء، قصص الصفوة املمتازة أنبياء الله ورسله، القاهرة، دار التوزيع والنرش اإلسالميّة، الطبعة 

األوىل، 1418هـ - 1997م، ص148.

]3]- أنظر: محّمد متويل الشعراوي، قصص األنبياء، القاهرة، دار القدس، الطبعة األوىل، 6]14هـ - 006]م، ص57].

]4]- أنظر: محّمد متويل الشعراوي، قصص األنبياء، ص60]-65].
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من الشخصيّات. وقد قارن بوكاي هذا املحتوى القرآيّن يف روايته عن قّصة سيّدنا 

التوراتيّة يف  الرواية  مه  تقدِّ الذي  املحتوى  مع  الخروج  قضيّة  من  فيها  مبا  موىس 

املوضوع ذاته.

ويرى بوكاي أنّه بخروج موىس وقومه من مرص وهو الخطوة األوىل الستقراره يف 

أرض كنعان ندنو من حادث ذي أهّميّة أساسيّة، حادث يسمه بأنّه تاريخّي أكيد 

يندرج يف سياق معروف رغم االحتجاجات التي قد تظهر من هنا أو هناك، ومتيل 

إىل أن تضفي عليها صفة أسطوريّة]]]. وال شّك أنّه يقصد بذلك حادثة فرعون موىس 

وما حولها من اكتشافات علميّة يف املعارف الحديثة. 

وقد اعتمد بوكاي يف الرواية التوراتيّة عىل سفر الخروج يف العهد القديم -إضافة 

إىل قّصة السري يف الصحراء بعد الخروج من مرص، وامليثاق الذي وثّقه الله تعاىل يف 

جبل سيناء- باعتباره الكتاب الثاين من األسفار الخمسة والتوراة]]]. 

إّن دراسة الرواية التوراتيّة والرواية القرآنيّة متثّل عند بوكاي نفًعا من نوع ما، 

التفاصيل. لكّنه مع  أنّهام يّتفقان يف األساس، ويختلفان يف بعض  أنّه يرى  خاّصة 

هذا يؤكّد أنّه يستند إىل الرواية التوراتيّة -إضافة إىل الرواية القرآنيّة بالطبع- خالفًا 

ملا ظهر لنا من قبل يف موقفه من الرواية التوراتيّة يف عدد من القضايا التي سبق 

الفرعونني  أو  فرعون  تحديد هويّة  إىل طريق  عنده  ألنّها تسوق  دراستها؛ وذلك 

املقصودين عىل حّد تعبريه. »ويأيت القرآن يف هذه الفرضيّة عند منطلق الرحيل 

التورايتّ ناقاًل خربًا مكّماًل، وتنضّم إىل هذين املصدرين املقّدسني معطيات حديثة 

من التاريخ املرصّي؛ بحيث نصل من مواجهة القرآن والتوراة ومعارف زمننا إىل أن 

نركّز ظهور الكتابات املقّدسة يف سياق تاريخّي«]]]. نفهم من هذا أّن بوكاي يعتمد 

املعارف  ومعطيات  القرآن  إىل  مضافًا  التوراة  عىل  سياق مرشوعه  يف  مرّة  وألّول 

الحديثة يف محاولة الوصول إىل حقيقة تاريخيّة تتعلّق بهويّة فرعون موىس. وهذه 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص59].

]]]- انظر: سفر الخروج، اإلصحاح 13، 14.

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص59].
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من املرّات النادرة التي يعتمد فيها بوكاي عىل التوراة يف محاولة الوصول إىل معرفة 

قضيّة ما؛ إذ كان عىل الدوام ال يقيم للرواية التوراتيّة وزنًا؛ خاّصة وأنّه كان ينظر 

إليها عىل الدوام عىل أنّها رواية تتعارض مع معطيات العلم الحديث.

وعند املقارنة بني الروايتني مييل بوكاي إىل إظهار نوع من التشابه الكبري بينهام، 

حتّى يف أّدق التفاصيل، سواء أكان يف نشأة سيّدنا موىس، أو يف دعوته لفرعون، أو 

يف انتقاله من مرص إىل مديَن، أو حتى قضيّة الخروج الكبري من مرص، فضاًل عاّم 

بني هذا وذاك من مشاركة هارون له يف الدعوة، وذهابهام إىل فرعون سويًّا، وما 

أبداه موىس أمامه من معجزات بغية التصديق واإلميان برسالته، لكّنه رفض، فكان 

الجزاء من الله تعاىل مجموعة من االبتالءات؛ حيث بّدل أنهار املاء إىل دم، وسلّط 

الله عليهم الضفادع والدم والجراد والقّمل، ومع ذلك مل يؤمن فرعون حتّى غرق 

يف اليم]]].

 لكن يف سفر الخروج نجد أّن عدد من فّر من بني إرسائيل بلغ ستمئة ألف 

رجل، دون حساب عائالتهم]]]. يف الوقت الذي تخرب فيه التوراة أّن فرعون جّهز 

جيشه وقادته، واختار من عرباته ستمئة عربة فقط من أفضل عربات مرص محّملة 

بالجنود، ثّم انطلق تجاه بني إرسائيل، رافًعا يده إىل أعىل]]]. فكيف يستقيم وجود 

إرسائيل  بني  رجال  عدد  التوراة  فيها  تذكر  الذي  الوقت  يف  فقط  عربة  ستمئة 

بستمئة ألف دون عائالتهم، فلو كان لكّل عائلة يف املتوسط 5 أفراد، فهذا يعني 

أنّنا أمام ثالثة ماليني من أبناء بني إرسائيل، فكيف لهذا العدد الضخم أن يتعامل 

معه فرعون بستمئة عربة محّملة بالجنود، فلو كان يف كّل عربة عرشة من الجنود 

لكان عدد الجنود ستة آالف، وهذا عدد ضئيل، فإّما أن يكون عدد بني إرسائيل 

مبالًغا فيه، وهذا ما أميل إليه، أو أن يكون عدد الجنود فيه تهاون من قبل الرواي.

وعىل أّي حال فإّن التوراة تستكمل رسد القّصة بوصول بني إرسائيل إىل الشاطئ، 

]1]- سفر الخروج، ]1/ 37.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص59].

]3]- سفر الخروج، 14/ 6 - 8.
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فام كان من موىس إاّل أن رفع عصاه إىل أن انفلق البحر أمامه، فأخذ الناس يسريون 

عليه بأقدامهم، فتبعهم فرعون وجنوده وعدته وعداته وعرباته متعّقبني خطاهم 

وسط البحر]]]. وأثناء ذلك طام البحر وغرق فرعون بجنوده وعرباته عندما دخلوا 

وراءه، ومل يبق منهم واحد]]]. 

ومن ثّم فإّن من املالمح الرئيسة هنا والتي ميكن استنتاجها من هذه الرواية 

التوراتيّة حول سفر الخروج أّن فرعون كان قائد املالحقني لبني إرسائيل، وأنّه مات 

غرقًا يف اليم، وهذا ما تؤكده هذه الرواية الوراتيّة حني ذكرت ومل يبق منهم أحد. 

أّما الرواية القرآنيّة لنشأة سيّدنا موىس يف مرص، ثّم خروجه منها، فقد ذكرت يف 

عدد من اآليات القرآنيّة، منها قول الله تعاىل]]]: 

لْقِيهِ ِف اْلَّمِ َوَل َتَاِف َوَل 
َ
رِْضعِيهِ فَإَِذا ِخْفِت َعلَيْهِ فَأ

َ
ْن أ

َ
ّمِ ُموَسٰ أ

ُ
وَْحيَْنا إَِلٰ أ

َ
َوأ

َتَْزِن إِنَّا َرادُّوهُ إَِلِْك وََجاِعلُوهُ ِمَن الُْمرَْسلنَِي سورة القصص، اآلية 7.
َنتْلُو َعلَيَْك ِمْن َنَبإِ ُموَس َوفِرَْعْوَن بِاْلَّقِ لَِقْوٍم يُْؤِمُنوَن سورة القصص، اآلية 3. 

ْسِ بِعَِبادِي فَاْضِْب لَُهْم َطرِيًقا سورة طه، اآلية 77. 
َ
ْن أ

َ
وَْحيَْنا إَِل ُموَس أ

َ
َولََقْد أ

لَْم يَعِْدُكْم سورة طه، اآلية 86. 
َ
ِسًفا قَاَل يَاقَوِْم أ

َ
فَرََجَع ُموَس إَِل قَوِْمهِ َغْضَباَن أ

التي  الكريم  القرآن  آيات  من  كثري  من  قلياًل  متثّل  التي  اآليات  بعض  وهذه 

تتحّدث عن سيّدنا موىس وبني إرسائيل، وهي اآليات املوزّعة عىل كثري من السور 

القرآنيّة بصورة تدعو للعجب، بيد أّن هذا العجب ما يلبث عن يزول إذا علمنا أّن 

الله تعاىل جعل لنا يف قصصهم عربة وآية. ولكن ما سرنكّز عليه هنا إمنا هو اآليات 

]1]- سفر الخروج، 14/ 3].

]]]- م.ن، 14/ 8]-9].

]3]- ومنها: طه،  88طه،  91األنبياء،  48الحج،  44املؤمنون،  45املؤمنون،  49الفرقان،  35الشعراء، 

 65 الشعراء،   63 الشعراء،   61 الشعراء،   5[ الشعراء،   48 الشعراء،   45 الشعراء،   43  10الشعراء، 

 137  130األعراف،  األعراف،   1[7 األعراف،   103 األعراف،   11 عمران،  آل   50 البقرة،   49 البقرة، 
األعراف،   137 ،األعراف  79 ،يونس( 75 ،يونس  54 ،األنفال  54 ،األنفال  5[ ،األنفال  141 ،األعراف

.93 ،يونس 90 ،يونس )90 ،يونس 138
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املتعلّقة بخروج سيّدنا موىس من مرص، وهو موضوع الدراسة التي اهتّم بها بوكاي 

وجعلها محوًرا لقراءته النقديّة التاريخيّة يف مرشوعه حول القرآن الكريم والعلم.

وأّول ما لفت نظر بوكاي يف دراسته للرواية القرآنيّة حول قضيّة الخروج هو 

تشابهها مع الرواية التوراتيّة يف خطوطها العريضة واختالفها يف كثري من جزئيّاتها]]]، 

إاّل أنّه كان يدرك أّن تكوين تصّور حول هذه القضيّة يف القرآن يقتيض تقّفي أثرها 

وجمع عنارصها املتناثرة يف العديد من السور واآليات القرآنيّة]]]. 

استنتج بوكاي أّن القرآن الكريم ال يذكر هويّة فرعون وال يسمح بتحديد من هو 

فرعون الحاكم يف فتة الخروج من مرص]]]، وهذا هو التشابه الثاين بني الروايتني، 

إاّل أّن هذا مل مينعه من التأكيد عىل يشء من األهّميّة مبكان، وهو أّن القرآن تفرّد 

بذكر هامان كبري البّنائني يف زمن فرعون]]]. 

ومن جانبنا ميكننا القول إّن هامان ذُكر يف القرآن سّت مرّات، يقول الله تعاىل:

لَِع  طَّ
َ
َماَواِت فَأ ْسَباَب السَّ

َ
ْسَباَب أ

َ
بْلُُغ اْل

َ
َوقَاَل فِرَْعْوُن يَاَهاَماُن ابِْن ِل َصًْحا لََعّلِ أ

بِيِل َوَما  ُظنُُّه َكذِبًا َوَكَذلَِك ُزّيَِن لِفِرَْعْوَن ُسوُء َعَملِهِ َوُصدَّ َعْن السَّ
َ
إَِل إَِلِ ُموَس ِإَوّنِ َل

َكيُْد فِرَْعْوَن إِلَّ ِف َتَباٍب، سورة غافر، اآليتان 37-36.
ْوقِْد ِل يَا َهاَماُن 

َ
َما َعلِْمُت لَُكْم ِمْن إَِلٍ َغرْيِي فَأ َها الَْمَلُ  يُّ

َ
َوقَاَل فِرَْعْوُن يَا أ

ُظنُُّه ِمَن الَْكذِبنَِي سورة 
َ
لُِع إَِل إَِلِ ُموَس ِإَوّنِ َل طَّ

َ
نِي فَاْجَعْل ِل َصًْحا لََعّلِ أ َعَ الّطِ

القصص، اآلية 38.

رَْسلَْنا ُموَس بِآيَاتَِنا وَُسلَْطاٍن ُمبنٍِي 23 إَِل فِرَْعْوَن َوَهاَماَن َوقَاُروَن َفَقالُوا 
َ
َولََقْد أ

اٌب سورة غافر، َوقَاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َولََقْد َجاَءُهْم ُموىَس ِبالْبَيَِّناِت  َساِحٌر َكذَّ
]1]- أنظر: حول االختالفات بني الروايتني منصور العبادي، قّصة موىس عليه السالم بني التوراة والقرآن، عىل املوقع التايل:

https://quran-m.com

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص61].

]3]- فضاًل عن أن القرآن ال يذكر شيئًا عن مكان وزمن الخروج، انظر: رواب بولفعة، خروج بني إرسائيل من مرص بني روايات 

التوراة والقرآن الكريم، مجلّة إضاءات علميّة، املجلد الثاين، العدد السنة، ربيع اآلخر، 1443هـ - ديسمرب 1]0]م، ص8].

]4]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص61].
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فَاْستَْكرَبُوا يِف اأْلَرِْض َوَما كَانُوا َساِبِقنَي، سورة العنكبوت، اآلية 39.

يَُذبُِّح  ِمنُْهْم  َطائَِفًة  يَْسَتْضعُِف  ِشَيًعا  ْهلََها 
َ
أ وََجَعَل  رِْض 

َ
اْل ِف  َعَل  فِرَْعْوَن  إِنَّ 

ِيَن  الَّ َعَ  َنُمنَّ  ْن 
َ
أ َونُرِيُد  الُْمْفِسِديَن  ِمَن  َكَن  إِنَُّه  نَِساَءُهْم  َويَْسَتْحِي  بَْناَءُهْم 

َ
أ

رِْض َونُرَِي 
َ
َن لَُهْم ِف اْل ًة َوَنَْعلَُهُم الَْوارِثنَِي َوُنَمّكِ ئِمَّ

َ
رِْض َوَنَْعلَُهْم أ

َ
اْسُتْضعُِفوا ِف اْل

فِرَْعْوَن َوَهاَماَن وَُجُنوَدُهَما ِمنُْهْم َما َكنُوا َيَْذُروَن سورة القصص، اآليات 6-4.
إِنَّ فِرَْعْوَن َوَهاَماَن وَُجُنوَدُهَما َكنُوا َخاِطئنَِي سورة القصص، اآلية 8.

1- ابتالءات بني إرسائيل بني القرآن والتوراة

وقف بوكاي عىل العديد من االختالفات بني الرواية القرآنيّة والرواية التوراتيّة، 

التفاصيل  ذكر  دون  مرص  من  إرسائيل  بني  هروب  قّصة  رسد  القرآن  أّن  منها 

من  كان  إذ  فيها،  املشكوك  التوراتيّة  الرواية  يف  وردت  التي  والعدديّة  الجغرافيّة 

الصعب عليه أن يتصّور كيف ميكن أن يكون لستمئة ألف مع عائالتهم كام تّدعي 

التوراة اإلقامة فتة طويلة كهذه يف الصحراء]]].   

ومن ضمن هذه االختالفات بني الروايتني ما يشري إليه قائاًل: »غري أّن القرآن مل 

يذكر اآلفات العرش التي ابتىل الله بها مرص عىل أنّها القصاص اإللهّي كام ذكرتها 

آية 133، وهي  السورة 7  باختصار شديد يف  التوراة طوياًل، بل ذكر منها خمًسا 

الطوفان والجراد والقّمل والضفادع والدم«]]]. 

لكّننا يف حاجة إىل أن نقف عند هذا النّص بعض اليشء لنعرف أّواًل ما االبتالءات 

ا ذكر منها القرآن خمًسا فقط؟! هل  العرش التي ابتيل بها آل فرعون]]]؟ وثانيًا هل حقًّ

كان لهذه القضيّة دور يف املقارنة بني القرآن والتوراة يف ضوء املعارف العلميّة الحديثة؟!

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]6].

]]]- م.ن، ص]6].

]3]- هذا فضاًل عن االبتالء بالنعم الذي اُبتيل به بنو إرسائيل، انظر: يف هذا النوع من االبتالء رجب نرص موىس األنس، سّنة 

االبتالء يف القرآن الكريم، رسالة ماجستري منشورة بكلية الدراسات العليا – جامعة النجاح الوطنيّة، نابلس – فلسطني، 007]م، 

ص110.
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ميكن القول إّن التوراة ذكرت اآلفات أو االبتالءات العرشة، فحرصتها يف: تحويل 

والربد،  الدمامل،  املوايش،  يف  الوباء  والذبان،  والبعوض،  والضفادع،  دم،  إىل  املاء 

ما  القرآن  لكن يف  والحيوان.  اإلنسان  األبكار يف  الدامس، موت  والظالم  والجراد، 

يسّمى باآليات التسع التي جاء بها سيدنا موىس آلل فرعون والتي ذُكرت إجاماًل 

 ُهْم َكنُوا قَوًْما فَاِسقِنَي تعاىل: ِف تِْسِع آيَاٍت إَِل فِرَْعْوَن َوقَوِْمهِ إِنَّ الله  قول   يف 

سورة النمل، اآلية ]1. وهي آيات العصا واليد والسنني ونقص الثمرات والطوفان 

والضفادع والجراد والقّمل والدم.

إّن آفات آل  القول  أّن  أّن هذا يقودنا إىل يشء من األهّميّة مبكان، وهو  غري 

فرعون كانت خمًسا هو قول يفتقر إىل الدليل من جهة بوكاي؛ ألنّنا نستطيع أن 

نجد يف القرآن العديد من الرضبات واالبتالءات التي ساقها الله تعاىل زمن موىس 

آلل فرعون، ومن ثّم فإّن اعتامد بوكاي عىل آية واحدة من القرآن للقول بذلك 

يتناىف مع البحث العلمّي، إذ كان عليه أن يتأّمل يف القرآن -خاّصة أّن قّصة بني 

إرسائيل مع آل فرعون استحوذت عىل عدد كبري من اآليات القرآنيّة- ليبحث عن 

ابتالءات أخرى ذكرها القرآن يف مواضع أخرى.

ولنا أن نؤكّد أّن أنواع االبتالءات والرضبات مأخوذة من اآليات القرآنيّة وليست 

من يشء خارجها، وهي كانت عىل النحو التايل:

الطوفان والجراد والقّمل والضفادع والدم، وهي خمس ابتالءات مستفادة من 

آيَاٍت  َم  َوادلَّ َفادَِع  َوالضَّ َل  َوالُْقمَّ َواْلََراَد  وفَاَن  الطُّ َعلَيِْهُم  رَْسلَْنا 
َ
فَأ الله تعاىل:  قول 

وا َوَكنُوا قَوًْما ُمْرِِمنَي سورة األعراف، اآلية 133.  َلٍت فَاْسَتْكَبُ ُمَفصَّ
السنني ونقص الثمرات، وهام اثنتان مأخوذتان من قول الله تعاىل:

ُروَن سورة  كَّ ننَِي َوَنْقٍص ِمَن اثلََّمَراِت لََعلَُّهْم يَذَّ َخْذنَا آَل فِرَْعْوَن بِالّسِ
َ
َولََقْد أ

األعراف، اآلية 130. 

التدمري وهو مأخوذ من قول الله تعاىل: 
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ْرنَا َما َكَن يَْصَنُع فِرَْعْوُن َوقَوُْمُه َوَما َكنُوا َيْعرُِشوَن سورة األعراف، اآلية 137. َوَدمَّ
اإلهالك واإلغراق: مأخوذتان من قول الله تعاىل: 

ْهلَْكَناُهم بُِذنُوبِِهْم 
َ
بُوا بِآيَاِت َرّبِِهْم فَأ ِيَن ِمن َقبْلِِهْم َكذَّ ِب آِل فِرَْعْوَن َوالَّ

ْ
َكَدأ

ْغَرْقَنا آَل فِرَْعْوَن َوُكٌّ َكنُوا َظالِِمنَي سورة األنفال، اآلية 54.
َ
َوأ

اإلضالل والطمس عىل األموال والشّدة عىل القلوب، وثالثتها مأخوذة من قول 

الله تعاىل:

َربََّنا  نَْيا  ادلُّ اْلََياةِ  ِف  ْمَواًل 
َ
َوأ زِيَنًة  هُ 

َ
َوَمَل فِرَْعْوَن  آَتيَْت  إِنََّك  َربََّنا  َوقَاَل ُموَسٰ 

ٰ يََرُوا  ٰ قُلُوبِِهْم فََل يُْؤِمُنوا َحتَّ ْمَوالِِهْم َواْشُدْد َعَ
َ
ٰ أ ِلُِضلُّوا َعن َسبِيلَِك َربََّنا اْطِمْس َعَ

ِلَم سورة يونس، اآلية 88.
َ
الَْعَذاَب اْل

الصد عن السبيل، مأخوذة من قول الله تعاىل: 

بِيِل َوَما َكيُْد فِرَْعْوَن إِلَّ ِف َتَباٍب سورة  ُزّيَِن لِفِرَْعْوَن ُسوُء َعَملِهِ َوُصدَّ َعِن السَّ
غافر، اآلية 37.

َعِن  َوُصدَّ  َعَملِهِ  ُسوُء  لِفِرَْعْوَن  ُزّيَِن  َوَكَذٰلَِك  َكذِبًا  ُظنُُّه 
َ
َل ِإَوّنِ  تعاىل:  وقوله 

بِيِل سورة غافر، اآلية 37. السَّ
وهذه ابتالءات ورضبات تتعّدى العرشة، واألمر يف حاجة إىل بحث مطّول، رمبا 

نخرج عندها منه مبا أكرث من ذلك من االبتالءات التي تعرّض لها فرعون وقومه. 

وهذا دليل عىل أّن ما ذهب إليه بوكاي يف هذا الشأن يف حاجة إىل مراجعة من 

قبل القارئني والدراسني.

ومن األكيد أّن الروايتني التوراتيّة والقرآنيّة قد أكّدتا من خالل نصوص سابقة 

موت فرعون غرقًا يف اليّم عند مالحقته لسيدنا موىس وبني إرسائيل]]]، إالّ أّن ما 

لفت انتباه بوكاي ما ورد يف القرآن من تفصيل مل يرِد يف التوراة وهي نجاة فرعون 

]1]- أنظر: سفر الخروج، اإلصحاح 14، وسفر املزامري، 136/ 15.
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تَْبَعُهْم 
َ
ائِيَل اْلَْحَر فَأ ببدنه ال روحه، مصداقًا لقول الله تعاىل: وََجاَوْزنَا بِبَِن إِْسَ

ِي آَمَنْت  نَُّه ل إَِلَ إِلَّ الَّ
َ
ْدَرَكُه الَْغَرُق قَاَل آَمنُت أ

َ
فِرَْعْوُن وَُجُنوُدهُ َبْغًيا وََعْدًوا َحتَّ إَِذا أ

الُْمْفِسِديَن  ِمَن  َوُكنَت  َقبُْل  َعَصيَْت  َوقَْد  آلَن  الُْمْسلِِمنَي  ِمَن  نَاْ 
َ
َوأ ائِيَل  إِْسَ َبُنو  بِهِ 

يَك بَِبَدنَِك ِلَُكوَن لَِمْن َخلَْفَك سورة يونس، اآليات 90-]9.  فَاْلَوَْم ُنَنّجِ
التأكيد عىل حقيقتني:  له إىل  القرآيّن منطلًقا  النّص  اتّخذ بوكاي من هذا  وقد 

األوىل: البغي والعدوان الذي مارسه فرعون وقومه عىل الرغم من نداءات موىس 

يتبّنى  فإنّه  »وهكذا  ببدنه.  فرعون  نجاه  والثانية:  تعاىل؛  بالله  لإلميان  املتكّررة 

القول بأّن رواية القرآن بالنسبة لألعامل القابلة للمواجهة مع املعطيات التاريخيّة 

والجغرافيّة واألثريّة تختلف عن الرواية التوراتيّة«]]]. 

الرواية  بني  املقارنة  واقع  ومن  بوكاي  لفكر  العام  االستقراء  من  نفهم  ونحن 

القرآنيّة والرواية التوراتيّة أنّه توجد عّدة اختالفات، منها:

أّن الرواية القرآنيّة مل تهتّم بذكر الشخوص واألماكن واملدن التي أقامها  أّواًل: 

اليهود أو طريق الخروج. 

ثانًيا: أّن الرواية القرآنيّة مل تعط معلومات عن عمر موىس عند مواجهته لفرعون 

بالدعوة.

ثالًثا: أّن الرواية القرآنيّة مل تهتّم بذكر عدد قوم موىس، بينام اتّسمت الرواية 

التوراتيّة باملبالغة القصوى يف عددهم، حتى أوصلتهم األخرية إىل ستمئة ألف دون 

عائالتهم.

رابًعا: أّن الرواية القرآنيّة أكدت عىل إيجاد بدن فرعون ونجاته، يف الوقت الذي 

أغفلت فيه الرواية التوراتيّة ذكر هذا األمر.

خامًسا: أّن الرواية القرآنيّة أثبتت ظلم فرعون ملوىس وقومه. 

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص63].
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واتفقت الروايتان يف أمور منها:

أواًل: كلتا الروايتني أغفلتا ذكر اسم فرعون.

ثانًيا: كلتا الروايتني قالتا بوفاة فرعون غرقًا أثناء الخروج.

2- تاريخ الخروج

كان عىل بوكاي وهو يف سبيل الوقوف عىل تاريخ الخروج أن يعرج أواًل عىل 

تاريخ دخول اليهود مرص أّواًل؛ حتى يتسّنى له حساب الفرق بني تاريخ الدخول 

وتاريخ الخروج، ومن ثّم املّدة الحقيقيّة التي مكثها اليهود يف مرص، ما يعني أّن 

تاريخ دخول اليهود مرص مل يكن يّهمه بقدر ما كان يهّمه تاريخ الخروج وعرضه 

عىل املعارف الحديثة؛ ليحكم مبدى صّحته من عدمه.

أن  بسهولة  نستطيع  فإنّنا  الخروج،  وسفر  التكوين  سفر  إىل  نظرنا  ما  وإذا   

أربعمئة وثالثني  أو  أربعمئة  أقاموا يف مرص طيلة  بأنّهم  أنّه يذكر  نستخلص منه 

سنة]]]. عىل الرغم من اختالف رواية سفر الخروج عن رواية سفر التكوين، لكن 

بوكاي يعلّق عىل هذا االختالف قائاًل: »وأيًّا ما كان هذا الخالف بني سفري التكوين 

والخروج، وهو ليس بذي أهّميّة، فإّن إقامتهم بدأت بعد إبراهيم، مع استيطان 

يوسف بن يعقوب وأخوته مرص. نحن ال منلك أّي وثيقة غري التوراة ميكن أن تنّورنا 

هذا  يذكر  الذي  القرآن  وغري  روتها،  التي  املعلومات  لنا  وتقّدم  النقطة،  يف هذه 

االستيطان دون أن يشري إىل أقّل إشارة تاريخيّة«]]]. 

بناء  الخروج من مرص كان سنة 480 قبل  أّن  امللوك يشري إىل  وإذا كان سفر 

الرواية  هذه  يرفض  بوكاي  فإّن  املسيح،  قبل   971 سنة  يف  أي  سليامن]]]،  هيكل 

يكون  وبالتايل  املسيح،  قبل   1450 سنة  كان  الخروج  يكون  أن  مرّجًحا  التوراتيّة، 

الدخول نحو )1850-1880(، فهذا هو العرص الذي عاش فيه -كام يظن- إبراهيم 

]1]- سفر التكوين 15/ 13، سفر الخروج ]1/ 40.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص64].

]3]- سفر امللوك 6/ 1.
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بينه وبني يوسف -حسب حساباته- قريب من مئتني وخمسني سنة،  كان  الذي 

ا]]]. ومن ثم فقد رفض التاريخ الذي ذكره سفر امللوك رفًضا تامًّ

وليس هناك ما يعارض هذا الرأي الذي يتبّناه بوكاي إاّل ما جاء يف سفر امللوك؛ 

ألّن ما جاء يف األخري ال تؤيّده املعطيات التاريخيّة عند بوكاي، يف الوقت الذي كان 

ا إذا استثنينا  يدرك فيه جيًّدا أّن ما تركه اليهود كأثر إلقامتهم يف مرص مبهم جدًّ

الوثائق  أنّه من جانب آخر يؤكّد عىل »أنّه يوجد بعض  إاّل  الكتابات املقّدسة]]]. 

أو  الهابريو  أو  اآلبريوس  يدعون  العاّمل  من  مجموعة  وجود  تذكر  الهريوغليفيّة 

الهابريّي حّدد هوياتهم صًوابا أو خطأ بأنّهم اليهود، ولقد أطلقت هذه العبارة عىل 

عاّمل البناء أو فالحني أو قاطفي العنب، فمن أين جاؤوا؟«]]]. 

لقد كان يدرك أّن اإلجابة عىل هذا السؤال من الصعوبة مبكان، مستنًدا يف ذلك 

إىل ما ذكره األب دوفو بأّن اآلبريوس ليسوا من املواطنني املحليّني]]]، وال ينتمون 

إىل إحدى طبقات املجتمع، وليس لهم جميًعا العمل نفسه والنظام نفسه]]]. وقد 

املتعلّقة بهم؛ ليصل إىل حقيقتهم، فيشري إىل  تتبّع بوكاي عدًدا من املخطوطات 

أّن مخطوطًا من الربدي يذكرهم عىل أنّهم أناُس أسطبل عىل أيّام تحتمس الثالث. 

اقتاد  امليالد  قبل  الخامس عرش  القرن  حوايل  الثاين  أمينوفيس  بأّن  نعلم  »ونحن 

منهم 3600 ثالثة آالف وستمئة كمساجني آتني من أرض كنعان. وكانوا يؤلّفون كام 

كتب األب دوفو جزًءا بارزًا من شعب سوريا-فلسطني. وحوايل 1300 قبل املسيح 

ويف عهد سيتي األّول أثار هؤالء اآلبريوس أنفسهم قالئل يف أرض كنعان يف منطقة 

بيت شان. ويف عهد رمسيس الثاين استعمل منهم كمقالعني للحجارة، أو يف نقل 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص64]-65].

]]]- م.ن، ص65].

]3]- م.ن، ص65].

]4]- هذا يعني أنهم ليسوا العربانيني، انظر يف ذلك: مصطفى أنشايص، العبريو ليسوا العربانيّني، عىل الرابط التايل:

https://www.amad.ps/ar/post/324708

]5]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص65].
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األوتاد ألشغال فرعونعمود كبري لرمسيس ميامون«]]].    

ولكن هل كلمة األبريوس هذه تدّل عىل طائفة ذات منشأ معنّي أم تدّل عىل 

أّن األبريو قد ذكروا يف  وصف مهنّي]]]؟ يجيب بوكاي عىل ذلك ذاته قائالً: »بيد 

غري مرص، فهل تنطبق هذه التعابري عىل اليهود وحدهم؟ ولعّل مثّة ما يذكر بأّن 

الكلمة ميكن أن تعني ابتداًء عاّماًل مسّخرين دون معرفة منشئهم، وبالتايل يكون 

قد استعمل هذا التعبري كوصف مهنّي«]]].

لكن ملاذا ساق بوكاي كّل هذا األمر عن األبريوس وتاريخهم وعملهم؟! لعّل 

املمكنة  الطرق  بشتّى  يستدّل  أن  يحاول  بوكاي  أّن  يجد  األمر  هذه  يف  املتأّمل 

دليل  إىل  وصواًل  الفرعون،  تاريخ  من  الزمنيّة  الفت  تلك  يف  مرص  فرعون  عىل 

مقنع عن تاريخ خروج بني إرسائيل من مرص وحقيقة شخصيّة الفرعون يف تلك 

املذكور  مرص  فرعون  َمن  األّول،  سؤالني:  عىل  اإلجابة  إىل  وصواًل  وذلك  الفتة، 

نفهم  ثّم  ومن  تحديًدا؟  الخروج  تاريخ  كان  متى  والثاين،  والتوراة؟  القرآن  يف 

يف  املذكورة  موىس  فرعون  شخصيّة  عن  البحث  أو  اآلبريوس  عن  الحديث  أّن 

تقريبيٍّ  ولو  تاريخ  إىل  الوصول  أجل  من  وإمّنا  بذاته،  مقصوًدا  ليس  الروايتني 

-بحيث يكون مقبواًل- لخروج بني إرسائيل من مرص. وهذا ما يتأكّد لنا عندما 

نعلم أّن بوكاي أراد أن يرسم لنا صورة عن الظروف التي ُولد فيها سيّدنا موىس، 

مونتي يف  بيري  أبرز هذا  واسمه مرصّي،  النهر،  مياه  من  نجاته  قبل  رأينا  »وقد 

كتابه مرص والتوراة، ميزو أو ميزي هام يف الئحة معجم أسامء األشخاص يف اللغة 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص65].

]]]- لكن هناك من يرى أّن هناك شبه إجامع بني علامء اآلثار عىل أّن الخابريو تسمية تطلق عىل فئة من الناس كانت خليطًا 

من قبائل مختلفة أشهرها اآلراميّني، ليس لها موطن، وكانت تعتمد يف حياتها عىل اإلغارة وقطع الطريق، وكانت مرتزقة باملعنى 

الحديث للكلمة، أي ممكن أن تقاتل مع من يدفع لها. وكان الفراعنة وأمراء بالد الشام يدفعون لهم ليأمنوا رشهم، وكانوا 

يجوبون األرض بني بالد الشام ومرص، وأنّهم مذكورون يف أكرث من مكان غري مرص، وخاّصة بالد الشام يف التاريخ القديم قبل 

تشّكل بني إرسائيل يف جامعة واحدة تُعرف باسمهم، وتذكر التوراة املحرفة أن داود عندما فر من جيش طالوت استعان بهم يف 

قتاله.هذا يعني أنّهم ليسوا العربانيّني، انظر يف ذلك: مصطفى أنشايص، العبريو ليسوا العربانيّني، عىل الرابط التايل:

https://www.amad.ps/ar/post/324708

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص66].



275

:  خروج موىس والدالئل التاريخّية ي
الفصل الثا�ف

الهريوغليفيّة، وموىس هي الكلمة التي تحّولت إىل العربية كام ذكرها القرآن«]]]. 

حتّى أّن ما أسامه بوكاي سريًا وراء التوراة االبتالءات العرشة أو الرضبات العرش 

اعتربها وسيلة لفهم تلك الفتة التاريخيّة للوصول منها إىل الفتة التي عاش فيها 

سيّدنا موىس، ومن ثّم تاريخ الخروج من مرص. 

بوكاي محوًرا من محاور  الذي جعله  األمر  إذن هو  الخروج  تاريخ  كان  فقد 

نظر  لفت  لكن مام  تاريخيّة،  تتحّدث عن قضايا  التي  القرآنيّة  للنصوص  دراسته 

بوكاي هنا أّن القرآن مل يذكر طريًقا للخروج]]]، يف الوقت الذي يشري فيه إىل ذكر 

التوراة بكثري من الجزم عىل حد وصفه، مستفيًدا يف ذلك من جهد كّل من األب 

دوفو ومونتيه -وكذلك تنيس كانتري- »بيد أنّهام مل يجدا لبقيّة الطريق آثاًرا توافق 

الرواية التوراتيّة، ومل يكن باإلمكان معرفة املوضع الذي انفرق فيه البحر؛ ليسهل 

عىل موىس وأصحابه تجاوزه«]]]. 

أ- الفرضّيات غري املقبولة

هناك عدد من الفرضيّات التي مل تكن محّل قبول بوكاي يف سبيل تفسري عمليّة 

أحد  عن  ناتًجا  هنا  بوكاي  رفض  كان  وقد  وقوعها،  تاريخ  عن  والبحث  الخروج 

أمرين: األّول: غرابة الفرضيّة التي يقّدمها صاحبها تفسريًا للقضيّة، الثاين: تناقضها 

مع ما هو معلوم من املعارف التاريخيّة واألثرية يقيًنا، أو حتّى مع ما هو معلوم 

من بعض النصوص املقّدسة.

ومن أكرث الفرضيّات طرافة عنده تلك التي قال بها )j. de Miceli(، ومصدر 

والشهر  باليوم  الخروج  زمن  تحديد  اّدعى  الرجل  هذا  أن  هو  هنا  بوكاي  غرابة 

والسنة، فقال إنّه كان يف التاسع من إبريل عام 1945 قبل ميالد املسيح، وذلك من 

]1]- م.ن، ص66].

]]]- أنظر: رواب بولفعة، خروج بني إرسائيل من مرص بني روايات التوراة والقرآن الكريم، ص8].

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص66].
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خالل حساب الرزنامة فقط]]]. ومن ثّم تذهب هذه الفرضيّة إىل أّن تحتمس الثاين 

الذي حكم مرص آنذاك هو فرعون الخروج، مستنًدا إىل أّن مومياءه قد وصفت 

بأنّها ذات قروح جلدية وصفها بالجذام، ومن ثّم يعلّق بوكاي عىل هذه الفرضيّة 

ناقًدا: »ال ندري ملاذا بالجذام؟ وإّن أحد االبتالءات املرصية التي روتها التوراة كانت 

الدّمل. هذا التكيب املدهش ال يعري أّي حساب للوقائع األخرى للرواية التوراتيّة، 

وخاّصة ذكر مدينة رمسيس التي تجعل كّل افتاض يف توقيت الخروج من مرص 

قبل حكم رمسيس متقادًما أو باليًا«]]]. 

فإنّه  ذاته،  التوراة  نص  إىل  مستنًدا  الفرضية  هذه  انتقد  قد  بوكاي  كان  وإذا 

قد انتقدها أيًضا مستنًدا إىل بعٍد تاريخّي، فالطفح الجلدّي الظاهر عىل تحتمس 

الثاين ال يُتخذ دلياًل عند بوكاي عىل أنّه فرعون الخروج؛ مستنًدا إىل أّن هذا الطفح 

»ومن  الثاين.  أمينوفيس  وحفيده  الثالث،  تحتمس  ابنه  عىل  أيًضا  يظهر  الجلدّي 

أجل هذا أثار بعض الكتاب فرضية وجود مرض عائيّل، األمر الذي يجعل فرضيّة 

تحومتس الثاين غري جديرة بأن يُدافع عنها«]]]. 

الفرضيّات غري املقبولة من وجهة نظر بوكاي -وكذلك من وجهة   كذلك من 

والذي  التوراة،  شعب  كتابه:  يف  روبس  دانييل  فرضيّة  العلميّة-  التاريخيّة  النظر 

بوكاي عىل  إليها  نظر  الثاين]]]، حيث  أمنحتب  الخروج هو  فرعون  أّن  إىل  ذهب 

أنّها ليست أكرث حظًّا من سابقتها؛ إذ مل يعجبه أن يستند صاحب هذه الفرضيّة 

عىل حّجة أّن أباه تحتمس الثالث شديد الوطنيّة، ومن ثّم عّد أمينوفيس مضطهًدا 

لليهود وأّن زوجة أبيه حتشبسوت هي التي استقبلت موىس، وقد عرّب بوكاي عن 

امتعاضه من هذه الفرضيّة قائاًل: »دون أن ندري ملاذا«]]]. 

]1]- انظر: رشدي البدراوي، موىس وهارون عليهام السالم.. من هو فرعون موىس؟ سلسلة قصص األنبياء والتاريخ، القاهرة، 

انتتاشيونال بريس، 1998م، الجزء الرابع، ص]66. 

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص68].

]3]- م.ن، ص68].

]4]- أنظر: رشدي البدراوي، موىس وهارون عليهام السالم.. من هو فرعون موىس؟ ج4، ص]66. 

]5]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص69].
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ومثار امتعاضه ناتج عن افتقار هذه الفرضيّة للدليل املنطقّي الذي يتوافق مع 

ما تقّدمه لنا املعطيات التاريخيّة، أو بسبب افتقار الدليل من األساس، فهل من 

املنطقّي أن يُتّخذ من وطنيّة الوالد تحتمس الثالث دلياًل عىل اضطهاد االبن لليهود، 

من قال بذلك؟ وهل تعني الوطنيّة اضطهاد اآلخر؟! ثّم هل تعني وطنيّة شخص 

ما دلياًل عىل ارتكاب شخص ما فعل ما مخالف؟! بالطبع ال. ثّم ما الدليل عىل أن 

حتشبسوت هي التي احتضنت يوسف واستقبلته يف بالط فرعون؟! هل هناك من 

وثائق تاريخيّة أو نقوش هنا وهناك تدّل عىل ذلك؟! ال أظن. ومن هنا كان موقف 

بوكاي من هذه الفرضيّة موقًفا سلبيًّا بسبب افتقارها إىل الدليل املقنع.

 ب- الفرضّيات املقبولة

يؤمن بوكاي إميانًا جازًما بأّن رمسيس الثاين هو فرعون االضطهاد، أي الفرعون 

الذي كان يذبح األبناء ويستحي النساء، وأّن خليفته مرنبتاح هو فرعون الخروج، 

أي الذي كان يف عهده خروج بني إرسائيل من مرص. وعىل الرغم من أّن بوكاي قد 

أرجع هذه الفرضيّة إىل املؤّرخ ماسبريو يف كتابه: دليل زائر متحف اآلثار يف القاهرة 

عام 1900م، إاّل أنّه يؤكّد عىل أنّه مل يستطع العثور عىل الوثائق التي اعتمد عليها 

ماسبريو يف فرضيّته هذه، إاّل أنّه من جانب آخر يؤكّد عىل أّن جّديّته تفرض بأن 

نعلّق عىل ما أكّده أهّميّة كبرية]]]. 

ويف هذا الباب نجد أّن بوكاي قد امتدح فرضيّة األب دوفو يف بعض جوانبها؛ 

ألنّه وجد فيها أنّها تقوم عىل قاعدة أقوى، عىل الرغم من إدراكه أنّها ال تتوافق 

نظريّة  طرح  أّن  عىل  القامئة  الفرضيّة  تلك  نقاطها.  كّل  يف  التوراتيّة  الرواية  مع 

أساسيّة قوامها بناء مدينتي رمسيس وبيتوم املذكورتني يف التوراة يف عهد رمسيس 

الثاين؛ األمر الذي يعني رفض أّي فرضيّة تفتض زمن الخروج قبل جلوس رمسيس 

الثاين عىل عرش الحكم. »هذا الجلوس الذي تحّدد موقعه حسب تاريخ دريوتون 

وفاندييه سنة 1301 قبل املسيح، وحسب تاريخ راوتون يف سنة 90]1 قبل املسيح. 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص68].
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وهكذا فإّن النظريّتني األخريني املذكورتني سابًقا هام غري مقبولتني بسبب هذا األمر 

الحتمّي: رمسيس الثاين هو فرعون االضطهاد الذي تتكلّم عنه التوراة«]]].  

وهو وإن كان يتفق مع األب دوفو يف هذا القاعدة، إاّل أنّه رفض النتيجة املتتبة 

عليها بأن الخروج كان يف النصف األّول -ونحو الوسط عىل حّد تعبريه- من حكم 

رمسيس الثاين]]]. هذا التحديد عند بوكاي ليس دقيًقا؛ »ألنّه عىل حّد قوله يريد 

أن مينح جامعة موىس الوقت الذي به يستطيعون استيطان أرض كنعان، ولفرعون 

منفتاح خليفة رمسيس الثاين الذي اضطر به أن يضع أنظمة للحدود عند موت 

والده؛ ليجعل بني إرسائيل يقفون عىل أقدامهم، كام تشهد بذلك املسلة من السنة 

الخامسة من حكمه«]]].

ولكن إذا كان بوكاي قد امتدح فرضيّة األبو دوفو يف بعض جوانبها، خاّصة يف 

أّن  إىل  االنتهاء  انتقدها يف  فإنّه  الثاين]]]،  قبل رمسيس  أنّه ال خروج  التأكيد عىل 

رمسيس هو فرعون الخروج. ولكن السؤال امللّح هنا هو: من يكون إذن فرعون 

الخروج عند بوكاي من وجهة نظره؟ ميكن القول إّن بوكاي كان يرتيض الفرضيّة التي 

تقوم عىل أّن فرعون االضطهاد هو رمسيس الثاين، وفرعون الخروج هو مرنبتاح.

وبوكاي استفاد كثريًا مام ذكره بيري مونتي وماسبريو، وقد أقّر بذلك يف نّص يقول 

فيه: »وقد تناول بيري مونتي بكثري من الذكاء العرف البدايّئ اإلسكندرّي املذكور من 

ماسبريو، والذي سنلمحه كثريًا فيام بعد يف العرف اإلسالمّي كام نجده يف العرف 

املسيحّي الكالسييّك، وعّززه يف كتابه: مرص والتوراة بأدلّة مكملة خاّصة ما حملته 

الرواية القرآنيّة التي مل يرش إليها هذا العامل األثرّي الشهري بأيّة إشارة«]]]. فام هذا 

]1]- م.ن، ص69].

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص69].

]3]- م.ن، ص69].

]4]- أنظر: رشدي البدراوي، مرجع سابق، ص665-664.

انظر: فيصل الكاميل، خروج بني إرسائيل من مرص بني تحريف التوراة وعصمة القرآن، عىل الرابط التايل:

https://ar.islamway.net/article/82967/

]5]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص70].
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العرف اإلسالمّي املسيحّي؟ وما األدلّة املكملة التي ساقها هذا املؤّرخ؟ ميكن القول 

يف  ذكرت  رمسيس  كلمة  أّن  من  أكرث  شيئًا  ليست  األدلّة  وهذه  العرف  هذه  إّن 

سفر الخروج دون أن تُسبق بلقب فرعون، كام أّن رمسيس يف التوراة اسم إلحدى 

مدينني ذُكر يف التوراة أّن اليهود بنوهام سخرة]]]. يقول بوكاي: »ونحن نعلم اليوم 

بأّن هاتني املدينتني تابعتان ملنطقة تنيس كانت يف الجهة الرشقيّة من دلتا النيل، 

حيث بنى رمسيس الثاين عاصمته يف الشامل، وقد كانت توجد بالتأكيد يف هذه 

لها موقًعا  أنّه جعل  إليه  أنّه يعود  الثاين. غري  أبنية سابقة عىل رمسيس  املنطقة 

الربهان  عنها  األخرية  السنني  العرشات  يف  املبارشة  الحفريّات  حملت  وقد   ، مهامًّ

الواضح بأنّه سّخر لبنائها اليهود املستعبدين«]]]. 

ومن جانب آخر يعّول بوكاي عىل فكرة أّن رمسيس مذكور يف التوراة]]]. ونحن 

نعلم أّن هذا االسم بدأ يتّدد يف األوساط الثقافيّة والتاريخيّة بفضل فّك شامبليون 

للغز حجر رشيد الذي كان مكتوبًا باللغة الهريوغليفيّة، وهي لغة كانت مجهولة 

حتى استطاع شامبليون التعرّف عليها. لكن بوكاي يؤكّد عىل أنّه يجب أن نعي بأّن 

املعنى الهريوغليفّي قد فُقد تقريبًا يف القرن الثالث من العهد املسيحّي، وأن اسم 

اليونانيّة والالتينيّة  الكتب  التوراة وبعض  إاّل يف  رمسيس مل يكن محفوظًا مطلًقا 

التي حرّفته بعض اليشء. ومن ثم يقول: »أّما التوراة فقد احتفظت باالسم صحيًحا 

وذكرته أربع مرات يف األسفار والتوراة: سفر التكوين 47/ 11، وسفر الخروج 1، 11، 

]1، 37 عدد 33، 3، 33، 5«]]].  

وبوكاي يستند يف ذلك إىل أّن التوراة العربيّة كتبت كلمة رمسيس بطريقتني: 

اليونانيّة  طبعتها  يف  السبعيّة  املسامة  التوراة  أّن  كام   .RAeamss, RAemss

تكتب راعمسيس RAmsse والتوراة الالتينية تكتب رعمسيس، ويف طبعة التوراة 

]1]- أنظر: رشدي البدراوي، مرجع سابق، ص667.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص70].

]3]- انظر: رشدي البدراوي، مرجع سابق، ص667.

]4]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص70].
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الكليامنتيّة بالفرنسيّة كتبت أيًضا رعمسيس]]]. بالرغم من أّن املطّلعني عىل التجمة 

الفرنسيّة هذه يالحظون أّن الرّشاح لنسخ التوراة القدمية مل يكونوا ملّمني مبعنى 

الكلمة أو مبدلولها الذي تدّل عليه، فالتوراة الكليامنتيّة يف طبعتها الفرنسيّة 1961م 

تتجم كلمة رعمسيس عىل أنّها التي تؤلف ما ال معنى له، أو بالزوبعة الضارّة]]]. 

وأيًّا ما كان األمر، فإّن بوكاي كان يظهر الدهشة واإلعجاب يف الوقت ذاته من 

احتفاظ التوراة بالكلمة يف نصوصها العربيّة والالتينيّة واليونانية، األمر الذي سمح 

له بأن يتّخذ من ذلك منطلًقا إلثبات اآليت: 

السلطة يف  أيًّا كانت  الحكم،  استالم رمسيس  الخروج قبل  أنّه ال ميكن تصّور 

مرص من وجهة نظره]]].

أّن موىس قد ُولد يف عهد باين املدينني رمسيس وبيتوم، وهذا يعني أنّه يف عهد 

رمسيس الثاين]]].

الثاين مات عندما كان سيّدنا موىس يف مدين، وعليه فإّن القسم  أّن رمسيس 

الثاين من تاريخ موىس يف مرص تتابع يف عهد خلف رمسيس الثاين، أي منفتاح. 

عىل  كثريًا  يستند  بوكاي  أّن  التاريخّي  النقد  مجال  يف  هنا  املالحظ  من  لكن 

من  التوراة  به  وصفت  ما  رغم  التاريخّي]]]،  الحدث  عىل  كدليل  التوراة  نصوص 

تدّخالت برشيّة تبعد بها عن أن تكون مستنًدا يف التدليل عىل الحدث التاريخّي، 

وهذا بخالف ما كان يقوم به من قبل -خاّصة يف القضايا العلميّة يف خلق الساموات 

واألرض وعامل النبات والحيوان وغريهام- من االستناد إىل الدليل العلمّي للتأكّد من 

]1]- م.ن، ص70]-71].

]]]- مقدمة ترجمة كتاب موريس بوكاي، مرجع سابق، هامش ص71].

]3]- للمزيد حول هذه القضيّة انظر: بولس الفغايل، املدخل إىل الكتاب املقّدس، لبنان – بريوت، املكتبة البولسيّة، 1995م، 

ج]، ص67.

]4]- أنظر: بولس الفغايل، املدخل إىل الكتاب املقّدس، ج]، ص69.

]5]- وهذه املنهجيّة اتبعها كّل من: 

قليني نجيب، فرعون موىس، مركز املطبوعات املسيحيّة، بدون تاريخ، ص5].

بولس الفغايل، املدخل إىل الكتاب املقّدس، ج]، ص67.
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صدق هذا املحتوى من عدمه؛ حيث إّن الدليل العلمّي كان عىل الدوام حاكاًم عىل 

النّص؛ وهذا ال مشكلة فيه ما دام هذا الدليل يخدم النّص، وال يُتّخذ مطيّة لهدمه، 

ومن ثّم كانت املقارنة تقه دامئًا عىل ما قاله العلم اليقينّي يف هذه القضيّة؟ أو 

بعبارة أخرى: هل العلم يناقض ما يف النّص الدينّي أم ال؟ فإن كانت اإلجابة بنعم، 

النقد  فليس هناك توافق، وإن كانت اإلجابة بال، فثّمة توافق. يف حني يف مجال 

التاريخّي، خاّصة يف قضيّة الخروج، فإّن األمر مختلف؛ ألنّه يستخدم النّص التورايتّ، 

مستنًدا عىل ما يفتضه من افتاضات، فجعل النّص الدينّي التورايتّ -يف الغالب- 

ماّدته التي ينهل منها آراءه.  

لهذا  أسايّس يف معالجته  التوراة كعنرص  إىل  االستناد  وهو ال يجد غضاضة يف 

الجانب، حتى أنّه اعتمد عليها اعتامًدا رئيًسا يف تحديد زمن الخروج، مستنًدا يف 

ذلك إىل ما أخربت به التوراة من أّن عمر موىس عليه السالم عندما جاهر فرعون 

بالدعوة كان مثانني عاًما، وأّن عمر هارون كان ثالثة ومثانون عاًما، »لقد كان عمر 

موىس مثانني سنة وهرون ثالثًا ومثانني سنة عندما كَلَّاَم فرعون«]]]. ومستنًدا يف ذلك 

أيًضا إىل ما جاء يف التوراة من أّن الفرعون الذي ُولد موىس يف عهده مات أثناء 

إقامة موىس يف مدين]]]. فقد كان يدرك أّن الرواية التوراتيّة تتابع دون ذكر تغيري 

السم الحاكم، ومن ثّم فقد اتّخذ مام يتضّمنه هذان النّصان متكأً للقول بأّن مّدة 

حكم الفرعونني اللذين عاش موىس يف عهدهام يف مرص ال بّد من أن يكون مثانني 

سنة عىل أقّل تقدير]]]. 

وهذا تأكيد عىل أّن الرواية التوراتيّة كانت مالذه يف هذا الباب من الحوادث 

التاريخيّة، عىل الرغم من أّن ذلك مل يكن ال منهجه وال سبيله يف مرشوعه العام 

حول عالقة الكتب السامويّة باملعارف الحديثة. ومن ثم كانت هذه الجزئيّة من 

الجزئيّات التي تؤخذ عليه يف هذا الصدد. 

]1]- سفر الخروج، 7/ 7.

]]]- م.ن، ]/ 3].

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص71].
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إاّل ملا فيه  فإنّه مل يستند  املؤرّخون،  أّن بوكاي عندما استند إىل ما قاله  حتى 

تأرجح بني الرأي والرأي اآلخر، أو بني فرضيّة وأخرى، فقضيّة مّدة حكم رمسيس 

التي اتخذها بوكاي دلياًل اختلف حولها املؤرّخون، فحسب املؤرّخني استغرق حكم 

رمسيس الثاين 67 عاًما، من عام )1301-35]1( قبل امليالد، وهذا ما ذهب إليه 

تاريخ دريوتون وفانديه، يف حني ذهب تاريخ راوتون إىل أنّه ما بني )90]4-1]]1( 

قبل امليالد]]]. وهذا كالم متأرجح، وال دليل عليه يف ظّني؛ ألنّه يتّدد بني تاريخني، 

فضاًل عن أنّه يتّخذ مام ورد يف التوراة منطلًقا وأساًسا، وهذه نقطة خالف جوهرّي. 

أن يحصلوا  التاريخ املرصّي مل يستطيعوا  أّن علامء  اعتف  ذاته  بوكاي  أّن  خاّصة 

عىل  ويعلّق  محددة،  مّدة  عىل  منفتاح  وهو  رمسيس  ملك خلف  لفتة  بالنسبة 

من  العارشة  السنة  ألّن  سنوات؛  األقّل عرش  عىل  بأنّها  يرون  »لكّنهم  قائاًل:  ذلك 

حكمه مثبتة بوثائق كام يثبته األب دوفو، بينام يرى مانثون أّن فتة حكمه كانت 

عرشين سنة، ويقّدر دريوتون وفانديه ملنفتاح إمكانيّتني: إّما أن تكون فتة حكمه 

قد امتّدت عرش سنوات من )34]1-4]]1(، وإّما أنّها كام ذهب راوتون امتّدت 

عرشين سنة من )4]]04-1]1(«]]]. 

ونحن كام نرى نجد أنّه يعتمد هنا عىل تواريخ متأرجحة الحقيقة، مبعنى أنّنا 

وإن  عليه حكاًم،  نبني  أن  نستطيع  تأريخ محّدد  فيها عىل  نقف  أن  نستطيع  ال 

فعلنا فلن يتجاوز هذا الحكم دائرة التوقّع أو التنبّؤ، فمّدة حكم رمسيس الثاين 

أّن  إىل  يقودنا  الذي  األمر  أيًضا،  متأرجحة  خلفه  منفتاح  حكم  ومّدة  متأرجحة، 

االنطالق منها لبيان تاريخ الخروج هو أمر محفوف باملخاطر، وغري قابل لليقني 

بنسبة كبرية.

بل تكاد بعض آراء بوكاي نفسه توحي بذلك، خالفًا ملا يحاول أن يقنعنا به، 

بدليل أنّه يؤكّد أنّه ليس لدى علامء التاريخ املرصّي يشء أكيد فيام كان عليه نهاية 

حكم منفتاح خلف رمسيس الثاين، وأّن كّل ما يعرفونه هو أنّه مرص مرّت بعده 

]1]- بوكاي، املرجع السابق، ص]7].

]]]- م.ن، ص]7].
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بضائقة داخليّة خطرية دامت قرابة الربع قرن. ليس هذا فحسب، بل اعتافه أيًضا 

بأّن عنارص تاريخ عهود الحكم غري دقيقة]]]. وهذا يقودنا إىل أنّنا نتّجه إىل أحكام 

غري يقينيّة.

أو عهدان  الجديدة فتات أخرى  أنّه مل يكن لإلمرباطوريّة  وإذا كان يشري إىل 

متتابعان طاال أو تجاوزا مّدة الثامنني عاًما، إاّل عهدي رمسيس الثاين – منفتاح]]]. 

إذا  إليه. حتى  به واالطمئنان  األخذ  يقينّي يجرب عىل  أّي حكم  إىل  فهذا ال يشري 

كان قد اعتمد عىل معطيات التوراة املتعلّقة بعمر موىس عندما دعا فرعون]]] إىل 

تتابع حكمي رمسيس  إىل فتة  فإّن ذلك يشري  تعاىل،  الله  والطاعة ألمر  االمتثال 

الثاين ومنفتاح، وهذا يعني أنّنا أمام مجرّد فرضيّة ال ترقى إىل درجة الدليل اليقينّي. 

لكن بوكاي ظّل يستند إىل هذه الفرضيّة، وبل أخذ يرقى بها إىل مستوى الدليل 

اليقينّي، رغم أّن األمر ليس كذلك، فهو يقول: »وكل يشء يتيح القول بأّن موىس قد 

ولد يف أّول عهد رمسيس الثاين، ووجد يف مديَن عند موته بعد سبع وستني سنة من 

حكمه، وكان قريبًا بالتايل من منفتاح، من رمسيس الثاين وخلفه محاميًا عن يهود 

مرص، هذا الحادث ميكن أن ميّر يف الجزء الثاين من عهد منفتاح إذا حكم عرشين 

سنة كام هو ممكن، وكام يفّكر فيه دراوتون«]]]. 

ومن ثّم فإّن موىس قاد الخروج يف آخر زمن منفتاح عند موريس بوكاي، وليس 

يف ذلك شّك عنده يف كّل األحوال، وأنّه هو الفرعون الذي فقد حياته غرقًا أثناء 

مالحقته لليهود. وهذه الصورة تتّفق عنده مع ما تنقله الكتب املقّدسة عن طفولة 

سيّدنا موىس واستقبال آل فرعون له]]]. وهو يؤّسس حكمه هنا عىل أساس افتاضه 

أّن سن رمسيس الثاين كانت عند موته قد تقّدمت به كثريًا، والتي افتض أن تكون 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]7].

]]]- م.ن، ص]7].

]3]- سفر الخروج، 7/ 7، ]/ 3].

]4]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص]7].

]5]- وقد انتقد هذه النظريّة عدد من الدارسني، انظر: رشدي البدراوي، موىس وهارون عليهام السالم، من هو فرعون، موىس؟ 

ص669 وما بعدها.

أنظر: عبد العزيز الصالح، الرشق األدىن القديم يف مرص والعراق، القاهرة، مطبعة األنجلو املرصيّة، ]01]م، ج1، ص55].
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تسعني أو مئة، ومن ثّم يؤّسس عىل هذه الفرضيّة افتاًضا آخر، وهو أّن رمسيس 

الثاين كان له من العمر عند بداية حكمه الذي دام سبًعا وستني سنة ثالث وعرشون 

سنة أو ثالث وثالثون سنة...، ثّم يؤّسس عىل هذه الفرضيّة الثانية فرضيّة ثالثة، 

يتبعها  يتزّوج]]]. هكذا كام نرى فرضيّات  السن أن  أنّه كان ميكنه يف هذه  وهي 

فرضيّات دون أن نكون أمام دليل يقينّي عىل قضيّة الخروج. األمر الذي يدعونا إىل 

التساؤل: ملاذا حاول بوكاي أن يزّج بالعلم والدين مًعا يف قضيّة كقضيّة الخروج، 

يبدو الوصول إىل تحديد زمن حدوثها وتحديد شخصيّة الفرعون فيها أمرًا افتاضيًّا 

ال يرقى إىل مرتبة الدليل اليقينّي؟!! 

الوقت  ىف  بنتًا  كان  التقط موىس  الذي  إّن  تقول  التي  التوراة  ماذا عن  ولكن 

الذي مل يذكر القرآن بنتًا، وإمّنا ذكر آل فرعون؟ يرى بوكاي أنّه ال تناقض هنا بني 

الرواية التوراتيّة والرواية القرآنيّة يف يشء؛ ألنّه مبا أنّه كان لفرعون من العمر ما 

سبق، فليس هناك ما مينع من أن يكون له بنت قادرة عىل اكتشاف الولد امللقى 

يف اليّم]]].  

وينتهي بوكاي من كّل هذا إىل أّن االفتاض الذي صاغه هنا يتّفق يف صورته 

املطلقة مع القرآن، وال أدري كيف أقحم القرآن هنا عىل الرغم من أّن القرآن مل 

يذكر زمًنا للخروج؟! كام أنّه انتهى باملقابل إىل أّن هذا االفتاض كذلك ال يتناقض 

مع التوراة عنده إاّل يف نّص واحد، وهو يعني ذلك النّص املوجود يف سفر امللوك، 

والذي يحّدد زمن خروج موىس من مرص بالنسبة إىل وقت بناء هيكل سليامن]]]. 

وقد رفض املسترشق موريس بوكاي هذا النّص بناء عىل عّدة معطيات ميكن فهمها 

من ثنايا حديثه، وهي:

ـ أنّه ال يؤلّف جزًءا من التوراة.

ـ أنّه محّل نقاش كبري، خاّصة مع النصوص األخرى.

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص73].

]]]- م.ن، ص73].

]3]- سفر امللوك، 1/ 6.
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ـ رفض املؤّرخ األب دوفو املعطيات التاريخيّة التي يسوقها.

سة  ـ إّن كونه موضع شّك يحول دون منحه قّوة دليل يحّدد باملقابل نظرة مؤسِّ

يف هذا الصدد]]]. 

ولكن هل هناك من أدلّة عىل أّن منفتاح هو فرعون الخروج؟

يعرض لنا بوكاي موقف بعض العلامء يف هذه القضيّة الذين ربطوا بني مسألة 

املسلة]]] يف السنة الخامسة من عهد منفتاح وبني زمن الخروج، ولكن عىل نحو 

الذين  التي قال بها بوكاي متأثّرًا بعدد من املؤرّخني  نوع من املعارضة للفرضيّة 

سبق أن ذكرناهم وذكرنا أسامءهم. وقد عّد بوكاي هذه املسلة ذات فائدة عظيمة؛ 

ألّنها متثّل الوثيقة الهريوغليفيّة الوحيدة املعروفة التي ذُكرت فيها كلمة إرسائيل، 

واملسلة -حسب بوكاي- وثيقة تعود إىل الجزء األّول من حكم منفتاح، اكتشفت يف 

طيبا يف معبد مأمتّي مظلم لفرعون؛ حيث تذكر مجموعة انتصارات أحرزها عىل 

رة  جواره يف مرص، وخاّصة يف آخرها الذي يرد فيه ذكر انتصار عىل إرسائيل املدمَّ

واملسحوقة، والتي مل يعد لها بذر تزرعه. ولكن بوكاي رفض رأي بعض الباحثني من 

أن وجود كلمة إرسائيل يعني أنّه ينبغي أن يكون اليهود قد استوطنوا أرض كنعان 

يف سنة منفتاح الخامسة، كام رفض أن يكون خروجهم قد تّم يف هذه الفتة]]].  

فهذه الفرضيّة ال تبدو مقبولة عند بوكاي؛ وذلك ألّن هذا يعني عنده أنّه مل 

يبق هناك يهود يف كنعان، وهذا عنده مام ال دليل عليه]]]. فضاًل عن أنّه من أنصار 

الفرضيّة القائلة إّن الخروج كان يف زمن رمسيس الثاين، مستنًدا يف ذلك -باعتافه- 

إىل األب دوفو الذي أيّد هذه الفرضيّة، وقد كتب ذلك يف كتابه: تاريخ إرسائيل 

فإّن  الجنوب  »وبصدد  كنعان:  أرض  استيطانهم  عن  الحديث  معرض  يف  القديم 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص73].

]]]- واملسلة هذه هي التي تسّمى لوح مرنبتاح أو لوح إرسائبل، وتبدو أهّميّته يف القصيدة املنقوشة عليه والتي تحيك عن 

انتصارات مرنبتاح، وذكرت فيها كلمة إرسائيل. انظر: سليم حسن، مرص القدمية، القاهرة، مطبعة جامعة فؤاد األّول، ]195م، 

ج7، ص96.

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص74].

]4]- م.ن، ص74].
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تاريخ استيطان مجموعات منتسبة إىل اإلرسائيليّني يف منطقة قادس غري محّدد، 

وهو قبل الخروج«]]]. وقد استنتج بوكاي من ذلك أنّه يشري إذن إىل صّحة استيطان 

بعض مجموعات خارجة من مرص يف فتة أخرى غري فتة خروج جامعة موىس، 

مستداًل عىل ذلك بأّن األبريو أو الهابريو الذين ميثّلون وحدة مع اإلرسائيلينّي والذين 

كانوا يقيمون يف سوريا -فلسطني قبل رمسيس الثاين، أي قبل الخروج؛ حيث جلب 

-يقّدر عددهم  بوثيقة  الثاين مساجني منهم- مستدالًّ عىل ذلك  أمينوفيس  منهم 

بثالثة آالف وستمئة؛ حيث استخدمهم كعاّمل مسّخرين يف مرص، كام أّن أمينوفيس 

يف  القالئل  أثاروا  وقد  األّول؛  سيتي  عهد  يف  كنعان  أرض  يف  بعضهم  أسكن  ذاته 

منطقة بيت- شان ذكرها األب مونتيه يف كتابه: مرص والتوراة. ويعلّق بوكاي عىل 

ذلك قائاًل: » ويحتمل أّن منفتاح عاقب هذه املجموعة عىل حدودها، بينام كان 

داخل بالده أولئك الذين تجّمعوا فيام بعد عىل حدوده حول موىس للهرب. إّن 

وجود املسلة يف سنة منفتاح الخامسة ال يعارض أبًدا النظريّة املطروحة هنا«]]].

لكن بوكاي يسقط هنا سنوات التيه من حساباته، ولعلّه لو مل يسقطها النتبه 

يتوّجهوا إىل فلسطني بعد  بني إرسائيل مل  إّن  إذ  إليه،  انتهى  ملا  إىل رأي مخالف 

خروجهم من مرص آخر حكم رمسيس الثاين؛ ألنّهم مكثوا يف التيه يف صحراء سيناء 

أربعني سنة قبل دخول أرض كنعان فلسطني، وهذه السنوات ثابتة بنّص القرآن 

القّوة  من  كانت  آنذاك  فلسطني  عىل  املرصيّة  السيادة  أّن  إىل  إضافة  الكريم]]]. 

بحيث ال تتك الفرصة لبني إرسائيل لدخول أرض فلسطني من األساس، ومن ثّم فال 

مجال للقول إّن بني إرسائيل كانوا قد استقّروا يف فلسطني لبعض الوقت ثّم ذهب 
مرنبتاح ليزيل بذرتهم ويعيد النفوذ املرصّي إىل فلسطني!!]]]

ولنئ كان بوكاي قد استند إىل أقوال بعض املؤرّخني يف التدليل عىل ما ذهب إليه 

من القول بالخروج يف فتة رمسيس الثاين، فإنّه من جانب آخر استند إىل التوراة 

]1]- األب دوفو، تاريخ إرسائيل القديم، نقالً عن موريس بوكاي، مرجع سابق، ص74].

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص74]-75].

]3]- انظر: رشدي البدراوي، مرجع سابق، ص674.

ج3،  1990م،   - 1410هـ  الجامعيّة،  املعرفة  دار  اإلسكندرية،  القديم،  األدىن  والرشق  مهران، مرص  بيومي  محّمد  انظر:   -[4[

ص500.
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وبعض الشواهد التاريخيّة التي تثبت خطأ من اتخذ من املسلة يف السنة الخامسة 

ملنفتاح دلياًل عىل أّن الخروج كان يف عهده. فهو يقف عند كلمة إرسائيل وأصلها، 

محاواًل االستدالل عىل أّن ظهور كلمة إرسائيل يف تاريخ الشعب اليهودّي ال صلة له 

مطلًقا باستيطان مجموعة موىس يف أرض كنعان]]].   

ويف سبيل التأكيد عىل أصل الكلمة اتّجه بوكاي إىل التوراة، فالتوراة تخرب بأّن 

يعقوب هو من أطلق عليه إرسائيل، سيّدنا يعقوب هو نبّي الله تعاىل، وهو ابن 

إسحاق بن إبراهيم]]]، ويف اإلسالم أّن معنى إرسائيل هو عبد الله أو صفوة الله، 

وأّن بني إرسائيل ينسبون إليه نسبة األحياء إىل أحد األجداد. هذا يعني أّن كلمة 

إرسائيل ظهرت قبل موىس بقرون، األمر الذي يعني معه أّن ذكره يف املسلة ال يرقى 

كدليل عىل الخروج زمن منفتاح. وهذا ما يؤكّده بوكاي بقوله: »فقد ظهر اسم 

إرسائيل قبل موىس ببضع مئات السنني، وليس مبدهش أن يرى مذكوًرا يف مسلة 

تعود إىل عهد فرعون - منفتاح، كام ال ميثّل هذا الذكر بأّي طريقة دلياًل ملصلحة 

تاريخ خروج موىس قبل سنة فرعون منفتاح الخامسة«]]]. 

لكن الرأي الذي يتمّسك بأّن فرعون موىس هو رمسيس الثاين -مخالًفا يف ذلك 

ما ذهب إليه بوكاي- يتكئ عىل موضوع السنة الخامسة يف نفي فرضية مرنبتاح، 

فكيف يحّدد الدراسون لوح مرنبتاح بالسنة الخامسة لحكمه، يف حني كانت حملته 

عىل سوريا يف العام الثالث لحكمه؟! والثابت أّن فرعون قد غرق أثناء مطاردته 

لبني إرسائيل، وهذا يعني أّن اللوح قد كُتب بعد غرق الفرعون، وكَتَبَُه الالحقون 

تخليًدا لذكرى انتصاره عىل الليبيّني، وأضاف إليه أّن بذرة بني إرسائيل قد أُبيدت، 

فكيف يتأىت للفرعون وقد غرق أثناء املطاردة أن يّدعي أنّه قد أبادهم]]].

ومن جانب آخر فإّن ذكر إرسائيل يف املسلة ال يعني أنّها تشري إىل مجموعة 

مركّزة سياسيًّا؛ ألّن الكتابة تعود إىل آخر القرن الثالث عرش قبل امليالد، واململكة 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص75].

]]]- سفر التكوين، ]3/ 9].

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص75].

]4]- أنظر: محّمد بيومي مهران، مرص والرشق األدىن القديم، ج3، ص500.
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اإلرسائيليّة مل تتشّكل إاّل يف القرن العارش قبل امليالد، ومن ثّم فهي تشري عند بوكاي 

إىل مجموعة أكرث ضآلة]]]. هذا يعني أّن عمليّة تكوين بني إرسائيل استغرقت مئات 

الساميّني  الجدود من  انحدر  التاريخ، وقد  السنني سبقت دخول بني إرسائيل يف 

يزعم  لكّنه  بوكاي،  به  أدىل  ما  هذا  ويعقوب،  وإسحاق  إبراهيم  ومنهم  الرّحل 

السيايّس  للكيان  النواة  كانت  التي  البدائيّة  املجموعة  يعني  يعقوب  إرسائيل  أّن 

دامت  اإلرسائيليّة  اململكة  ألّن  بكثري؛  منفتاح  بعد حكم  الذي سيظهر  املستقبيّل 

عنده من )930-931( إىل 1]7 قبل امليالد]]]. 

ويبقى السؤال املهم هنا ما الذي قّدمته النصوص املقّدسة عن موت فرعون 

زمن الخروج؟ يرى بوكاي أّن موت فرعون زمن الخروج يشّكل نقطّة مهّمة جًدا 

يف روايات القرآن والتوراة، وهو يرى أّن هذه الروايات منبثقة من نصوص شديدة 

الوضوح غري مذكورة فقط يف األسفار الخمسة والتوراة، بل يف مزامري داوود أيًضا]]]. 

الكتّاب املسيحيّني ميّرون بصمت عىل ذلك.  أّن  ولكن مام كان يعجب له بوكاي 

فاألب دوفو كان ينارص الفرضيّة التي تقول إّن زمن الخروج كان يف عهد رمسيس 

الثاين وليس منفتاح]]]، وبوكاي كان من أنصار أّن فرعون الخروج كان منفتاح، يف 

حني كان فرعون االضطهاد هو رمسيس الثاين. ومن ثّم يلوم دوفو عىل أنّه يتبّنى 

إذا كان  التأكّد فيام  بعدم  يتّهمه  إنّه  بل  بها،  التي آمن  لفرضيّته  فرّضية مخالفة 

فرعون قد هلك يف هذا الخروج، »وهو ما مل يسمح به يف كّل االفتاضات بأن يحّدد 

وقوع الحادث إاّل يف آخر فتة الحكم، وال يبدو مدير مدرسة التوراة يف القدس يف 

كتابه تاريخ إرسائيل القديم -يقصد األب دوفو- مهتامًّ بأّي نوع من التعارض بني 

النظريّة التي يسندها ويدافع عنها وبني معطيات كتايب التوراة«]]]. ومن ثّم نفهم 

أّن لوم بوكاي هنا منصبٌّ عىل دوفو؛ كونه يعارض الفرضيّة التي افتضها ويلومه 

عىل ذلك، علاًم بأّن ما آمن به بوكاي ذاته ال يخرج عن إطار الفرضيّة أيًضا، فال يشء 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص75].

]]]- م.ن، ص76].

]3]- م.ن، ص76].

]4]- م.ن، ص76].

]5]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص76].
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يقينّي يف الفرضيّتني، فالكّل يستدّل مبا لديه من شواهد، لكن األمر يف النهاية ليس 

فيه دليل ملموس يقيض يقيًنا بإحداهام. 

ويف هذا الشأن ينتقد بوكاي مونتيه يف عدم ذكره ملوت فرعون الخروج كام أخرب 

بذلك التوراة والقرآن الكريم، ومن ثّم فإّن عدم ذكره لذلك كان محّل استغراب 

ذلك  يفرّس  وهو  ذاتها.  التوراة  يف  جاء  ما  مع  يتناقض  كونه  واندهاشه؛  بوكاي 

بتعّصب الرّشاح املسيحيّني الذين اتهمهم بأنّهم يبعدون عمًدا عن موت فرعون، 

وبأنّهم يثريون ذكر ما هو وارد يف القرآن ويحرّضون قرّاءهم عىل إجراء مقارنات 

عجيبة، »وهكذا ميكننا أن نقرأ يف ترجمة القرآن التي متّت بإرشاف املدرسة التوراتيّة 

املدرسة  األستاذ يف  املتعلّق مبوت فرعون لألب كورواييه  التايل  الرشح  القدس  يف 

املذكورة أشار القرآن السورة 10 آية 90-91 إىل ذلك، فرعون مع جيشه قد غرق 

حسب األعراف الشعبيّة -وهو ما مل يقله النّص املقّدس- واستقّر يف البحر وتحت 

سلطة أركان بحريّته الفقمة«]]]. 

القرآن  البعد عام ذُكر يف  املفرّس بعيد كّل  إليه هذا  أّن ما ذهب  وال شّك يف 

أّي مخزون  أّن من ليس لديه  تأكيد، لكن من املؤسف  يناقضه بكّل  الكريم، بل 

معريّف عن القرآن قد يؤثّر فيه هذا الكالم املخالف للحقيقة ويعتقد أنّه صواب، 

ومن هنا تأيت اإلشكاليّة؛ إذ كيف يتّهم القرآن بأنّه يتبع األعراف الشعبيّة واألساطري 

الخرافيّة؟! مع أّن النّص القرآيّن واضح وضوح الشمس يف أّن فرعون مات غرقًا يف 

البحر ونجاه الله تعاىل ببدنه ليكون من خلفه آية. يقول الله تعاىل: وََجاَوْزنَا بِبَِن 

ْدَرَكُه الَْغَرُق قَاَل آَمنُت 
َ
تَْبَعُهْم فِرَْعْوُن وَُجُنوُدهُ َبْغًيا وََعْدًوا َحتَّ إَِذا أ

َ
ائِيَل اْلَْحَر فَأ إِْسَ

نَاْ ِمَن الُْمْسلِِمنَي آلَن َوقَْد َعَصيَْت َقبُْل 
َ
ائِيَل َوأ ِي آَمَنْت بِهِ َبُنو إِْسَ نَُّه ل إَِلَ إِلَّ الَّ

َ
أ

يَك بَِبَدنَِك ِلَُكوَن لَِمْن َخلَْفَك آيًَة ِإَونَّ َكثرًِيا ّمَِن  َوُكنَت ِمَن الُْمْفِسِديَن فَاْلَوَْم ُنَنّجِ
انلَّاِس َعْن آيَاتَِنا لََغافِلُوَن سورة يونس، اآليات 90-]9. 

تعّصب  عىل  نفسه  الوقت  يف  يدّل  ما  وهو  القرآيّن،  بالنّص  جاء  ما  هو  فهذا 

الشارح املسيحّي الذي اتّخذ من هذه اآليات عْدًوا وظلاًم مدعاة للقول مبا يخالف 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص77].
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ما جاء فيها. وهذا ما استند إليه بوكاي يف نقده لهذا الشارح، ومن ثّم فليس ألوهام 

شارح التوراة عنده مجال للصدق؛ لوجود قاعدة أساسيّة نّص عليها القرآن، وهي 

أّن فرعون مات غرقًا ولكن الله نّجاه ببدنه.

لكن بوكاي أكّد عىل فكرة جوهريّة كدليل عىل صدق القرآن وأنّه ال يخالف 

املعارف التاريخيّة، وهي أنّه يف الوقت الذي كان الرسول يضع القرآن يف متناول 

الناس يف أيّام بعثته، كانت أبدان الفراعنة الذين شّك الناس يف هذا العرص الحديث 

امللوك يف طيبا يف  قبور وادي  بالخروج موجودة يف  اهتموا  بأنّهم  أو صوابًا  خطأ 

الضّفة املقابلة لألقرص من النيل، يف الوقت الذي كان فيه كّل الناس يجهلون هذا 

يثبت ما  اكتشافه  تّم  التاسع عرش، وما  القرن  أواخر  إاّل يف  الواقع، ومل يكتشفوه 

الناجي؛  الخروج. وأيًّا كان من هو فرعون  القرآن بشأن نجاة بدن فرعون  يقوله 

حيث إنّه استقر يف صالة املومياءات امللكيّة باملتحف املرصّي، فإّن الحقيقة عند 

ا عن تلك الخرافة املضحكة املنسوبة خطأً إىل  بوكاي -وعندنا بالطبع- مختلفة جدًّ

القرآن والتي زعمها كورواييه]]].    

فبوكاي يقف باملرصاد يف وجه أّي تشويه متعّمد ضّد القرآن، يف الوقت الذي 

يقف فيه ضّد أّي فرضيّة ال تفتض يف منفتاح فرعون الخروج، ومن ثّم فقد اهتّم 

كثريًا باكتشاف لوريت ملنفتاح ابن رمسيس الثاين الذي يتضافر كّل يشء عنده عىل 

إقناع الفكر بأنّه فرعون الخروج. وعىل الرغم من أّن بوكاي قام بدراسة املومياء 

أّن هناك أرضاًرا عظيمة  أّن مام استنتجه من خالل بحثه هو  إاّل  دراسة مبارشة، 

لحقت باملومياء، مع أرضار ماّديّة كبرية، بل يؤكّد عىل أّن جزًءا منها كان مميتًا، يف 

الوقت الذي يؤكّد أيًضا أنّه ليس باإلمكان إثبات ما إذا كان بعضها قد حصل قبل 

موت فرعون أو بعده]]]. 

لكن بوكاي الذي لطاملا كان يدافع عن القرآن نجده يشري إىل ما يشبه التشكيك 

إّما غرقًا حسب  الذي مات حقيقة،  »فرعون  يقول:  فرعون، حني  يف قضيّة غرق 

ا ناتجة عن جروح سبقت غرقه  روايات الكتب املقّدسة، أو باهتزازات شديدة جدًّ

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص77]-78].

]]]- م.ن، ص79].
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:  خروج موىس والدالئل التاريخّية ي
الفصل الثا�ف

يف البحر أو االثنني مًعا«]]]. وما كان لبوكاي الذي كان يدرك التوافق التام بني القرآن 

والعلم أن يقول مثل هذا الكالم؛ ألّن قول بوكاي هنا يقتيض التشكيك وما كان له 

أن يشّكك يف القرآن، وهو يعلم جيًّدا صدق اآليات التي جاء بها وعدم تناقضها 

مع املعطيات العلميّة أو املعارف التاريخيّة. وال أدري كيف طاوعته نفسه للقول 

بهذا عىل الرغم من إملامه الكبري بالنّص القرآيّن؟! فاألمر ليس محالًّ للشك، فالقرآن 

مل يخرب إاّل بغرق فرعون حتى إذا أدركه الغرق، ومن ثّم فإّن أّي قول آخر هو قول 

مردود ال قيمة له.

وأيًّا ما كان األمر، فإّن تضافر كّل األرضار املحيطة باملومياء عند بوكاي، تجعل 

املحافظة الجيّدة عىل بدن مومياء فرعون أمرًا مشكوكًا فيه إذا مل تتّخذ لها وسائل 

تحذر  أن  فيها  مفروض  الوسائل  »هذه  القريب.  املستقبل  عىل  والتميم  الحفظ 

فرعون  أيّامنا عن موت  يزال موجوًدا يف  ال  الذي  الوحيد  املادي  الشاهد  احتفاء 

الخروج ونجاة بدنه بإذن الله«]]].  

لقد كانت مومياء الفرعون الذي جاهر موىس العداء والحقه وعذب أهله من 

بني إرسائيل، وحاول قتله وقومه، فنجى الله تعاىل موىس وأهلك فرعون غرقًا يف 

اليّم، ونجاه الله ببدنه؛ ليكون يف العاملني آية وعالمة، وقد حّدد الله تعاىل ذلك يف 

القرآن بكّل وضوح. يقول بوكاي معلًقا: »يا لها من التامعة عجيبة لآليات القرآنيّة/ 

تلك املختّصة بجسد فرعون املعروض يف صالة املومياءات امللكيّة للمتحف املرصّي 

يف القاهرة، والتي تقّدم لكّل باحث يف معطيات االكتشافات الحديثة براهني صّحة 

إنّها  فيقول  تحديًدا،  أكرث  يكون  أن  بوكاي  عىل  كان  لكن  املقّدسة«]]].  الكتابات 

تقدم براهني صّحة القرآن الكريم ال الكتب املقّدسة بذلك املعنى العاّم الذي أراده 

بوكاي؛ بدليل أنّه وقف عند املقارنة بني الروايات القرآنيّة والروايات التوراتيّة عىل 

صّحة األوىل علميًّا وخطأ الثانية، من خالل ما تقّدمه لنا معطيات العلم الحديث 

واملعارف التاريخيّة، أفال يعّد قوله يف النّص السابق تناقًضا؟! 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص79].

]]]- م.ن، ص79]-80].

]3]- م.ن، ص80].



الباب الرابع

                قراءة بوكاي وأصل اإلنسان



الفصل األّول
اتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور

بني التطّور الطبيعّي الداروييّن 
والتطّور اخلّلق البوكايّب





الفصل األّول 

بني التطّور الطبيعّي الداروينّي والتطّور الخاّلق البوكايّب

تعّد قضيّة أصل اإلنسان من القضايا التي شغلت حيّزًا مهامًّ يف مرشوع بوكاي 

حول القراءة العلميّة للقرآن، وتنبع أهّميّة هذه القضيّة من أنّها تحاول أن تبنّي 

أصل اإلنسان وتضع مقارنة بينها يف القرآن وبني القضيّة ذاتها كام طرحها بعض 

العلامء املحدثني، خاّصة قضيّة التطّور الداروينيّة.

التوراة  الصيت:  البالغ  كتابه  أفكار  إحدى  من  اتّخذ  بوكاي  إّن  القول  وميكن 

واإلنجيل والقرآن والعلم الحديث، وهي قضيّة الخلق والتكاثر البرشّي سبياًل إىل 

العلم  بني  اإلنسان  أصل  أسامه:  كتاب  يف  مستقّل  وبشكل  أوسع  بصورة  تناولها 

والكتب املقّدسة. فقد »انكّب املؤلف عىل بحث أحد مواضيع كتابه السابق، يف 

كتاب مستقّل.. بحيث إنّه توّسع يف بحثه هذا ليتطرّق إىل موضوع شغل العامل فتة 

من الزمن عىل إثر انتشار نظريّة دارون القائلة إّن اإلنسان ]والقرد] قد انحدرا من 

بعض ساللة القردة«]]].

وال شّك يف أّن هذه النظريّة التي قال بها دارون يف النشوء واالرتقاء ليس لها أّي 

سند علمّي]]]، فال يستطيع كائن من كان أن يأيت عليها بدليل، مام يعني يف التحليل 

الحديثة  ومعطياته  أنكرها،  الحديث  العلم  أن  بدليل  ترّهات،  مجرّد  أنّها  األخري 

بدون  العلميّة،  املكتبة  بوكاي،  املقّدسة، ملوريس  والكتب  العلم  بني  اإلنسان  أصل  كتاب  ترجمة  ]1]- فوزي شعبان، مقدمة 

تاريخ، ص3.

]]]- أنظر: محّمد فريد وجدي، اإلسالم يف عرص العلم، بريت – لبنان، دار الكتاب العريّب، الطبعة الثالثة، 805.

أنظر: شمس الدين آل بلوت، داروين ونظرية التطّور، ترجمة: أورخان محّمد عيل، القاهرة، دار الصحوة، 1406هـ - 1986م، 

ص101.
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رفضتها رفًضا باتًّا]]]. ولنا يف قول الله تعاىل نرباًسا وعلامً وحكامً؛ حيث يقول جّل 

ْحَسِن َتْقوِيٍم سورة التني، اآلية 4. 
َ
نَْساَن ِف أ شأنه: لََقْد َخلَْقَنا اْلِ

والحقيقة التي ال جدال فيها أّن هذه النظريّة تقف يف االتجاه املعاكس للقرآن 

ا فاصاًل بني اإلنسان وكرامته]]]؛ فإذا ما وُصف فيها بأّن  الكريم وتخالفه وتصنع حدًّ

أصله قرد عىل تفصيل يف هذه املسألة...، فهل نحمل له حينها قدًرا من التكريم؟! 

اإلنسان]]].  تكريم  القائم عىل  اإلسالمّي  للمبدأ  عنه يف مخالفة واضحة  ننزعه  أم 

فاملبدأ اإلسالمّي الذي تضّمنته آية التني يف تكريم اإلنسان يلّخص موقف اإلسالم 

من اإلنسان، فقد جعله الله تعاىل يف أحسن تقويم حني زيّنه بالعقل، وميّزه حتى 

الله تعاىل والتزام فرائضه، وحني خلقه مستويًا بخالف  يكون أهاًل لتطبيق أوامر 

التي  اليد  له  أربع، وحني جعل  أو عىل  تهيم عىل وجهها  التي  األخرى  الكائنات 

ميسك بها األشياء، وبها يصنع وينتج، وبها يدافع عن نفسه مبا ُوهب من مرونة يف 

األصابع، وديناميكيّة يف الحركة، وحني وهبه لسانًا به يفصح عن نفسه ويتواصل 

مع غريه يف غري بهيميّة وال إعجام. 

ومن ثّم فقد شغلت هذه القضيّة الكثري من تفكري بوكاي، وقد بدأها قائاًل: »إّن 

اإلنسان بتساؤله عن أصله منذ آالف السنني، مل يكن يف متناول تفكريه إاّل مبادئ 

ينتظر  أن  عليه  وكان  مختلفة،  فلسفيّة  مناهج  ومن  دينيّة  تعاليم  من  مأخوذة 

العرص الحديث؛ ليك تتوافر لديه معطيات ذات طابع مختلف مرتكزة عىل مصادر 

أخرى تتيح له التأّمل يف بداية البرشية«]]]. 

]1]- أنظر للمزيد: أبو األعىل املودودي، اإلسالم يف مواجهة التحّديات املعارصة، تعريب خليل أحمد الحامدي، الكويت، دار 

القلم، الطبعة الرابعة، 1980م. 

]]]- وهذا ما توّدي إليه مبادئ التطّور واالنتقاء الطبيعّي والطفرة، التي قال بها داروين يف امتهان حقيقّي لكرامة اإلنسان، 

انظر: تشارلز داروين، أصل األنواع، ترجمة مجدي محمود املليجي، القاهرة، املجلس األعىل للثقافة، املرشوع القومّي للتجمة، 

الطبعة األوىل، 004]م، العدد 8]6، ص50-]5. 

نَْساَن يِف أَْحَسِن تَْقِويٍم التني/ 4، ابن كثري، تفسري ابن كثري، التني/ 4، جالل الدين  ]3]- أنظر: تفسري قوله تعاىل: لََقْد َخلَْقَنا اإلِْ

السيوطي وجالل الدين املحيل، تفسري الجاللني، التني/ 4، الطربي، تفسري الطربي، التني/ 4، القرطبي، تفسري القرطبي، التني/ 4.

]4]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، املكتبة العلميّة، بدون تاريخ، ص7.
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ّ ي ق البوكا�ب
ّ

ّ والتطّور الخل ي ّ الداروي�ف ف التطّور الطبيعي الفصل األول:ب�ي

إنّنا نفهم من خالل اهتامم بوكاي بهذه القضيّة أنّه يعدها من القضايا الكربى 

-وهي كذلك بالفعل- التي يتعرّض لها الفكر البرشّي، يف الوقت الذي نالحظ فيه 

أّن هذا املسترشق ال يعّول عىل العقل الداروينّي وال عىل املكتسبات املعرفيّة التي 

يزعم أصحابها بأّن ما يف جعبتهم منطقّي لتناقضها مع الدين من جانب وتنافرها 

مع املعطى العلمّي من جانب ثاٍن]]].

إنجلتا،  يف  1859م  عام  األنواع  أصل  كتابه:  أصدر  داروين  أّن  املعروف  ومن 

والقى شهرة عامليّة وقبواًل عند قطاع كبري من العلامء يف ذلك الوقت عىل الرغم 

من العوار الذي يقوم عليه.

ولعل انتقاد بوكاي لهذه النظريّة كان مبنيًّا عىل ثالثة جوانب: الجانب الدينّي، 

والجانب العلمّي، والجانب العقيّل]]]، فالجوانب الثالثة مجتمعة هي ما أّدت به 

إىل رفض هذه النظريّة؛ فاألّول يتحّدث عن اإلنسان املكتمل الخلقة، املستوي يف 

إليه داروين،  لنا دلياًل وحيًدا عىل صّحة ما ذهب  أحسن صورة، والثاين ال يقّدم 

والثالث يرفضها ألنّه لو كانت النظريّة صحيحة، لكانت كّل الكائنات تنحدر من 

أنواع مختلفة موجودة قبلها، وهذا مستحيل؛ ولذا يؤكّد بوكاي عىل الجانب األخري 

قائاًل: »لكّننا من خالل تتبّعنا كّنا قد توّصلنا إىل االّدعاء بأنّه -بالطريقة ذاتها- مثّة 

عىل  وكان  سابًقا،  موجودة  مختلفة  أنواع  من  تنحدر  أن  عليها  كان  أخرى  أنواع 

اإلنسان أن يظهر عىل سطح األرض عىل إثر تطّور، بدًءا بساللة حيوانيّة قريبة«]]].

كان بوكاي ينظر إىل قضيّة أصل اإلنسان وتطّوره عىل أنّها قضيّة شديدة التعقيد، 

دماغ  مثّة  كان  إذا  »عاّم  يتساءل  ثّم  ومن  كبرية،  لدرجة  كثرية  أنظمة  يعّم  وهو 

الحسن،  مؤمن  ترجمة:  الحياة،  تصميم  ويلز،  وجوناثان  دميبسيك  وليان  للعلم:  النظريّة  مناقضة طريقة هذه  أنظر يف   -[1[

باالشتاك، القاهرة، دار الكاتب، ص6]].

]]]- ونحن نسنطيع أن نجد هذه الثالثة مجتمعة يف نقد النطريّة الداروينيّة عند بعض املعارصين، انظر: 

عمر رشيف، اإللحاد مشكلة نفسيّة، القاهرة، نيو بوك للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، 016]م.

عمرو رشيف، رحلة عقل، القاهرة، مكتبة الرشوق الدولية، الطبعة الرابعة، 011]م.

هيثم طلعت، 40 خطأ يف نظريّة التطّور.. أخطاء ال يريدونك أن تعرفها!! القاهرة، بدون تاريخ ورفم طبعة.

]3]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص7.
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برشّي قابل وحده عىل املواجهة بالتفصيل لعدد هائل من املعطيات والفرضيّات 

واألحكام املصوغة، ويف ظروف كهذه، كيف ال نشّكك عندما يوحون إلينا بأن عنرًصا 

كهذا، نتيجة لدراسة محّددة يف نظام وحيد، قد حمل إلينا ردًّا جازًما عىل السؤال 

املطروح، ومن الواضح أّن حامًسا كهذا تأييًدا ملا مل يكن يف الغالب إاّل افتاًضا أو 

تأكيًدا مسبًقا، مرّض يف نهاية األمر للمعرفة الشاملة للموضوع«]]].

عند  التطّور  نظريّة  نقد  إىل  بوكاي  دعت  التي  األسباب  أحد  لنا  يفرّس  وهذا 

دراوين، كام أّن من ضمن تلك األسباب أّن الدفاع عن هذه النظريّة يعّد صورة 

املحرّك  هي  الغاية  وهذه  العلم]]]،  عىل  ترتكز  ال  التي  األيديولوجيّات  صور  من 

الكبري لحامسهم، مستدالًّ عىل ذلك بالكاتب )بـ بـ غراسيه P P Grasse( يف كتابه: 

اإلنسان موضع اتّهام؛ حيث انتقد داروين والداروينيّة بشدة]]]. 

وقد استعان بوكاي ببعض أفكار غراسيه يف علم الحيوان، باعتباره أستاذ علم 

»وقد  قائاًل:  الرجل  بوكاي عىل موقف هذا  ويؤكّد  السوربون،  التطّور يف جامعة 

عن  كثرية مجهولة  أموًرا  مثّة  فإّن  للجدل،  قابل  غري  التطّور  كان  إذا  بأنّه  استنتج 

طرقه، وأّن حتميّتها ال يسعها أن تقبل تفسريًا مقبواًل: إذ إّن التبّدالت الصدفويّة 

التطّور نفسه«]]].  لتحديد  كافية  الوراثة غري  الجينات، وهي دعامة  عىل مستوى 

وفيام يخّص اإلنسان »فإّن وقائع كتطّور الدماغ من عرص إنسان أستاليا القديم 

-يف زمن كان بوسعه أن يفيد مثانني ألًفا من األجيال عىل األكرث- ال ميكن تصّورها 

هو  البرشّي،  للتطّور  العاّمة  األرسار  أحد  وأّن  الجدد،  الداروينيّني  لفرضيّات  وفًقا 

خسارة -بشكل كامل- ملا هو فطرّي عند اإلنسان، يف حني أنّه بقي موجوًدا وفاعاًل 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص7.

]]]- انظر يف عالقة هذه النظريّة بالعلم واأليديولوجيا: عرفان بلامز، التطّور نظرية علميّة أم أيديولوجيّة؟ القاهرة، رشكة دار 

النيل للطباعة والنرش، ص3. 

]3]- ب. ب غراسيه، اإلنسان موضع اتهام، نقالً عن محّمد الرمادي، نظرية داروين تتحطم عىل صخرة العلم الحديث، عىل 

الرابط التايل:

https://www.turess.com/alhiwar/996 

]4]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص10.
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عند القرود، وأّن التطّور عند اإلنسان ال ميكن بأّي شكل مقارنته بالتطّور يف عامل 

الحيوان«]]].

إىل  سبياًل  التطّور  نظريّة  أصحاب  يقّدمها  التي  الخاطئة  املعطيات  كانت  لقد 

موقف بوكاي الرافض تجاهها، وكذلك التمّسك باالتجاه املعاكس الذي ينتقد تلك 

النظريّة. لقد رفض بوكاي الزعم القائل بأّن العالقة بني اإلنسان والقرد ثابتة، كام 

مركّب  تكوين  أي  خالسية،  جينة  خلق  أتاح  قد  اختباًرا  بأّن  القائل  الزعم  رفض 

القرد،  من  وأخرى  برشّي  مصدر  من  عنارص  تنقل  الجزيئة  مستوى  عىل  كيميايّئ 

ومن ثّم يرّد عىل هذا الزعم قائاًل: »بالواقع إّن هذا اليشء يبدو مقبواًل متاًما من 

الناحية النظريّة وال يفيد بيشء، لكن التأكيد الخاطئ كان يف أّن هذه الجينة كانت 

أن  قادرة عىل  الحالة  للمعلومات، وهي يف هذه  فّعال  أنّها رسول  معروضة عىل 

تكون سببًا يف خلق نسيج حيوّي جديد، وهو ما يتوجب إثباته كلّيًّا، ونحن نعيش 

العاّمة  اهتامم  الخاطئ- يستهوي  املثري -ولكن  اإلعالم  إّن  لألسف يف عرص حيث 

من الناس أكرث بكثري من التمييز املدرك، وهو يعرب عن تحّفظات ويشري إىل أمور 

مجهولة«]]]. 

كان بوكاي يرتجي عىل الدوام أن يتوقّف أصحاب هذه النظريّة عن ترّهاتهم، 

واالكتفاء مبا تسمح به املعارف العلميّة، فقد كان يؤمن بقانون التمييز بني ما هو 

ثابت، وما هو افتايّض عند الحديث عن قضيّة أصل اإلنسان -وإن كان قد وقع يف 

يشء مشابه مام سنتبيّنه يف السطور القادمة-؛ ومن ثّم فقد انتقد بشّدة ما عرضه 

التطّوريّون من أفكار ظاهريّة باطنها العوار ودحضها بشدة، بل إّن مام استعى 

استنكاره إقحام الكتب السامويّة يف هذا األمر]]]!

وميكن القول إّن بوكاي كان ينتقد اتجاهني يف تفسريهم ألصل اإلنسان، االتجاه 

واملعتقدات  يشء  العلميّة  ثقافتهم  بأّن  يظّنون  الذين  النفر  أولئك  اتجاه  األّول 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص10.

]]]- م.ن، ص11.

]3]- م.ن، ص11.
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الدينيّة يشء آخر، وينضّم إىل هذا االتجاه امللحدون الذين ينظرون إىل كّل ما هو 

فوق الطبيعة عىل أنّه خطأ تاريخّي. واالتجاه الثاين هو االتجاه الدينّي الذي يرى 

يف العلم خطرًا عىل الدين، بدافع الخوف من رؤية دينهم معرًضا للطعن من قبل 

العلم، وهي املواجهة التي رّصح بوكاي من قبل أنّها خطرية]]].

لكن االتجاه األّول هو موضع نقاش بوكاي وتساؤالته واستنكاراته، خاّصة أّن 

نظريّة هذا االتجاه تعد متناقضة كّل التناقض مع األديان، ويفرّس بوكاي ذلك بعدم 

إدراك األديان والجهل بها والجهل بالكتب السامويّة، وهذا كان محّل انتقاد بوكاي 

الذي يقول: »ويجب أن ال يغرب عن بالنا بأّن الديانات التوحيديّة، وهي بحسب 

التتيب الزمنّي: اليهوديّة ثّم املسيحيّة ثّم اإلسالم، متثّل معتقدات أكرث من ثلثي 

سكان العامل، وال ميكننا إهاملها، ومن املهّم أن نطّلع عىل كيفيّة نظرة كّل دين منها 

إىل أصل اإلنسان، ومن املفيد كذلك أن ندرس تصّورات األديان عىل ضوء ما نعرف 

اليوم عن مصدر الكتب السامويّة، وهذا ما يجعل مبادئ جديدة تربز لنستخلص 

منها بعض التعاليم التي مل يزل يجهلها كثري من الناس«]]].

أصل  قضيّة  من  األديان  موقف  باالطالع عىل  نفسه  ألزم  بوكاي  أّن  والحقيقة 

اإلنسان، والتصّورات التي تقّدمها حولها، األمر الذي قاده إىل التأكيد عىل أّن هذه 

القضيّة تتّم معالجتها وتصّورها بصورة مختلفة كّليًّا عن تلك املعالجة والتصّورات 

التي تتبّناها الداروينيّة وأتباعها.

لكن عىل الرغم من أّن موقف الكتاب املقّدس من هذه القضيّة يختلف بالكلّيّة 

؛  القضيّة  انتقد عدم دقّة  فإنّه  التطّور،  النظريّة وأصحاب فكرة  تلك  عن موقف 

الدراسات  نتيجة  ذلك  له  توفّر  وقد  املقّدس،  الكتاب  كتبة  هويات  تعّدد  نتيجة 

ومتييز  والخفيّة  التاريخيّة  األفكار  تغيري  إىل  أّدى  الذي  األمر  للنصوص،  العرصيّة 

ا ما كان يعترب يف السابق مجتزأً بسبب  دور العمل البرشّي يف كتابته، »إذ إّن نصًّ

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص11.

]]]- م.ن، ص]1.
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اختصاره الفعيّل، ويطلعنا عام كان عليه االعتقاد يف القرنني التاسع والعارش قبل 

امليالد عن أصل اإلنسان الرواية اليهوديّة لسفر التكوين. ومثّة يشء آخر وهو عمل 

الرسل يف القرن السادس قبل امليالد، أي الرواية الكالسيكيّة عن الخلق الواردة يف 

أّول سفر التكوين؛ إذ إنّه يبنّي مآثر ذلك العرص: وهو الرواية الكهنوتيّة األكرث شهرة، 

واحتفظت املسيحيّة مؤّخرًا بهذا التقليد التورايتّ، وأوردت مجّدًدا يف العهد الجديد 

معلومات تتعلّق بقدم اإلنسان عىل األرض«]]].

عىل  اإلنسان  ظهور  لبداية  اإلنجييّل  التورايتّ  التأريخ  مراًرا  بوكاي  رفض  وقد 

األرض، أو ما يُسمى بقضيّة خلق اإلنسان، ومن املعروف أّن هذا التاريخ يذهب 

إىل وجود اإلنسان قبل ميالد املسيح بأربعني قرنًا، منبًّها إىل األخطاء العلميّة التي 

يقوم عليها وخطورة تعليمها للشباب واألطفال منذ الصغر. 

تناولهام لقضيّة  القديم والجديد يف  العهدين  انتقد  الذي  يف حني نجد بوكاي 

أصل اإلنسان]]] -عىل الرغم من اختالفهم الجذرّي مع مذهب التطّور- ميّجد القرآن 

الداروينيّون  منها  التي جعل  القضيّة  لهذه  تناوله  لذلك- ويف  أهل  الكريم -وهو 

قضيّة شائكة. وقد كان هذا املوقف منه ذا جانبني: األّول، الدفاع عن القرآن ضّد 

موجات التشكيك الغريّب، وهو الجانب ذاته الذي اهتّم به بوكاي يف كتابه الرئيس: 

التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ويف كتابه املخّصص لقضيّة أصل اإلنسان: أصل 

كانت  وخاطئة  مغلوطة  أفكاًرا  وجد  فقد  السامويّة.  والكتب  العلم  بني  اإلنسان 

التحليل  والثاين  وتاريخه.  القرآن  مضمون  بصدد  طويلة  ملّدة  الغرب  يف  تُتداول 

املدهش من قضيّة أصل  فيها، وبيان موقفها  والتأّمل  القرآنيّة  للنصوص  الداخيّل 

اإلنسان. وهو الجانب الذي كان يعّول عليه بوكاي يف إظهار التوافق بني القرآن 

واملعطيات العلميّة الحديثة.

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص]1.

]]]- وقد سار بعض املعارصين عىل هذه النهج البوكايب يف هذه القضيّة، منتقًدا موقف رجال الكنيسة من معطيات التوراة 

املضطربة، خاّصة فيام يتعلق باملاّدة الواحدة التي جمعت بني الخلق النبايتّ والحيوايّن واآلدمّي، وعدم متييز التوراة اإلنسان عن 

باقي الحيوانات األرضيّة. انظر: سامي عابدين، أصل اإلنسان يف التوراة واإلنجيل والقرآن، دار الحرف العريّب للطباعة والنرش 

والتوزيع، 005]م، ص6-3.
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ا أن يستبق األمور بعرض  ومن ثّم فإّن بوكاي كان يؤمن أنّه من الرضورّي جدًّ

املعطيات التي يعرّب بها عن اإلنسان عن طريق ترابط ظروف إبالغه للبرش؛ »إذ 

ال جرم بأّن الثوابت املتعلّقة باإلنسان واملستخرجة من آياته ستدهش غريي كام 

أدهشتني عندما اكتشفتها، باإلضافة إىل أّن مقابلة النّصني التورايتّ والقرآيّن مثرية 

ا، إذ إّن كالًّ منهام يذكر باإلله الخالق، غري أنّنا ندرك من خالل هذه املقابلة  جدًّ

بأّن التفاصيل الوصفيّة عن الخلق الواردة يف التوراة -وهي غري مقبولة علميًّا- ال 

آياته  يف  يتضّمن  الكريم  القرآن  فإّن  العكس  عىل  بل  الكريم،  القرآن  يف  نجدها 

املتعلّقة باإلنسان أشياء مذهلة، وبالتايل يصعب عىل الفكر البرشّي تفسري وجودها 

يف العرص الذي أُبلغ فيه للناس«]]].

ومن ثّم فإّن بوكاي يعمد إىل اإلعالء من التصّور القرآيّن ألصل الخلق عىل ما 

الفكرّي،  املجال  يف  أو  الدينّي  املجال  يف  أكان  سواء  األخرى  التصّورات  من  عداه 

حتّى أّن التصّور التورايتّ اإلنجييّل يف خلق اإلنسان جعله بوكاي يف مرحلة متأّخرة 

عن التصّور اإلسالمّي ومتقّدًما عىل التصّور الدراوينّي عىل حّد تصّوري واستنتاجي. 

وسوف تتبنّي حقيقة الركائز التي ارتكز عليها بوكاي هنا من خالل السطور القادمة.

لكن كانت تستحوذ عىل بوكاي فكرة الرّد عىل التشويه الغريّب املتعّمد للقرآن 

حتّى يف تلك القضيّة، وكأنّه قد آل عىل نفسه الوقوف مدافًعا عنه ضّد هذا املّد 

بيّنت  تطابقات ذات معنى كبري  بأّن  يقول: »وعندما نالحظ  ثّم  الهجومّي، ومن 

متحيص  الرضوري  من  يصبح  ساموّي  كتاب  وبني  حكاًم  مثبتة  علميّة  معطيات 

األحكام املترّسعة التي أخذت بعني االعتبار تصّورات مجرّدة أكرث منها وقائع«]]]. 

والربهان  العلمّي  بالدليل  يتمّسك  من  دفاع  املستنري،  دفاع  هو  هنا  دفاعه  لكن 

ورؤى  أفكار  من  يديه  بني  ما  عىل  يقوم  دفاع  التطّور،  لنظريّة  نقده  يف  العقيّل 

واستنتاجات تقود إليها طبائع األمور.

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص13.

]]]- م.ن، ص13.
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بل إنه استنتج من خالل نصوص القرآن وتفسرياته وجود نقاش عال بني الدين 

والعلم يف قضيّة أصل اإلنسان، وهذا ما كان يسعى إليه بكّل قوة، فقد أراد هنا أن 

يصطنع كام كان يعمد يف القضايا السابقة، نوًعا من املقارنة هي يف حقيقتها نقاش 

من نوع راق بني الدين والعلم، يحاول أن يثبت بوكاي من خالله مقدار التوافق 

بينهام بصورة تستدعي الدهشة؛ إذ كيف لكتاب منذ أكرث من أربعة عرش قرنًا أن 

يأيت بحقائق مل يكتشفها العلم الحديث إاّل مؤخرًا، إاّل أن يكون هذا الكتاب من 

عند الله تعاىل. 

ومن ثّم فإّن النقاش هنا كان امتداًدا للنقاشات التي أفرزتها التأّمالت الخاّصة 

هذه  »فإّن  الحديث،  بالعلم  وعالقتها  القرآنيّة  النصوص  يف  الطبيعيّة  بالظواهر 

التأّمالت عن اإلنسان تقّدم عنارص مهّمة لنقاش بني العلم والدين ال يعود تاريخه 

لألمس القريب فحسب، بل إنّها تفتح بابًا لهذه املناقشة من جديد معّززة برباهني 

جديدة«]]].

ويف املقابل نجد أّن بوكاي الذي كانت تعتيه الدهشة واإلعجاب من التوافق 

بني القرآن والعلم يف قضيّة أصل اإلنسان، هو ذاته الذي ينتقد التصّور اليهودّي 

املجمع  بوثيقة  موقفه  صّحة  عىل  مستدالًّ  عليه  ينبني  الذي  املسيحّي  والتصّور 

العهد  أسفار  أّن  فيها  جاء  والتي  )]196-1965م(،  الفاتيكان  يف  الثاين  املسكويّن 

القديم تتضّمن أموًرا باطلة وغري كاملة، وأّن نّص املجمع املسكويّن ال يحّدد املقاطع 

التي  موضوع البحث، ومن ثّم فإّن هذا أفضل تأكيد عنده عىل رشعيّة الفرضيّة 

يدافع عنها]]].

خالل  من  مامثلة،  مواقف  استنارة  األكرث  اليهوديّة  األوساط  يف  وجد  أنّه  كام 

محادثات أجراها هو مع شخصيّات يهوديّة يقول إنّها مرموقة، حيث كانت الرواية 

ثّم  ومن  املحادثات،  الرئيس يف هذه  املوضوع  تشّكل  التكوين]]]  لسفر  اليهوديّة 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص13.

]]]- م.ن، ص14.

]3]- انظر: عىل سبيل املثال اإلصحاح األول/ 7]، اإلصحاح الثاين/ 7.
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فقد رسخ يف ذهن بوكاي باعتافه يشء واحد، وهو أنّهم كانوا يعمدون إىل تربير 

األخطاء العلميّة من واقع أّن الشغل الشاغل لرجال الدين يف القرن السادس قبل 

امليالد كان القيام بتعليم التالميذ قضيّة القدرة اإللهيّة الشاملة من خالل الرجوع 

والكائنات  واألرض  السامء  أصل  وقضيّة  الزمن،  هذا  سائدة يف  تقليديّة  قصة  إىل 

يستوعبها  ألن  قابلة  عبارات  يجمل  تصويرّي  إطار  يف  ذلك  كّل  واإلنسان،  الحيّة 

التوراتيّة كانت  الرواية  أّن  نتيجة مفادها:  أيًضا  الناس آنذاك، كام رسخ يف ذهنه 

تفرّس أقدّمية اإلنسان عىل وجه األرض املحّددة مبوجب التقويم العربّي باملعنى 

ذاته. »والحال فإّن غرض التعليم التورايتّ األكرث تعارًضا مع العلم، هو الذي يحّدد 

تاريخ ظهور اإلنسان عىل األرض منذ ]574 سنة حتى نهاية عام 1981كام نستنتجه 

من هذا التقويم. ومن ذلك الحني فإّن مثة براهني تدعو لعدم األخذ حرفيًّا بهذا 

األمر؛ إذ ليس من العدل أن نأخذه حّجة ضد الكتاب املقّدس يف مواجهة بني العلم 

والكتاب الساموّي، وعلينا أن نرّده إىل دور اإلنسان يف كتابة محتواه«]]].

أو  املقّدس  الكتاب  ضّد  حّجة  ذلك  من  يتخذ  أن  بوكاي  يحبّذ  ال  ملاذا  ولكن 

التناقض هنا ليس يف قضيّة  أنّه يف مواجهة مع العلم؟! السبب يف نظري هو أّن 

أصل اإلنسان، وإمنا التناقض يف التواريخ وبعض التفصيالت املتعلّقة باإلنسان وهي 

ليست محالًّ للنقاش يف هذه القضيّة قضيّة أصل اإلنسان. وهذا هو ما يفرّس لنا 

ملاذا كان بوكاي يضع األديان السامويّة يف جانب ونظريّة التطّور يف جانب ثان يف 

موقفها من هذه القضيّة األخرية؟! فقد انتهى من خالل املقارنة بني نصوص الكتب 

السامويّة وبني املعارف الحديثة إىل أنّها ال تتعارض، مستدالًّ يف ذلك عىل ما جاء 

بسفر التكوين]]]؛ إذ إّن معطياته املشار إليها سابًقا ال يوجد بينها تعارض يف نظره، 

ال من حيث املبدأ العام وال من حيث مظاهر أخرى تتعلّق به وردت يف الكتب وبني 

االكتشافات العلميّة. ومن ثّم نجده يؤكّد عىل ذلك قائاًل: »وببقائنا منطقيّني مع 

أنفسنا كلّيًّا، وبإدراكنا الستنتاجات العلم الحديث عندما ال يرتكز عىل افتاضات، 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص14.

]]]- انظر: سفر التكوين، من اإلصحاح األول: اإلصحاح السادس.
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بل عىل وقائع مثبتة، فأنا ال أجد تعارًضا بني جميع املعطيات الحاصلة من العلم 

وبني تعاليم الكتب السامويّة، ولكن علينا أّن نوّسط املعلومات التي منلكها اليوم 

عن أهل النصوص وتاريخها، وإذا كانت اعتبارات كهذه غري مستوعبة آخذين بعني 

االعتبار الخطأ البرشّي أو التفسريات البرشيّة، فإنّنا نتوّصل إىل إصدار أحكام عىل 

الكتب السامويّة ليست يف محلّها، وأنا مقتنع بأّن أّي نقص يف املعلومات بوسعه 

أن يرشح هذه التقديرات الخاطئة«]]].

ومن ثّم فإنّه يؤكّد عىل اختالف القرآن عن الكتب السامويّة يف بعض التفصيالت 

املتعلّقة بقضيّة الخلق، خلق اإلنسان -عىل الرغم من االتفاق بينها يف قضيّة أصل 

اإلنسان؛ إذ ال تسمح الكتب السامويّة بفرضيّة كتلك التي أىت بها داروين وأنصار 

نظريّة التطّور- وهي التفصيالت التي تتوافق مع معطيات العلم الحديث. 

ولقد فطن بوكاي إىل أنّه ال ميكن إخضاع كّل إثباتاته القرآن الكريم إىل العلم 

ومن  العلم،  مستوى  فوق  بأنّها  إلميانه  بل  للعلم،  منافية  ألنّها  ليست  الحديث، 

ثّم فال يسع العلم إاّل اإلذعان والخضوع لها، وعدم التشكيك أو مجرّد االعتاض، 

وهذا ما أكّده يف النّص التايل: »علينا أال نعتقد لهذا بأّن القرآن ال يتضّمن إثباتات 

أتاح  ما  بفعل  مبحوثة  جميعها  تكون  أن  بوسعها  خاّصة-  بصورة  اإلنسان  -عن 

اإلنسان؛  اكتشافه«]]]. وهو يستند يف حكمه هنا تحديًدا عىل قضيّة خلق  العلم 

إذ إنّها يف الكتاب املقّدس أو يف القرآن الكريم ليست مجااًل للبحث العلمّي؛ إذ 

كيف للعلم أن يثبت ما جاء يف القرآن من خلق عيىس عليه السالم من دون أب 

باملعنى البيولوجّي للكلمة، ويعلّل بوكاي ذلك بأنّه ال توجد حاالت مامثلة لحالة 

سيّدنا عيىس، فال يوجد إنسان نشأ دون أن يأخذ صبغيّات من ذويه، وهي نصف 

إرثه للمستقبل عنده، »والعلم ال يفرّس املعجزات؛ إذ إنّها من حيث املبدأ تخرج 

عن تفسريه«]]]. وما يقال عىل عيىس يف هذا الصدد يقال أيًضا عىل آدم الذي ُخلق 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص15.

]]]- م.ن، ص177.

]3]- م.ن، ص177.
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من صلصال من طني األرض، وهو األمر الذي أخربت به الكتب السامويّة جميًعا؛ 

تحقيًقا ملبدأ دينّي قوامه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.

تعّد  -وهي  الدينيّة  املظاهر  هذه  جانب  إىل  أنّه  إىل  فطًنا  كان  بوكاي  لكن 

معلومات  هناك  باإلنسان،  تتعلّق  لتأّمالت  أساسيّة-  دينيّة  لتحقيقات  منطلقات 

لوقائع ماّديّة بحتة يف القرآن الكريم تحديًدا تصيب املتأّمل عنده بالدهشة عند 

مطالعتها للوهلة األوىل. »فإّن القرآن الكريم يذكر أصل الحياة بشكل عاّم، وهو 

إعادات  اإلنسان، ويشّدد يف  التي تطرأ عىل  التشكيليّة  التحّوالت  يتوّسع كثريًا يف 

عنها  معرّبًا  أقواًل  البرشّي  التوالد  عن  أيًضا  ونجد  أراد،  كام  خلقه  الله  بأّن  عّدة 

بعبارات دقيقة ميكن مطابقتها مع املعلومات الدنيويّة املكتسبة يف أيّامنا هذه عن 

ذات املوضوع«]]].

ومن ثّم فقد كان مؤمًنا ومدركًا يف الوقت ذاته أّن هذه األقوال القرآنيّة تقّدم 

اكتشافها بسهولة، فهي  أنّها ال ميكن  الحديثة، غري  العلميّة  املعارف  ماّدة تطابق 

يواجه  كان  بوكاي  لكن  والعلمّي.  الدينّي  الجانبني  عىل  املطّلع  إىل  دامئة  بحاجة 

صعوبتني يف اكتشاف ذلك -والصعوبة ال تعني أنّه فشل يف مهّمته؛ إذ الصعوبة ال 

تعني االستحالة- وهاتان الصعوبتان هام:

التي ميكن مواجهتها  القرآن  العلميّة يف  املادة  الصعوبة األوىل: عدم اكتشاف 

التي لحقت  التشويه  كّميّة  املوضوع، إضافة إىل  بالعلم بسهولة، فضاًل عن جدة 

عمل  أّي  عن  صفًحا  يعرض  بوكاي  جعل  الذي  األمر  الغرب،  يف  الكريم  بالقرآن 

سابق يف العامل الغريّب. وتكتمل هذه الصعوبة عندما ندرك افتقار البحوث العربيّة 

لهذا النوع من الدراسات يف الغالب، إذ إّن بحوثًا من هذا النوع تستتبع امتالك 

الدارسني بسبب  الصعب عىل  األمر  التخّصصات، وهو  متعّددة  علميّة  معلومات 

قادرة عىل  تكون  أن  لها  يكن  التي مل  العلميّة  املوضوع  الثقافة، وبسبب طبيعة 

اللغة  تعلّم  إىل  يعمد  بوكاي  الدينيّة، كّل هذا جعل  الدراسات  الدخول يف عمق 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص178-177.
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العربيّة وإتقانها؛ حتى يكون قريبًا من املصدر األصيّل، فيكون قد جمع بني متطلَّبني: 

قراءة القرآن يف مصدره األصيّل، واإلملام باملعطيات العلميّة الحديثة.

الصعوبة الثانية: تعود إىل أّن املوضوع كان يف حاجة دامئة إىل خاّصيّة التتبّع، 

النتائج  أّن  إذا علمنا  الله تعاىل، خاّصة  الصلة عىل طول كتاب  اآليات ذات  تتبّع 

ال تظهر من القراءة األوىل يف مثل هذه القضايا العلميّة، ونخّص هنا قضيّة أصل 

اإلنسان، نتيجة انتشار اآليات القرآيّن ذات الصلة يف سور القرآن الكريم. »والكتاب 

تلو  الواحدة  مبحوثة  تنّوًعا  األكرث  املوضوعات  عن  لألفكار  تجميع  باألحرى  هو 

األخرى، ومعادة يف مكان آخر أكرث من مرّة عىل الغالب، ويتوّجب بالنتيجة إعادة 

جمع هذه املعلومات املتناثرة يف الكتاب عن موضوع معنّي، مام يستلزم عمليّة 

تجميع لآليات وال سيّام الطويلة منها، عىل الرغم من وجود لوائح موضوعيّة مقامة 

من قبل متجمني متنّوعني، ولكن بوسعها أن تكون غري كاملة، وهي عىل األغلب 

كذلك«]]]. 

محاور  خمسة  خالل  من  اإلنسان  أصل  قضيّة  عالج  بوكاي  إّن  القول  وميكن 

رئيسة عىل النحو التايل:

األّول: أصل الحياة واستمراريّتها.

الثاين: أصل اإلنسان وتغرّيات الشكل اإلنسايّن عرب التاريخ.

الثالث: التناسل البرشّي.

الرابع: عمليّة اإلخصاب.

الخامس: التوافق بني الدين والعلم 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص178.





الفصل األّول
اتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور

من أصل احلياة إىل أصل اإلنسان





الفصل الثاين 

من أصل الحياة إىل أصل اإلنسان

أّواًل: أصل الحياة

ال شّك يف أّن قراءة بوكاي للقرآن الكريم يف نّصه العريب قد أتاحت له التواصل 

دون وسيط، وهذا ما مّكنه من القراءة املتأنّية وذات األبعاد التأّمليّة التي أضفت 

به إىل النتائج التي انتهى إليها، خاّصة إذا علمنا أّن الوسيط كان واحًدا من اثنني: 

الرّشاح واملفرّسون العرب الذي مل يتح لهم االطالع عىل املعطيات العلميّة نتيجة 

طبيعة العرص الذي عاشوه والذي نزل فيه القرآن، واملفّكرون الغربيّون الذي كانوا 

يعمدون إىل تشويه كّل ما يتعلّق بالقرآن الكريم خاّصة واإلسالم عاّمة.

وهذا ما وجده فعليًّا يف قضيّة أصل اإلنسان يف القرآن، ومدى ما تعرّضت له 

القدامي،  القرآن  مفرّسي  العلميّة عىل  مع صعوبتها  الغرب،  يد  تشويه عىل  من 

هذا  حول  واإلنجيليّة  التوراتيّة  للرواية  التفصيليّة  املواقف  ذلك  إىل  أضفنا  فإذا 

املوضوع، لعلمنا كم كان الكشف الذي سيطرحه علينا بوكاي جديًدا. يقول بوكاي: 

»إّن الجديد الذي يتميّز به القرآن الكريم عن الكتاب املقّدس، هو الحدث التايل 

املشار إليه سابًقا: من أجل بيان اإلثباتات املتكّررة عىل القدرة اإللهيّة، فإّن القرآن 

يذكر ظاهرات طبيعيّة متعّددة، ويعطي بصدد عدد كبري منها تفصياًل عن تتابعها 

وأسبابها أو آثارها التي تستحّق التفكري، وكانت األقوال عن اإلنسان من بني تلك 

التي كان لها التأثري األكرب منذ قراءيت األوىل للكتاب يف نّصه األصيّل العريّب، ووحدها 

القادرة عىل تسليط النور عىل معانيها الحقيقيّة، والتي مل تحسن ترجمتها لألسباب 

التي ذكرناها آنًفا«]]].

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص180.
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من تلك اإلثباتات أو األقوال يف القرآن الكريم أصل الحياة، فعندما طرح بوكاي 

سؤااًل عىل نفسه عن أصل الحياة وأين نجده؟! وجد اإلجابة ماثلة بوضوح أمامه 

يف آيات الله تعاىل املحكامت، وقد أكّد هذا املسترشق عىل هذه القضيّة تفصياًل يف 

كتابه: التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، وقد عرضنا ملوقفه تفصياًل يف هذه القضيّة 

يف سطور سابقة. 

َماَواِت  نَّ السَّ
َ
ِيَن َكَفُروا أ َولَْم يََر الَّ

َ
أصل الحياة هو املاء كام يف قول الله تعاىل: أ

فََل يُْؤِمُنوَن سورة 
َ
ٍء َحٍّ أ رَْض َكَنَتا َرتًْقا َفَفَتْقَناُهَما وََجَعلَْنا ِمَن الَْماءِ ُكَّ َشْ

َ
َواْل

األنبياء، اآلية 30. وهذا املبدأ ال يرقى إليه أدىن شّك، »وميكن للجملة أن تعني أّن 

كّل يشء حيٌّ قد جعل من املاء ماّدة أساسيّة، وأّن كّل يشء حّي قد نشـأ من املاء، 

واملعنيان املحتمالن مطابقان بكّل دقّة للمعطيات العلميّة«]]].

ومن ثّم نفهم أهّميّة املاء يف إنشاء الحياة وتشكيلها عىل سطح كوكب األرض، 

والعلامء الفلكيّون مّمن يدرسون الكواكب وغريها مام يف الفضاء قبل طرح فرضيّة 

إمكانيّة وجود حياة عىل أّي كوكب يتساءلون: هل يوجد فيه ماء أم ال؟! وإذا كانت 

اإلجابة باإلثبات فهل يوجد بصورة كافية أم ال؟! هذا يعني أّن املاء هو رشط رئيس 

لوجود الحياة.

بأّن  باالعتقاد  تسمح  التي  الحديثة  العلميّة  املعطيات  إىل  بوكاي  استند  لقد 

الكائنات الحيّة القدمية كانت من عامل النبات؛ »إذ إنّنا وجدنا طحالب تعود لعرص 

ما قبل العرص الكمربّي يف أقدم األرايض التي نعرفها، ومثّة مواد من عامل الحيوان 

كانت قد ظهرت أيًضا بعد ذلك ومنشؤها املحيطات«]]]. والعرص الكمربّي هو ذلك 

العرص الذي يرجع إىل ما قبل 400 أو 500 مليون سنة، ويعد أو مرحلة من العصور 

البدائيّة؛ حيث ظهرت النباتات الرّبيّة والحيوانات الالفقاريّة]]].

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص181.

]]]- م.ن، ص181.

]3]- م.ن، ص181.
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ويذهب بوكاي إىل أّن املاء يف القرآن يحمل معنيني]]]: 

الحياة  رّس  هو  املاء  وهذا  واملحيطات،  األمطار  مياه  يعني  الذي  املاء  األول: 

رَْض َمْهًدا  َْ
ي َجَعَل لَُكُم ال وأساسها عىل األرض]]]، ويف ذلك يقول الله تعاىل: الَِّ

  ٰ ْزَواًجا ِمْن َنَباٍت َشتَّ
َ
ْخرَْجَنا بِهِ أ

َ
َماءِ َماًء فَأ نَْزَل ِمَن السَّ

َ
وََسلََك لَُكْم فِيَها ُسُبًل َوأ

سورة طه، اآلية 53.

الثاين: أّي سائل بدون تخصيص، فالكلمة عىل املعنى الثاين مستعملة عند بوكاي 

بشكل غري محّدد؛ لنعني به أساس خلق كّل إنسان]]]، يقول الله تعاىل: َواللَُّ َخلََق 

ُكَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء سورة النور، اآلية 45. ويقّر بوكاي أيًضا بأّن الكلمة يف اآلية تنطبق 
عىل السائل املنوّي. 

إنبات  يحمل  الذي  األّول  املعنى  عىل  املاء  أكان  سواء  أنّه  نعلم  أن  ويهّمنا 

الزرع، أو عىل املعنى الثاين الذي يشري إىل نطفة الحيوان، فإّن بوكاي يؤكّد عىل 

أّن كّل ما يقّدمه القرآن يف هذا الشأن يتطابق بشكل دقيق مع املعطيات العلميّة 

الحديثة، »وال مكان يف القرآن الكريم أليّة أسطورة كانت تغزو ذلك العرص عن 

أصل الحياة«]]].

ومن جانب آخر فإّن بوكاي اكتشف بسهولة ما ينطوي عليه النّص القرآيّن من 

اإلشارة إىل استمراريّة الحياة، ومن املعلوم أّن هذه االستمراريّة ال تتحّقق إاّل من 

خالل التناسل. »والتناسل عند النباتات هو موضوع تعليقات أطول من املوضوع 

عند  بالتناسل  الخاّصة  األقوال  أّن  غري  عاّمة،  بصورة  الحيوان  بعامل  املتعلّق  ذاته 

اإلنسان عديدة لدرجة كبرية«]]]. 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص]18.

]]]- أنظر: توحيد الزهريي، املاء يف القرآن والسنة والعلوم الحديثة مقاالت للتفسري، القاهرة، مكتبة الدار العربيّة للكتاب، 

الطبعة األوىل، 4]14هـ - 003]م، ص93 وما بعدها.

]3]- أنظر: تفسري ابن كثري، النور/ 45. وانظر: تفسري السعدي، النور/ 45.

]4]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص]18.

]5]- م.ن، ص183.
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وقد حّدد بوكاي طريقني للتناسل يف القرآن أكّد عليهام العلم الحديث، وهام: 

التناسل الشّقّي والتناسل الالشّقّي]]]، وقد سبقت اإلشارة إليهام يف املوضوع الخاّص 

بعامل النبات يف القراءة العلميّة للقرآن الكريم. 

وقضيّة التناسل تقتيض وجود عنارص الذكورة وعنارص األنوثة يف النبات]]]، كام 

هو الحال يف رضورة وجودها يف الحيوان واإلنسان. وقد وقف عند قول الله تعاىل: 

 )سورة الرعد، اآلية 3( للتأكيد عىل  َوِمْن كُلِّ الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجنْيِ اثَْننْيِ
يف  التناسل  عمليّة  حوله  تدور  رئيس  كمحور  العنارص  هذه  بوجود  القرآن  إقرار 

النبات. »هذا هو اإلثبات بأّن كّل مثرة تستلزم وجود عنارص ذكورة وعنارص أنوثة، 

هذا القول هو بتطابق تام مع ما سنعرفه كثريًا، وفيام بعد يف إنتاج األمثار املتأتّية 

جميعها من نباتات شّقيّة، حتى أّن بعضها كاملوز مثاًل ينتج أزهاًرا غري مخّصبة«]]]. 

ثانًيا: أصل اإلنسان

أّن بوكاي أبدى اهتامًما كبريًا بقضيّة أصل اإلنسان وتغريات الشكل  ال شّك يف 

اإلنسايّن عرب التاريخ، وحاول أن يجد صلة ما بني املعطى العلمّي -بعيًدا عن نظريّة 

البحث يف  إىل  الرجل  ثّم فقد عمد  القرآيّن]]]. ومن  النّص  الداروينيّة- وبني  التطّور 

النصوص القرآنيّة ذات الصلة وصواًل إىل نتيجة تحّقق له ما يصبو إليه يف هذه الجزئيّة 

من قراءته العلميّة للقرآن الكريم، لكن بوكاي قّسم هذه النصوص أو اآليات القرآنيّة 

قسمني: األّول يربز معًنى روحيًّا فقط يف غاية الكامل، والقسم الثاين بدا له -من وجهة 

نظره- أنّه يوحي بتغريات تتعلّق ظاهرًا بتشّكل اإلنسان، مؤكًّدا عىل أّن هذا القسم 

يذكر بظواهر ماّديّة بحتة قد حصلت بانتظام يف مختلف املراحل.

]1]- أنظر: نظمي خليل أبو العطا، تسع معان للزوجيّة يف القرآن الكريم وعامل النبات، عىل املوقع التايل:

https://quran-m.com

]]]- أنظر: نظمي خليل أبو العطا، تسع معان للزوجيّة يف القرآن الكريم وعامل النبات، عىل املوقع التايل:

https://quran-m.com

]3]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص183.

]4]- وقد تبع بعض املعارصين بوكاي يف البحث حول هذه القضيّة، انظر: حمد الرقعي، خلق اإلنسان بني العلم والقرآن، بنغازي 

– ليبيا، الدار الجامهرييّة للنرش والتوزيع واإلعالن، الطبعة األوىل، 1996م، ص4]، 37. 
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هذا يعني أّن بوكاي يرى تطوًرا من نوع ما حدث لإلنسان عرب التاريخ، يقول 

عنه: »وإّن التدّخل السامي للقدرة اإللهيّة الذي ورد يف هذه اآليات مرّات عّدة، 

يقود التغرّيات يف مسار يجب أن نطلق عليه اسم تطّور؛ إذ إّن الكلمة مستعملة 

مبعنى سلسلة من التحّوالت الهدف منها إنجاز الشكل النهايّئ، ومن ناحية أخرى 

فالتشديد عىل الواقع بأّن القدرة اإللهيّة قد ظهرت أيًضا بإبادة مجموعات برشيّة 

الستبدالها بأخرى«]]]. ثّم يعّقب قائاًل: »هذه هي املوضوعات التي تبدو يل أساسيّة، 

وتنجم عن تجميع اآليات القرآنيّة«]]]. 

محوًرا  يكونان  سوف  نتيجتني خطريتني  يتبّنى  بوكاي  أّن  نفهم  فإنّنا  ثّم  ومن 

لألخذ والرّد، وهام: 

األوىل، أنّه يتبّنى فرضيّة وجود تطّور من نوع ما يف الشكل اإلنسايّن، وقد مّر 

هذا التطّور عنده مبجموعة من املراحل حتى وصل إىل الشكل الحايّل.

أُبيدت تحت  بأّن هناك مجموعات برشيّة  القائلة  الفرضيّة  يتبّنى  أنّه  الثانية، 

مظلّة القدرة اإللهيّة، وأّن هذه املجموعات اُستبدل بها مجموعات برشيّة أخرى 

بتشّكل آخر.

ولنا هنا أن نتساءل هل التطّور الذي يذهب إليه بوكاي هنا من قبيل التطّور 

الداروينّي؟ أم أنّه يقصد تطّوًرا شكليًّا؟

لصالح  برشيّة  مجموعات  إبادة  فرضيّة  عىل  به  يستدّل  ما  بوكاي  عند  وهل 

مجموعات أخرى أكرث تطّوًرا من حيث الشكل النهايّئ؟

ا؛ ألنّهام يكشفان عن الرأي الذي يتبّناه بوكاي حول  هذان السؤاالن مهاّمن جدًّ

قضيّة التطّور اإلنسايّن، وحقيقة هذه التطّور وطبيعته. 

لكن قبل اإلجابة عىل هذين السؤالني نعمد إىل بعض املرتكزات التي اتخذ منها 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص184.

]]]- م.ن، ص184.
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إذا كانت هذه  النظر عاّم  بغّض   - اإلنسان  بتغرّي شكيلٍّ يف  للقول  بوكاي منطلًقا 

املرتكزات مقبولة أم ال. 

القرآن  عنه  تحّدث  الذي  الرحم  يف  الجينّي  التطّور  هو  املرتكزات  وأّول هذه 

الكريم يف أكرث من آية من آياته القرآنيّة، ودورها يف التشّكل اإلنسايّن، ويؤكّد بوكاي 

عىل هذه القضيّة يف معرض حديثه عن موقف املفرّسين منها قائاًل: »مام ال شّك 

اإلنسايّن،  للشكل  التحّول  مبدأ  تصّور  القدامى  املفرّسين  بوسع  يكن  مل  بأنّه  فيه 

لكّنهم كانوا ينزعون إىل القبول بوجود التغرّيات، أو مبراحل الحياة الجينيّة، وإىل 

املراقبة املشتكة يف كّل وقت، ويف الواقع فإنّه ال يسعنا إاّل يف أيّامنا هذه أن نقّدر 

املختلفة  للمراحل  عائدة  قرآنيّة  آيات  الحديثة-  املعارف  -عىل ضوء  تحّفظ  وبال 

املتتالية لتطّور الجنني يف رحم األم«]]]. 

قضيّة  إىل  الجينّي،  التطّور  قضيّة  القضيّة،  هذه  من  ينطلق  أن  بوكاي  يحاول 

التغرّي الشكيّل يف اإلنسان الذي يعتقد أنّه حدث عرب املراحل الزمنيّة املختلفة، بل 

إنّه يحاول أن يربط بني التطّورين متسائاًل عام إذا كان ذكر القرآن ملراحل التطّور 

عىل  ليطبّقها  الجنينّي  التطّور  بإطار  يحيط  ال  اآليات  بعض  يف  املوجودة  البرشّي 

إّن علم اإلحاثة دّل عىل  للتشّكل اإلنسايّن؛ »إذ  التي حدثت يف املايض  التحّوالت 

وجود املاّدة الشكليّة، وسيكون باطاًل أن ننكرها اليوم طاملا إّن التحّقق منه يلزم 

نفسه«]]].

هذا يعني أّن بوكاي يحاول أن يتّخذ من قضيّة تطّور الجنني يف الرحم املذكورة 

يف القرآن معربًا للقول بقضيّة التشّكل اإلنسايّن، كام أنّه يتّخذ من علم اإلحاثة]]] 

معربًا لذلك أيًضا. 

ومن املهّم أن ندرك أّن بوكاي كان يحاول التغلّب عىل فكرة التطّور الداروينّي 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص184.

]]]- م.ن، ص184.

انظر: كيث طومسون،  التاريخ،  القدمية، يدرس حياة ما قبل  أو األحياء  الحفريّات  أو  املتحّجرات  ]3]- علم اإلحاثة هو علم 

الحفريّات، ترجمة: أسامة فاروق حسن، القاهرة، مؤّسسة هنداوي، الطبعة األوىل، 015]م، ص11-9. 
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بفكرة أخرى مغايرة؛ ألّن هذه الفكرة الداروينيّة تنطلق إىل القول بانحدار اإلنسان 

من ساللة القرود]]]، عىل الرغم من عدم قدرتهم عىل اإلتيان باألدلّة الدالّة عىل 

ذلك، ال من جهة الحيوان وال من جهة اإلنسان]]]. هم زعموا امتالك الدليل، لكن 

»هذا الدليل الذي ال يقّدمه أّي علم صادق لإلحاثة، حتى ولو يف أيّامنا هذه، ال شّك 

بأّن مثّة فارقًا كبريًا بني تصّور أصل اإلنسان من القرد غري املدعوم كلّيًّا، وبني تحّوالت 

الشكل البرشّي عرب التاريخ املثبتة بكّل دقّة«]]]. 

وهو  الداروينّي،  التطّور  األّول  التطّور:  من  معنيني  بني  بوكاي  يفرّق  ثّم  ومن 

مرفوض من ناحيته، والثاين التطّور عىل معنى التغرّي يف شكل اإلنسان عرب املراحل 

التاريخيّة، وهذا هو املعنى الجديد الذي جاء به بوكاي، وهو يؤكّد ذلك يقوله: 

الغموض ذروته عندما نضع بحامقة كبرية مزيًجا من تصّورين لكلمة  بلغ  »وقد 

واحدة وهي التطّور، هذا الغموض املؤسف حمل البعض عىل التصّور -وهو خطأ 

بالتأكيد- بأنّه إذا كانت الكلمة امللفوظة تتعلّق باإلنسان، فذلك يعني حكاًم بأنّنا 

القول  تهمة  نفسه  عن  ينفي  أنّه  يعني  ما  القرديّة«]]].  الساللة  إىل  أصله  ننسب 

بالتطّور عىل املعنى الداروينّي. وإمّنا يؤكّد عىل أنّه يؤمن بتطّور من نوع جديد 

يخّص الشكل اإلنسايّن ال األصل اإلنسايّن.

وقد أراد بوكاي أن يحّدد نوعيّة التطّور املراد البحث عنه والتمييز بينه وبني 

غريه من البداية، حتى ال يُفهم خطأً، ويك ال يكون مثّة أّي نوع من سوء الفهم 

للمعنى الذي سوف يعطيه لآليات القرآنيّة التي سيذكرها أو يستدّل بها، مؤكًّدا 

أصول  عن  املاّديّة  الفرضيّة  بدعم  طريقة  بأيّة  توحي  ال  اآليات  »هذه  أّن  عىل 

اإلنسان، والتي تصدم املسلمني بقدر ما تصدم اليهود واملسيحيّني«]]].

]1]- أنظر: تشارلس داروين، أصل األنواع، ص49.

]]]- أنظر: محّمد فريد وجدي، اإلسالم يف عرص العلم، ص804.

]3]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص185.

]4]- م.ن، ص185.

]5]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص185.
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وميكن القول إّن بوكاي عالج قضيّة أصل اإلنسان من جهة ثالثة محاور:

األّول: الجانب الروحّي يف خلق اإلنسان من تراب.

الثاين: الجانب املاّدّي.

الثالث: التغرّيات الشكليّة عىل اإلنسان.

1- الجانب الروحّي واملادي

وقف بوكاي عىل آيتني كرميتني استنتج منهام معنى روحيًّا يف خلق اإلنسان من 

تراب، وهام قوله الله تعاىل:

طه،  سورة   ْخَرٰى
ُ
أ تَاَرةً  ُنْرُِجُكْم  َوِمنَْها  نُعِيُدُكْم  َوفِيَها  َخلَْقَناُكْم  ِمنَْها 

اآلية 55.

رِْض َنَباتًا ُثمَّ يُعِيُدُكْم فِيَها َوُيْخرُِجُكْم إِْخَراًجا سورة 
َ
نبََتُكم ّمَِن ال

َ
ُ أ َواللَّ

نوح، اآليتان 18-17.

فهاتان اآليتان تعنيان أّن هناك ارتباطًا شديًدا بني اإلنسان واألرض، ومن ثّم فإّن 

الطابع الروحايّن هنا يعود إىل أّن األرض هي األصل، ويتأكّد هذا االرتباط عندما 

يدرك اإلنسان أنّه سيعود إليها بعد املوت، ثّم يُبعث منها مرّة أخرى، وهذا املعنى 

الروحايّن ال تختلف عليه األديان السامويّة الثالثة]]].

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقّوة هنا مؤّداه: هل املعنى الروحايّن األّويّل 

ألصل اإلنسان من التاب ينفي املبدأ املذكور يف القرآن ملا يسّمى علميًّا بالعنارص 

املكّونة لجسم اإلنسان من وجهة النظر الكيميائيّة؟ اإلجابة عند بوكاي هي النفي، 

فهذا ال يخالف ذلك؛ ألّن هذه العنارص موجودة عىل األرض، »ومن أجل إدراك هذا 

املبدأ -املعتف به علميًّا يف أيّامنا هذه عىل أنّه صحيح- من قبل الناس يف العصور 

]1]- وهذا املعنى هو ما استقاه املفرسون املسلمون من هاتني اآليتني، انظر: عىل سبيل املثال:

ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، طه/ 55، نوح/ 18-17.

جالل الدين السيوطي، وجالل الدين املحيل، تفسري الجاللني، طه/ 55، نوح/ 18-17.
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التي تتناسب ودرجة املعرفة؛ إذ  التعابري  القرآن استخدام هذه  الغابرة كان عىل 

اإلنسان قد كُّون من املواد املوجودة يف األرض«]]].

وقد وقف بوكاي عىل العديد من اآليات القرآنيّة التي ينبثق منها هذا املبدأ 

بجالء تاّم، مؤكًّدا عىل أّن املواد املكوِّنة قد جرى التعبري عنها بأسامء مختلفة، من 

ذلك قوله تعاىل: 

رِْض سورة هود، اآلية 61. 
َ
ُكْم ِمَن اْل

َ
نَْشأ

َ
ُهَو أ

فَإِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن تَُراٍب سورة الحج، اآلية 5.
َخلََقُكْم ِمْن ِطنٍي سورة األنعام، اآلية ].

نَْساِن ِمْن ِطنٍي سورة السجدة، اآلية 7.  َخلَْق اْلِ
َ
َوَبَدأ

زٍِب سورة الصافات، اآلية 11. إِنَّا َخلَْقَناُهم ّمِن ِطنٍي لَّ
ارِ سورة الرحمن، اآلية 14. نَساَن ِمن َصلَْصاٍل َكلَْفخَّ َخلََق اْلِ

ْسُنوٍن سورة الحجر، اآلية 6]. نَساَن ِمن َصلَْصاٍل ّمِْن َحٍَإ مَّ َخلَْقَنا اْلِ
نَْساَن ِمْن ُسَللٍَة ِمْن ِطنٍي سورة املؤمنون، اآلية ]1. َولََقْد َخلَْقَنا اْلِ

ويعلّق بوكاي عىل اآلية األخرية قائاًل: »والساللة هنا إخراج يشء من يشء آخر، 

وسرنى أّن هذه الكلمة وردت يف مكان آخر من القرآن الكريم، حيث إنّها تشري 

املنوّي«]]]. ويتحّدث بوكاي  السائل  تنشأ مام استخرج من  اإلنسان  أّن ساللة  إىل 

عن هذا السائل املنوّي حديث الخبري عندما يشّخصه علميًّا: »ونحن نعلم اليوم 

بأّن العنرص الفّعال يف هذا السائل هو جسم ذو خليّة واحدة، وأعني به املنّي«]]]. 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص186.

]]]- م.ن، ص188.

]3]- م.ن، ص188.
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الكيميائيّة  العنارص  تعني  أن  يجب  طني  من  الساللة  أّن  إىل  بوكاي  ويذهب 

بكّل  الغالب  بالعنرص  املاء]]]، وهو يصفه  تكّونها واملستخرجة من  التي  املختلفة 

املاء بوصفه أساس كّل حياة وأصله، ونستطيع أن نجد  القرآن  ثقله]]]. وقد ذكر 

ا فََجَعلَُه نََسًبا  ِي َخلََق ِمَن الَْماءِ بََشً ذلك يف أكرث من آية، منها قوله تعاىل: َوُهَو الَّ

َوِصْهًرا سورة الفرقان، اآلية 54. 
وقد وقف بوكاي عىل اثني عرش موضًعا يف القرآن استنتج منها املعنى الروحّي 

املشار إليه، سّمى كّل موطن منها مرجًعا، وقد أرشنا إىل بعض هذه املواضع القرآنيّة 

كام رأينا. هذه املواطن أو املراجع تحمل إشارات إىل أصل اإلنسان مع بيان للمصري 

األخري الذي سيؤول إليه اإلنسان وهو األرض، ثّم بْعِثه منها مجّدًدا للحساب. فضاًل 

عن أّن بوكاي استنتج من بعض هذه املواضع ويف جزء منها تلميًحا إىل التكوين 

الكيميايّئ لجسم اإلنسان.

2- التغرّيات الشكلّية عىل اإلنسان

التاريخ من  التغرّيات الطارئة التي طرأت عىل اإلنسان عرب  ويبقى السؤال ما 

وجهة النظر البوكابيّة؟ وما طبيعة هذا التغيري؟ وما نوعيّته؟

بادئ ذي بدء ميكن القول إّن بوكاي وقف عىل مجموعة من اآليات القرآنيّة 

التي حاول أن يستنتج منها التغرّيات الشكليّة التي دخلت عىل اإلنسان منذ بدء 

خلقه، وقد اتكأ بدًءا عىل مرحلتي التكوين والبنية الشكليّة لإلنسان. ومن املعلوم 

أنّنا نقف عىل هاتني املرحلتني يف عدد من اآليات القرآنيّة، منها قول الله تعاىل: 

ْرنَاُكْم ُثمَّ قُلَْنا لِلَْمَلئَِكةِ اْسُجُدوا ِلَدَم سورة األعراف،  َولََقْد َخلَْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّ
اآلية 11. ففي اآلية ثالث مراحل: مرحلة الخلق، مرحلة التصوير، مرحلة السجود 

إِّنِ  لِلَْملئَِكةِ  َربَُّك  قَاَل  ِإَوذْ  املراحل:  هذه  تأكيًدا عىل  تعاىل  قوله  ومنها  آلدم، 

]1]- ومييل بعض الدارسني إىل أّن الساللة هنا ليست شيئًا أكرث من رشيط DNA انظر: منصور العبادي، ثّم جعل نسله ساللة 

https://quran-m.com :من ماء مهني، عىل املوقع التايل

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص188.



321

:  من أصل الحياة إىل أصل اإلنسان ي
الفصل الثا�ف

وِح َفَقُعواْ  يُْتُه َوَنَفْخُت فِيهِ ِمن رُّ ْسُنوٍن فَإَِذا َسوَّ ا ّمِن َصلَْصاٍل ّمِْن َحٍَإ مَّ َخالٌِق بََشً
َلُ َساِجِديَن سورة الحجر، اآليتان 8]-9]. فالخلق من الصلصال مرحلة الخلق، 
والتسوية والنفخ من الروح العليّة مرحلة ثانية التكوين، والوقوع ساجدين مرحلة 

ثالثة السجود. وكان من الطبيعّي أن يهتّم بوكاي باملرحلتني: األوىل والثانية؛ كونهام 

أحداث  ثالثة  »هناك  بقوله:  أكّده  ما  وهذا  قراءته،  موضوع  صلب  يف  داخلتني 

متتالية، يهّمنا منها االثنان األّوالن: الخلق ثّم التصوير«]]].  

الطبيعّي وبوكاي بصدد قضيّة أصل اإلنسان أن يربز هاتني  ثّم كان من  ومن 

فالنصوص  القضيّة.  هذه  يف  موقفه  عليهام  يبني  أساسني  باعتبارهام  املرحلتني 

الله  منح  الذي  الشكل  تتابع  يتلوها يف  فإنّه  الخلق،  يتصّدرها  كان  وإن  القرآنيّة 

تعاىل لإلنسان، وقد اتّضح من اآليتني السابقتني أّن عمليّة التكوين الخلق وعمليّة 

التصوير أو البنية الشكليّة عمليّتان متتابعتان.

أكرث من موضع،  تعاىل لإلنسان يف  الله  بوكاي عىل قضيّة دقّة صنع  أكّد  وقد 

منها قوله: »األمر يتعلّق هنا حقيقًة بالتغرّيات التشّكليّة التي تحصل يف االنسجام 

تتابع يف مراحل متوالية،  التي  بدقّة، وبالظاهرات  بنية مصّممة  والتوازن، بفضل 

وتشاء القدرة العليا للخالق الذي بيده مصري املجموعات البرشيّة أن تظهر هكذا 

بجالء تاّم يف هذه األحداث«]]]. وقوله: »وقد اكتمل إنجاز اإلنسان بالشكل الذي 

ا أن نشّدد عىل هذا الواقع«]]]. أراده الله، ومن املفيد جدًّ

والحقيقة التي ال خالف عليها وال غبار فيها أّن سورة التني قد أوضحت هذا األمر 

ْحَسِن َتْقوِيٍم سورة 
َ
نَساَن ِف أ بجالء تاّم، وذلك يف قوله الله تعاىل: لََقْد َخلَْقَنا اْلِ

ِي  التني، اآلية 4. كذلك أوضحته بجالء تاّم أيًضا سورة االنفطار يف قول الله تعاىل: الَّ

َبَك سورة االنفطار، اآليتان 8-7. ّيِ ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّ
َ
َخلََقَك فََسوَّاَك َفَعَدلََك ِف أ

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص189.

]]]- م.ن، ص189.

]3]- م.ن، ص189.
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وحكمة اختيار كلمة تقويم تعني عند بوكاي القيام بتصميم أشياء بتنظيم، مبا 

ا،  يعني أنّه بتتيب دقيق محّدد سلًفا، لكّن بوكاي يستنتج من اآلية استنتاًجا عامًّ

ففضاًل عن كونه غري واضح املراد منه، فإّن اآلية مل تقل به، وهذا ما نجده يف قوله: 

»ويحصل أن يكون مثّة اختصاصيّني بالتطّور الذين يحّددون التغرّيات الطارئة عرب 

يف  واضح  التنظيمّي  املخطّط  إّن  إذ  وصفها:  لبيان  آخر  تعبريًا  يجدون  ال  التاريخ 

الدراسة العلميّة للسؤال«]]]. ثّم يردف قائاًل: »إّن النّص الكامل لسورة التني التي 

اإلنسان قد  أن كان  بعد  اإلنسان بشكل عاّم، وتشري  اآلية تذكر خلق  ذكرنا منها 

ُصّور باإلرادة اإللهيّة سيبلغ أسفل السافلني يفهم من هذا عجزه يف شيخوخته، وال 

تذكر السورة بأّي حال التطّور الجنينّي، بل خلق الكائن البرشّي بوجه عاّم، ويتعلّق 

املخطط التنظيمّي البنيوّي بالنوع البرشّي بكّل وضوح«]]]. 

يقصد بوكاي من تفسريه أّن النوع البرشّي طرأت عليه مجموعة من املراحل 

التي مل يحّدد لنا طبيعتها حتّى اآلن، هذه املراحل استقاها حسب تأكيده من قوله 

أّن  عىل  يؤكّد  فبوكاي   .14 اآلية  نوح،  سورة   ْطَواًرا
َ
أ َخلََقُكْم  َوقَْد  تعاىل:  الله 

األطوار تعني املراحل؛ مستنًدا يف ذلك إىل أّن الكلمة مل تُذكر بالجمع إاّل مرّة واحدة 

يف هذا املوضع من القرآن الكريم، »وال يسعنا بالتايل أن نبحث يف مكان آخر يف نّص 

الكتاب إذا كانت أطواًرا أو مراحل متعلّقة باإلنسان بكّل وضوح ستكون مرتبطة 

بتطّوره يف رحم األّم، كام كان يعتقد بذلك املفرّسون القدامى]]] وكام افتضته يف 

كتايب السابق، أو بالتغرّيات التي تطرأ عىل النوع البرشّي عرب سنّي عمره، ويجدر 

بهذا السؤال أن يطرح«]]].

وكأّن بوكاي يقصد من تساؤله هنا االعتاض عىل تفسري األطوار عىل أنّها مراحل 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص190.

]]]- م.ن، ص190.

]3]- وهذا ما تذهب إليه التفسريات القدمية خالفًا ملا يذهب إليه بوكاي. انظر: عىل سبيل املثال ال الحرص:

 الطربّي، تفسري الطربي، نوح/ 14.

الرازي، التفسري الكبري، نوح/ 14.

]4]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص190.
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انتابته-  التي  الفكرّي  التطّور  صور  من  صورة  -يف  األّم  رحم  يف  الجنينّي  التطّور 

والتمّسك بفرضيّة وجود تغرّيات عىل النوع البرشّي من الناحية التشّكليّة. ويستند 

بوكاي يف تفسريه هذا عىل ثالثة أمور:

لقد  آية  منها  املأخوذ  نوح  أّن سورة  بوكاي -وهو محقٌّ يف ذلك-  يرى  األول: 

خلقكم أطواًرا، تشري إىل دالالت القدرة اإللهيّة الخاّلقة بوجه عام، كام أّن املقطع 

ذاته يشري إىل رحمة الله تعاىل وكرمه مبا أنعم عىل اإلنسان، وإىل قدرته عىل خلق 

اإلنسان يف أطوار متدرّجة والسموات واألرض والشمس والقمر]]]، معّواًل عىل أّن 

الخلق يشري إىل املعنى الروحايّن القائم عىل االرتباط بني اإلنسان واألرض التي ُخلق 

منها. 

الثاين: أنّه ال يوجد يف سورة نوح ما يشري إىل تفصيل الحديث عن مراحل تطّور 

للتطّور  ينفي بوكاي من جانبه أن تكون هناك أطوار  األّم]]]، وال  الجنني يف رحم 

الجنينّي؛ فالقرآن أكّد عىل ذلك، فضاًل عن أنّه أمٌر اعتف به بوكاي من قبل، لكّنه 

ينفي أن يكون هذا هو املعنى املقصود يف سورة نوح.

املعرفة  معطيات  مع  بوكاي  عند  يتوافق  هنا  األطوار  موضوع  أّن  الثالث: 

الدنيويّة]]].

لكن ما حقيقة التطّور أو األطوار عند بوكاي وعالقتها بالتغرّيات التشّكليّة التي 

يتبّنى فرضيّتها؟ ميكن أن نلتمس اإلجابة يف النّص التايل: »بالواقع إّن تطّور الفرد 

وتطّور النوع الذي ينتمي إليه عرب السنني يخضعان لعوامل محّددة وهي الجينات، 

إبان التجمع يف املرحلة األّوليّة للتناسل، إلسهامات األب واألّم، ولرنبط هذه األطوار 

]1]- أنظر: تفسري السعدي، اآليات من 14: 0]. 

]]]- لكن آية وقد خلقكم أطواًرا تفهم يف ضوء اآليات األخرى التي تتحّدث عن مراحل تطّور خلق اإلنسان يف الرحم، ومن 

ثّم كان تفسري املفرّسين لهذه اآلية منطلًقا من فهمهم لهذه اآليات األخرى، انظر: التفسري امليرّس، نوح/ 14، تفسري الجاللني، 

نوح/ 14، تفسري البغوي، نوح/ 14، تفسري الوسيط، نوح/ 14، تفسري ابن كثري، نوح/ 14، تفسري الطباطبايّئ، نوح/ 14، تفسري 

الطربي، نوح/ 14 

]3]- تعد قضيّة مراحل تطّور الجنني يف الرحم من أوجه اإلعجاز، حيث إنّها تتوافق مع املعطى العلمّي الحديث، انظر: انظر: 

حمد الرقعي، خلق اإلنسان بني العلم والقرآن، ص37، ص44.
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بأيٍّ منها، فإّن التوافق مع معطيات املعرفة الدنيويّة تبقى كاملة يف كاِل الحالني«]]]. 

هذا يعني أّن بوكاي يشري إىل نوع من تطّور النوع اإلنسايّن -إىل جانب تطّور 

الفرد من الناحية الجنينيّة- وهذا التطّور أصاب اإلنسان ليس عىل املستوى الفردّي 

كام قد يتبادر يف الذهن، ولكن عىل مستوى النوع اإلنسايّن، وأّن هذا التطّور األخري 

-مثل األّول- يخضع عند بوكاي لعّدة عوامل محّددة بدقّة وهي الجينات. لكّننا 

وإن كّنا نفهم هذه العوامل يف تطّور الفرد جينيًّا؛ حيث يتوارث األبناء من اآلباء 

نتيجة هذه الجينات]]]، وهو ما يثبت من الناحية العلميّة، لكن تثور هنا مجموعة 

من التساؤالت مؤّداها: إذا نحن كّنا بصدد قراءة علميّة للقرآن الكريم، وإذا كّنا 

فام  اإلنسان،  أصل  قضيّة  يف  والعلم  القرآن  بني  التوافق  عن  بوكاي  بحث  بصدد 

األدلّة التي أمكن لبوكاي أن يستقيها من القرآن والتي تقّوي عنده هذا الزعم؟! 

وهل هذه األدلّة مقبولة من الناحية الدينيّة عىل األقّل؟! ومن جانب ثاٍن كيف 

نثبت تطّور النوع من الناحية العلميّة؟! فهل يقّدم لنا العلم أدلّة عىل تطّور النوع 

األمر كذلك، فام هي  كان  وإذا  بإثباته؟!  إصدار حكم  بصورة متّكن من  اإلنسايّن 

األدلّة عىل ذلك؟

 ميكن القول إّن بوكاي وقف عىل آيتني من آيات القرآن الكريم؛ حيث فهمهام 

ا يف حاجة إىل دراسة، حيث اتّخذ منهام دلياًل عىل وجود تغرّيات طارئة  فهاًم خاصًّ

عىل الشكل اإلنسايّن، والتي تسري من وجهة نظره يف طريق تطّور النوع اإلنسايّن، 

وهاتان اآليتان هام قوله تعاىل:

ْمَثالَُهْم َتبِْديًل سورة اإلنسان، 
َ
نْلَا أ ْسَُهْم ِإَوَذا ِشئَْنا بَدَّ

َ
َنُْن َخلَْقَناُهْم وََشَدْدنَا أ

اآلية 8].

وشّد األرس له عالقة عند بوكاي مبرحلة التكوين الجسدّي.

ُكْم ِمْن ُذّرِيَّةِ قَْوٍم 
َ
نَْشأ

َ
 يُْذهِبُْكْم َويَْسَتْخلِْف ِمْن َبْعِدُكْم َما يََشاُء َكَما أ

ْ
إِْن يََشأ

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص191.

]]]- أنظر: حمد الرقعي، خلق اإلنسان بني العلم والقرآن، ص]]-3].
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آَخرِيَن سورة األنعام، اآلية 133.
البرشيّة،  املجموعات  بعض  زوال  إىل  تشريان  اآليتني  أّن هاتني  بوكاي  ويعتقد 

واستبدال أخرى بها، وهذا يسري يف االتجاه الذي يرتئيه حول قضيّة تطّور النوع 

اإلنسايّن.

من  نوع  أنّه  عىل  اآليتني  مضمون  إىل  ينظرون  القدامى  املفرّسون  كان  ولنئ 

التحذير والعقاب اإللهّي]]]، فإّن بوكاي يفرّس توّجههم هنا عىل أنّه يسري يف إطار 

والذي  تاّم،  بوضوح  عنه  املعرّب  هنا،  ها  املاّدّي  الواقع  أّن  »غري  الدينّي،  املظهر 

يُحّقق بزوال مجموعات؛ حيث إّن أهّميّة ذلك مل تحّدد، واستبدالها يف زمن معنّي 

مبجموعات برشيّة أخرى بانحدارها من أحد الشعوب«]]].

اإلنسان -وهام عند  التغرّيات يف تشّكالت  أو  اإلنسان  النوعّي يف  التطّور  لكن 

وإمنّا وفق  أو بشكل فوضوّي]]]،  اعتباطًا  يحدثان  ذاته- ال  املعنى  بوكاي يحمالن 

مخطّط تنظيمّي منّسق من ِقبل الله تعاىل. ويشري بوكاي إىل هذا التنظيم الدقيق 

ويشري إىل أّن تطّور اإلنسان تطّور ذايتّ نوعّي، وليس من يشء خارج عنه كام اّدعى 

التاريخ كان  البرشيّة عرب  التجّمعات  فإّن  بوكاي: »وبالخالصة  يقول  الداروينيّون. 

تنظيمّي  ملخطّط  وفًقا  حاصلة  ستكون  التغرّيات  لكن  بتشّكلها،  تتبّدل  أن  ميكن 

منّسق من قبل الله، وأّن مجموعات ميكن لها أن تزول وأن تُستبدل بأخرى؛ إذ إّن 

هذا ما يعرب عنه القرآن بكّل رصاحة، وإنّنا نبحث عبثًا عن تناقض مع ما أطلعنا 

]1]- أنظر عىل سبيل املثال ال الحرص: الطربي، تفسري الطربي، األنعام/ 133؛ الرازي، التفسري الكبري، اإلنسان/ 8].

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص]19.

]3]- خالفًا ملا تذهب إليه نظريّة داروين يف النشوء واالرتقاء من الصدفة والعشوائيّة العمياء.

أنظر: مايكل دنتون، التطور نظريّة يف أزمة، ترجمة: آالء حسيك باالشتاك، مركز براهني للدراسات واألبحاث، الطبعة األوىل، 

017]م، ص16.

أنظر: مايكل بيهي، صندوق داروين األسود، ترجمة: مؤمن الحسن باالشتاك، مركز براهني للدراسات واألبحاث، الطبعة األوىل، 

014]م، ص3.
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عليه علم اإلحاثة، ومع ما يتيحه لنا التطّور الخاّلق أن نتصّوره«]]].

3- التناسل البرشّي وعملّية اإلخصاب

إّن املتأّمل يف قضيّة أصل القرآن يف مرشوع القراءة العلميّة عند بوكاي يجده ال 

يقنع مبا سبق من بحث املوضوع، فلم يكن يؤمن بأنّه قد استنفد بعد، عىل الرغم 

ا يُؤخذ منه فيه ويُرّد. »أمل نقم  من كّم اآليات التي ذكرها والتي فهمها فهاًم خاصًّ

بصدد إحدى هذه اآليات بذكر الفائدة التي سينشأ عنها إعادة التدبّر باملضمون 

الكامل ملا نّص عليه القرآن الكريم عن املوضوع املحّدد للتناسل البرشّي؟«]]] 

كان بوكاي مؤمًنا بأّن املعلومات املنبثقة من اآليات القرآنيّة لها عالقة وطيدة 

باإلجابة عىل هذا السؤال، بل إنّه عنده ليس ببعيد عن قضيّة التغرّيات التشّكليّة 

لإلنسان عرب األجيال، استناًدا إىل أّن هذه التغرّيات يقودها قانون الوراثة املكّون 

من مجموعة عنارص صبغيّة حاصلة من خاليا األب واألّم املنتجة]]]. ومن ثّم فإّن 

اإلرث املكّون عنده يحّدد -عند املضغة ثّم عند الجنني- الظهور املحتمل للتغرّيات 

التشّكليّة بالنسبة لألب واألّم، تلك التي ستكون ثابتة بصورة نهائيّة بعد الوالدة ويف 

غضون منّو الطفل، وهذه التغريات بناًء عىل وجهة نظره ستعطي الطفل شخصيّة 

بنيويّة خاّصة به، »فإّن أّي إنسان حّي ال يشبه اآلخر، وعىل األكرث سيتعلّق األمر 

بفوارق تكوينيّة ستحملها من أجل النوع ذاته. وهذه بالنتيجة مجموعة تغرّيات 

تحصل عرب األجيال التي تتواىل، وتُحّدد يف زمن معنّي التحّوالت التشكيليّة املسّجلة 

من ِقبل علم اإلحاثة ملختلف الفئات البرشيّة يف العصور السابقة«]]].

والقرآن  واإلنجيل  التوراة  كتابه:  يف  البرشّي  التناسل  قضيّة  بوكاي  تناول  لقد 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص]19.

]]]- م.س، موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ص193.

]3]- م.ن، ص193.

]4]- م.ن، ص193.
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والعلم يف معرض حديثه عن علم األجّنة والتوافق بني اآليات القرآنيّة وبينه]]]، عىل 

الرغم من أّن طبيعة العرص غري العلمّي كانت تنبئ منطقيًّا بخالف ذلك مع أّي 

عمل برشّي؛ إذ إنّه كان من املحتوم عند بوكاي لنقص يف التطّور العلمّي الخاّص 

باطلة،  ومعتقدات  بأساطري  مغلًّفا  كان  البرشّي  للتناسل  ِذكٍْر  أّي  أّن  العرص  بهذا 

مؤكًّدا عىل أنّه ال ميكنه غري ذلك؛ ألنّه من أجل فهم األعامل اآلليّة املعّقدة للنمّو 

كان من الرضورّي أن يكون عىل دراية بعلم الترشيح، وأن يستعمل املجهر، وأن 

تنشأ علوم أساسيّة مختلفة تريس قواعد علم الفيزيولوجيا وعلم األجّنة والتوليد]]]. 

إاّل أّن كتاب رّب العاملني -الذي ال ينطق عن الهوى- أعطى معطيات تتوافق مع 

العلم يف قضيّة التناسل مبا يشبه املعجزة العلميّة يف عرص يفتقر إىل أدواتها.   

وميكن القول إّن بوكاي قد حّدد أربع مراحل أساسيّة للتناسل البرشّي أو التطّور 

الجنينّي داخل الرحم، والتي ذكرها القرآن، وأكّد عليها العلم الحديث من خالل 

املعطيات التي يقّدمها، وهي:

ـ مرحلة اإلخصاب.

ـ طبيعة السائل املخّصب املركبة.

ـ مرحلة تعشيش البويضة املخّصبة.

ـ مرحلة تطّور الجنني.

والسؤال هنا هل لهذه املراحل األربع األساسيّة عالقة بالتغرّيات الشكليّة التي يلّح 

عليها بوكاي إلحاًحا كبريًا؟ نعتقد أّن بوكاي ينظر إىل هذه املراحل عىل أنّها أساس 

التغرّيات التشّكليّة التي تنتاب اإلنسان والتي تؤثّر يف عّدة أجيال متعاقبة]]]، فالجينات 

املمنوحة من األب تتّحد مع جينات األّم، ليشّكل اإلرث الجنينّي إلنسان املستقبل]]]. 

]1]- للمزيد حول التوافق بني القرآن والعلم يف هذه القضيّة، انظر: حمد الرقعي، خلق اإلنسان بني العلم والقرآن، ص37.

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص193.

]3]- م.ن، ص196.

]4]- أنظر: حمد الرقعي، خلق اإلنسان بني العلم والقرآن، ص]]-3].
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لكن ليك ندرك هذه الحقيقة كان من الالزم العلم بأّن اإلخصاب يتّم بكّميّة 

لَْم يَُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنٍّ 
َ
ا من سائل املنّي، وهذا تفسري قول الله تعاىل: أ قليلة جدًّ

 سورة القيامة، اآلية 37. وقد انطلق بوكاي من هذه اآلية إىل التأكيد عىل أّن  ُيْمَنٰ
القدرة املخّصبة للمنّي ال تتعلّق بكّميّة السائل املراق، فاألساس العلمّي عنده أّن 

كّميّة قليلة منه فّعالة كلّيًّا، عىل الرغم مام قد يتبادر إىل الذهن من خالف ذلك. 

»واإلنسان الجاهل بحقيقة ظاهرات التناسل سيكون باألحرى مدفوًعا إىل تصّور 

العكس، والحال أّن القرآن الكريم منذ أكرث من ألف سنة مرّت عىل اكتشاف وجود 

الحيوان املنوّي يف القرن السابع عرش، يعرّب عن هذا الحقيقة؛ حيث إّن صّحته جرى 

الربهان عليها باكتشاف العامل املخّصب يف ضآلته الالمتناهية، بقدر جزء من ألف 

من امللليمت الواحد«]]]. 

تحّدد  التي  بوكاي  عند  هي  للذكر  التناسليّة  الخليّة  تحتويها  التي  فالجينات 

الخصائص  إىل  باإلضافة  الجديد  الكائن  عليها  سيكون  التي  الخصائص  تعّدديّة 

أنّه يتحّدث حديثًا علميًّا، وهذا  لبوكاي هنا  األّم. ويُحسب  املكتسبة من جينات 

يظهر =فضاًل عام سبق- يف حديثه عن الحيوانات املنويّة ونوع الجنني، فالحيوانات 

واألخرى   Y الصبغيّة  نصف  الذكورة  تكيّف  التي  للجينات  الحاملة  هي  املنويّة 

الحاملة للجينات التي تكيّف األنوثة X. »وإذا كان من بني حشد طالبي إخصاب 

الصبغيّة  نصف  من  منوّي  حيوان  الخارجّي  السطح  تستشعر عىل  التي  البويضة 

Y فاملولود الجديد سيكون ذكرًا، وإذا كان ذلك الذي يدخل إىل البويضة هو من 

نصف الصبغيّة X فاملولود الجديد سيكون أنثى«]]]. وهذا يعني أّن جنس اإلنسان 

الناحية الوراثيّة أثناء عمليّة اإلخصاب]]]، وأّن هذه العمليّة تتّم بأقّل  محّدد من 

قدر من العنرص املخّصب. وهذا التحديد يعني عند بوكاي التقدير الذي ذكره الله 

َرهُ عبس: 19. ما يعني أّن هناك اتفاقًا بني  تعاىل يف قوله: ِمن نُّۡطَفٍة َخلََقُهۥ َفَقدَّ

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص196.

]]]- م.ن، ص197.

]3]- أنظر: حمد الرقعي، خلق اإلنسان بني العلم والقرآن، ص44-40.
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قائاًل: »أليس يف هذا  بوكاي  الذي عرّب عنه  األمر  القضيّة،  العلم والقرآن يف هذه 

تطابق مذهل بني ما يؤكّده القرآن الكريم من القدر املحّدد ابتداًء بهذه املرحلة، 

وبني ما نعرفه عن الخاّصة املحّددة للجنس من اإلرث الجنينّي املتأيّت من األب«]]]. 

أّما فيام يتعلّق مبرحلة الطبيعة املركّبة للسائل املخّصب، فقد تحّدث عنها بوكاي 

تفصياًل يف كتاب: التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، وتطرّق إليها بعض اليشء القليل 

نَْساَن ِمْن  يف كتاب أصل اإلنسان، وقد وقف بوكاي عند قوله تعاىل: إِنَّا َخلَْقَنا اْلِ

ْمَشاٍج نَبَْتلِيهِ سورة اإلنسان، اآلية ].
َ
ُنْطَفٍة أ

ومن املهّم الوقوف عىل توضيح هذه املسألة عند املفرّسين عىل النحو التايل: 

تبنّي هذه اآلية كيفيّة خلق اإلنسان من نطفة التناسل؛ ملا يف تلك الكيفيّة من 

دقائق العلم اإللهّي والقدرة والحكمة]]]. 

ويف تفسري الطربّي يقول: »من نطفة، يعني من ماء الرجل وماء املرأة، والنطفة 

كّل ماء قليل يف وعاء كان ذلك ركية أو قربة أو غري ذلك.. وقوله أمشاج يعني 

أخالط.. يُقال منه مشجت هذا بهذا أي خلطَه به وهو ممشوج به]]]. 

واختلف أهل التأويل يف معنى األمشاج.. فقال بعضهم هو اختالط ماء الرجل 

مباء املرأة.. ماء الرجل وماء املرأة ميشج أحدهام باآلخر«]]].

ْمَشاٍج نَبَْتلِيهِ فََجَعلَْناهُ 
َ
نَْساَن ِمْن ُنْطَفٍة أ وهذا يعني أّن قوله تعاىل: إِنَّا َخلَْقَنا اْلِ

َسِميًعا بَِصرًيا يشري إىل أّن النطفة يف األصل مبعنى املاء القليل غلب استعامله يف 
املشج  أو  مشيج  وأمشاج جمع  مثله،  منه  يتكّون  الذي  الحيوان  من  الذكور  ماء 

باعتبار  النطفة  بها  وُوصفت  املمتزج،  املختلط  مبعنى  فكرٍس  بفتٍح  أو  بفتحتني، 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة فوزي شعبان، ص197.

]]]- أنظر: التحرير والتنوير، اإلنسان، اآلية ].

]3]- م.ن، اآلية ].

]4]- انظر: تفسريي الطربي، اإلنسان، آية ] وهذا املعنى هو ما نجده عن املفرّسين انظر: التفسري امليرس، اإلنسان، ]، تفسري 

الجاللني، اإلنسان، ]، تفسري البغوي، اإلنسان، ]، تفسري الوسيط، اإلنسان، ]، تفسري ابن كثري، اإلنسان، ]، تفسري الطباطبايئ، 

اإلنسان، ].
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أجزائها املختلفة أو اختالط ماء الذكور واإلناث.

القدامى حول كلمة أمشاج؛  الذي ساقه املفرّسون  التفسري  انتقد  لكن بوكاي 

حيث رفض أن يكون املقصود من كلمة أمشاج يف اآلية مزيًجا من سائل الرجل 

وسائل املرأة؛ بدعوى أّن املرأة ليس لها سوائل ذات وظيفة تناسليّة عنده حسب ما 

أّداه إليه العلم الحديث الذي يتمّسك به، ومن ثّم فلم يركن إىل هذا التفسري الذي 

عّده تعبريًا عن ثقافة العرص السائدة والتي كانت تجهل علم األجّنة وفسيولوجيّة 

املرأة]]]. »إّن آراء كهذه تصدر عن مفرّسين مأذون لهم بدون أدىن ريب لدرجة 

كبرية مبا له عالقة باملسائل الدينيّة مستمرّة لألسف بالتأثري عىل تفسريات معطاة 

بالظاهرات  املتعلّقة  كتلك  أخرى  قبل معارصين عن موضوعات من طبيعة  من 

الطبيعيّة«]]].

ومن ثّم نفهم أّن بوكاي يرفض وجود سائل أنثوّي يتدّخل يف عمليّة اإلخصاب، 

لِْب  الُصّ َبنْيِ  ِمْن  َيُْرُج  تعاىل:  قوله  فرّسوا  الذي  القدامى  املفرّسون  قال  كام 

ائِِب )سورة الطارق، اآلية 7( عىل أّن اإلنسان يُخلق من اجتامع ماء الرجل  َ َوالَتّ
من الصلب وماء املرأة من التائب. يف حني يؤكّد بوكاي عىل أّن املقصود علميًّا من 

الصلب الظهر، ومن التائب األضالع. ومن ثّم انتقد التفسري القديم قائاًل: »علينا 

إذن أن نشّدد عىل واقع هو أّن بويضة املرأة غري موجودة داخل سائل كالسائل 

املنوّي؛ وألن اإلفرازات املختلفة املوجودة عند املرأة بشكل طبيعّي، عىل مستوى 

املهبل أو السائل املخاطّي املوجود يف الرحم ال تسهم بيشء بنوعيّتها املاّديّة عىل 

تكوين املخلوق الجديد«]]]. 

لكن بوكاي مل يستطع أن يبنّي لنا التوافق بني العلم والقرآن يف هذه القضيّة، 

رمبا لعدم كفاية املعطيات العلميّة حول هذه القضيّة آنذاك، حتّى تبنّي منذ فتة 

وجه اإلعجاز الحقيقّي هنا. 

]1]- أنظر: حمد الرقعي، خلق اإلنسان بني العلم والقرآن، ص51.

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص198.

]3]- م.ن، ص198.
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وإثباتها  عنها  والكشف  معرفتها  العلم يف  تأّخر  علميّة  تتضّمن حقائق  فاآلية 

ثالثة عرش قرنًا؛ حيث إن صلب اإلنسان هو عموده الفقرّي سلسلة ظهره وترائبه 

هي عظام صدره.. وبالرجوع إىل علم األجّنة يتبنّي أّن يف منشأ خصية الرجل ومبيض 

املرأة ما يفرّس لنا هذه اآليات التي حرّيت األلباب.. فكلٌّ من الخصية واملبيض يف 

بدء تكوينهام يجاور الكىل ويقع بني الصلب والتائب أي ما بني منتصف العمود 

الفقرّي تقريبًا ومقابل أسفل الضلوع]]]. 

وهذا يعني أنهام يف نشأتهام ويف إمدادهام بالدم الرشيايّن ويف ضبط شؤونهام 

باألعصاب قد اعتمدتا يف ذلك متاًما عىل مكان يف الجسم يقع بني الصلب والتائب، 

العاملني ومل  به رّب  الكريم وجاء  القرآن  به  استبان صدق ما نطق  ثّم فقد  ومن 

يكشفه العلم إاّل حديثًا بعد ثالثة عرش قرنًا من نزول ذلك الكتاب]]]. 

ب هو الذكر، ومن ثّم كانت األمشاج  فبوكاي يؤكّد مراًرا عىل أّن العنرص املخصِّ

عنده تتعلّق بالسائل النطفّي، وهو مزيج من غدد الخصيتني والحويصالت املنويّة 

والربوستات والغدد امللحقة للمسالك البوليّة السفىل]]]. ليس هذا فحسب، بل إنّه 

ب الذكرّي بقوله تعاىل: ُثمَّ َجَعَل نَْسلَُه ِمن ُسَللٍَة ّمِن  ليستدّل عىل العنرص املخصِّ

ِهنٍي سورة السجدة، اآلية 8. باعتبار أّن كلمة مهني يجب أاّل تفرّس عىل أنّها  اٍء مَّ مَّ
من ناحية خاّصيّة السائل ذاته، »بل باألحرى بفعل واقع هو أنّه مقذوف من قبل 

طرف الجهاز البويّل، مستخدًما املسلك الذي يخرج من البول«]]].

بة عىل مستوى الرحم كانت تشغل اهتامم  ولعل مرحلة تعشيش البويضة املخصَّ

بوكاي باعتبارها التعبري العلمّي عن كلمة علق القرآنيّة، »نحن نعلم أّن البويضة 

الذي ييل  السادس  اليوم  الرحمّي حوايل  املخاطّي  السائل  تستقّر داخل  بة  املخصَّ

https://quran-m.com :1]- أنظر: محّمد إبراهيم دودح، نشأة الذّريّة معجزة علميّة، عىل املوقع التايل[

https://quran-m.com :أنظر: محّمد إبراهيم دودح، نشأة الذّريّة معجزة علميّة، عىل املوقع التايل -[[[

]3]- ويؤيده يف ذلك عبد الحميد دياب، أحمد قرقور، الطّب يف القرآن الكريم، دمشق، مؤّسسة علوم القرآن، الطبعة الثانية، 

1400هـ - 1980م، ص34-33.

]4]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص198.
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اإلخصاب، ومن الناحية الترشيحيّة فاألمر يعود إىل تعلّق حقيقّي«]]].

وينطلق بوكاي هنا من املعطى العلمّي الذي تتضّمنه اآلية الكرمية التي يقول 

لَْم يَُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنٍّ ُيْمَن  ُثمَّ َكَن َعلََقًة فََخلََق فََسوَّى سورة 
َ
الله تعاىل فيها: أ

القيامة، اآليتان 38-37.

كام كانت مرحلة تطور الجنني داخل الرحم واحدة من املراحل التي استحوذت 

كام  منها،  بوكاي  وموقف  تفصياًل  القضيّة  هذه  تناولنا  وقد  بوكاي،  اهتامم  عىل 

إىل  يصل  حتّى  األم  رحم  يف  الجنني  تطّور  تذكر  التي  القرآنيّة  اآليات  إىل  تطرقنا 

الصورة النهائيّة قبل الوالدة.

لكّن السؤال هنا: ما عالقة مراحل التناسل البرشّي األربع سابقة الذكر وقضيّة 

التطّور اإلنسايّن التي عارض بها بوكاي نظريّة التطّور عند داروين؟ وبعبارة أخرى: 

هل هناك عالقة ما بني تحّوالت الشكل البرشّي عرب الزمان وبني التطّور الجنينّي 

يف الرحم؟!

الحقيقة التي ال مناص منها أّن بوكاي يؤمن بهذا، فهو يتّخذ من هذه املراحل 

الرحم  يف  الجنينّي  التطّور  من  يتّخذ  أنّه  كام  التطّور،  يف  لفكرته  أساًسا  األربع 

املطّلع  غري  ذهن  بديهيًّا يف  »كان  لقد  البرشّي.  الشكل  تحّوالت  يف  رئيًسا  عاماًل 

عىل علمي األجّنة والوراثة بأّن كّل تحّول ظاهر عند اإلنسان يصدر عن تغرّيات 

صبغيّات  قبل  من  الجديد  املولود  إىل  املعطاة  الجينات  مستوى  عىل  تحصل  ال 

األب واألّم«]]]. هذا يعني أّن بوكاي يشري إىل أّن علم األجّنة وعلم الوراثة يقرّان 

بوجود تحّوالت شكليّة يف اإلنسان تحصل ابتداًء عىل مستوى الجينات املوجودة 

انقسام  ورايّث  إرث  كّل  بأنّه عىل مستوى  نعلم  واألّم، »ونحن  األب  يف صبغيّات 

ثّم اتحاد لعنارص النصف من كّل واحد منهام، وهذا يقود أثناء فتة الحمل إىل 

بداية تحّول تشّكيّل، وبطريق االستنتاج فيام بعد إىل تحّول وظائفّي، وهكذا كان 

]1]- م.ن، ص199.

]]]- م.س، موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ص01].
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التحّول ميتّد بعد الوالدة خالل مرحلة النمّو لينجز كاماًل يف سّن الرشد«]]]. 

هذا يعني أّن بوكاي ينطلق يف فهمه لآليات القرآنيّة املتعلّقة بالتناسل، بصورة 

بتطّور  إاّل  تتعلّق  القرآنيّة ال  اآليات  أّن  ترى  التي  املعتادة  الصورة  تلك  أبعد من 

الجنني داخل الرحم. فقد كانت هذه اآليات فضاًل عن ذلك تتعلّق مبا سيكون يف 

املستقبل من الوجهة التشّكليّة لإلنسان. وهذا هو السبب الذي أدرج فيه بوكاي 

كّل اآليات القرآنيّة املتعلّقة بالتناسل البرشّي يف دراسته للنّص القرآيّن، والتي تعود 

فيام يعتقد إىل تحّوالت للشكل البرشّي خالل الزمن]]]. 

عنها  يتحّدث  التي  اإلنسانيّة  التشّكالت  صورة  فهم  صعوبة  من  الرغم  وعىل 

فإنّه رضب  اإلنسان ومقدراها،  التي تطرأ عىل  الشكليّة  التغرّيات  بوكاي وطبيعة 

مثااًل تقريبيًّا إليضاح األمر، هذا املثال »له عالقة بالتحّول املريّض إىل عاهة توجد 

التشّوهات: أال  لدى األطفال، مصدرها خلقّي، ومعروفة بسبب حصولها من بني 

وهي املنغوليّة، وقد اكتشف العلامء بأنّها ناتجة عن تثليث الصبغيّة التي تحمل 

 ،)Trisomie 21 21( الرقم 1]، هذا ما حملهم عىل تسمية املرض بالتشوه رقم

ونعلم اليوم بأّن الجينات املحمولة بهذه الصبغيّة هي من األسباب، ويطرأ اإلخالل 

بكرثة عندما تكون األم قد تخطّت سّن األربعني«]]].

أنّها  كام  بالبالهة،  صاحبه  يتميّز  خلقّي  مرض  هي  املنغوليّة  أو  واملغوليّة 

واليدين  والجمجمة  العينني  مستوى  عىل  شكليّة  بصفات  اإلنسان  تطبع 

الرحم،  يف  الجينيّة  الصبغيّات  بسبب  حدث  تشّوه  عن  ناتج  وهو  واألصابع، 

التشّوه]]].  هذا  فأحدثت  واألب  األّم  صبغتي  عىل  ثالثة  صبغيّة  دخلت  حيث 

الجسدّي،  املستوى  عىل  النمّو  توقف  من  املرض  هذا  به  يتميّز  ما  إىل  إضافة 

]1]- م.ن، ص01].

]]]- م.س، موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ص01].

]3]- م.ن، ص01].

]4]- ويسمى متالزمة داون، انظر: آمنة عودة، دراسة مرجعيّة عن متالزمة داون، أطروحة حلقة بحث وتصميم تجارب، إرشاف: 

شادية حسن محّمد، كلّيّة العلوم، جامعة الطائف، 8]14- 9]14هـ، ص4.



334

إىل  يقود  الذي  األمر  عقليًّا،  النمو  توقّف  وهو  آخر،  نوع  من  توقّف  فهناك 

ثّم يتطّور شيئًا فشيئًا. هذا املرض  الوالدة،  خصائص تشّكليّة تظهر مبدئيًّا عند 

األساسيّة]]]. الخصائص  املبكرة  الطفولة  مرحلة  الطفل يف  يُكسب  بوكاي  عند 

إّن هذا املرض تصّور مبّسط من بوكاي لكّل تحّول أو تغرّي تشّكيّل عند اإلنسان، 

بيد أّن هذا التحّول يبدأ من الرحم، فالتحّول والنمّو يبدأ من مرحلة التكوين األوىل 

داخل الرحم، ثّم يزداد تحديًدا وتطّوًرا ليصبح مميّزًا يف سن الرشد، »وهكذا فإنّه 

الحايل،  اإلنسان  القديم إىل عهد  توالت منذ عهد رجل أستاليا  التي  عرب األجيال 

هذه األجيال ميكن التعبري عنها باألرقام، فتكون تقريبًا 10000 جياًل، نتصّور بأنّه قد 

طرأت تغريات قليلة عىل كّل جيل، وبإضافتها إىل بعضها تكون قد جعلت اإلنسان 

عىل الشكل الذي هو عليه اآلن«]]].

ونفهم من ذلك أّن بوكاي يرى أّن التغرّيات الشكليّة التي يرى أّن اإلنسان مّر 

بها ال تحدث إاّل بني األجيال، وكأنّه يريد أن يقول إّن كّل جيل له مجموعة من 

الجينات التي تحمل صبغيّات لها القدرة عىل إحداث تغرّيات ولو ضئيلة، وبناء عىل 

هذا التصّور فإّن كّل جيل يسلّم تغرّياته للجيل التايل الذي تعتيه تغرّيات جينيّة 

أيًضا تؤّدي إىل تغريات شكليّة، وهكذا تسلّم األجيال بعضها بعًضا ما طرأ عليها من 

تغرّيات، حتى وصل اإلنسان عند بوكاي إىل الصورة التي عليها اآلن. إاّل أّن بوكاي 

يفرّق هنا بني التحّوالت الصغرية املتطابقة التي حصلت يف كّل جيل يف رحم األّم، 

وبني التحّوالت املسّجلة لصورة كاملة بعد العدد الكبري من األجيال.

لكّن بوكاي من جانب آخر يشري إىل أّن هذا هو مقصد القرآن، حيث يقول: 

»كان هذا الرشح رضوريًّا لفهم كيف أّن هذا املبدأ قد ُعرّب عنه يف القرآن الكريم 

القرآن  عليه  ينّص  كام  الله،  ملشيئة  وفًقا  األم  رحم  يف  الجنني  تطّور  إىل  بالعودة 

الكريم بوضوح تاّم«]]].

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص]0].

]]]- م.س، موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ص]0].

]3]- م.ن، ص]0].



335

:  من أصل الحياة إىل أصل اإلنسان ي
الفصل الثا�ف

لكّنك تشعر أّن حديث بوكاي عن تلك التغرّيات الشكليّة يف اإلنسان عرب األجيال 

تفتقر إىل الدليل، حتّى أّن املثال التقريبّي الذي رضبه والخاّص باملرض املنغويّل ال 

يقّدم دلياًل عىل صّحة موقفه، حتى أنّنا نظّن أّن كالمه أقرب إىل الخاطرة من أّي 

يشء آخر.

كام أّن بوكاي مل يقّدم لنا شيئًا ذا بال عن طبيعة هذا التغرّي الشكيّل ومقداره، 

وهذه  والعقيّل،  الجسدّي  املستويني  عىل  فقط  الجسدّي  املستوى  عىل  كان  وإن 

قضيّة من األهّميّة مبكان، األمر الذي يقودنا إىل أّن نظرة بوكاي مل تكن متكاملة 

حول هذه القضيّة، ومل تكن متّسقة وواضحة، بحيث تزيل أّي رأٍي آخر مناقض لها، 

أو يطلب منه فيها الدليل.

األمر اآلخر ما دليل بوكاي عىل أّن هذا التغرّي منصوص عليه يف القرآن؟! هل 

يقّدم لنا القرآن معلومات عن هذه القضيّة بحيث تقود بوكاي إىل ما قادته إليه؟! 

من جانبنا نعتقد أّن املاّدة التي يقّدمها القرآن ال تفي بكّل ما أىت به بوكاي من رأي 

حول القضيّة، حتّى أنّنا نعتقد أنّه حمل اآليات أكرث ماّم تحتمل. نعم، قد تكون 

هناك تغرّيات شكليّة، لكّنها يف النهاية ال تقود إىل تغيري جذرّي يف شكل اإلنسان 

كام يوحي لنا بوكاي، وبحساب بسيط لو أّن كّل جيل من األجيال العرشة آالف 

التي تحدث عنها بوكاي كان يحمل تغريًّا واحًدا، فإنّنا سنكون أمام عرشة آالف تغرّي 

تشكيّل يف اإلنسان، وهذا يعني أنّنا أمام إنسان آخر يختلف بالكلّيّة عن اإلنسان 

نَساَن  األّول، وهذا ما أظّنه يتناىف مع مفهوم التقويم يف قوله تعاىل: لََقْد َخلَْقَنا اْلِ

 .ْحَسِن َتْقوِيٍم
َ
ِف أ

4- التوافق بني الدين والعلم

هل تقّدم لنا قضيّة أصل اإلنسان توافًقا ملحوظًا بني الدين والعلم؟! الحقيقة 

العلم  له  توّصل  ما  وبني  الدين  بني  تناقض  ال  أنّه  جدال  وال  فيها  مراء  ال  التي 

الصحيح؛ إذ إّن كتاب رّب العاملني ال ينطق عن الهوى، فمصدريّته اإللهيّة متنع أّي 

شّك يف صدق ما جاء فيه، ولعّل العلم الحقيقّي يثبت هذه املصدريّة يوًما بعد 
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يوم. لكّن السؤال هنا هو: هل ما قّدمه بوكاي هنا يستحّق أن يكون ماّدة للتوافق 

بني العلم والدين؟! هل ما ساقه يؤكّد ما ذهب إليه يف قضيّة أصل اإلنسان؟ 

كان بوكاي يدرك جيًّدا أنّنا أمام قضيّتني كربيني: إحداهام تتعلّق بأصل اإلنسان أو 

النوع البرشّي، واألخرى تتعلّق باملصري املحتوم الذي ينتهي إليه، ولقد حاول بوكاي أن 

يعالج القضيّة األوىل بالدراسة -باعتبار أّن الثانية مل تكن موضوع دراسته؛ حيث كان 

يبحث عن القضايا ذات الطابع الدنيوّي يك يسهل عليه إثباته من جهة العلم- عن 

طريق املعطيات املاّديّة الرصفة التي يقّدمها له العلم الحديث. إّن بعض الباحثني 

»يعترب بأّن املقّدمة لهذه املعطيات الدنيويّة يف درس املسألة كانت خريًا لها، وعىل 

العكس فإّن آخرين سيحكمون عليها بطريقة غري مواتية، وبوسعنا التساؤل أنّه إذا مل 

تكن يف السابق ذا فأل سيّئ تبًعا لفكرة سليمة عن املوضوع، ويف نهاية املطاف فإّن 

الردود هنا مختلفة كلّيًّا، ومهام يكن من أمر فنحن نحاول أن نفهم«]]].

للكتب  ا  تامًّ والًء  يقّدم  فريق  فريقني:  أمام  أنّه  جيًّدا  يدرك  بوكاي  كان  لقد 

املقّدسة، وفريق ال يدين بيشء إاّل للمعطيات العلميّة الدنيويّة. بيَد أّن منهجه كان 

قامئًا عىل البحث يف املصدرين واستخراج املضامني والتعاليم منهام، ما دام ال يظهر 

أّي تعارض من نوع ما.

لقد وضع بوكاي قضيّة اإللحاد أو إنكار وجود الله تعاىل جانبًا رافًضا كّل املعطيات 

أنّها ال تقّدم اإلجابة الصحيحة عن سؤال أصل  التي تُقّدم يف هذا الصدد، باعتبار 

القوّي  الشعور  تتعلّق مبامرسة  أّن اإلجابة  الثابت عنده  اإلنسان، بل لقد كان من 

اإلنسان  ميلكها  التي  الدنيويّة  املعرفة  وبدرجة  واحد،  كّل  يف  يكمن  الذي  باإلميان 

يف املجاالت ذات الصلة بالتساؤل، وهي املعرفة التي تسري يف اتجاه القيم الروحيّة 

واإلميانيّة. »وبالواقع فإّن ثقافة علميّة بوسعها أن تجلب يف العرص الحارض، ليست 

األسباب التي تبعد عن فكرة الله، بل عىل العكس األسباب التي تقرب إليها، ونحن 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص05].
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نجعل اإلنسان يفّكر ببعض التحّققات التي بوسع العلم أن يوفّرها«]]].

لقد استند بوكاي إىل التنسيق الظاهر واالنسجام الواضح يف الكون، األمر الذي 

يحكم بسهولة بوجود الله تعاىل]]]، ليس ظنًّا أو احتاماًل، وإمنّا صدقًا وحقيقًة كاملة. 

لكن كشف ما يف الكون يحتاج إىل ثقافة علميّة؛ حيث إّن فقدان الثقافة العلميّة 

يف رأي بوكاي يؤّدي إىل شيوع أفكار سلبيّة عن وجود اإلله، يظّل لها تأثريها السلبّي 

عىل الرغم من أّن كّل ما حولنا من مظاهر الكون التي تنطق بخالفها.

وقد انتقد بوكاي النظرة الدينيّة التي ال تعري اهتامًما للجوانب العلميّة يف تناولها 

ملوضوع أصل اإلنسان، ويف هذا اإلطار فرّس »الثقة املمنوحة لفرّضيات ماّديّة معيّنة 

من قبل أولئك الذين لديهم ميل إىل األوهام وامليتافيزيقا الرصفة أكرث من امليل إىل 

واقعيّة ظاهرات الطبيعة املبنيّة من قبل العلم، ويظهر حتّى أّن كّل محاولة لجعل 

بعض النفوس تهتّم بوقائع ماّديّة تبقى عدمية الجدوى طاملا أّن الواقع العميّل يظّل 

التي أعطاها،  التجريديّة  بنياتهم  غريبًا عنها، والذي عليه أن يزول بنظرهم أمام 

ولها وحدها الجواب دفعة واحدة، وهو نهايّئ بالنسبة لهم«]]]. 

ومن ثّم أراد بوكاي أن يتّخذ اتجاًها آخر وهو اتجاه الجمع بني املعطى العلمّي 

غمض  عاّم  بالكشف  الكفيل  وحده  هو  االتجاه  هذا  إّن  إذ  الدينّي،  النّص  وبني 

عىل  اتكاؤه  كان  ثّم  ومن  الكون.  عنها  يبحث  يزال  ال  التي  الحقائق  بعض  من 

العلوم الحديثة؛ ملا تقّدمه يف هذا الصدد، ومن العلوم التي استند إليها يف قضيّة 

الكشف عن أصل اإلنسان ويف الوقت ذاته يف قضيّة الرّد عىل اإللحاد وامللحدين 

علام: البيولوجيا الجزيئيّة وعلم الوراثة. إّن التحليل الدقيق لظاهرات الحياة عىل 

ما  هناك  ليس  أنّه  عىل  العامل  العلميّني حمل  الجانبني  هذين  الخليّة يف  مستوى 

مينع من التقّدم يف هذا امليدان، كام حمل عىل أنّه ليس هناك ما مينع من االتجاه 

]1]- م.ن، ص06].

]]]- وهذا ما قال به ابن رشد فيام أسامه دليل العناية اإللهيّة، انظر: ابن رشد، مناهج األدلّة يف عقائد امللّة، تحقيق د. محمود 

قاسم، ط األنجلو املرصيّة، 1955م، ص150.

]3]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص06].
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الدؤوب إىل إجالء الغموض الذي مل يطله الكشف بعد. ومن هنا يتساءل بوكاي: 

»كيف ال نكون اليوم متأثّرين ألن نراقب بأّن النفوس -التي مل تتعرض لهذه املسائل 

من الزاوية املاّديّة البحتة لغاية اآلن- ال تأخذ بالحسبان ما يجب من اآلن وصاعًدا 

التطرق إليها من زاوية؛ حيث إّن اعتبارات ماّديّة، وهذا أقّل ما ميكن أن نقول، 

عليها أن تكون داخلة«]]].  

إذن فإّن الربط بني املعرفة الدنيويّة والنصوص الدينيّة هي املنهجيّة الناجعة 

يف الوصول إىل حقيقة الكثري من القضايا العالقة، ومنها قضيّة أصل اإلنسان، وقد 

استشهد بوكاي يف هذا الصدد بجان روستان، الذي ُسِئل عن الله تعاىل يف إحدى 

مقابالته التليفزيونيّة التي أجراها معه التليفزيون الفرنيّس، وكانت إجابته بأنّه كان 

ال يعتقد حتى ذلك الحني بوجوده، ولكن لكونه عاملًا بيولوجيًّا، فقد اعتف بارتباكه 

عندما كان يفّكر مبا كان يحدث عىل مستوى الجرم الصغري]]]. هذا يعني أّن املعرفة 

يعتقدها يف  كان  التي  الفكرة  مغايرة عن  بفكرة  العامل  إىل هذا  أوحت  الدنيويّة 

الخاطئة،  اآلراء  املواقف وتغيري  إىل تصحيح  يؤّدي  العلم  أّن  يعني  ما  تعاىل،  الله 

والتمّسك مبا يقّدمه املعطى العلمّي.

ونحن نفهم أهّميّة الدور الذي يقّدمه العلم عند بوكاي، فالعلم عنده ينرش 

أنّه يحمل عىل  لها، كام  الحامسة يف سبيل رؤى واكتشافات مستقبليّة ال حدود 

الشّك والتساؤل، خاّصة فيام يتعلّق مبواقف الغرب ّمام أثاره العلم حول التعليامت 

الدينيّة يف قضيّة أصل اإلنسان وغريها. لقد كان اإلنسان عنده موضوع تأّمل بني 

التعاليم التي يقّدمها الدين وبني التعاليم التي يقّدمها العلم، علاًم بأنّه فرّق بني 

األديان يف مدى حظّها من العلميّة أو التوافق العلمّي؛ حيث كان يضع أمام مخيّلته 

تساؤاًل واضًحا: »كيف ليهودّي ومسيحّي ومسلم أن ال يتلّقوا مًعا التعاليم الخاّصة 

بكّل من األديان الثالثة ومعطيات املعرفة الدنيويّة عن أصول اإلنسان؟ هل يجد 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص07].

]]]- م.ن، ص07]. 
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مؤمن بالله ما اكتشفه عن أصول اإلنسان متوافًقا مع آرائه الدينيّة؟«]]]. وليس عند 

بوكاي إاّل طريق واحد للوصول إىل اإلجابة عىل هذين السؤالني وهو إقامة توازن 

واضح وصحيح بني املعرفة الدنيويّة العلميّة ومقارنته بكل حياديّة وتجرّد باملعطى 

الذي يقّدمه كّل دين عىل حدة، وهذا ما كان بوكاي دائم القيام به، وقد اخترب 

بصورة عاّمة ما نتج عن هذه املقابلة.

5- تحّوالت الشكل اإلنسايّن عند بوكاي.. ما مداها؟

 ال شّك يف أّن بوكاي كان يؤمن بتطّوٍر أصاب الحيوان عىل مّر العصور، كام أنّه 

كان يؤمن بأنّه توجد تحّوالت أصابت الشكل اإلنسايّن، أّما مسألة العالقة بني عامل 

الحيوان والساللة البرشيّة، فقد رفضها، وإن مل يكن حاساًم فيها بسبب التفريعات 

والجدليّات التي سبق أن انتقدناه ألجلها، لكنه يف البدء واملنتهى -بعيًدا عام أوقعه 

يف املثالب- درس بشكل منفصل يف الغالب الوضع اإلنسايّن والوضع الحيوايّن.

وإذا كان بوكاي يذهب إىل أّن التطّور يف عامل الحيوان مل يرش إليه القرآن، فإنّه 

عىل العكس من ذلك متاًما يذهب إىل أّن تحّوالت الشكل اإلنسايّن عىل مر العصور 

قد ذكرت يف القرآن الكريم، وال أدري من أين جاء بوكاي بهذا الحكم ونصوص القرآن 

الكريم بني أيدينا؟! لقد عرضنا يف فصول سابقة كيف استخدم بوكاي بعض اآليات 

يف سبيل إسباغ القبول عىل رأيه يف قضيّة التحّوالت الحاصلة. يقول بوكاي: »تحّوالت 

الشكل اإلنسايّن عرب العصور كانت باملقابل قد ذكرت يف القرآن الكريم، وهذه اإلشارة 

يف اآليات التي سبق لنا وذكرناها لها عالقة بالتحّوالت الحاصلة، بعد ظهور اإلنسان 

عىل األرض مبجموعة العنرص البرشّي، ومل تقترص عىل التطّور الذي يحدث يف رحم 

بة؛ يك تصبح طفاًل بالوقت املناسب؛ إذ إّن هذه التحّوالت هي  املرأة للبويضة املخصَّ

أيًضا موضوع آيات يف القرآن الكريم كام سبق وكّنا قد أرشنا إليه يف فصل التوالد 

اإلنسايّن«]]]. لكّننا بعد فهم طبيعة التحّوالت التي يشري إليها بوكاي نستطيع أن نقول 

]1]- م.ن، ص07].

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص15].
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مطمئنني إّن بوكاي يحّمل اآليات القرآنيّة فوق ما تحتمل، ويكاد يلوي عنق النّص 

يك يلبّي عنده حاجة مل يستطع أن يقول العلم فيها رأيه القاطع إىل اآلن؛ لينطلق إىل 

القول بالتوافق بني العلم والقرآن، مع أّن القرآن سكت عاّم حاول بوكاي أن ينسبه 

إليه، كام أّن العلم مل يصل إىل ما يحاول هو أن يلصقه به. 

فمن أّي موضع يف القرآن فهم بوكاي أّن هناك تحّوالت برشيّة جرت عىل البرش 

عىل مّر العصور؟! فليخربنا بوكاي من أين جاء بهذه التحّوالت؟! قد يقول قائل إنّه 

ساق بعض اآليات القرآنيّة، لكن ذلك مردود عليه بأّن بوكاي يوّجه هذه اآليات توجيًها 

معيًّنا ليك توافق رأيه، ويحمل هذه اآليات معاين ودالئل بعيدة كّل البعد عن سياقها.  

إّن اإلشكاليّة الكربى هي أّن بوكاي ال يقف عند حدود التشّكل الجسدّي، فقد 

يكون ذلك مقبواًل باعتبار أّن البرشيّة قد مرّت مبراحل من التكوين البديّن الذي كان 

ينتقل من القّوة البدنيّة والطول املفرط إىل أن وصل إىل حالة من التكوين البديّن األقّل 

طواًل واألضعف قّوًة، بل إنّه يتجاوز ذلك إىل التكوين العقيّل، فكثريًا ما وصف اإلنسان 

يف مراحله النهائيّة باإلنسان العاقل أو اإلنسان الكامل، وهذا يعني أّن بوكاي يتجاوز 

كّل الخطوط الحمراء فيام يتعلّق بالتقويم اإللهّي الذي أنشأ الله تعاىل عليه اإلنسان.

لقد استعرض بوكاي بعض التغرّيات التشّكليّة لإلنسان عرب التاريخ مستنًدا إىل 

مر  التحّوالت عىل  أصابته  اإلنسان  بأّن  مؤمًنا  كان  إذ  الوراثة؛  علم  لنا  يقّدمه  ما 

العصور بناًء عىل تبّدالت أُضيفت له عرب األجيال، ومصدر ههذه التحّوالت إلهّي، 

يقصد  ولعلّه  للموروث،  اإلرث  من  املمنوحة  الجديدة  باملعلومات  متأثّرة  وهي 

بها املعلومات التي يحملها رشيط حامض ]]]DNA. إالّ أّن بوكاي يتّخذ من هذا 

من  بوكاي  عند  هذا  عمل  ويبدأ  آخر،  اتجاًها  الرشيط  هذا  يف  العلمّي  اإلعجاز 

املرحلة الجنينيّة، ممتًدا إىل ما بعد فتة الوالدة يف كّل فتة من فتات النمّو، خاّصة 

يف ما يتعلّق بالبنية]]]. 

]1]- وهذه ميثل إعجازًا علميًا يف القرآن الكريم، انظر: محّمد عبد الله إبراهيم نجا، حديث القرآن والسنة عن الحامض النووّي 

https://quran-m.com :يف األمشاج، عىل الرابط التايل

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص15]-16].
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سعة  وهي  الزمان،  عرب  تغرّيت  بخاّصيّة  الصدد  هذا  يف  بوكاي  استدّل  وقد 

أّي  الدماغ، وهي واحدة من تغرّيات كثرية تحدث يف  الجمجمة الرتباطها بتطّور 

عرب  انقطاع  بدون  متتالية  تغرّيات  يستلزم  بوكاي  عند  تحّول  فكّل  عنده،  تحّول 

ذلك  وكّل  مرّة،  كّل  يف  األهّميّة  من  قدر  عىل  منها  وكلٌّ  األجيال،  من  كبري  عدد 

يحدث بتنسيق تاّم تقوده علميّة اإلرث واملوروث، »والتغرّي قد انطلق منذ الحياة 

الجنينيّة، وإّن تحّوالت حقيّقية مل تكن لتحدث بدون تغيري يف رحم األّم منذ البداية 

عىل مستوى الخاليا واألنسجة غري املتميّزة؛ ألّن الخاليا واألنسجة املتميّزة هي بعد 

مرحلة معيّنة من التطّور، وتكون ملتزمة بطريق يحّدد مستقبلها نوًعا ما، وليس 

بوسع البنية بعد الوالدة مثاًل أن تخلق جهازًا عصبيًّا جديًدا؛ حيث إّن منّوه يكون 

دعامة لزيادة التعقيد العميّل للدماغ، بل إّن هذا النمّو يكون قد ارتسم وتطّور 

قبل الوالدة«]]].

لالستدالل عىل  الجمجمة  بوكاي منوذج سعة  لنا  يقّدم  يبقى سؤال هل  لكن 

تغرّيات شكليّة يف بنية اإلنسان؟!]]] أم يقّدمه لنا لالستدالل عىل مرحلة من البدائيّة 

العقليّة؟ مبعنى آخر هل يحمل اتساع الجمجمة تغرّيًا جسديًا أم تغرّيًا عقليًّا؟! ومثّة 

سؤال آخر، هل يربط بوكاي بني سعة الجمجمة يف اإلنسان ليطرح عالقة ما بني 

اإلنسان والحيوان؟! وهي أسئلة ستجيب عنها السطور القادمة. لكن بخالف ذلك 

فإّن حديث بوكاي عن تأثري املرحلة الجنينيّة عىل اإلنسان مؤثّر ممتّد عرب سنّي 

حياته. ومن ثّم فإّن بوكاي يذهب إىل أّن أّي تحّوالت معتربة يف مجملها عرب األزمان 

ليست إاّل نتيجة عمليّة للتحّوالت األوىل يف مرحلة الحنني؛ حيث رحم األّم. وقد 

استند بوكاي إىل علم الوراثة يف هذا األمر]]]. 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص16].

]]]- وتبدو خطورة هذا الطرح يف أن أصحاب نظريّة التطّور ومن واالهم يتّخذون من هذه القضيّة معرًبا للقول بتطّور اإلنسان 

من الساللة القرديّة الكربى، وهذا يتعارض كلّيّا مع قضيّة خلق اإلنسان يف أحسن تقويم يف القرآن الكريم، انظر يف ذلك: برنارد 

القاهرة، مؤسسة هنداوي، 016]م، الفصل، 5، 6؛ انظر يف خطورة ذلك: مايكل  وود، تطّور اإلنسان، ترجمة: زينب عاطف، 

ترجمة: مؤمن  األسود،  داروين  بيهي، صندوق  مايكل  باالشتاك، ص16؛  آالء حسيك  ترجمة:  أزمة،  نظريّة يف  التطّور  دنتون، 

الحسن باالشتاك، ص3.

]3]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص16].
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ا أن يقحم بوكاي القرآن الكريم يف حديثه بدون وجه حّق،  لكن من املؤسف حقًّ

وأن يحمل عىل القرآن ما ليس فيه من افتاضات مل يقل العلم فيها كلمته إىل اآلن]]]، 

بل إّن التسليم بها يف مناقضة لبعض املبادئ التي أىت بها القرآن كمبدأ التقويم. نعم، 

كان بوكاي عىل حّق عندما قال: »واعتقادي الراسخ هو أنّه من املستحيل كلّيًّا فهم 

معاين اآليات القرآنيّة املتعلّقة باإلنسان إذا مل نكن ندرك هذه املبادئ التي كُشف 

النقاب عنها منذ بضع عرشات من السنني. غري أنّنا إذا قابلنا هذه املقاطع من القرآن 

الوراثة، فإنّنا ندرك متاًما حقيقة معنى هذه اآليات«]]].  الكريم مع معطيات علم 

هذا إن كان األمر يتعلّق باملرحلة الجنينيّة فقط يف رأينا، أما إذا كان يقصد التحّوالت 

اإلنسانيّة عرب العصور، فإّن يف ذلك تحمياًل لآليات مبا ليس فيها من األساس. لكن من 

األكيد أّن بوكاي يتجاوز يف مقصده األمر األّول إىل األمر الثاين، وهو ما رّصح به يف 

أكرث من موضع، ومن هذه املواضع قوله: »ويف هذه الظروف كيف ميكن أن نجد 

العصور، وبني املعطيات  البرشيّة عرب  التحّوالت  القرآنيّة عن  تناقضات بني األقوال 

العلميّة الثابتة لعلم اإلحاثة]]] بصدد األشكال البرشيّة القدمية التي كانت تختلف عن 

أشكالنا الحاليّة يف بعض الخصائص«]]]. ومّثة سؤال يطرح نفسه بقّوة يف املقام: هل يف 

القرآن الكريم حديث عن األشكال البرشيّة القدمية التي تعاقبت عىل البرش حسب 

اعتقاد بوكاي؟! إذا كان األمر كذلك فلامذا مل يأتنا باآليات التي تشري إىل هذا؟! القرآن 

الكريم ليس كتابًا يف علم اإلحاثة أو علم الحفريّات ليك يأيت لنا مبا ينسبه بوكاي إليه، 

وإمّنا هو كتاب إْن أىت بإشارة ما فإمّنا يأيت بها للداللة عىل القدرة اإللهيّة املطلقة، ومن 

ثّم فليس لبوكاي أو لغريه أن يحّمله ما ليس فيه رجاء كسب مرشوعيّة لفكرته أو 

لجذب تعاطف وتهليل الجمهور لها.

]1]- ونحن نجد طرًحا قريبًا من طرح بوكاي حول تطّور اإلنسان ومحاولة ربطه بالقرآن الكريم عند الدكتور عبد الصبور شاهني 

الذي ميّز بني ما أسامه مرحلتي: البرش واإلنسان، زاعاًم أّن آدم أبو اإلنسان وليس البرش؛ ألّن البرش يف ظّنه كانوا خلًقا حيوانيًّا 

أو أقرب إىل الخلق الحيوايّن، انظر: عبد الصبور شاهني، أيب آدم، القاهرة، مكتبة النافذة، ص7، 16، 56.

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص16].

انظر: كيث طومسون،  التاريخ،  القدمية، يدرس حياة ما قبل  أو األحياء  الحفريّات  أو  املتحّجرات  ]3]- علم اإلحاثة هو علم 

الحفريّات، ترجمة: أسامة فاروق حسن، القاهرة، مؤّسسة هنداوي، الطبعة األوىل، 015]م، ص11-9. 

]4]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص16].
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وإذا تأّملنا يف األشكال البرشيّة القدمية التي عرض لها بوكاي، والتي يظّن أنّها 

متثّل التحّوالت اإلنسانيّة أو التغرّيات التشّكليّة التي مّر بها البرش عرب التاريخ لتأكّد 

لنا أّن بوكاي ينسب للقرآن ما ليس فيه. وهذه األشكال عنده أشكال متحّجرة التي 

يعود تاريخها لفتات زمانيّة متباعدة، وهي عىل النحو التايل:

ـ رجال أستاليا القدامى الذي عاشوا يف اعتقاده من ماليني السنني.

ـ رجال نياندرتال الذين عاشوا يف اعتقاده من مئة ألف سنة.

ـ إنسان كرو- ماجنون الذي عاش يف اعتقاده منذ أربعني ألف سنة، وهذا النوع 

الذي يزعم بوكاي أنّه يحّقق عمليًّا نوع اإلنسان العاقل، الذي يُرجع بوكاي نسبنا 

إليه]]].

هذه  إىل  القرآن  تعرّض  هل  األّول:  أمور:  عّدة  عىل  نقف  أن  هنا  يهّمنا  لكن 

ا؟! والثاين: هل هذه األشكال عاشت قبل آدم عليه  األشكال التي ذكرها بوكاي حقًّ

السالم أم بعده؟! أمل يستند أصحاب نظريّة التطّور عىل هذه األشكال يف التأكيد 

عىل رأيهم املزعوم بتطّور اإلنسان من ساللة القرود؟! فعىل األمر األّول نستطيع 

أن نقول باطمئنان إّن هذه األشكال ليس يف القرآن ما يشري إليها كام يحاول بوكاي 

أن يوهمنا، وعىل الثاين مل يفصح لنا بوكاي عن زمن وجود هذه األشكال، هل هي 

قبل آدم أم بعد، لكّنها إن كانت بعد آدم، فهي ستكون من نسله حتاًم، خاّصة 

أّن العلامء أشاروا إىل أّن هذه األشكال من ساللة اإلنسان املنتصب، أّما إذا كانت 

قبل آدم، فهي ليست من البرش، بدليل القرآن الذي جعل آدم أبو البرش، وما أرى 

يخدم  ألنّه  الداروينيّة؛  التطّور  بنظريّة  املتمّسكني  إاّل  اآلخري  الرأي  بهذا  القائلني 

اتجاههم املزعوم.

لكن من املهّم أن نكون عىل دراية بأّن ما توّصل إليه علامء الحفريّات مجرّد 

فرضيّات مبنيّة عىل بعض الحفريّات، ومن ثّم فال يتّم الوثوق بها، فكّل يوم يكتشف 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص17].
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الجديد الذي ينسف بعض املعلومات واألفكار التي كان يظّن أنّها ثابتة، ومن ثّم 

فإّن إقحام بوكاي للقرآن يف هذا الجّو االفتايّض أمر غري مقبول. وهذا ما انتبه إليه 

بوكاي عندما قال: »غري أنّني أشّدد أيًضا عىل الواقع بأّن مثّة نواقص معزوة لفقدان 

البقايا البرشيّة خالل حقب تبلغ األوىل منها ماليني السنني، وأّن أحد أسباب هذه 

النواقص ميكن أن يكون الواقع بأّن النوع البرشّي كان بأعداد قليلة يف تلك العصور 

الغابرة«]]].

عبارة  اإلنسان يف  أصل  السؤال عن  النهايّئ من  لنا موقفه  يلّخص  بوكاي  لكّن 

يقول فيها: »إّن العلم مل يجلب لنا الدليل بأّي حال عن مصدر اإلنسان انطالقًا من 

األشكال املتطّورة الحاليّة للقرود، بل عىل العكس فإّن كّل يشء يجابه هذه الفرضيّة 

القدمية، غري أنّه باملقابل دّل العلم يف وقت من األوقات عىل أّن نوًعا برشيًّا قد 

ولد وأنّه تحّول تدريجيًّا ليك يشّكل اإلنسان الحايّل. ومن وجهة نظر علميّة، فإّن 

املسألة تكمن يف معرفة نقطة البداية: هل هي ساللة مستقلّة أم أنّها ساللة ننسبها 

إىل ساللة حيوانيّة أخرى؟ ومهام يكن من أمر فإّن التطّور -وهو ما يتيح لنا علم 

الوراثة أن نقوله اليوم- مل يكن ليحصل إاّل بإضافة معلومات جديدة تتحّكم بظهور 

تكوينات ووظائف خاّصة باإلنسان، وميكن أن نتصّور الظاهرات متاًما ضمن إطار 

إمناء قانون الوراثة كام تشري إليه نظريّة التطّور الخاّلق«]]].

وهذا النّص أوردناه عىل طوله؛ وذلك ألهّميّته، كونه يشّكل ملّخص رأي بوكاي 

النهايّئ يف املسألة، وهو ما يتيح لنا أن نحكم عىل موقفه من قضيّة أصل اإلنسان 

بإنصاف تاّم. وبناًء عليه ميكننا القول إّن بوكاي وإن كان يشّكك يف انتساب أصل 

اإلنسان إىل القرود، إاّل أنّه ال ميانع من أن تكون نقطة البداية لإلنسان حيوانيّة، فال 

مانع من أن ينسب اإلنسان عنده إىل ساللة حيوانيّة أو إىل ساللة مستقلّة.

موقف بوكاي هنا موقف متاميع يف رأيي، فضاًل عن خطئه وخطورته وتناقضه 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص17].

]]]- م.ن، ص4]]-5]].



345

:  من أصل الحياة إىل أصل اإلنسان ي
الفصل الثا�ف

الرصيح مع األديان، إضافة إىل تناقضه مع القرآن الكريم ذاته الذي يزخر باآليات 

التي تتحّدث عن خلق آدم أيب البرش من ساللة من طني عىل أحسن صورة، وأن 

بوكاي  الذي عليه  التّدد  يفرّس  ما  القرآن  إليه، وليس يف  ينسب  البرش  نسله من 

من املسألة عىل الرغم من أنّه كثريًا ما يلّح عىل أذاننا بأنّه يبنّي التوافق بني العلم 

والقرآن.

رِْض 
َ
أمل يقرأ بوكاي قول الله تعاىل: ِإَوذْ قَاَل َربَُّك لِلَْمَلئَِكةِ إِّنِ َجاِعٌل ِف اْل

ُس  َتَْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسفُِك ادّلَِماَء َوَنُْن نَُسّبُِح ِبَْمِدَك َوُنَقّدِ
َ
َخلِيَفًة قَالُوا أ

الَْمَلئَِكةِ  ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَ  ُكََّها  ْسَماَء 
َ
َتْعلَُموَن وََعلََّم آَدَم اْل َل  َما  ْعلَُم 

َ
أ إِّنِ  قَاَل  لََك 

َما  إِلَّ  نَلَا  ِعلَْم  َل  ُسبَْحانََك  َصادِقنَِي قَالُوا  ُكنُْتْم  إِْن  َهُؤَلءِ  ْسَماءِ 
َ
بِأ نْبُِئوِن 

َ
أ َفَقاَل 

ْسَمائِِهْم 
َ
ُهْم بِأ

َ
نَْبأ

َ
ا أ ْسَمائِِهْم فَلَمَّ

َ
نْبِئُْهْم بِأ

َ
نَْت الَْعلِيُم اْلَِكيُم قَاَل يَا آَدُم أ

َ
َعلَّْمَتَنا إِنََّك أ

ْعلَُم َما ُتبُْدوَن َوَما ُكنُْتْم 
َ
رِْض َوأ

َ
َماَواِت َواْل ْعلَُم َغيَْب السَّ

َ
أ قُْل لَُكْم إِّنِ 

َ
أ لَْم 

َ
قَاَل أ

َب َواْسَتْكَبَ َوَكَن 
َ
تَْكُتُموَن ِإَوذْ قُلَْنا لِلَْمَلئَِكةِ اْسُجُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا إِلَّ إِبْلِيَس أ

نَْت َوَزوُْجَك اْلَنََّة َوُكَ ِمنَْها رََغًدا َحيُْث ِشئُْتَما 
َ
ِمَن الَْكفِرِيَن َوقُلَْنا يَا آَدُم اْسُكْن أ

ا  ْخرََجُهَما ِممَّ
َ
يَْطاُن َعنَْها فَأ َُّهَما الشَّ َزل

َ
الِِمنَي فَأ َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن الظَّ َوَل َتْقَرَبا َهِذهِ الشَّ

رِْض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع إَِل 
َ
َوقُلَْنا اْهبُِطوا َبْعُضُكْم ِلَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم ِف اْل َكنَا فِيهِ 

اُب الرَِّحيُم؟ سورة البقرة،  ِحنٍي َفَتلَقَّ آَدُم ِمْن َرّبِهِ َكَِماٍت َفَتاَب َعلَيْهِ إِنَُّه ُهَو الَّوَّ
اآليات 37-30. 

ْرنَاُكْم ُثمَّ قُلَْنا لِلَْمَلئَِكةِ  أم مل يقرأ قول الله تعاىل: َولََقْد َخلَْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّ

لَّ تَْسُجَد 
َ
اِجِديَن قَاَل َما َمَنَعَك أ اْسُجُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا إِلَّ إِبْلِيَس لَْم يَُكْن ِمَن السَّ

ِمنَْها  فَاْهبِْط  ِطنٍي قَاَل  ِمْن  وََخلَْقَتُه  نَاٍر  ِمْن  َخلَْقَتِن  ِمنُْه  َخرْيٌ  نَا 
َ
أ قَاَل  َمْرتَُك 

َ
أ إِذْ 

يَوِْم  إَِل  اِغرِيَن * قَاَل أنظرِن  ِمَن الصَّ إِنََّك  فَاْخُرْج  َ فِيَها  َتَتَكبَّ ْن 
َ
أ لََك  َفَما يَُكوُن 

اَطَك الُْمْسَتقِيَم  ْقُعَدنَّ لَُهْم ِصَ
َ
ْغَويْتَِن َل

َ
ُيبَْعُثوَن * قَاَل إِنََّك ِمَن الُْمنَْظرِيَن  قَاَل فَبَِما أ

َتُِد  َوَل  َشَمائِلِِهْم  وََعْن  ْيَمانِِهْم 
َ
أ وََعْن  َخلْفِِهْم  َوِمْن  يِْديِهْم 

َ
أ َبنْيِ  ِمْن  َلتَِينَُّهْم  ُثمَّ 

نَّ َجَهنََّم 
َ
ْمَل

َ
ْكَثَُهْم َشاكِرِيَن  قَاَل اْخُرْج ِمنَْها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا لََمْن تَبَِعَك ِمنُْهْم َل

َ
أ

نَْت َوَزوُْجَك اْلَنََّة فَُكَ ِمْن َحيُْث ِشئُْتَما َوَل َتْقَرَبا 
َ
ْجَعِنَي َوَيا آَدُم اْسُكْن أ

َ
ِمنُْكْم أ
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الِِمنَي؟ سورة األعراف، اآليات 19-11. َجَرةَ َفَتُكونَا ِمَن الظَّ َهِذهِ الشَّ
 أم أنّه مل يقرأ قول الله تعاىل: ِإَوذْ قُلَْنا لِلَْمَلئَِكةِ اْسُجُدوا ِلَدَم فََسَجُدوا إِلَّ 

ْرتَِن  خَّ
َ
َّ لَئِْن أ ْمَت َعَ ِي َكرَّ ْيَتَك َهَذا الَّ

َ
َرأ

َ
ْسُجُد لَِمْن َخلَْقَت ِطيًنا قَاَل أ

َ
أ
َ
إِبْلِيَس قَاَل أ

ْحَتنَِكنَّ ُذّرِيََّتُه إِلَّ قَلِيًل قَاَل اذَْهْب َفَمْن تَبَِعَك ِمنُْهْم فَإِنَّ َجَهنََّم 
َ
إَِل يَوِْم الْقَِياَمةِ َل

ْجلِْب َعلَيِْهْم ِبَيْلَِك 
َ
َجَزاؤُُكْم َجَزاًء َموْفُوًرا َواْسَتْفزِْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمنُْهْم بَِصْوتَِك َوأ

ُغُروًرا إِنَّ  إِلَّ  يَْطاُن  الشَّ يَعُِدُهُم  َوَما  وَِعْدُهْم  ْوَلدِ 
َ
َواْل ْمَواِل 

َ
اْل ِف  َورَِجلَِك وََشارِْكُهْم 

ِعَبادِي لَيَْس لََك َعلَيِْهْم ُسلَْطاٌن َوَكَف بَِرّبَِك َوكِيًل؟ سورة اإلرساء، اآليات 65-61.
ِ َواْلَْحرِ َوَرزَْقَناُهْم  ْمَنا بَِن آَدَم وََحَلَْناُهْم ِف الَْبّ ليته قرأ قول الله تعاىل: َولََقْد َكرَّ

َتْفِضيًل سورة اإلرساء، اآلية 70،  ْن َخلَْقَنا  ِممَّ لَْناُهْم َعَ َكثرٍِي  َوفَضَّ ّيَِباِت  الطَّ ِمَن 
وليته وقف عىل معاىن التكريم التي ميكن استخالصها من هذه اآلية الكرمية. 

خلق  كان  كيف  يدرك  كثري-  من  قليل  -وهي  القرآنيّة  اآليات  لهذه  والقارئ 

وأّن  تعاىل،  الله  مخلوقات  من  آخر  خلق  أّي  عن  مستقالًّ  خلًقا  –آدم-  اإلنسان 

اإلنسان من ساللة مستقلّة ذاتيًّا، ومل يكن سلسلة يف خلق الحيوان، فال ينسب إليه، 

ومن ثّم فإّن هذه اآليات تحمل معنى التكريم لإلنسان؛ ألّن اإلنسان عندما يدرك 

أنّه نسل قائم بذاته خلقه الله تعاىل عىل أفضل صورة، فإنّه حينها يشعر بالتكريم 

الذي كرّمه الله تعاىل به، بخالف ما إذا كان من نسل حيوايّن متطّور أو غري متطّور، 

فإنّه من املؤكّد أنّه ليس يف ذلك ما يدّل ولو داللة ضئيلة عن التكريم - متثّل ردًّا 

مفحاًم عىل نظريّة التطّور وأتباعها يف الرشق والغرب، وردًّا مفحاًم أيًضا عىل ذلك 

املوقف املتّدد الذي ظهر عليه موقف بوكاي يف مواطن كثرية من دراسته حول 

أصل اإلنسان.
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الفصل األول:مفهوم قراءة بوكاي التوفيقّية ومكانتها وروافدها

الفصل األّول
اتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور

نقد مباين نظرّية التطّور الداروينّي�ة





الفصل الثالث 

نقد مباين نظريّة التطّور الداروينّية

 ال شك يف أن املحاور األربعة السابقة متثل القواعد التي قامت عليها نظريّة 

التطّور الخالق عند بوكاي، وهي النظريّة التي حاول أن يعارض بها نظريّة التطّور 

النظريّة  الذي يعتي  العوار  يبنّي  أنّه كان عىل بوكاي أن  إاّل  بها دارون،  أىت  التى 

بعض هذا  إىل  بالفعل  أشار  وقد  الوضوح،  نظريّته شديدة  تظهر  ليك  الداروينيّة 

أن  ميكن  أنّنا  إاّل  منه  إىل يشء  حديثنا  يف  تطرّقنا  وقد  حديثه،  معرض  يف  العوار 

نخّصص هذه السطور لبيان هذا العوار من وجهة النظر البوكابيّة.

 يعّد بوكاي من أّول من انتقد األدلّة التي ساقها أنصار نظرية التطّور الداروينيّة، 

بأصل  الخاّصة  داروين  مبادئ  نرش  إثر  التاسع عرش  القرن  من  الثاين  النصف  يف 

اإلنسان، وما قامت عليه من املامثلة الفّجة بني اإلنسان والحيوان]]]. وعىل الرغم 

من النقاشات التي دارت حولها، إاّل أّن بوكاي كان يحرصها يف دائرة املنازعات، أكرث 

من كونها مناقشات علميّة معّززة بالرباهني أو جديرة بأن تحمل عىل اإلقناع]]].

ويعّد مبدأ االصطفاء الطبيعّي]]] الذي قامت عليه نظريّة داروين محطًّا رئيًسا 

لنقد بوكاي لها ولصاحبها، باعتبار أّن مبدأ االصطفاء من هذه الناحية مبدأ يفتقد 

إىل الدليل العلمّي الحقيقّي، فهو ليس أكرث من مجرّد خواطر يف أذهان معتنقيه 

ال تفارق مجالها، وليس لها أن تقف عىل شاطئ العلم. ولهذا نجد أّن بوكاي-ويف 

سبيل نقد هذه النظريّة وتفنيدها- اتجه اتجاهني متوازيني: إذ أخذ أّواًل يف اعتباره 

الوقائع التي ميكن أن يقيمها من خالل املعطيات العلميّة املاّديّة، ثّم اتجه ثانيًا 

]1]- أنظر: مايكل دنتون، التطّور نظريّة يف أزمة، ترجمة: آالء حسيك باالشتاك، ص18، 1].

مايكل بيهي، صندوق داروين األسود، ترجمة: مؤمن الحسن باالشتاك، ص7، 15.

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص08].

]3]- وقد انتقد هذا املبدأ العديد من الدارسني الغربيّني أنفسهم، انظر: مايكل دنتون، التطور نظريّة يف أزمة، ترجمة: آالء 

حسيك باالشتاك، ص1]؛ انظر كذلك: مايكل بيهي، صندوق داروين األسود، ترجمة: مؤمن الحسن باالشتاك، ص17.
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إىل البحث عن التفسريات، ولقد كان مدركًا متاًما أّن التفسريات ال بّد أن تختّص 

بالوقائع ذاتها، وليس بالرأي الذي كُّون حولها، حتى تكون صالحة وسليمة.

ومن ثّم فقد انتقد ابتعاد بعض الباحثني عن الوقائع املثبتة بالفعل، وخاّصة 

ما يتعلّق منها بعلم اإلحاثة، وهذا يفرّس لنا اهتامم بوكاي بهذا العلم، فاملعطيات 

النظريّة.  هذه  مباين  لنقد  لبوكاي  خصبًا  معيًنا  كانت  العلم  هذا  يقّدمها  التي 

وليس من  املتحّجرات،  اعتمدها من  التي  اإلحاثة  علم  بوكاي معطيات  استخرج 

إمعات  إبراز  إىل  إّن هذه األخرية قادت  يقول: »إذ  الوهميّة كام  البنيات  تكوين 

برشيّة تعود ملا قبل التاريخ، والتي ال منلك منها سوى أجزاء من جمجمة أو من 

هيكل عظمّي قليلة جًدا، وأدخلوا خطأ يف ذهن املطّلع عىل املوضوع، بحمله عىل 

بالحقيقة  وهي  املستندات،  أظهرته  ماّم  أكرث  قلياًل  شيئًا  يعرفون  بأنّهم  االعتقاد 

ا«]]]. وهذا يعني أّن بوكاي انتقد يف نظرية التطّور من ضمن ما انتقد  محدودة جدًّ

قضيّة تضخيم األمور، واالنتقال بأشباه األدلّة إىل مرحلة الدليل الكامل عنوة، ودون 

مراعاة لقواعد البحث العلمّي، واالفتقار إىل الدليل املاّدّي عىل امللموس عىل صدق 

ما يذهبون إليه.

لكن بوكاي لجأ إىل مامثلة تحتاج إىل كثري من التدقيق والنقاش؛ حيث لجأ إىل 

ا، متصّوًرا أنّه  مامثلة ما كان ميكن أن يحصل يف عامل الحيوان يف عصور متأّخرة جدًّ

لو جعلنا تاريخ الكائن الحي أربًعا وعرشين ساعة، فإّن اإلنسان الحايّل -من وجهة 

نظره- مل يكن ليظهر إاّل يف جزء من الدقيقة األخرية. ويذهب بوكاي إىل أّن األحداث 

الكربى لتطّور العامل الحيوايّن اكتملت منذ عرشات املاليني من السنني، وأّن تاريخ 

آخر التحّوالت البرشيّة تعود إىل عرشات اآلالف من السنني، ولهذه األرقام معنى 

عنده وهو دليل نظام]]]. لكّننا ال نفهم تحديًدا ماذا يقصد بوكاي بذلك؛ إذ يثري 

االنتباه يف كالمه أمران: األّول عالقة تطّور اإلنسان بتطّور الكائن الحّي، فام طبيعة 

هذا العالقة التي يرتئيها؟! هل تطّور اإلنسان حلقة يف تطّور الكائنات الحيّة؟! أم 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص09].

]]]- م.ن، ص09].
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ي نظرّية التطّور الداروينّية
الفصل الثالث:  نقد مبا�ف

حلقة يف تطّور الكون ككّل؟ والثاين طبيعة التحّوالت البرشيّة التي تعود يف رأيه إىل 

عرشات اآلالف من السنني، وهل تتّفق هذه التحّوالت مع مبدأ التقويم اإلنسايّن 

الذي وضعه الله تعاىل أم تخالفه؟! فهذان األمران -إضافة إىل طبيعة مفهوم بوكاي 

عن األصل اإلنسايّن بالكلّيّة- شديدا الغموض شديدا االضطراب يف مرشوع بوكاي 

عن القراءة العلميّة للقرآن الكريم. 

وعىل األمر األّول فإّن موقف بوكاي من قضيّة أصل اإلنسان ال يختلف يف يشء 

عن مفهوم داورين وإن كان من اتجاه آخر، لكن هذا الرأي من الناحية النظريّة 

تطبيقيًّا إىل  آرائه  يقود تسلسل  ذاته مرفوض، وإن كان  بوكاي  تأكيدات  بحسب 

كان  اإلنسان  تطّور  أّن  بفرضيّة  متّسك  دراوين  ألّن  نظريًّا؛  يرفضه  كان  ما  عكس 

من داخل منظومة التطّور الحيوايّن، يف حني يشري بوكاي إىل أّن اإلنسان حلقة من 

حلقات تاريخ تطّور الكائن الحّي، بل هو الجزء األخري يف هذا التطّور، فهل هناك 

إىل  النهاية  يف  يقود  بوكاي  موقف  أّن  أظّنه  ما  بل  أظّن،  ال  الرأيني؟  بني  اختالف 

النتيجة نفسها التي انتهى إليها داروين، وإن اختلفت األطر التي ُوضعت فيها.

فهناك إذن تسلسل يف األحداث من وجهة نظر بوكاي تقود إىل هذا التطّور، 

اإلحاثة والحيوان والنبات واألجّنة،  إليه علوم  تقود  التسلسل مبدأ  وقد عّد هذا 

الظاهرات، كّل  التعقيد وتوقّف  يقول بوكاي: »إّن تسلسل األحداث والسري نحو 

هذه املبادئ التي حملت عليها علوم اإلحاثة والحيوان والنبات واألجّنة معطيات 

األهّميّة،  تنقيبًا عىل جانب كبري من  التفصيليّة  أساسيّة، وتستدعي معرفتها  هي 

وقليل هم أولئك الذين يحصلون عليه، وكثري هم أصحاب النظريّات الباهرة الذين 

يجهلونها«]]]. 

ولكن هل تقود هذه العلوم حقيقًة إىل يشء من هذا؟ أم هل تقود هذه العلوم 

باالشتاك مع البيولوجيا الجزئيّة وعلم الوراثة كام يعتقد بوكاي إىل تقديم قرائن 

وأدلّة ال يرقى إليها الشّك يف هذا املوضوع؟! إنه يذهب إىل أّن العلمني األخريين 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص09].
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يقّدمان معلومات حول تنظيم الحياة الخلويّة، والتي بدورها تلقي أضواء جديدة 

كان  فهل  نظره]]].  من وجهة  الكامل  اإلنسان  إىل  أوصل  تطّوٍر  نحو  الطريق  تنري 

اإلنسان ناقًصا ثّم انتهى إىل مرحلة الكامل؟! أال يتعارض ذلك مع خلق اإلنسان يف 

أحسن تقويم؟! 

وميكننا القول إّن بوكاي كان يتصّور تطّوًرا خاّلقًا، مستنًدا إىل هذه العلوم، ما 

أتاح له تخيل قضيّة أصل اإلنسان، وهذا ما ال ينكره بوكاي، بل يؤكّد عليه قائاًل: 

تأخذه  الذي  التقّدم  سياق  تخيّل  يتيح  كان  الخاّلق  للتطّور  التصّور  بأّن  »ورأينا 

بالحسبان، يف الوقت الذي تبدو فيه تصّورات أخرى ال تأخذ إاّل شيئًا قلياًل بالوقائع 

التي نحاول تفسريها غري معقولة من أجل هذا السبب؛ إذ إّن هذا هو حال الصدفة 

والرضورة«]]]. 

فهل يحّق لنا اتخاذ موقف من قضيّة دينيّة وعلميّة بناًء عىل تخيّل؟! قد يُقال 

إّن بوكاي استند إىل وقائع، بيد أّن هذه الوقائع إن كانت مؤكَّدة ملا احتاجت إىل 

فقد  آخر.  بالعلم يشء  والتنبّؤ  والعلم  التوقّع يشء،  أو  فالتخيّل  توقّع،  أو  تخيّل 

بنى بوكاي أحكامه عىل تصّورات وافتاضات أكرث من الحقائق املشاهدة، ونحن 

نستطيع أن نستخلص اعتافًا مهامًّ لبوكاي يف هذا األمر عندما يقول: »وقد بنينا 

من هذا املنظور نظريّات ترتبط بالنظام امليتافيزيقّي لبعض الكتّاب أكرث مام تنبثق 

من حقائق مشاهدة، والحال لقد وصلنا إىل صياغة تصّورات تحاذي متاًما ما هو 

عليه اإلنسان«]]]. فضالً عن أنّنا ال نلتمس عند بوكاي أدلّة علميّة عىل افتاضاته، 

باستثناء ما يتعلّق منها باألمور الجيّنية والجنينيّة داخل الرحم وتأثريه يف التشّكالت 

اإلنسانيّة مستقباًل، لكن الفرضيّات األخرى التي ساقها بوكاي حول نظريّته يف أصل 

اإلنسان كرد ّعىل نظريّة داروين ليست إاّل فرضيّات ال ترقى من وجهة نظرنا إىل 

مستوى الدليل، وليت بوكاي قد وقف عند املاّدة التي يقّدمها له القرآن الكريم، 

فقد كان فيها ما يشفي غليله.

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص09].

]]]- م.ن، ص09].

]3]- م.ن، ص09].
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نعم، قد يُقال إّن هناك تطّوًرا يف عامل الحيوان، فثبوت هذه الفرضيّة من عدمها 

لن يضرينا بيشء، لكن القول بتطّور اإلنسان يحمل يف طيّاته أبعاًدا أخرى، خاّصة 

فيام يتعلّق منها مبعارضة القرآن الكريم. وأظّن أّن بوكاي استند يف هذا األمر إىل 

هذا  يريدها  ملا  معاكسة  نتيجة  قرآيّن  مبدأ  من  اتخذ  أو  باطل،  بها  أريد  حقيقة 

زوًجا  األرض  يوجد عىل  أن  العالية  بقدرته  عزم  قد  الله  أّن  لو  نعم،  ذاته.  املبدأ 

من كائنات جديدة، وأّن هذا الزوج من الكائنات ستكون له خصائص ترشيحيّة 

بيئة  يف  وتعيش  غريها،  كائنات  بها  تتمتّع  التي  تلك  من  قريبة  عمليّة  وقدرات 

»وبعد خلق هذين  مؤداها:  نتيحة  ذلك  يبني عىل  بوكاي  لكن  تكاد،  أو  مامثلة 

الكائنني سيكون أصل ساللة برشيّة تتعرّض يف غضون أزمان طويلة متتّد عىل ماليني 

شّك،  أدىن  بدون  اإلحاثة  علم  معطيات  أظهرتها  كالتي  لتحّوالت جسّدية  السنني 

واإلنسان الذي خلقه الله سيكون إذن، وكام أشار إىل ذلك القرآن الكريم، قد تطّور 

القرآيّن يشري إىل زوال  النّص  الحاليّة، وباإلضافة إىل ذلك فإّن  وأصبح عىل صورته 

مجموعات برشيّة، وإىل إعادة اإلعامر عن طريق عنارص مولودة من مجموعات 

أخرى مع خصائص تشّكليّة مشابهة لتلك املتأتّية منها، وسيصبح النموذج البرشّي 

حاصَل هذه الظاهرات واألحداث«]]].

والخطورة املتتّبة عىل النتيجة التي انتهى إليها بوكاي هنا تتلّخص يف أنّها تعّد 

رضبًا لحقيقة قرآنيّة تتعلّق بخلق اإلنسان يف أحسن تقويم، وليس معنى أّن بوكاي 

قريب  أّواًل مل يرش من  بوكاي  ألّن  األمر هنا هنّي؛  أن  تحّوالت جسديّة  إىل  يشري 

رجال  عن  سابًقا  حديثه  من  الرغم  -عىل  التحّوالت  هذه  مدى  إىل  بعيد  من  أو 

أستاليا القدامى ورجال نياندرتال- فقد تكون يف طبيعة الجسم من حيث الطول 

والقرص أو من حيث القّوة والضعف، وقد تتعلق بقضيّة التقويم، فيتصّور انحناًء 

-ال استقامة- كام يف الحيوان، وهنا تكمن الخطورة؛ ألنّها متس مبدأً قرآنيًّا وتخالفه 

بالكلّيّة.

أّما زعم بوكاي بأّن أصل فكرته هنا هو القرآن فهو قول مخالف وتحميل عىل 

زوال مجموعات  يدّل عىل  ما  القرآن  من  بوكاي  فليأت  وإاّل  فيه،  ليس  ما  النّص 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص11].
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غرق  عند  واحد  زوال صنف  إىل  أشار  القرآن  بأّن  -علاًم  يقول  كام  كثرية  برشيّة 

قوم سيّدنا نوح، الذي نّجاه الله تعاىل وأهله واملؤمنني، يف داللة عىل أنّه حتّى أن 

الصنف الذي أزيل مل يزُل كلّيّة وإمّنا بقي جزء منه حيًّا؛ حتى تنشأ ذّريّة منهم تعبد 

الله تعاىل- وإاّل فليأت لنا بوكاي من القرآن مبا يشري إىل إعادة اإلعامر عن طريق 

عنارص مولودة من مجموعات أخرى متشكلة ومتدرجة حتى وصل اإلنسان إىل ما 

أسامه النموذج البرشّي النهايّئ الذي هو يف ظّنه حاصل هذه الظواهر واألحداث.

 
ْ
يََشأ إِْن  الرَّْحَةِ  ُذو  الَْغِنُّ  َوَربَُّك  تعاىل:  الله  قول  تفسري  إىل  بوكاي  يعمد 

 آَخرِيَن قَْوٍم  ُذّرِيَّةِ  ِمْن  ُكْم 
َ
نَْشأ

َ
أ َكَما  يََشاُء  َما  َبْعِدُكْم  ِمْن  َويَْسَتْخلِْف  يُْذهِبُْكْم 

القرآيّن معايَن  النّص  يحّمل  إنّه  تفسريًا مغايرًا؛ حيث   )133 اآلية  األنعام،  )سورة 

ودالئَل غري موجودة فيه. فسياق اآلية كام هو واضح ال يتحّدث من قريب أو من 

بعيد عن مجموعات أخرى ذات تشّكالت معيّنة كالتي حاول بوكاي أن يوحي 

بها، وليس فيها ما يشري إىل تطّور تشّكيّل لإلنسان خارج الرحم حتّى وصل إىل 

ما يسّميه بوكاي النموذج البرشّي النهايّئ أو الكامل. إنّنا إذا تأّملنا سياق اآلية، 

لوجدنا أّن الله يتحّدث عن غناه عن العاملني وعدم افتقاره إىل الخلق. ولو أّن 

إنّه لو رجع  القرآنيّة أمامه لعلم خطأ ما توّصل إليه، بل  بوكاي وضع النصوص 

إىل التفسريات القدمية للقرآن الكريم، لوجد أّن األمر مخالف ملا ذكر من أحكام 

تتوافق  يجدها  القضيّة  هذه  يف  املفرّسين  أقوال  يف  فاملتأّمل  الدليل.  إىل  تفتقر 

الذي  محّمد،  يا  ربُّك،  يشأ  »إن  الطربّي:  يقول  األخرى.  القرآنيّة  النصوص  مع 

خلق خلقه لغري حاجة منه إليهم وإىل طاعتهم إيّاه... يهلك خلقه هؤالء الذين 

خلقهم من ولد آدم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، يقول: ويأت بخلق غريكم 

وأمم سواكم، يخلفونكم يف األرض من بعدكم، يعني: من بعد فنائكم وهالككم 

كام أنشأكم من ذّريِّة قوم آخرين، كام أحدثكم وابتدعكم من بعد خلق آخرين 

قبلَكم”]]].  كانوا 

ويقول الطباطبايّئ يف تفسري اآلية: »فهو الغنّي الذي ال متّسه حاجة وال يعرضه 

فقر، وذو الرحمة املطلقة التي ينعم بها عىل كّل يشء مبا يليق بحاله، فال يظلم 

]1]- الطربي، تفسري الطربي، األنعام/ 133. 
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سبحانه أحًدا.. ومعنى اآلية: وربّك هو الذي يوصف بالغنى املطلق الذي ال فقر 

معه وال حاجة، وبالرحمة املطلقة التي وسعت كّل يشء، ومقتىض ذلك أنّه قادر 

عىل أن يذهبكم بغناه ويستخلف من بعدكم ما يشاء من الخلق برحمته، والشاهد 

عليه أنّه أنشأكم برحمته من ذّريّة قوم آخرين أذهبهم بغناه عنهم«]]]. 

بالتهديد، وبتحذير املؤمنني من املعصية  تتعلّق  القضيّة هنا  أّن  الواضح  ومن 

وتذكريهم بأنّهم من ذّريّة أّمة مؤمنة نجت من الطوفان، وأّن الله تعاىل قادر عىل 

تعاىل  الله  عىل  ذلك  وما  واإلميان،  الطاعة  عىل  يكونون  غريهم  بهم  يستبدل  أن 

بعزيز، فأين إذن ما حاول بوكاي أن يحّمله اآلية الكرمية؟! وأين السالالت البرشيّة 

املتعاقبة التي تطّورت بفعل ماليني السنني حتى وصلت إىل اإلنسان الكامل؟! 

قوم  ذرية  من  أنشأكم  قوله: كام  يف  »والتشبيه  عاشور:  بن  الطاهر  ويقول 

املنشئات  كون  يف  ال  أخرى،  موجودات  بعد  موجودات  إنشاء  يف  آخرين تشبيه 

مخرجة من بقايا املعدومات كام أنشأ البرش نشأة ثانية من ذّريّة من أنجاهم الله 

ونجاة  املرشكني  بإهالك  تعريًضا  الكالم  فيكون  السالم،  مع نوح عليه  السفينة  يف 

املؤمنني من العذاب« ]]].

ليسوا  قوم  أي:  املغايرة؛  للداللة عىل  آخرين  بـ  قوم  قائاًل: »ووصف  ويضيف 

أقواًما من  ينشئ  أن  تعاىل  الله  قدرة  تنبيه عىل عظيم  وذلك  العرب،  قبائل  من 

العصور،  تباعد  عن  كناية  وهذا  واملواطن،  والعوائد  اللغة  يف  يخالفونهم  أقوام 

وتسلسل املنشآت؛ ألّن االختالف بني األصول والفروع ال يحدث إاّل يف أزمنة بعيدة، 

فشتّان بني أحوال قوم نوح وبني أحوال العرب املخاطبني، وبني ذلك قرون مختلفة 

متباعدة« ]]].

وقال اإلمام فخر الدين الرازي يف قوله تعاىل: َويَْسَتْخلِْف ِمْن َبْعِدُكْم يعني 

البدل من فائت. وأّما  من بعد إذهابكم ألّن االستخالف ال يكون إاّل عىل طريق 

]1]- السيّد الطباطبايّئ، تفسري امليزان، ج 7، ص356.

]]]- محّمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج8، ص87. 

]3]- محّمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج8، ص87.
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قوله: َما يََشاُء فاملراد منه خلق ثالث أو رابع واختلفوا فيه، فقال بعضهم: خلًقا 

آخر من أمثال الجّن واإلنس. قال القايض: وهو الوجه األقرب ألّن القوم يعلمون 

بالعادة أنّه تعاىل قادر عىل إنشاء أمثال هذا الخلق، فمتى كمل خلق ثالث ورابع 

أقوى يف داللة القدرة، فكأنّه تعاىل نبّه عىل أّن قدرته ليست مقصورة عىل جنس 

فبنّي  الثواب  التي هي  العظيمة  لرحمته  يصلحون  الذين  الخلق  من  دون جنس 

ولو  وأمهلهم،  أبقاهم  الحارضين  األقوام  بهؤالء  لرحمته  تعاىل  أنّه  الطريق  بهذا 

شاء ألَماتَهم وأفناهم وأبدل منهم سواهم، ثّم بنيَّ الله تعاىل قّوة قدرته عىل ذلك 

تعاىل  أنّه  علم  تفّكر  إذا  املرء  ألّن   آَخرِيَن قَْوٍم  ُذّرِيَّةِ  ِمْن  ُكْم 
َ
نَْشأ

َ
أ َكَما  فقال: 

خلق اإلنسان من نطفة ليس فيها من صورته قليل وال كثري، فوجب أن يكون ذلك 

مبحض القدرة والحكمة، وإذا كان كذلك فكام قدر عىل تصوير هذه األجسام بهذه 

الخاّصة، فكذلك يقدر عىل تصويرهم خلًقا آخر مخالًفا لها، هذا آخر كالمه]]].

وميكن القول إّن بوكاي يحاول أن يُصبغ من خواطره عىل القرآن الكريم، فاآلراء 

االفتاضيّة غري املبنيّة عىل جزء من الحقيقة ال الحقيقة كلّها ال ميكن أن نطلق عليها 

إاّل أنّها خواطر، بدليل أّن بوكاي ليس يف مقدوره وال يف مقدور غريه أن يأتينا باألدلّة 

التي تؤكّد صّحة هذه اآلراء، األمر الذي يجعلنا نصدر حكمنا بسهولة بأنّها أقرب 

إىل الخواطر ال العلميّة.

يتّسم  كونه  عن  -فضاًل  للمسألة  تفسريًا  بوكاي  به  جاء  الذي  الرأي  إّن  بل 

بوكاي  فيه  يرفض  الذي  الوقت  والتناقض؛ ألنّه يف  االضطراب  بالغموض- يحوطه 

فكرة تطّور اإلنسان من ساللة القرود كام زعمت بذلك نظريّة التطّور الداروينيّة، 

يعود فيأيت برأي قريب مام قالت به هذه النظريّة. وميكن أن نعرض هنا لنّص يؤكّد 

ذلك يقول فيه بوكاي: »إّن نظرة كهذه إىل أصولنا ستتوافق مع املبدأ العام لخلق 

البنية،  إتقانات  مع جميع  له  اختاره  الذي  للشكل  ووفًقا  الله،  قبل  من  اإلنسان 

والذي رأيناه يظهر خالل األزمان عند جميع الكائنات الحيّة، ومنها ساللة املقّدمات 

البرشيّة والقرديّة، وعىل رأسها القرود الكبرية، وسيكون اإلنسان قد ُخلق يف هذه 

]1]- أنظر: عبد الرحمن بن محّمد القامش، الحاوي يف تفسري القرآن الكريم جّنة املشتاق يف تفسري كالم امللك الخالق، طبعة 

019]، ص6688. 
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الحالة بتشّكليّة قريبة من تلك العائدة ملجموعة هذه الكائنات الحيّة، وهكذا فإّن 

التقارب املتحّقق منها عن طريق مراقبات علامء الطبيعة بني اإلنسان والحيوانات 

ا هذه املامثالت«]]]. القريبة منه من حيث التكوين ستفرسِّ بطريقة منطقيّة جدًّ

ويحمل هذا النّص أمرين يف غاية الخطورة:

األّول: أّن اإلنسان قريب من حيث التشّكل من القرود، وهذا األمر من الخطورة 

مبكان؛ بحيث يقتب كثريًا من الرأي الذي قال به داروين، فام الفرق بني أن يقول 

داروين إّن اإلنسان تطّور من ساللة القرود]]]، وبني ما يقوله بوكاي من أّن هناك 

بتشّكل  البداية  ُخلق يف  اإلنسان  وأّن  القرود،  اإلنسان وساللة  تقاربًا متحّقًقا بني 

قريب من تشكل ساللة القرود الكبرية، مبعنى أنّه يرى ضمنيًّا أّن خلق اإلنسان يعّد 

السابقة عليه، وهذا يقود ال محالة -فضاًل عام يصيب  التشّكل للقرود  تطّورا يف 

القارئ فيه من التشّكك- بأنّه ينتهي بتطّور اإلنسان، وإن مل يرّصح بأنّه تطّور من 

ساللة القرود، فإّن رأيه ال يقود يف النهاية إىل غري ذلك.

أّن خلق اإلنسان تطّور بدًءا من ساللة قريبة من  أنّه يرى  الثاين: وإذا افتضنا 

ساللة القرود، وإذا ربطنا بني رأيه هنا وبني ما انتهى إليه سابًقا من أّن اإلنسان وصل 

إىل صورته النهائيّة عرب ماليني السنني، فإّن هذا يف النهاية يعني أّن بوكاي ينفي مبدأ 

التقويم اإلنسايّن الذي خلق الله تعاىل عليه اإلنسان]]]، خاّصة وأّن بوكاي ال يقف يف 

مفهومه للتطّور اإلنسايّن عند حدود الوظائف كالتنّفس والهضم وغريها، وإمّنا يتعّداه 

إىل تطّور يف الشكل والتشّكل. وهذا من أقوى األدلّة عىل خطأ ما ذهب إليه بوكاي.

الشكل  يف  التشابه  أو  التقارب  هذا  يرى  كان  بوكاي  أّن  نعرف  أن  ويكفي 

والوظائف، هذا يعني أنّه كان يرى أّن اإلنسان -من حيث الشكل- أقرب إىل القرود 

من أّي يشء آخر، وال أدري ما الذي جعل بوكاي يصدر مثل هذا الحكم؟! هل ألّن 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص]1].

]]]- انظر: تشارلز داروين، أصل األنواع، ترجمة: مجدي محمود املليجي، ص49، 54. 

]3]- وهذا املبدأ فضل عناية بهذا املخلوق املكرم، وإشارة إىل أّن له شأنًا عند الله تعاىل، وأّن له وزنًا يف نظام الكون. انظر: 

يوسف الحاج أحمد، موسوعة اإلعجاز العلمّي يف القرآن الكريم والسنة املطّهرة، دمشق، مكتبة ابن حجر، الثانية، 4]14هـ - 

003]م، ص]14.
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له القدرة عىل السري عىل قدميه - بخالف قدرته عىل السري عىل أربع؟! أم ألنّه وجد 

يف وجهه ما يشبه وجه اإلنسان؟ وهل يف ذلك مطيّة للقول بوجود تقارب؟! أمل يدِر 

بوكاي أّن رأيه هنا سوف يقود يف النهاية إىل نظريّة قريبة من تلك التي قال بها 

داروين قبله، فيكون بفعله هذا كمن يؤكّد اليشء من حيث أراد أن ينفيه؟! يقول 

اإلنسان  الوظائف بني  التشّكل وبعض  بعلم  يتعلّق  املامثالت فيام  بوكاي: »هذه 

والقرود الكبرية -والتي ال ينكرها أّي شخص- ستكون إذن رضوريّة بالنسبة لإلنسان 

الذي يعيش حكاًم يف ظروف البيئة.. البيئة األرضيّة مع الظروف الجغرافيّة، وكان 

يلزم لإلنسان جهاز تنفيّس مامثل لجميع الحيوانات األخرى التي تستخدم أكسجني 

الهواء، وجهاز هضمّي يؤّمن التغذية بدًءا مبا تعطيه األرض، أو مبا يحصل عليه من 

لحوم حيوانات أخرى التي يتعلّق بها اإلنسان بالطريقة نفسها لهذه الحيوانات«]]]. 

الغريب أّن بوكاي الذي مل يرّصح لنا تفصياًل ببعض املظاهر التشّكليّة بني اإلنسان 

والحيوان، وخاّصة القرود الكبرية يف سبيل تأكيده عىل وجود عالقة غري منطقيّة من 

وجهة نظرنا بينهام، يرّصح ببعض املظاهر الوظائّفية بينهام كوظائف التنّفس والهضم 

ا، وليس  وغريهام، وعىل الرغم من ذلك فإّن حديثه عن التشابه أو التقارب يعّد عامًّ

إنّه عند  التي حّددها قباًل، وهام اإلنسان والقرد؛ حيث  املقابلة  منصبًّا عىل طريف 

الحيوان بدون  فيها جنس  الوظائف تحّدث عن وظائف يشتك  حديثه عن هذه 

استثناء، ومل يتطرّق إىل خّصيصة واحدة تؤيّد التقارب الوظائفّي بني اإلنسان والقرد 

حتّى يبنّي لنا األبعاد الوظائفيّة التي استند إليها يف القول بالتطّور الذي يعنيه.

ليك  الحيوان،  مع  اإلنسان  فيها  يشتك  عاّمة  وظائف  هنا عن  بوكاي  يتحّدث 

بوكاي  أّن  الغريب  لكّن  األرض.  العيش عىل  واالستطاعة عىل  القدرة  لهام  تكون 

للقول  مدعاة  رأيه-  -يف  التقارب  هذا  من  اتخذوا  الذين  النفر  أولئك  الذي خطّأ 

نفس  يف  سار  أنّه  من  الرغم  عىل  الكبرية]]]،  القرود  ساللة  من  اإلنسان  بانحدار 

تيارهم وإن اتخذ اتجاًها آخر، لكّنه يقود يف النهاية إىل النتيجة ذاتها، أو إىل نتيجة 

قريبة منها، لكن االختالف الوحيد بينهام هو أّن نظريّة التطّور ال تؤمن بوجود الله 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص]1].

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص]1].
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تعاىل، يف حني أّن التطّور عند بوكاي مصدره إلهّي، مبعنى أّن التحّوالت والتشّكالت 

التي يؤمن بها يجعل مرّدها إىل الخالق]]].

لكّن السؤال الذي يطرح نفسه بقّوة هنا: هل ميلك بوكاي دلياًل عىل ما ذهب 

إليه؟! ال ميلك بوكاي أّي دليل عىل صدق كالمه، وإمّنا كّل ما اعتمد عليه مجرّد 

افتاضات أو خواطر ال ترقى بحال إىل مستوى الدليل، حيث إّن كّل كالم يفتقر إىل 

الدليل هو والعدم سواء. 

ومن تلك الخواطر أو االفتاضات التي يقّدمها لنا بوكاي وتفتقر إىل الدليل زعمه 

بأّن اإلنسان نتيجة سالالت عّدة للبرشيّات األوىل املتقاربة -فضاًل عن أنّه ال ينفي يف 

الوقت ذاته أن يكون ناتًجا عن ساللة واحدة- لكّنها مستقلّة الواحدة عن األخرى، 

وعن طريق هذه السالالت يف رأيه انبثقت فئات برشيّة مكتملة تحت تأثري تحّوالت 

وراثيّة معيّنة مرّدها إىل الخالق. لكن عىل الرغم من إدخال بوكاي الذات العليّة يف 

موضوعه، لكن يبقى االعتاض عىل قضيّة التشكل والتطّور ذاتها، حتّى لو تشبّث 

بوكاي بعلم اإلحاثة والعلوم الطبيعيّة؛ ألنّها يف التحليل األخري ال تقيم لنا دلياًل منطقيًّا 

أو علميًّا أو عقليًّا عن النظريّة التي يؤمن بها ويطرح فرضيّاتها.

وكان بوكاي ذاته يؤمن إميانًا أكيًدا بأّن كّل أفكاره التي طرحها يف هذه القضيّة 

محض افتاض؛ وليس له أّي دليل أو سند علمّي، حتّى أنّه ليشّكك يف صدق فرضيّته 

التي  التحّوالت  التي قال بها والتي أشار فيها إىل  الواحدة للبرشيّة  حول الساللة 

تكن  مل  لله  الخاّلقة  القدرة  »إّن  بقوله:  أكّده  ما  وهذا  نظره،  من وجهة  أصابتها 

لتتجىّل يف هذه الظروف عىل مستوى ساللة مستقلّة مفتضة؛ حيث إّن أّي بقيّة 

يؤيّدها بشكل  برهان علمّي ال  أّي  بأّن  بعد، ويستتبع ذلك  تُكتَشف  متحّجرة مل 

قاطع؛ إذ إّن معارفنا الحاليّة تجعلنا نعترب فقط بأنّه ال توجد استحالة ألن تجعل 

هذا الظهور لإلنسان يحدث بهذا الشكل«]]]. هذا يعني أّن بوكاي يعتف اعتافًا 

رصيًحا أّن رأيه يف تطّور الساللة البرشيّة مجرّد فرضيّة تفتقر إىل الدليل العلمّي 

]1]- وهي الفكرة ذاتها التي انطلق منها عبد الصبور شاهني، أنظر: عبد الصبور شاهني، آيب آدم، ص3].

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص13].
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حتى اآلن]]].

لكّن األكرث خطورة والذي يدّل عىل موقفنا من أّن قضيّة التطّور اإلنسايّن التي 

يقّر  بوكاي  أّن  الداروينيّة  التطّور  قضيّة  من  تقتب  بأنّها  تشعرنا  بوكاي  بها  قال 

يتناىف  بالدليل، وهذا  ارتبطت  إذا  له  بالنسبة  داروين فرضيّة مقبولة  فرّضية  بأّن 

مع قضيّة أصل اإلنسان التي ضّمنها مرشوعه العام يف التوافق بني القرآن والعلم 

بأنّه إذا كانت أصول الساللة  الحديث. يقول بوكاي: »وسأذهب حتى إىل القول 

بفضل دليل ثابت مرتبط يوًما ما -وهذا ما يبدو غري متوقّع عىل اإلطالق- بانحدار 

من أصل حيوايّن، فإّن القدرة اإللهيّة التي متنحه بطريقة خلق جديدة للمعلومات 

لطباع برشيّة مع إمكانيّاِت ذاتِها للتطّور نحو اإلنسان الكامل، فإّن ذلك سيبدو يل 

متوافًقا كلّيًّا مع جميع املعطيات املجموعة هنا«]]].  

خلق  يف  اإللهيّة  الحكمة  نفى  اإللهيّة  القدرة  إثبات  أراد  حيث  من  فبوكاي 

دليل  ال  بأنّه  املسبق  علمه  مع  الدليل،  وجود  مع  داروين  فرضيّة  وأقّر  اإلنسان، 

عليها، وتلك يف ظّني سقطة كبرية من بوكاي؛ ألنّها تكشف عن تهاون بوكاي يف 

موقفه مقابل إظهار القبول لفرضيّة ال أساس لها من الصّحة. وحتّى ال يظهر موقفه 

أقّر مبا هو غري  التطّور  اإللحادّي يف نظريّة  التوّجه  املتناقض ويبتعد عن  مبوقف 

الله تعاىل طباًعا  القرود ملنحه  أّن اإلنسان لوكان من ساللة  منطقّي، فذهب إىل 

برشيّة قابلة للتطّور نحو اإلنسان الكامل، وكأنّه ظّن بذلك أنّه تغلّب عىل قضيّة 

الصدفة والفوىض التي اصطبغت بها نظرية التطّور عند داروين، وهذا يف التحليل 

األخري يتضّمن تناقًضا شديًدا مع قضيّة التقويم اإلنسايّن التي خلق الله تعاىل عليه 

اإلنسان. ومن ثّم ندرك أّن بوكاي جّر نفسه إىل مورد خطري بجدليّاته ومامحكاته، 

وكان بغًنى عن ذلك كلّه!

وعىل الرغم من ذلك فإّن بوكاي تدارك األمر، فقال يف نهاية حديثه: »وبالعكس، 

]1]- وهذا ما مقال به عدد من املفّكرين العرب والغربيّني، انظر عىل سبيل املثال:

شمس الدين آل بلوت، داروين ونظرية التطّور، ترجمة: أورخان محّمد عيل، القاهرة، دار الصحوة، 1406هـ - 1986م، ص101.

محّمد فريد وجدي، اإلسالم يف عرص العلم، 805.

وليان دميبسيك وجوناثان ويلز، تصميم الحياة، ترجمة: مؤمن الحسن، ص6]].

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص13].
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موجودة  ساللة  كّل  عن  مبعزل  قد حدث  البرشّي  النوع  خلق  بأّن  نعترب  كّنا  إذا 

إقامة ضّد  التي تحّدثنا عنها سابًقا، فلن يسعنا  للتحّوالت  بالتايل  ليتعرّض  سابًقا؛ 

قائاًل:  فيؤكّد  يعود  ثّم  القرآيّن«]]].  الوحي  من  متأتيًّا  اعتاض  أقّل  االفتاض  هذا 

»ومهام كانت الفرضيّة التي نبديها، فإّن املفهوم الشامل للخلق املنصوص عليه يف 

الكتب السامويّة لألديان التوحيديّة ال يبدو أنّه سيشكل عدم توافق مع معطيات 

إثبات  الترصيح بذلك والعمل عليه يف سبيل  الذي منعه من  العلم«]]]. إذن فام 

قضيّته بدياًل عن التفريعات والجدليّات التي قامت عليها فرضيّاته الكثرية؟!

نقد قانون الصدفة الداروينّي

تتعلّق  الغالب مآخذ  أنّها يف  إاّل  املآخذ،  بوكاي بعض  أخذنا عىل  قد  كّنا  ولنئ 

بولوجه إىل بعض التفصيالت الجدليّة التي أوقعته فيام انتقد غريه من أجله، إاّل أّن 

ذلك ال يعني أّن بوكاي كان كداروين الذي انتهى إىل مبدأ الصدفة وأنكر وجود الله 

تعاىل يف سفور إلحادّي واضح]]]. فقد أنكر بوكاي مبدأ الصدفة الداروينّي واعتربه 

مبدأً خاطئًا، فضاًل عن أّن التسليم به هو إقرار واضح باإللحاد؛ ألنّه يلزم منه إنكار 

وجود الله تعاىل.

من هنا انتقد بوكاي مبدأ الصدفة، ويبتني نقده عىل ما يشاهده يف الكون من 

دقّة وتنظيم وانسجام بني أجزاء الكون قاطبة، وبني ما أسامه تطّور الكائن الحّي 

باعتباره حالة خاّصة للتطّور الشامل للكون. وقد استند بوكاي عىل مجموعة من 

البحوث املعّمقة التي أجريت بدون قصد ميتافيزيقّي غامض، والتي تدّل بدون 

أدىن شّك عىل وجود نظام ميثّل قانون يحكم ظواهر الطبيعة، »وتكشف دراسة 

عامل األحياء عند أصغر األجسام التي تشّكل وحدات ترشيحيّة وعمليّة، أي الخاليا 

ا عن نظام مدهش يف  البسيط جدًّ التنظيمّي  بقدر ما يف األجسام ذات املستوى 

التكوينات عىل مستوى الجزيئة، غري أّن الجزيئة نفسها الجامعة للذّرات هي ذات 

تعقيد كبري أيًضا، والذّرات نفسها لها تكوين؛ بحيث إّن تحليل الفيزيائيّني لها ال يفتأ 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص13].

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص13].

]3]- انظر: تشارلز داروين، أصل األنواع، ترجمة: مجدي محمود املليجي، ص56. 
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منذ عرشات السنني يدّل كذلك عىل التعقيد الالمتناهي يف أصغر يشء«]]]. وهذا إن 

دّل فإمّنا يدّل عىل دقّة صنع الله تعاىل يف كونه، وعىل التنظيم واالنسجام والدقّة 

الخاليا مبا  بدًءا من  األحياء،  اإلبداع بصورة خاّصة يف عامل  الواضحة، ويظهر هذا 

تنطوي عليه من تعقيد وإبداع يف الوقت ذاته. وهذا دليل قوّي عىل انتفاء الصدفة 

التي أقام عليها داورين نظريّته. »ولن يكون وجود للمنطق لو أنّنا متّسكنا أمام 

واقع األشياء بأّن الصدفة هي التي لحسن الحظ نظّمت التكوينات، أو أنّها بالنسبة 

للكائن الحّي الذي تطّور هي اإلضافة الثابتة للمعلومات الخاّلقة من جديد التي 

تكشف عن الرضورة أو عن االصطفاء الطبيعّي عىل طريقة داروين املقرّب اليوم 

إىل األفهام بواسطة االعتبارات العاملة من قبل الداروينينّي الجدد، وأمام ما هو كبري 

ا للغاية، وإزاء عجز العلم عن مصدر هذا  للغاية والكائن الحّي، وما هو صغري جدًّ

التنظيم املذهل، كيف ال يسعنا اإلدراك أنّه علينا أن نلجأ إىل اعتبارات من طبيعة 

مختلفة؛ إذ إنّها هي املعطيات املاّديّة ذاتها التي توحي بها«]]].

كام أّن بوكاي يوّجه نقده لنظريّة التطّور الداروينيّة بناء عىل استقراءات علميّة 

تحديد  تستطيع  ال  الداروينيّة  فالنظريّة  واحد،  آن  يف  وعقليّة  علميّة  وتساؤالت 

التي  املاهيّة  أو عن  املزعوم،  التحّول  أو  التطّور  الذي حصل يف  الوقت  أو  الزمن 

اكتمل بها منطلًقا منها؛ ألّن طرق تحقيق هذا التحّول يغيب عن األذهان. ومن ثّم 

فإّن البديل عنده هو املفهوم الشامل لخلق الله؛ ألنّه يكشف يف اعتقاده التطّوَر 

الذي سيصل يف النهاية إىل كائن حّي جديد]]]. لكّننا وقفنا عىل العوار الذي ينطوي 

عليه فهم بوكاي لهذا املفهوم؛ إذ فهمه بوكاي خطأ، كام وقفنا عىل العوار الذي 

ينطوي عليه فهمه لقضيّة التطّور يف بعض أجزائها وتفصيالتها.

التطّور  نظريّة  حدود  عند  وقفوا  الذين  النفر  أولئك  يلوم  كان  بوكاي  لكن 

والتزموا بها، عىل الرغم من أّن الكثري من الشواهد واألدلّة العلميّة والدينيّة التي 

تؤكّد عىل خطأ أصحابها وتابعيهم، ومن ثّم كان منهج بوكاي قامئًا يف الغالب عىل 

]1]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص4]].

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص4]].

]3]- م.ن، ص5]].
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ي نظرّية التطّور الداروينّية
الفصل الثالث:  نقد مبا�ف

عمل مواجهة بني الوقائع العلميّة والتعاليم الدينيّة؛ كونها تحمل الفالسفة، ممن 

العلميّة  بالحقائق  املعطيات  مجابهة هذه  رأيه، عىل  يف  والكفاءة  القدرة  لديهم 

املتزايدة]]]، والتي حتامً سوف تأخذهم إىل أفكار وآراء علميّة تناقض ما قامت عليه 

نظريّة التطّور عند داروين. 

نظرية  عليه  قامت  وما  الداروينّي  الصدفة  قانون  انتقد  بوكاي  أّن  عن  فضاًل 

املعلومات  والثاين  التوحيديّة،  األديان  األّول مضامني  بأمرين:  التطّور ككّل لجهله 

الحديثة عن الجينات؛ ولذا يقول متسائاًل يف استنكار: »وهل كان داروين قد دافع 

الجينات؟!  الحديثة عن  يف كتابه أصل األنواع عن ذات األفكار بفعل املعلومات 

استندوا  التي  العلميّة  املعطيات  فقرية  كم هي  ذلك:  عن  أدافع  فأنا  يل  بالنسبة 

الحديثة عن  للمعرفة  الكبري  بالغنى  ما قورنت  إذا  النهائيّة  استنتاجاتهم  إليها يف 

املوضوعات ذاتها«]]]. 

لقد وجد بوكاي يف العلم ما يقوي به وجهة نظره يف مرشوعه يف القراءة العلميّة، 

وقد ظهر ذلك جليًّا يف محاور هذه القراءة، ومنها املحور الخاّص بأصل اإلنسان؛ إذ 

إّن العلم أو املعرفة العلميّة قادته إىل التأكّد من وجود الله تعاىل، مبا رآه من تنظيم 

مدهش يرشف عىل والدة الحياة وضامن استمراريّتها، كالتطّور املقيّد باملكتسب 

الجديد للمعلومات املحّقق بواسطة الجينات، ووضع الجميع يف نّص كامل لتطّور 

بطريقة  لظاهرات تحصل  منهجيّة  متابعة  أجل  الكون، »فكّل يشء سيناضل من 

منّسقة متاًما«]]]. ويكفي أن نقف عىل ترصيح ألحد الباحثني الغربيّني عندما يقول: 

»أرّصح بأّن العلم مل يقتل اإلميان بالله، بل عىل العكس متاًما، فنتائج العلم تشري 

إىل وجوده، إّن املرشوع العلمّي نفسه ال يقوم إاّل عىل وجوده«]]].

]1]- م.س، موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ص5]].

]]]- موريس بوكاي، أصل اإلنسان بني العلم والكتب املقّدسة، ترجمة: فوزي شعبان، ص9]].

]3]- م.ن، ص30].

]4]- جون لينوكس، العلم ووجود الله.. هل قتل العلم اإلميان بوجود الله؟ ترجمة: ماريانا كتكوت، تقديم ماهر صموئيل، 

015]م، ص364.



الباب الخامس

                القراءة العلمّية للقرآن 
                        اإلجيابّي�ات والسلبّي�ات



الفصل األّول
اتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور

قراءة بوكاي من القرآن إىل احلديث





الفصل األّول

قراءة بوكاي من القرآن إىل الحديث

ال شّك يف أّن املسترشق الفرنيّس موريس بوكاي كانت له قراءاته حول القرآن 

توافقه  وبيان  القرآن،  عن  املدافع  موقفه  له  ويُحسب  النبويّة،  والسّنة  الكريم 

بوكاي ظهر بصورة مخالفة -يف رأيي- تجاه  أّن  إاّل  الحديث،  العلم  مع معطيات 

القرآن  أّن  القاطع  بالدليل  أثبت  أنّه  إذ ليس هناك من شّك يف  النبوّي؛  الحديث 

يتّفق متاًما مع املعطيات العلميّة الحديثة، وبناًء عليه كان ذلك دلياًل عنده عىل 

املصدريّة اإللهيّة للقرآن، وقد ظهر التوافق القرآيّن العلمّي يف العديد من القضايا، 

وهي القضايا التي عرض لها بوكاي بالتحليل والدراسة واملقارنة، مثل قضايا: خلق 

الكون، وعامل األرض والحيوان، وغريها من القضايا التي أجاد بوكاي يف عرض العديد 

منها وإظهار الوجه املرشق للقرآن الذي حاول الغرب تشويهه والنيل منه، منتهيًا 

من ذلك كلّه إىل التأكيد عىل مصدريّة القرآن اإللهيّة، ومن ثّم فهو بعيد عن الظّن 

والشّك فيام جاء به. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا:

النبويّة حال مقارنتها مبعطيات العلم الحديث؟   ما موقف بوكاي من السّنة 

وبعبارة أخرى: هل نجد عند بوكاي توافًقا بني الحديث النبوّي والعلم، مثلام ظهر 

يف العالقة بني القرآن والعلم؟ هذا ما نحاول اإلجابة عنه يف هذا الفصل.

وميكن القول إنّه يف سبيل اإلجابة عن هذا السؤال سوف نحاول العروج عىل 

وعىل  عليه،  شافية  إجابة  منها  بوكاي  موقف  بيان  يعني  التي  القضايا  من  عدد 

موقف بوكاي الحقيقّي والرصيح من الحديث النبوّي. ومتثّل هذه القضايا محاور 

البحث الرئيسة، وهي:

ـ الحديث النبوّي واملعطى العلمّي.
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ـ سجود الشمس والعلم الحديث.

ـ خلق اإلنسان والعلم الحديث.

ـ موقف بوكاي من أحاديث العني والسحر.

ـ قضيّة أبوال اإلبل والعلم الحديث.

ـ موقف بوكاي من حديث الحّمى.

ـ قضيّة الداء والدواء بني الحديث والعلم.

ـ نقد موقف بوكاي من الحديث النبوّي.

أّواًل: الحديث النبوّي واملعطى العلمّي

بادئ ذي بدء يجب التأكيد عىل أمرين وهام: 

األّول: أّن األحاديث النبويّة يف مجال العقيدة ال مساس بها من جهة بوكاي، بل 

كان مينح هذه األحاديث مكانتها من التبجيل والتعظيم والتقدير. 

الثاين: أّن األحاديث النبويّة التي تتناول أموًرا دنيويّة كانت محّل نقاش من ِقبَل 

بوكاي، باعتبارها تتعلّق بعمل دنيوّي فيه مجال لألخذ والرّد بنظره. وهذا يعني أّن 

محور قراءة بوكاي هنا كانت تنصّب عىل النوع الثاين من األحاديث ال النوع األّول.  

اإلسالم،  الترشيع يف  النبويّة هام مصدرا  والسّنة  القرآن  أّن  يقيًنا  نعلم  ونحن 

أو  أقوال  من  تشمله  مبا  الثاين،  املصدر  هي  والسّنة  األّول،  املصدر  هو  فالقرآن 

أفعال أو تقرير، وقد نُقلت السنة النبويّة شفاهًة، فاألحاديث اعتمدت باألساس 

عىل النقل الشفهّي. ومن ثّم فإّن بوكاي يرى أّن الذين بادروا لجمع هذه األفعال 

واألقوال يف نصوص كانت تحقيقاتهم تتّسم بالصعوبة دامئًا، كام هو الحال يف أمر 

عملهم  يف  األّول  هّمهم  كان  »ولهذا  طويلة؛  بفتة  انقضائها  بعد  األحداث  جمع 

بكّل  الخاّصة  املعلومات  لهذه  الضبط  دقّة  أّواًل عىل  منصبًّا  مدّوناتهم  العسري يف 
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الفصل األول: قراءة بوكاي من القرآن إىل الحديث

الله عليه وسلّم، وبكّل قول من أقواله؛ ولذلك فقد  حادثة يف حياة محّمد صىّل 

نّصوا عىل أسامء الذين نقلوا أقوال النبّي وأفعاله، وذلك بالصعود يف اإلسناد 

إىل األّول من أرسة النبّي ، ومن صحابته ممن تلّقوا هذه املعلومات مبارشة 

منه«]]].   

لكن كالم بوكاي كان يحمل دامئًا نقًدا غري مبارش للسّنة، وذلك من جهة أنّها 

ال تتوافق يف رأيه مع العلم الحديث، فهو دائم االتكاء عىل قضيّة املسافة الزمنيّة 

التاريخيّة بني تسجيل األحاديث النبويّة وبني عرص النبّي محّمد . فإذا أضفنا 

إىل ذلك اعتاضه -كام سنفهم- عىل محتوى نّص األحاديث التي تتحّدث عن الطّب 

الكريم.  القرآن  تجاه  اتخذه  ملا  مخالًفا  موقًفا  يتّخذ  كان  بوكاي  أّن  أدركنا  وغريه 

ولنا هنا أن نتساءل هل كان موقف بوكاي الرافض من الربط بني الحديث النبوّي 

والعلم الحديث ناتًجا عن تجارب علميّة دقيقة تّم إجراؤها من قبله أو من قبل 

الباحثني الثقات؟! استناًدا إىل أنّه من املنطقّي »أنّه ال ينبغي ألّي عامل أن يرفض 

فرًضا  اآلراء  تلك  من  ويتّخذ  دقيقة،  علميّة  تجارب  عليه  يجري  أن  بعد  إاّل  شيئًا 

علميًّا، أّما أن يرفضها دون أّي دراسة أو تجارب علميّة، فإّن ذلك ال يقرّه أّي منهج 

علمّي للدراسة والبحث«]]]. 

وقد وقف عىل بعض ترجامت الحديث النبوّي إىل اللغات األخرى، مثل التجمة 

الفرنسيّة التي قام بها هوداس ومارسيه تحت عنوان األحاديث اإلسالميّة. إاّل أّن 

بوكاي يحّذر من خطورة بعض التجامت التي قد تتعّمد تشويه النّص، »غري أّن 

الحيطة الزمة إزاء قيمة بعض التجامت التي أنجزها الغربيّون، مبا يف ذلك التجمة 

الفرنسيّة؛ إذ يستطيع القارئ أن يكتشف فيها أحيانًا ما هو غري صحيح ومناقض 

كبرية  تحريفات  أحيانًا  هناك  بل  حقيقيّة،  ترجمة  ال  تأوياًل  يعترب  مام  للحقائق، 

]1]- موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ترجمة: الشيخ حسن خالد، لبنان - بريوت، املكتب اإلسالمّي، الطبعة 

الخامسة، 1411هـ - 1990م، ص83].

]]]- أحمد شوقي إبراهيم، موسوعة اإلعجاز العلمّي يف الحديث النبوّي، القاهرة، دار نهضة مرص، األوىل، 007]م، ج 7، ص]].
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للمعنى الحقيقّي للحديث لدرجة أنّها تجعله يقول ما ال يعني«]]]. 

ولكن ومن جانب آخر، فعىل الرغم من أّن موقف بوكاي، إاّل أنّه كان يحاول 

الطّب، حيث كان يراها ال  الرافض ألحاديث  السبل أن يستدّل عىل موقفه  بكّل 

تتوافق مع معطيات العلم الحديث إّما لخطأ نسبتها إىل الرسول الكريم، أو بداعي 

أنّها تعالج أموًرا دنيويّة ال دينيّة. وهذا خطأ كبري من بوكاي؛ ألّن معالجة الحديث 

لقضايا دنيويّة ال تقلّل من قيمته وال تقدح فيه؛ خاّصة أّن العلم يثبت صّحتها يوًما 

بعد يوم، فهذا -بناًء عىل رأي أحد الباحثني- ليس نهاية املطاف أو االكتشاف، بل 

ستتلوه اكتشافات واكتشافات أثبتت وتثبت للناس قاطبة أّن الحديث النبوّي وحي 

من الله تعاىل]]]. 

وليك يرّسخ بوكاي رأيه يف األحاديث النبويّة عقد مقارنة بينها وبني األناجيل من 

حيث أصول النصوص فيها، فهو يؤكّد عىل وجود سمة مشتكة بينهام، وهي أنّها 

كُتبت بأقالم كتّاب مل يكونوا من الشهود العيان ملا قد نقلوه من الوقائع، وأنّها مل 

تظهر للوجود إاّل بعد مرور فتة كبرية من الزمن تربو عىل املئتي عام، وأنّها ال تعد 

كلّها صحيحة ثابتة]]]. 

ولعلّه يعّول هنا عىل وجود أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة من تلك التي ال 

يُوثَق بنسبتها إىل الرسول الكريم، وقد وقف علامء الحديث عىل العديد والعديد من 

األحاديث الضعيفة واألحاديث املوضوعة واستخرجوها ونبّهوا عليها، صيانة للدين، 

باعتبار أّن السّنة املصدر الثاين للترشيع. وهذا ما أكّد عليه بوكاي قائاًل: »ولهذا فإّن 

أصحاب االختصاص يف علم الحديث مل يقبلوا من هذه األحاديث بصورة شبه إجامعيّة 

أحاديث  الواحدة  املجموعة  يوجد يف  أن  املمكن  منها، وأصبح من  قلياًل  إاّل عدًدا 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص84].

]]]- أنظر: يوسف الحاج أحمد، موسوعة اإلعجاز العلمّي يف القرآن الكريم والسّنة املطّهرة، دمشق، مكتبة ابن حجر، الطبعة 

الثانية، 4]14هـ - 003]م، ص5.

]3]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص84].



371

الفصل األول: قراءة بوكاي من القرآن إىل الحديث

مظنون فيها أو مرفوضة قطًعا، إىل جانب األحاديث التي اعتربت صحيحة«]]].

لكن بوكاي يحيّي تلك الجهود التي عملت عىل تحليل هذه األحاديث وبيان 

ما يصّح نسبته إىل النبّي الكريم، وما ال يصّح نسبته، وهذه من األمور املحمودة 

بالنسبة له؛ إذ إنّه مل يَر مثل هذا املوقف يف األناجيل القانونيّة التي مل يتّم تناولها 

عىل  والعلم،  العقل  يخالف  مام  فيها  جاء  ما  عىل  واالعتاض  والتحليل  بالنقد 

الرغم من أّن كتّابها مل يكونوا شهود عيان ملا نقلوه وكتبوه. يف حني أّن مجموعات 

عنده؛  حظًّا  أسعد  كانت  صحيحة  تعّد  التي  األحاديث  تلك  فيها  مبا  األحاديث، 

باعتبار أنّها قد خضعت كلّها لدراسة نقديّة عميقة قام بها أساتذة الفكر اإلسالمّي 

لتحديد درجتي القبول والعمل بها]]]. 

لقد قام بوكاي مبقارنة من نوع جديد، فقد عقد مقارنة بني املالحظات التي أفضت 

إليها األحاديث النبويّة وبني املالحظات التي أفضت إليها دراسة النّص القرآينّ من 

حيث التوافق مع معطيات العلم الحديث. ولقد كانت نتيجة هذه املقارنة بالنسبة له 

ا، فقد رأى أّن »الفرق قد ظهر واضًحا ومدهًشا بني دقّة املعلومات القرآنيّة  مهّمة جدًّ

وصّحتها يف حال مقارنتها مع معطيات العلم الحديث، وبني قابلية النقد الواضحة 

لبعض معلومات الحديث املتعلّقة مبوضوعات تدخل يف صميم امليدان العلمّي، مع 

العلم بأّن هذه األحاديث هي وحدها التي نعالجها هنا«]]]. 

ومن ثّم نفهم أّن بوكاي كان ينظر للحديث من حيث املعطى العلمّي كام كان 

يفعل مع النّص القرآيّن، فاملنهج هنا واحد والقاعدة كذلك واحدة وهي مدى توافق 

النّص -سواء أكان حديثًا أم قرآنًا- مع املعطيات العلميّة الحديثة. وإذا كان بوكاي 

قد انتهج هذا النهج مع القرآن، فإنّه يف املقام ذاته انتهجه مع نّص الحديث، إاّل أنّنا 

نعتقد أّن النتائج هنا كانت مخالفة ملا كانت عليه هناك. ومن هنا نفهم أّن منهجه 

قائم عىل عرض الحديث عىل املعطى العلمّي، فإْن وافقه عّده صحيًحا، وإن خالفه 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص84].

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص84].

]3]- م.ن، ص85].
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عّده مخالًفا، ومن ثّم فهو دخيل أو غريب عىل اإلسالم والعلم مًعا. لكّن السؤال 

الذي يطرح نفسه بقّوة هنا: ماذا لو أّن العلم مل يتوّصل إىل نتائج حقيقيّة علميّة 

بصدد موضوع الحديث -وهو غالبًا ما يكون يف الجانب الطبّّي- هل نستطيع أن 

نحكم عىل صدق الحديث من عدمه؟! هل نستطيع أن نقّر بوجود أو عدم وجود 

الواقع  يكون  أن  يرفض  عندما  الباحثني  أحد  مع  فنحن  ثّم  ومن  علمّي؟!  توافق 

العلمّي حاكاًم عىل صّحة الحديث أو ضعفه قائاًل: »ال يعترب حكاًم أو ترشيًعا آخر 

كنتيجة مبارشة  الحديث  أو يصّحح  يرّد  النبوّي، وال  الحديث  يحكم عىل نصوص 

ملخالفته، أو موافقته للواقع؛ ألّن الواقع يتّغري والحقيقة العلميّة الثابتة، ال تخالف 

مقبواًل  بكونه  الـديث  عىل  الحكم  يف  والترّسع  الثابت.  الصحيح  الحديثّي  النّص 

إىل  يـؤّدي  وقـرائن  متحيص،  دون  موضوًعا  أو  ضعيًفا  بكونه  الحكم  أو  صحيًحا 

الوقـوع يف الزلل«]]].

ثانًيا: سجود الشمس والعلم الحديث

كالمه  يستدّل عىل  أن  عليه  كان  لنفسه  بوكاي  شّقه  الذي  املنهج  هذا  وأمام 

التي يراها ضعيفة، وهذه األحاديث أدىل فيها بدلوه  من خالل بعض األحاديث 

يتواءم عنده مع  التي كان رشحها ال  العلميّة، خاّصة تلك األحاديث  الناحية  من 

»عندما  عندها:  وقف  التي  األحاديث  ومن  نظره.  وجهة  من  العلميّة  املعطيات 

تغرب الشمس فإنّها تسجد تحت عرش الله، وتطلب إليه اإلذن بأن تعيد طريقها 

وتسجد من جديد، ويف نهاية األمر تعود من حيث أتت لترشق من جديد«رواه 

ْمُس َتْرِي  َوالشَّ الله تعاىل:  النّص يتعارض مع قول  أّن هذا  البخاري. فهو يرى 

لُِمْسَتَقّرٍ لََها سورة يس، اآلية 38. خاّصة أنّه -كام علمنا يف فصول سابقة- كان يرى 
يف هذه اآلية صورة من صور اإلعجاز العلمّي، ودلياًل عىل التوافق بني النّص القرآيّن 

واملعطى العلمّي الحديث، بل إنّها كانت عنده من عجائب القرآن الكونيّة التي مل 

تُكتشف إاّل يف العرص الحديث]]]. 

والقانون  الرشيعة  كلّيّة  الحديثة، مجلّة  الطبّيّة  للمكتشفات  باإلشارة  النبوّي  الحديث  املومني، سبق  ]1]- نضال حسن فالح 

بطنطا، 019]م، الجزء الثالث، العدد الرابع والثالثون، ص53].

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص85].
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وميكن القول من خالل فهم منهجيّة بوكاي العاّمة، وكذلك الخاّصة، املتعلّقة 

بهذا املوضوع أنّه يبني رفضه لهذا املوضوع عىل عّدة معطيات، وهي: 

الشمس حول  أنّه يحتوي عىل صورة مجازيّة تتضّمن معلومات خاّصة مبدار 

األرض، مبا ال يتّفق يف نظره مع املعطيات العلميّة الحديثة التي يرى أنّها أثبتت 

العكس.

أّن هذا الحديث يف ظاهر معناه أكرث من ظّني، وهو من أخبار اآلحاد كام هو 

معروف يف علم الحديث.

أّن أخبار اآلحاد غري قطعيّة، ومن ثّم فالحديث ال يفيد العلم القطعّي]]].

لكّن ما يجب التأكيد عليه قبل كّل يشء -ردًّا عىل موقف بوكاي من الحديث 

هنا- أّن »الحقيقة العلميّة الثابتة ال تصطدم بنّص رشعّي ثابت«]]]. ولعّل املتأّمل يف 

النّص -أقصد نّص الحديث- قد ال يُفهم منه مناقضًة للمعنى العلمّي الذي توّصل 

إليه العلم الحديث حسبام نرى، فالغروب ال يعني مطلًقا أّن الشمس تخرج خارج 

مدارها التي تدور فيه، فهو ال يعني الذهاب إىل خارج فلكها، فكّل ما دون العرش 

فوق  الرحمن  عرش  حتّى  تصعد  الشمس  أّن  الحديث  من  يفهم  فال  تحته،  فهو 

الساموات السبع، وإمّنا يُفهم أنّها دونه، وال مانع من أن يكون سجودها له كيفيّة 

خاّصة، وهي يف مكانها أي مدارها، ونحن كبرش نسجد لله تعاىل تحت ظّل عرشه 

ونحن عىل األرض.

ونحن نعلم من خالل نصوص القرآن ذاته أنّه ما من يشء إاّل يسبّح بحمده، 

وأنّه يسجد له ما يف الساموات واألرض والشجر والدواب والشمس والقمر وكّل 

الخالئق، لكّن كيفيّة السجود ال يعلمها إاّل الله تعاىل، وكذلك سجود الشمس غري 

معلوم الكيفيّة؛ ومن ثّم فليس أمامنا من سبيل إاّل التصديق إميانًا بالله تعاىل، ولكن 

الكيفيّة مجهولة. فام املانع وفق هذا التصّور من أن يكون غروبها هو سجودها؟! 

]1]- موريس بوكاي، ص85].

]]]- محمود ناظم النسيمي، الطّب النبوّي والعلم الحديث، طبعة الرشكة املتّحدة للتوزيع، األوىل، 1984م، ج]، ص387. 
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فالغرب هو الذهاب والتنّحي عن الناس، وهو كذلك النوى والبعد، والغروب 

يتناقض يف يشء مع آية  يعني غياب الشمس يف املغرب]]]. وهذا ال يتعارض وال 

ْمُس تَْجِري لُِمْستََقرٍّ لََها يف يشء. َوالشَّ

ونحن نعلم أّن الشمس يف حركة دامئة، وكذلك األرض يف حركة دامئة مبا متارسه 

من حركة حول نفسها وحركة حول الشمس، فاألوىل تجري يف مدارها والثانية تدور 

يف مدراها، بيد أّن الليل والنهار والغروب والرشوق يتتّب عىل دوران األرض حول 

نفسها تجاه الشمس. ومن ثّم نفهم أنّه ال تعارض مطلًقا بني سجود الشمس وبني 

الغروب يف مغربها ودورانها يف فلكها الذي تدور فيه؛ ألنّنا ال نحيط بحقيقة هذا 

السجود. 

ثالًثا: خلق اإلنسان والعلم الحديث

تفكري  عىل  تستحوذ  كانت  التي  القضايا  من  اإلنسان  خلق  قضيّة  كانت  وملّا 

املسترشق موريس بوكاي. وقد وقف بدوره عىل املعطيات التي يقّدمها الحديث 

التي  يوًما  األربعني  نقد، خاّصة يف مسألة  كان وقوف  عنده  لكن وقوفه  النبوّي، 

يتكّون فيها الجنني يف مراحله األوىل. ومن ثّم يقول بوكاي منتقًدا: »فهناك مرحلة 

ثّم مرحلة  البرشّي،  املكّونة للمخلوق  العنارص  يوًما تجتمع فيها  بأربعني  محّددة 

مساوية  ثالثة  مرحلة  ثّم  علقة،  الجنني  فيها  يصبح  حيث  لألوىل،  مساوية  أخرى 

أيًضا يف املّدة ألربعني يوًما يصبح الجنني كاللحم املمضوغ مضغة، ثّم يأيت بعد ذلك 

تدّخل املالئكة لتحديد ما سيكون عليه مستقبل هذا الكائن، ثّم تنفخ فيه الروح. 

وإّن وصف تصّور الجنني يف هذا الحديث الظّنّي ال يتّفق مع املعلومات العلميّة 

الحديثة، أّما نّص القرآن القطعّي حول ذلك، فقد سكت عن هذا التحديد الزمنّي 

الذي ال اعتاض عليه«]]].  

ومن املعروف أّن هناك مجموعة من األحاديث التي وردت يف مراحل تطّور 

]1]- أنظر: ابن منظور، لسان العرب، القاهرة، طبعة دار املعارف، بدون، مادة غرب.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص85]-86].
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الجنني، واملّدة التي يستغرقها تكّون الجنني يف الرحم بعد تلقيح البويضة واستقرارها 

يف الرحم. ويف ضوء هذه األحاديث تناول بعض املفّكرين قضيّة علم األجّنة يف ضوء 

القرآن والسّنة، وهو بصدد بيان ما يف اإلسالم قرآنًا وسّنة من إعجاز علمّي، خاّصة 

الجنني يف مراحله األوىل،  التي يستغرقها  الجنني واملّدة  يف موضوع تكّون مراحل 

يقول أحد هؤالء: »بعد استعراض ما تقّدم نرى أّن النطفة والعلقة واملضغة تكتمل 

خالل األربعني يوًما األوىل، وترى الجنني يف نهاية هذه املراحل يف شكل مضغة ال 

يدّل عىل مخلوق إنسايّن، ويف اليوم الخامس واألربعني يتّم تكّون األعضاء، وانتشار 

الهيكل العظمّي بصورة ظاهرة، ويستمّر االنقسام الخلوّي، والتاميز الدقيق بعد 

ذلك، ولكن الخطوات األساسيّة للتفريق بني شكل املضغة والشكل اإلنسايّن تكتمل 

بني اليوم األربعني والخامس واألربعني«]]].

هذا يعني شيئًا مهامًّ وهو أّن األمر يتعلّق باألربعني يوًما األوىل التي ميّر فيها 

الجنني بثالث مراحل، وأظّن أنّه ليس يف العلم ما يخالف ذلك، ولو كان يف العلم ما 

يخالف ذلك لقّدمه لنا بوكاي يف تدليله عىل أّن األيّام األربعني ال تتوافق مع العلم 

الحديث، فمراحل النطفة والعلقة واملضغة تتكّون يف األربعينيّة األوىل، أما قضيّة 

نفخ الخروج، فإّن علمها عند ريّب، لكّن حياة اإلنسان تبدأ فعليًّا مع نفخ الروح فيه، 

والتي يرى فيها علامء اإلسالم أنّها خالل 0]1 يوًما. كام أّن هناك قضيّة من األهّميّة 

مبكان، وهي أّن األربعينات الثالثة ليست أمرًا مقّدًسا عىل رأي أحد الباحثني، بل 

الراجح عنده أنّها أربعون واحدة كام يف حديث حذيفة بن أسيد]]].

ومن ناحية أخرى فإّن بوكاي يعلم يقيًنا أّن العلم ال يختلف مع القرآن والسّنة 

يف املراحل الثالث: النطفة واملضغة والعلقة، وهذه من األمور املهّمة التي توحي 

مبصداقيّة الحديث وتوافقه مع العلم الحديث يف هذه القضيّة، خاّصة يف قصية 

تطّور الجنني، »أّما نفخ الروح، فهذا أمر ال يعلمه إاّل الله تعاىل، وال ميكن لنا أن 

]1]- عبد املجيد الزنداين، بحث علم األجنة يف ضوء القرآن والسنة، بحث منشور باملؤمتر العاملّي األّول لإلعجاز العلمّي يف القرآن 

والسّنة، باكستان – إسالم آباد، أكتوبر 1987م، ص69.

]]]- محّمد عيل حسن حسن الشويك، نفخ الروح يف الجنني بني إعجاز القرآن والسّنة والدراسات الطبّيّة الحديثة، حوليّة كلّيّة 

أصول الدين والدعوة، جامعة املنوفية العدد 39، ديسمرب 0]0]م، ص4]0].
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اثنني  بعد  يعني  الثالثة،  للمراحل  يأيت الحًقا  إنّه  به  نقول  الذي  ولكّن  به،  نقطع 

بأقوال  نستأنس  أن  وميكن  الجنني،  يف  الروح  لنفخ  احتامل  فهناك  يوًما،  وأربعني 

علامء الطّب الذين بحثوا عن بّث الحياة يف الجنني ووضعوا رشوطًا ليك يُوصف 

الجنني بأنّه كائن حّي إنسايّن«]]]. 

يناقض قضيّة  ما  فيه  األجّنة  أّن علم  نظّن  أنّنا ال  التأكيد عىل  املهّم  لكن من 

املراحل الثالث: النطقة والعلقة واملضغة، كام أنّني ال أظّن يف ما يناقض قضيّة نفخ 

األجّنة قسموا  أّن علامء  املعروف  تعاىل. فمن  الله  إاّل  يعلمه  أمر ال  الروح؛ ذلك 

مراحل تطّور الجنني، وخاّصة من األسبوع األّول وحتّى األسبوع العرشين، أي 140 

يوًما.]]] وقد أكّد العلامء أنّه ما بني األسبوع التاسع واألسبوع الثاين عرش -ويهّمنا 

هنا األسبوع األخري-  يحدث اكتامل تكّون املّخ، وبداية وظائفه وظهور ما يسّمى 

وظهور  الجنني  حركة  فيها  تتدّور  التي  الفتة  وهي  النباتيّة،  ال  اإلنسانيّة  بالحياة 

الحركات التنّفسيّة، وغريها من مظاهر الحياة]]]. لكن نستطيع أن نؤكّد عىل الرغم 

من ذلك أّن توقيت نفخ الروح غري معلوم متاًما.

وعليه فليس يف نّص الحديث خاّصة حديث حذيفة بن أسيد ما يخالف العلم 

تطّور  يف  عليه  نّص  فيام  العلمّي  املعطى  يناقض  مل  الحديث  نّص  ألّن  يشء؛  يف 

الجنني. ولكّن اإلشكاليّة أّن بوكاي ينظر إىل السّنة نظرة مختلفة عن تلك النظرة 

ينظرها  التي كان  ذاتها  النظرة  لها  لوكان قد نظر  إذ  القرآيّن؛  للنّص  ينظرها  التي 

للقرآن، لرمبا توّصل إىل العديد من نقاط التوافق بني نّص الحديث والعلم يف كثري 

من القضايا التي أثبتتها معطيات العلم الحديث ذاته. فام الذي مينع بوكاي من 

]1]- محّمد عيّل حسن حسن الشويك، نفخ الروح يف الجنني بني إعجاز القرآن والسنة والدراسات الطبّيّة الحديثة، حوليّة كلية 

أصول الدين والدعوة، جامعة املنوفية العدد 39، ديسمرب 0]0]م، ص8]0].

[2]- Moore K.L. and Personal T.V. The developing human: Cinically oriented embryology by Keith L M ed 
7 th. d Philadelphia, 2003, WB Saunders, p16..

[3]- Sadler T.W. Ovulation to Implanation the embryonic Period In Langman’s medical emproyology, by 
Betly S. Rebeca K eds, 9 th. ed. Williams and Wilkins, 2004, p35.
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ذلك عىل الرغم من أّن الحديث يؤخذ كمفرّس أو موّضح أو مبنّي -فضاًل عن قضيّة 

اإلطالق والتقييد- للنّص القرآيّن؟!

ومن ثّم فنحن نعتقد أّن اإلشكاليّة الكربى عند بوكاي هي أنّه مل يدرك أهّميّة 

الحديث بالنسبة للقرآن الكريم، وأنّه رافد أسايّس من روافد إيضاح وتفسري ما قد 

يبدو غامًضا منه، أو مطلًقا ملا يف النّص القرآيّن من تقييد، بدليل أنّه رفض األحاديث 

النبويّة التي تتحّدث عن الطّب، بداعي أّن القرآن ال يعطينا أّي إشارات فّنيّة عن 

مهنة التطبيب باستثناء إمكانيّة عامل عالجّي يف العسل ورد يف سورة النحل التي 

سبقت اإلشارة إليها يف موضع سابق]]].

ومن ثّم فإنّنا نجد أّن هناك موقًفا واضًحا يصل إىل حّد الرفض لألحاديث التي 

الطّب، فضاًل عن األحاديث األخرى ذات  البخاري كتابًا يف صحيحه عن  لها  أفرد 

الطابع العالجّي التي تتوزّع يف أبواب أخرى فيه. بداعي أّن هذه األحاديث ظّنيّة، 

وأنّها تتعلّق بأمور دنيويّة ال دينيّة]]]. لكن هذه األحاديث ليست ظّنيّة كام يقول 

بوكاي. نعم، قد يكون منها ما هو ظّنّي، أّما وصفها ككّل بأنّها ظّنيّة، فهذا أمر فيه 

من الظلم الكثري. كام أّن كون الحديث يتعلّق بأمر دنيوّي ليس مرّبًرا لرفضه أو 

النظر إليه عىل أنّه ال يتوافق مع العلم، فكم من أحاديث دنيويّة قالها الرسول صىل 

الله تعاىل عليه وسلّم، وليس هناك ما مينع من األخذ بها، قد يكون مثّة بعض املأثور 

عن النبّي مام قاله بذاته البرشيّة، وثبت أنّه قال بصفته البرشيّة ال النبويّة، إاّل أّن 

ذلك ال يعني األخذ بها؛ ألّن منها بالطبع ما يكون صادًرا عن صفته النبويّة. كام أّن 

الكثري من الوصفات العالجيّة التي قال بها النبّي الكريم والتي ذكرت يف األحاديث 

النبويّة تثبت توافقها مع العلم وال تناقضه.

رابًعا: موقف بوكاي من أحاديث العني والسحر

وملاذا رفض بوكاي أحاديث العني واألذى والسحر وغريها، فهو يقول: »نكتشف 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص86].

]]]- م.ن، ص86].
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آثار  التخلّص من  وإمكانيّة  والسحر،  والعني  األذى  أفكاًرا عن  األحاديث  يف هذه 

السحر، مع العلم بأّن هناك منًعا عن التكّسب باستخدام القرآن لهذا الغرض، كام 

ورد حديث يشري إىل بعض الثمر، بقي من نتائج السحر، وأنّه ميكن أيًضا استخدامه 

ضد اللدغات الساّمة«]]].

السحر والحسد واألذى  ًنا موضوعات  الحديث متضمِّ أن يكون  املانع من  فام 

الذي كان يقف منه بوكاي موقًفا منصًفا  وغريها من املوضوعات؟ فالقرآن ذاته 

وتوافقها  وبنصوصه  بالقرآن  يشيد  بوكاي  يكن  أمل  املوضوعات،  هذه  إىل  تطرّق 

تحّدث عن مثل هذه  ما  كثريًا  الكريم  فالقرآن  الحديثة؟!  العلميّة  املعطيات  مع 

املوضوعات، فلامذا رفض بوكاي تطرّقها إىل الحديث؟! قد ال تكون هذه املوضوعات 

تجريبيّة وال تخضع للتجربة نتيجة سمتها البعيد عن املاّدة، لكن هذا ال يعني عدم 

وجودها أو رفضها؟!

وميكن أن نلقي نظرة عىل آيات السحر يف القرآن عىل النحو التايل:

نْزَِل َعَ الَْملََكنْيِ بَِبابَِل سورة البقرة، اآلية ]10.
ُ
ْحَر َوَما أ ُيَعّلُِموَن انلَّاَس الّسِ

َ َسُيبِْطلُُه سورة يونس، اآلية 81.  ْحُر إِنَّ اللَّ لَْقوْا قَاَل ُموَسٰ َما ِجئُْتْم بِهِ الّسِ
َ
ا أ فَلَمَّ

ْحَر سورة طه، اآلية 71.  ِي َعلََّمُكُم الّسِ إِنَُّه لََكبرِيُُكُم الَّ
ْحرِ سورة طه، اآلية 73.  ْكرَْهَتَنا َعلَيْهِ ِمَن الّسِ

َ
إِنَّا آَمنَّا بَِرّبَِنا ِلَْغفَِر نَلَا َخَطايَانَا وََما أ

وَن سورة األنبياء، اآلية 3. نُْتْم ُتبِْصُ
َ
ْحَر َوأ تُوَن الّسِ

ْ
َفَتأ

َ
َهْل َهَٰذا إِلَّ بََشٌ ِمثْلُُكْم أ

ْحَر فَلََسوَْف َتْعلَُموَن سورة الشعراء، اآلية 49.  ِي َعلََّمُكُم الّسِ إِنَُّه لََكبرِيُُكُم الَّ
آل  سورة   اِدِقنَي َوالَْقانِِتنَي َوالُْمْنِفِقنَي َوالُْمْستَْغِفِريَن ِباأْلَْسَحاِر اِبِريَن َوالصَّ الصَّ

عمران، اآلية 17. 

ِيَن َكَفُروا ِمنُْهْم إِْن َهَٰذا إِلَّ ِسْحٌر ُمبنٌِي سورة املائدة، اآلية 110.  َفَقاَل الَّ
]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص86].
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األنعام،  سورة    ِيَن َكَفُروا إِْن َهَٰذا إِلَّ ِسْحٌر ُمبنٌِي يِْديِهْم لََقاَل الَّ
َ
فَلََمُسوهُ بِأ

اآلية 7. 

قَاَل الَْمَلُ ِمْن قَوِْم فِرَْعْوَن إِنَّ َهَٰذا لََساِحٌر َعلِيٌم  سورة األعراف، اآلية 109. 
تُوَك بُِكّلِ َساِحٍر َعلِيٍم سورة  األعراف، اآلية ]11. 

ْ
يَأ

سورة األعراف،   ْجًرا إِْن ُكنَّا َنُْن الَْغاِلنَِي
َ
َحَرةُ فِرَْعْوَن قَالُوا إِنَّ نَلَا َل وََجاَء السَّ

اآلية 113. 

ْعنُيَ انلَّاِس َواْسَتَْهُبوُهْم سورة األعراف، اآلية 116. 
َ
لَْقْوا َسَحُروا أ

َ
ا أ فَلَمَّ

ْعنُيَ انلَّاِس َواْسَتَْهُبوُهْم وََجاُءوا بِِسْحٍر َعِظيٍم سورة األعراف، اآلية 116. 
َ
َسَحُروا أ

َحَرةُ َساِجِديَن سورة  األعراف، اآلية 0]1.  لِْقَ السَّ
ُ
َوأ

األعراف،  سورة    تَِنا بِهِ ِمْن آيٍَة لِتَْسَحَرنَا بَِها َفَما َنُْن لََك بُِمْؤِمننَِي
ْ
َوقَالُوا َمْهَما تَأ

اآلية ]13. 

قَاَل الَْكفُِروَن إِنَّ َهَٰذا لََساِحٌر ُمبنٌِي سورة يونس، اآلية ]. 
ا َجاَءُهُم اْلَقُّ ِمْن ِعنِْدنَا قَالُوا إِنَّ َهَٰذا لَِسْحٌر ُمبنٌِي سورة يونس، اآلية 76.  فَلَمَّ

اِحُروَن سورة  يونس، اآلية 77.  ِسْحٌر َهَٰذا َوَل ُيْفلُِح السَّ
َ
أ

اِحُروَن سورة يونس، اآلية 77.  ِسْحٌر َهَٰذا َوَل ُيْفلُِح السَّ
َ
أ

َوقَاَل فِرَْعْوُن ائُْتوِن بُِكّلِ َساِحٍر َعلِيٍم سورة يونس، اآلية 79. 
نُْتْم ُملُْقوَن سورة يونس، اآلية 80.

َ
لُْقوا َما أ

َ
َحَرةُ قَاَل لَُهْم ُموَسٰ أ ا َجاَء السَّ فَلَمَّ

ِيَن َكَفُروا إِْن َهَٰذا إِلَّ ِسْحٌر ُمبنٌِي سورة هود، اآلية 7. َلَُقولَنَّ الَّ
بَْل َنُْن قَوٌْم َمْسُحوُروَن سورة الحجر، اآلية 15.

الُِموَن إِْن تَتَّبُِعوَن إِلَّ رَُجًل َمْسُحوًرا سورة اإلرساء، اآلية 47.  إِذْ َيُقوُل الظَّ
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كام أنّنا لنا أن نلقي نظرة عىل آيات الحسد يف القرآن الكريم عىل النحو التايل:

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد الفلق سورة الفلق، اآلية 5. َوِمن َشّ
البقرة،  سورة   نُْفِسِهْم

َ
اًرا َحَسًدا ِمْن ِعنِْد أ لَْو يَُردُّونَُكْم ِمْن َبْعِد إِيَمانُِكْم ُكفَّ

اآلية 109. 

ُ ِمْن فَْضلِهِ سورة النساء، اآلية 54.  ٰ َما آتَاُهُم اللَّ ْم َيُْسُدوَن انلَّاَس َعَ
َ
أ

فََسَيُقولُوَن بَْل َتُْسُدوَنَنا سورة الفتح، اآلية 15. 
نعلم أّن ما ورد يف هذه األحاديث من أمور عالجيّة أو قضايا الحسد والسحر 

أنّها فقدت  يعني  لكن هذا ال  فيه،  كانت  الذي  العرص  تعبريًا عن  كانت  وغريها 

نجاعتها عىل مّر العصور، بل هي تدخل يف إطار ما يسّمى بالطّب البديل، وهو 

مجال يطبّق إىل اآلن يف كافّة أنحاء العامل، وليس معنى هذا التخيّل عن معطيات 

العلم الحديث يف املجال الطبّّي، وإمّنا معناه أّن هذا الطّب النبوّي يعّد طبًّا بدياًل 

ميكن األخذ به، دون االستغناء عن الطب الكميايّئ.

 ومن ثّم فإّن القرآن يتحّدث عن قضايا مثل: السحر والحسد واألذى وغريها 

من املوضوعات، فام الغريب يف أن تتضّمن بعض األحاديث النبويّة شيئًا من هذه 

املوضوعات؟! وهل معنى أنّها قضايا دنيويّة يجعلها تنال نقد بوكاي؟! وهل كونها 

أحرى  كان  والسّنة؟!  القرآن  يف  تدخل  ألن  مؤّهلة  غري  يجعلها  ماّديّة  غري  قضايا 

ببوكاي أن يقول إّن هذه املوضوعات ال تُقاس بالعلم، إذ ليس كّل ما يف الكون 

يف  فليس  ثّم  ومن  األّول.  املقام  يف  الدين  مجالها  موضوعات  فهي  علميًّا،  يُقاس 

أو  يشينها  ما  السحر  آثار  من  التخلّص  إمكانيّة  أو  كيفيّة  تتناول  التي  األحاديث 

يعيبها، بل هي أحاديث تتوافق مع اآليات القرآنيّة باستثناء ما رّده العلامء منها.

خامًسا: قضّية الداء والدواء بني الحديث والعلم

وقف بوكاي موقًفا نقديًّا من تلك األحاديث التي تتحّدث عن عالج األمراض، 

ووجود عالج لكّل مرض، ومن ثّم فقد رفضها، ومن األحاديث التي وقف عندها 
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بوكاي حديث »مل ينزل الله من داء إاّل وأنزل له الدواء«رواه البخاري. ثّم ينتقل 

إىل حديث الذبابة الذي يراه موضًحا ملفهوم الحديث السابق؛ حيث ورد فيه: »إذا 

وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه كلّه ثّم ليطرحه، فإّن يف إحدى جناحيه داء 

ويف األخرى شفاء« رواه البخاري. لكن ما اإلشكاليّة يف صّحة الحديث األّول هنا؟! 

أليس الله تعاىل هو الذي أنزل الداء وهو الذي بيده الشفاء؟! فام اإلشكاليّة يف أن 

يشري الحديث إىل أّن الله تعاىل ينزل لكّل داء دواًء؟! فنحن نؤمن أّن لكّل داء دواء، 

وأّن الله تعاىل أنزل الداء والدواء، وما عىل البرش إاّل أن يجتهدوا يف اكتشاف الدواء.

ومن جهة أخرى فإّن موقف بوكاي من الحديث ميكن الرّد عليه من جهة سند 

الحديث، ومن جهة اإلعجاز العلمّي. إّن سند الحديث النبوّي يكشف عن صّحته، 

تعاىل  الله  ريض  مالك  بن  وأنس  الخدري  سعيد  وأبو  هريرة  أبو  رواه  فالحديث 

عنهم أجمعني، كام أّن الحديث ورد يف كتاب الصحاح وكتب السّنة. وهذا ما أكّده 

اإلمام األلباين -رحمه الله تعاىل- عندما أكّد عىل أّن الحديث قد ثبتت صّحته بهذه 

األسانيد الصحيحة عن طريق هؤالء الصحابة الثالثة الكرام: أيب هريرة وأيب سعيد 

وأنس، ومن ثّم فهو حديث صحيح، وال مجال للرّد وال التشكيك فيه]]]. 

الذباب  غري  مخلوقات  خلق  تعاىل  فالله  صحيح،  فالحديث  املنت  ناحية  ومن 

تجمع بني النقيضني: الداء والدواء، فمن املالحظ يف بعض الحرشات أّن فيها شفاًء 

أنّه  األمراض، كام  فالنحل مثاًل يف عسله شفاء من عدد من  ورضًرا يف آن واحد، 

يقيض عىل العرشات من الفريوسات وامليكروبات، يف الوقت الذي يكون يف لسعه 

أمل شديد، كونه يفرز سمومه يف أجسامنا، أال ترى أّن الله تعاىل قد جعل يف النحل 

اليشء ونقيضه؟!]]]. فتكذيب الحديث عىل الرغم من قّوة سنده ومتنه هو تكذيب 

ملا جاء به النبّي الكريم، خاّصة أّن سنده كام بنّي العلامء ال غبار عليه وأّن متنه 

كذلك ال يتناىف مع املعطى العقيّل أو حتى املعطى العلمّي كام سيتبنّي، فلامذا إذن 

]1]- أنظر: محّمد نارص الدين األلبايّن، سلسلة األحاديث الصحيحة، لبنان – بريوت، طبعة املكتب اإلسالمّي، األوىل، 1399هـ 

- 1979م، ج 1، ص60. 

]]]- أنظر: موسوعة بيان اإلسالم، إنكار حديث الذبابة، عىل الرابط التايل:

http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03 -03- 0090.
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اإلنكار يف الوقت الذي ليس فيه مربر لهذا اإلنكار؟!

ومن الناحية العلميّة الطبّيّة فإّن الحديث ييش بنوع من اإلعجاز العلمّي؛ ألّن 

العلميّة  النتائج  أثبتت متنه، فقد اتضح من  الحديثة  الطبّيّة والعلميّة  الدراسات 

البيان-  موسوعة  -حسب  الذباب  من  كثرية  أنواع  عىل  واألطبّاء  العلامء  ألبحاث 

أنواع  أكرث  أّن  اتّضح  كام  الذباب،  جناحي  عىل  البكترييا  من  كثرية  أنواع  وجود 

البكترييا  أنواع  من  لكثري  للحيويّة  مضادة  ماّدة  يفرز  الذي  هو  رشاسة  البكترييا 

األخرى سواء سالبة أو موجبة، وقد ُوجدت هذه البكترييا بكثافة عالية عىل الجناح 

األمين للذباب، كام وجدت أنواع من الفطريّات التي تفرز مواد مضاّدة للحيويّة 

لكثري من أنواع البكترييا. كذلك اتّضحت قدرة نوع من البكترييا عىل قتل األنواع 

من  العديد  تنقل  التي  البكترييا  وهي  ا،  جدًّ قصري  زمن  يف  البكترييا  من  األخرى 

األمراض، مثل: التهاب العني، الداء الجلدّي املسّمى الحصف، التهاب املثانة، التهاب 

املعدة والقولون، التهاب العظام، وإصابة الجهاز البويّل التناسيّل، الجهاز العصبّي 

املركزّي، وفساد األطعمة وغريها]]].

سادًسا: نقد موقف بوكاي من الحديث النبوّي

ونستنتج من ذلك كلّه أّن بوكاي قد وقف موقًفا متشّدًدا من الحديث النبوّي يف 

مجال الطّب أو العلوم، بداعي أنّه ال يتوافق مع املعطيات العلميّة الحديثة، ومن 

ثّم فهي عنده غري مقبولة من الناحية العلميّة، وأّن الشّك يخيّم عىل صّحتها من 

وجهة نظره وأنّها من األمور الدنيا، وليست من أمور الدين]]]. وهي كلّها ادعاءات 

لألسف ال تصمد أمام املعطيات العلميّة الحديثة التي يُستند إليها. ولكن السؤال 

معرض  يف  النبوّي  الحديث  إىل  إذن  بوكاي  تطرّق  ملاذا  هنا:  نفسه  يطرح  الذي 

مرشوعه بني القرآن والعلم، ما دام الحديث من وجهة نظره ال يلبّي له طموحه 

البتّة، حيث  مقنع  غري  كان  وإن  ذاته،  بوكاي  عند  حارًضا  نجده  الجواب  إذن؟!! 

]1]- أنظر: موسوعة بيان اإلسالم، إنكار حديث الذبابة، عىل الرابط التايل:

http://www.bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03- 03- 0090.

]]]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص88].
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يشري إىل أّن املقارنة بني الحديث واملعطى العلمّي: »هو فقط ملقارنتها مع نصوص 

أنّها ال تحتوي قّط عىل يشء من ذلك غري  أثبتت دراستها..  التي  العلميّة  القرآن 

صحيح، وأنها ملالحظة مهّمة؛ ألنها تشهد كام رأينا للقرآن بأنّه وحي ال شّك فيه، 

وأنّه ال يد فيه للبرش«]]]. 

العلم  ومعطيات  النبوّي  الحديث  بني  العلمّي  التوافق  بيان  إىل  بالنظر  لكن 

الحديث مام تبنّي لنا يف السطور السابقة نجد أّن ادعاءات بوكاي بخصوص الحديث 

العلم  أثبت  حديث  من  فكم  باطلة،  هنا  باالدعاءات-  نقده  وصف  -ويؤسفني 

الصحيح صّحته، من خالل االكتشافات التي يقّدمها لنا العلم يوًما بعد يوم، فبام 

أّن بوكاي كان يتحاكم بالعلم ويستند إليه، فقد كان من الالزم أّن يكون التحاكم 

إليه أيًضا؛ يك تستبني الصورة جيًّدا، ومن خالل هذا االحتكام ظهر التهافت الذي 

كان عليه رأي بوكاي يف موقفه من الحديث.

لكن هناك نقطة أخرى تستعي االنتباه، وهي أنّه عىل الرغم من انتقاد بوكاي 

لعدد كبري من األحاديث النبويّة يف مجال الطّب واملعالجة، إاّل أنّه مل يستند يف نقده 

هذا إىل معطى علمّي واحد يبنّي خطأ ما يف الحديث كام زعم وحاول أن ييش، 

فلم نجد عند بوكاي دلياًل علميًّا عىل صّحة ما ذهب إليه من نقد وسيلة طبّيّة أو 

عالجيّة وردت يف األحاديث، وإمّنا قاس بوكاي املوضوع عىل عقله، فوجده يخالف 

طريقة عالجيّة قدمها العلم، وهذا ليس دلياًل عىل خطأ الحديث، ومن ثّم كان عىل 

بوكاي أن يطرح املوضوع عىل العلم والتجارب العلميّة، فإن أثبتت صّحة ما جاء 

باألحاديث تأكّد من صّحة الحديث، وإن أثبتت خطأه فعندها يكون له الحّق فيام 

قال، لكّنه مل يفعل، ومل يناد غريه من العلامء بتقيّص األمر، وأصدر حكمه جزافًا.

ثّم السؤال املهّم الذي يطرح نفسه هنا: هل يجب النيل من الحديث النبوّي 

لتأكيد صّحة النّص القرآيّن؟! ساق بوكاي املقارنة لغاية واحدة اعتف بها يف النّص 

السابق وهي بيان صّحة الوحي القرآيّن، وأنّه مل تتطرّق إليه تدّخالت البرشيّة، فهل 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص88].
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التوّجه  أّن هذا  النبوّي؟! فضاًل عن  الحديث  ينتقد  أن  عليه  كان  يثبت هذا  ليك 

كبري، وتشويه  انتقاص  فيه  النبوّي، وهذا  الحديث  اّدعاء برشيّة  يحمل يف طيّاته 

ظامل للمصدر الثاين من مصادر الترشيع؛ كونه وحيًا من لدن رّب العاملني، وإن مل 

.َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوٰى إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحٰى ،يكن لفظًا ومعنى، فإنّه باملعنى

ونحن نعلم -وهذا ما أكّد عليه بوكاي بالفعل- أّن النبّي الكريم أىت مبصدري 

املسلمني  من  كبري  عدد  كان  فقد  األّول  املصدر  أّما  والسّنة.  القرآن  الترشيع: 

مر  وقد  الكرميص،  النبّي  عىل  يتلونه  الصحابة  وكان  قلب،  ظهر  عن  يحفطونه 

من  بعده  املسلمني  إىل  يصل  حتى  ص؛  أيّامه  يف  املراجعة  مراحل  من  بالعديد 

نبعه الصايف ومصدره اإللهّي كام هو، دون أّي تدّخل برشّي. يف حني كانت السّنة 

املصدر الثاين مجااًل للحفظ من قبل املسلمني الذين عارصوا النبّي وشاهدوا أفعاله 

العقيدة والرشيعة.  لفهم  ثّم كانت مصدًرا  تقريره، ومن  أقواله وفهموا  وسمعوا 

لكن إشكاليّة بوكاي هنا إشكاليّة زمنيّة -إن صّح التعبري- فكثريًا ما نفهم من بني 

النبّي  السطور إشادة بوكاي بالنّص القرآيّن لقرب الفتة التي كُتب فيها من عهد 

الكريم... »وكان ذلك كلّه فيام بني العام الثاين عرش والعام الرابع والعرشين من 

بعد وفاة النبّي محّمد ص، ومبعرفة جميع الشهود العيان ملا قد سمعوا وحفظوا 

بعد حوايل  فيه ظهرت  مجموعة  أّول  فإّن  بالحديث،  يتعلّق  فيام  أّما  سّجلوا.  أو 

إىل  من طرف خفّي  يرمي  بوكاي  أّن  هنا  واملالحظ  الهجرة«]]].  بعد  ا  عامًّ أربعني 

الفتة الزمنيّة التي تفصل بني تدوين أو تسجيل كّل من القرآن والسنة وبني العهد 

النبوّي، فتدوين األّول كان قريبًا من العهد النبوّي، يف حني كان تدوين الثاين بعيًدا، 

ليك يرمي من ظرف خفّي أيًضا إىل أّن قرب الفتة الزمنيّة لتدوين القرآن حافظت 

كفياًل  كان  السنة  لتدوين  الزمنيّة  الفتة  بُعَد  أّن  نقائه -وهذا حّق- يف حني  عىل 

بحمل أمور دخيلة، ولكن هل كان بُعد هذه الفتة الزمنيّة مدعاة ملوقفه هذا الذي 

يصل إىل حّد العداء تجاه بعض األحاديث خاّصة الطبية منها؟! بالطبع ال؛ ألن هذه 

علاًم  هناك  أّن  حتّى  والتمحيص،  الفحص  من  دقيقة  لعمليّة  األحاديث خضعت 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص89].
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كبريًا يف باب الحديث يسّمى بباب الجرح والتعديل، مستفيًدا قواعده ورشوطه من 

جهود أولئك النفر الذي جمعوا أحاديث النبّي يف الصحاح كاإلمام البخارّي واإلمام 

مسلم وغريهام من رجال الحديث ومشايخه. فضاًل عن أّن كثريًا من األحاديث التي 

إىل  تنسب  وأنّها  وأكّد عىل صّحتها،  األلبايّن،  اإلمام  بالنقد صّححها  بوكاي  تناولها 

. النبّي الكريم

بالغايل  خاللها  ضّحوا  مضنية،  علميّة  جهوًدا  املسلمون  العلامء  بذل  ولقد 

والنفيس، وقضوا أعامرهم يف الحفاظ عىل السنة النبويّة؛ حيث ميّزوا بني الصحيح 

وغري الصحيح مام هو منسوب للنبّي الكريم، فقد وضعوا علاًم ال مثيل له يف 

اللغات أو األديان األخرى، وهو ما يعرف بعلم الرجال أو علم اإلسناد، بحثوا من 

خالله عن الرواة وسريتهم الشخصيّة واألخالقيّة، وما هو مشهور عنهم، يف صورة 

تعرّب عن التقيّص والبحث يف أدّق معانيه.

وكأّن بوكاي هنا يتّجه إىل الحكم عىل الحديث بالوضع، ظنًّا منه أنّه متعارض مع 

القرآن، وهذه الدعوى ال تصدق عىل السّنة الصحيحة؛ ألنّه ال تعارض بني القرآن. 

وما صّحة نسبته إىل النبّي ص؛ ألّن كال األمرين وحي من لدن رب العاملني. ومن ثّم 

فقد أخطأ بوكاي يف التفريق بني ما هو قرآيّن وبني ما هو نبوّي، وعليه فقد أخطأ 

أيًضا يف االّدعاء بوجود خالف بينهام يف القضايا الدنيويّة، وهو األمر الذي قاده إىل 

أنّهام  القرآن والسنة عىل  النظر إىل  التي مرّدها  الخاطئة  الكثري من االستنتاجات 

مختلفان يف املصدر، يف حني أّن وحدة املصدر اإللهّي هي القاسم الرئيس بينهام.   

حيث  من  النبوّي  والنّص  القرآيّن  النّص  بني  تشابًها  هناك  أّن  يعني  ال  وهذا 

األسلوب أو من وجهة النظر األدبيّة، لكن ليس معنى هذا أّن املحتوى يف السّنة 

النبويّة مخالًفا للمحتوى القرآيّن -علاًم بأّن القضيّة ليست يف املخالفة، ولكّنها يف 

يفصل  كان  بوكاي  أّن  بيد  أيًضا،  النبويّة وحي  السّنة  ألّن  نبوّي-  النّص  أّن  ثبوت 

العقدّي والترشيعّي. والثاين: املحتوى  بني محتويني من محتواها: األّول: املحتوى 

مع  وتوافقه  اإللهيّة  نقد ملصدريّته  محّل  عنده  األّول  املحتوى  يكن  ومل  العلمّي، 
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أنّه  بداعي  نقده  محّل  الثاين  املحتوى  كان  حني  يف  الحديثة.  العلميّة  املعطيات 

أنّها  عىل  يرّص  كان  التي  واملعالجة  الطّب  مجال  ويف  دنيويّة،  أمور  عن  يتحّدث 

أكّد بوكاي عىل موقفه هذا بقوله:  الحديث. وقد  العلم  تتوافق مع معطيات  ال 

»ولنئ قارنا بني محتويات نصوص القرآن ومحتويات نصوص الحديث، فيام له صلة 

فسوف  الحديث  العلم  معطيات  مع  وقابلناها  والترشيع،  بالعقيدة  ال  بالعلوم، 

ا الفروق«]]]. والفروق التي يشري إليها من وجهة نظره هي التي تتعلّق  تذهلنا حقًّ

مبدى موافقة النّص ملعطيات العلم الحديث من عدمه.

أنّه لو مل يتعامل بوكاي مع الحديث بفكره املسبق، لرمبا توّصل  لكنّني أظّن 

املعطى  مع  النبويّة  األحاديث  من  الكثري  بتوافق  يتعلّق  فيام  إيجابيّة  نتائج  إىل 

العلمّي يف مجال الطب واملعالجة وغريها، لكّنه ارتىض لنفسه خطأً أن يدخل هذا 

أّن بوكاي تعامل  النبوّي، ولو  الحديث  امليدان وهو محّمل بتصّورات سابقة عن 

أن يصل إىل  املؤكّد  لكان من  القرآيّن  النّص  تعامل مع  بحياديّة كام  الحديث  مع 

نتائج مغايرة. خاّصة ونحن نعلم أّن اإلشارات العلميّة القرآنيّة مل تكن مقبولة له 

يف بادئ األمر، ولكن عندما أخضعها وغريه للمعارف العلميّة الحديثة ثبت أّن هذه 

اإلشارات عبارة عن حقائق علميّة مل يتوّصل إليها العلم إاّل يف وقت قريب. يف حني 

أّن اإلشارات العلميّة يف الحديث مل تكن مقبولة عنده ال يف البدء وال يف النهاية، 

عىل الرغم من أنّه مل يخضع أيًّا منها لدراسة علميّة تبنّي خطأ ما تنطوي عليه، وإمّنا 

أنّها غري مقبولة علميًّا. ويلّخص بوكاي رأيه  العلم يرفضها، أو  بأّن  بالقول  اكتفى 

من الحديث بقوله: »فيام يتعلّق بخصوص األحاديث ذات الصلة بقضايا علميّة ال 

صلة لها بقضايا الدين، فقد احتوت عىل آراء اعتربت اليوم مرفوضة علميّة، ولكّنها 

تلك  من  العرص  ذلك  مفاهيم  عن  تعرّب  أنّها  يبدو  الدنيا-  أمور  من  كلّها  -وهي 

القضايا، حتى ولو كانت صحيحة يف نسبتها إىل محّمد نفسه، وقد أقحمت هذه 

اآلراء الدنيويّة يف مجموعة من النصوص املتعلّقة بالعقيدة والرشيعة اإلسالميّتني 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص89].
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مام هو متّفق عىل االعتاف بصّحتها وعىل عدم املجادلة فيها«]]].  

وهنا تطرأ عىل الذهن مجموعة من التساؤالت: ما املحتوى العلمّي املرفوص 

علميًّا يف األحاديث النبويّة؟! وما الذي استند إليه بوكاي لبيان تهافت هذا املحتوى 

عىل زعمه؟! ال يشء، بل عىل العكس فقد تبنّي من خالل ما سبق أّن هناك العديد 

محتواها  صدق  أثبتت  والتي  املحتوى،  هذا  بعض  حول  العلميّة  األبحاث  من 

وتوافقها مع املعطى العلمّي الحديث. ثّم ما الذي مينع بعض محتويات الحديث 

من أن تتعامل مع موضوعات دنيويّة ال دينيّة؟! هل يف ذلك ما يشينها أو ينتقص 

منها؟! وهل يف ذلك مدعاة لنقدها، ال ليشء إاّل لتناولها قضايا علميّة بسيطة من 

البيئة يف عرص طالت فيه التكنولوجيا كّل يشء؟! 

من  ملوقفه  متاًما  مغايرًا  كان  الحديث  من  بوكاي  موقف  أّن  نفهم  ثّم  ومن 

الحديث النبوّي، والغريب يف األمر أنّه يتّخذ من موقف النبّي نفسه من القرآن 

والسنة -إذ املعروف أّن النبّي اتّجه إىل تدوين آيات كتاب الله تعاىل، ومل يفعل 

باملثل مع أحاديثه- منطلًقا لتأكيد سعيه، وهو منطلق اُتّخذ يف غري محلّه. فالنبّي 

الكريم أمر بتدوين القرآن واهتّم بتتيب آياته وسوره كام أمره رّب العاملني، وقد 

أوىل ذلك كّل عناية واهتامم، فحفظه املسلمون، وصاروا يتلونه يف الصلوات، فكان 

بعد  العناية  فكان موضع  الحديث،  مع  األمر  اختلف  جزًءا من حياتهم. يف حني 

وفاته من قبل املسلمني، الذين صاروا ينرشون أقواله وأفعاله يف العاملني. 

بينهام؟!  للتفريق  منطلًقا  ذلك  من  بوكاي  يتّخذ  أن  الغريب  من  أليس  لكن 

فالقرآن وحي الله الذي ال ّشك فيه والذي ال يحوي أّي خطأ علمّي -وهذا حّق-، 

ولكن هل كالم سيّدنا محّمد يف األمور الدنيويّة التي ال وحي فيها وإن صّحت 

نسبتها إليه كالم برش قد يخطئ وقد يصيب كام يحاول أن يجرّنا إليه بوكاي؟! إّن 

هذا الكالم عاٍر من الصّحة؛ ألّن الرسول نبّي كريم معصوم. لكن الغريب أّن بوكاي 

اتّخذ من دعواه هذه منطلًقا للقول بأّن محتوى األحاديث حول الطّب واملعالجة 

]1]- م.ن، ص89].
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من قبيل الدنيوّي الذي يخطئ فيه الرسول ويصيب، وهذا تشويه وخطأ كبري. 

ولقد تبنّي من خالل أوجه النقد املختلفة التي ُوّجهت إىل موقف بوكاي من 

الحديث النبوّي تهافت املنطلقات التي انطلق منها، وتوافق املحتوى مع املعطيات 

بالدراسة.  لها  وعرضنا  بوكاي  عندها  توقّف  التي  األحاديث  يف  الحديثة  العلميّة 

ولو أّن بوكاي كان متّسع الصدر تجاه الحديث النبوّي الرشيف -مثلام كان متّسع 

الصدر مع القرآن- لتوّصل إىل نتائج عظيمة ال تقّل أهّميّة عن تلك التي انتهى إليها 

يف القرآن الكريم، من حيث توافقه مع املعطيات العلميّة الحديثة. 

كام تبنّي أّن الذي أوقع بوكاي يف هذا الخطأ الكبري أمران: األّول: موقفه الرافض 

املسبق من الحديث النبوّي الذي يعالج قضيّة دنيويّة، الثاين: عدم إخضاعه ألّي 

بتجارب اآلخرين،  االستئناس  أو  للتجربة،  النبوّي  الحديث  محتوى من محتويات 

والتي كان منها بالطبع ما ظهر يف حياته يف نهاية النصف األّول من القرن العرشين. 

وإمّنا اكتفى يف كّل مرة بالقول إّن هذا الحديث ال يتالءم أو ال يتوافق مع العلم 

الحديث فقط، دون أن يستدّل عىل هذه املخالفة بأّي نوع من أنواع االستدالل.
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الفصل األّول
القراءة العلمّية للقرآن اتِّهام اللّغة العربيَّة بالقصور

اإلجيابّي�ات والسلبّي�ات 





الفصل الثاين

القراءة العلمّية للقرآن اإليجابّيات والسلبّيات 

ال شّك يف أّن القراءة العلميّة للقرآن التي انطلق منها بوكاي انتهت إىل مجموعة 

من النتائج التي كان لها أثرها يف دائرة البحث الدينّي، والتي ذاع صيت نتائجها يف 

العاملني الغريّب والرشقّي، بحيث أعطت صورة ناصعة عن اإلسالم، لكن هذا ال يعني 

أنّه ليس هناك بعض املآخذ التي ميكن أن تؤخذ عىل هذه القراءة، إاّل أنّها مآخذ ال 

تقارن بحجم اإليجابيّات التي تحتوي عليها. 

أّواًل: إيجابيات قراءة بوكاي العلمّية

إعادة النظر يف املوقف الغريّب من القرآن: كانت التأثريات اإليجابيّة الناتجة عن 

هذه القراءة العلميّة كبرية وعميقة، بحيث تقود -من ضمن ما تقود إليه- إىل إعادة 

املوقف الغريّب من القرآن برّمته، وهذا ما أراه قد حدث بالفعل، وهذا ما نجده يف 

مسألة القرآن الكريم، حيث كان ينظر الغرب إليه عىل أنّه كتاب برشّي من صنع 

محّمد الذي يعّد يف نظرهم مّدعيًا، وإمعانًا يف ترسيخ نظرتهم إىل القرآن عىل أنّه 

برشّي املصدر وسموا املسلمني بأنّهم أتباع النبّي محّمد أو أنّهم املحمديّون؛ وذلك 

الغربيّة. يقول بوكاي  النبّي محّمد يف الذهنيّة  لتسيخ تلك الصورة املشّوهة عن 

يف نّص يطرح أبعاد هذه القضيّة ويدّل عىل التعّصب الغريّب ضد اإلسالم: »هذه 

البلدان  يف  واملالحدة  واملسيحيّني  اليهود  ألّن  األوىل؛  األهّميّة  من  هي  املالحظة 

الغربيّة يلتقون عىل رأي واحد، وبدون أّي دليل، ليعلنوا أّن محّمًدا كتب أو 

استكتب القرآن مقلًِّدا التوراة، وهذا املوقف هو بنفس خفة املوقف الذي يوصل 

إىل القول بأّن عيىس خدع أيًضا معارصيه بسبب تأثّره بالعهد القديم«]]]. ثم 

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص]153-15.



392

العقيّل ورّده املفحم »وإنجيل متّى بكامله -وقد رأينا ذلك-  يقول مكماًل نقاشه 

مبني عىل مبدأ إمتام السري يف خط العهد القديم، فلم يتجّرأ مفرّس ما لهذا السبب 

عىل أن ينتزع عن عيىس الوصف بأنّه رسول الله؟! ومع ذلك فإّن الغربينّي 

يحكمون يف الغالب عىل محّمد بأنّه مل يكن منه إاّل أنّه نسخ التوراة، وهو حكم 

مطلق مجرّد من أّي سند، خصوًصا وأنّنا نرى للقرآن والتوراة يف الحادث الواحد 

آيات مختلفة«]]]. 

مّد الجسور بني الرشق والغرب: إّن قراءة بوكاي تعّد نوًعا من أنواع مّد الجسور 

بني الرشق والغرب، لقد »أدرك بوكاي مبكرًا أّن بناء الجسور بني الغرب واملسلمني 

والعرب يستلزم العمل الجاّد الدؤوب عىل إزالة الحواجز املانعة من تحقيق غايته 

النبيلة، كام أدرك أّن أخطر تلكم العوائق الصاّدة لبناء الجسور واملشتكات العاّمة 

املغلوط -بقصد وعمد أحيانًا وبسوء فهم أحيانًا أخرى-  الغريّب  الفهم  هو ذلكم 

لإلسالم والعرب واملسلمني«]]]. 

مغايرة،  ويستبدلها صورة  برّمتها  الصورة  لينسف هذه  بوكاي  املسترشق  جاء 

النبّي محّمد مل يؤلّف  أّن  التي قوامها  لكّنها الصورة الحقيقيّة، وهي الصورة 

النّص القرآيّن، وإمّنا هو وحي من لدن رّب العاملني. فقد دهش بوكاي عند اطالعه 

املطروحة  املوضوعات  غزارة  من  يحتويه  ما  بسبب  مرّة  ألّول  القرآيّن  النّص  عىل 

ذات اإلشارات العلميّة يف مجاالت الخلق والفلك وجنس اإلنسان وتكاثره والنبات 

والحيوان. يف حني أنّه مل يتوان عن االعتاف بأّن هناك أخطاء علميّة كبرية يف التوراة 

يف هذه املجاالت، وهذا ما أكّده بقوله: »تلك األمور التي نجد عنها يف التوراة -دون 

نّص القرآن- أخطاء علميّة كبرية«]]]. 

وهذا ما أجربه عىل طرح التساؤل اآليت: 

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص153.

]]]- محّمد الرشقاوي، مرجع سابق، ص16.

]3]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص149.
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ما  كتابة  امليالدّي  السابع  القرن  يف  أمكنه  فكيف  برًشا،  القرآن  كاتب  كان  إذا 

يثبت أنّه اليوم متّفق مع املعارف العلميّة الحديثة؟! وليس مثّة أّي شّك يف أن النّص 

الذي بني أيدينا للقرآن هو نّص ذلك العرص]]]. 

ولعّل هذا التساؤل يحاول أن يخاطب فيه بوكاي العقول واألفهام، وهذا -يف 

الحقيقة- هو دأب بوكاي يف مرشوعه حول القرآن، فهو يعمد دامئًا إىل مجموعة 

من األدلّة والقرائن العقليّة التي ال ميلك أصحاب العقول أمامها إاّل أن يستسلموا 

لها دون نقاش أو جدال. 

إيجابيّات  من  واحدة  والرشق  الغرب  بني  الجسور  مّد  قضيّة  كانت  ثّم  ومن 

هذه القراءة البوكابيّة، إذ إنّه »خاض ببسالة معركة ذات مستويني: أوالهام اإلقرار 

بأنّه قد تّم رسم صورة زائفة مشّوهة لإلسالم وتوطينها يف الوعي العام يف الغرب، 

مع اإلشاراة إىل قسامت بعض هذه الصورة الزائفة، التي تبعث عىل الخوف من 

لإلسالم  الحقيقّي  الوجه  إىل  التعرّف  واألخرى  والعرب،  املسلمني  وكراهية  اإلسالم 

واستكشاف مالمحه األصيلة املبهرة وإحاللها محّل تلك الصورة الكالحة البائسة«]]].

إثبات املصدريّة اإللهيّة للقرآن: مل يستطع بوكاي أن يجد لقضيّة اتفاق القرآن 

مع العلم تفسريًا إنسانيًّا من أّي نوع؛ »إذ ليس من سبب خاّص للتفكري بأّن ساكًنا 

فرنسا  يف  يحكم  كان  الذي  الوقت  يف  له  تكون  أن  أمكن  العربيّة  الجزيرة  لشبه 

امللك داجوبري ثقافة علميّة سابقة عىل قرننا الحارض يف بعض املوضوعات بعرشات 

القرون«]]].

فكيف للنبّي الكريم أن يأيت بنّص فيه من اإلشارات العلميّة ما فيه؟! وال 

شّك يف أنّنا أمام إحدى فرضيّتني ال ثالث لهام يف سبيل تفسري ذلك، وهام:

األوىل: أّن العرص الذي نشأ فيه القرآن كان عرًصا علميًّا، وكانت الحياة الثقافيّة 

]1]- موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص149.

]]]- محّمد الرشقاوي، مرجع سابق، ص17.

]3]- موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص149.
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والعقليّة متطّورة فيه بحيث تسمح بتداول أفكار ومعلومات عن الفلك والكون 

النبات والحيوان، وهذا مستحيل  بعلمي  اإلنسان وتناسله علميًّا، واإلملام  وتكاثر 

بكّل املقاييس، إذ مل تكشف لنا هذه الفتة التاريخيّة -سواء من خالل الكتب أو 

الوثائق أو اآلثار أو غريها- عن يشء من هذا، ولو كان العرب يف الجاهليّة قبل نزول 

اإلسالم أو وقت نزوله لديهم يشء من هذا، لكان مذاًعا ومعروفًا لنا بكّل السبل 

املمكنة يف نقل األخبار، لكّن شيئًا من هذا مل يحدث، فدّل حتاًم عىل انتفائه.

طريق  عن  الكريم  نبيّه  عىل  تعاىل  الله  أنزله  ساموّي  كتاب  هذا  أّن  الثانية: 

والتي  به  املوجودة  العلميّة  اإلشارات  إّن  السالم، حيث  الوحي جربيل عليه  أمني 

والتي مل  منها،  بجزء يسري  أو  بها،  الجاهليّة  لدى عرب  تنّم عن معرفة سابقة  ال 

يكن للعامل قبل اإلسالم عهد وال علم بها لتكشف للوهلة األوىل أّن هذا كتاب ذو 

مصدريّة إلهيّة، فليس باستطاعة إنسان، كائًنا من كان، أن يأيت مبثل هذه اإلشارات 

يف مجاالت شتّى يف عرص متلؤه البداوة والسذاجة العلميّة كالعرص الجاهيّل. وهذا 

هو ما يؤيّده موريس بوكاي يف أكرث من موضع يف كتابه القيم، ومن هذه املواضع 

ما يشري فيه مخاطبًا العقول السليمة ال العقول املغلقة: إىل أّن مالحظة االقتان 

بني القرآن والعلم تجعل افتاض من يرون محّمًدا صىّل الله عليه وآله سلّم كاتبًا 

للقرآن مرفوًضا، ومن ثم يُبدي تساؤاًل منطقيًّا: كيف يتيرّس لرجل ُحرم العلم يف 

نشأته أن يصبح -عىل األقّل من وجهة نظر القيمة األدبيّة- الكاتب األّول يف األدب 

العريّب كلّه، مخربًا عن حقائق يف النظام العلمّي تتجاوز وسع أّي كائن إنسايّن يف 

هذا الزمن، ودون أن يكون منه أّي خطأ مع ذلك؟!]]]. ومن ثّم انتهى بوكاي إىل 

»الحكم بأّن من املستحيل تصّور رجل عاش يف القرن السابع امليالدّي، واستطاع أن 

ا، ليست أفكار عرصه تلتقي مع  يورد يف القرآن أفكاًرا يف موضوعات متنّوعة جدًّ

ما سيكتشفه الناس منها بعد قرون متأّخرة عنه؟! أما بالنسبة إيّل فليس للقرآن أّي 

تفسري برشّي«]]]. 

]1]- موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص154.

]]]- م.ن، ص154.
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كان بوكاي يدرك أنّه من الثابت أّن معارف العرص العلميّة زمن الوحي القرآيّن 

– والذي ميتّد عنده من مرحلة قريبة من عرشين سنة قبل الهجرة وبعدها ]]6م 

النشطة للمدنيّة اإلسالميّة  الفتة  أّن  كانت يف حالة ركود منذ قرون، مؤكًدا عىل 

مع النهضة العلميّة التي واكبتها كانت الحقة عىل نهاية الوحي القرآيّن. ومن ثّم 

يقينيّات يف  الفضل يف وجود  إّن  تقول:  التي  الفرية  تلك  قاطًعا  رفًضا  فقد رفض 

القرآن ذات سمة علميّة مدهشة يعود إىل تقّدم املعارف العربيّة آنذاك واستفادة 

النبّي محمد منها. »والذي يعرف شيئًا عن تاريخ اإلسالم، ويعلم أّن مرحلة النهضة 

الثقافيّة والعلميّة يف العامل العريّب يف القرون الوسطى متأّخرة عن محّمد، ال يسمح 

لنفسه مبثل هذه التّهات. إّن عدم صّحة مثل هذه األفكار بعيد عن هذا الحديث؛ 

إذ إّن أكرث األعامل العلميّة املشار إليها أو املرّصح بها بشكل بارز يف القرآن مل تثبت 

صّحتها إاّل يف هذا العرص الحديث«]]]. 

وقد ألقى بوكاي اللوم عىل مفرّسي القرآن يف القرون السابقة عىل عرص العلم 

بسبب عدم قدرتهم عىل اكتشاف الجوانب العلميّة يف القرآن؛ فذهب إىل أنّهم ارتكبوا 

الدقيقة، وقد ظلّوا  التي مل يكونوا يدركون معانيها  اآليات  أخطاًء يف تفسري بعض 

كذلك حى فتة قريبة، إىل أن استطاع بعضهم الوصول إىل التفسري العلمّي السليم 

لها، ومرجع الخطأ يف نظره أنّهم انكبّوا عىل الجانب اللغوّي للنص القرآيّن، دون أن 

قاسيًا  كان  فيام أظن  بوكاي  لكن  التي متّكنهم من ذلك،  العلميّة  املعارف  ميتلكوا 

عىل املفرّسين يف هذه الجزئيّة؛ إذ إنّهم مجرّد مفرّسين وليسوا علامء فلك أو غريه، 

خاّصة أّن عرصهم مل يكن عرص اكتشاف علمّي بحيث ميكنهم من استخراج اإلشارات 

العلميّة من القرآن، فهذا كله اكتُشف قريبًا. ورغم ذلك فإّن بوكاي يف موضع آخر 

ذهب إىل ما يشبه تربأتهم عندما قال: »وقصارى القول هنا إّن إنسان القرون املاضية 

مل يكن قادرًا عىل أن يكشف من ذلك إاّل وفق ظاهر املعنى الذي قد يحمله يف بعض 

األحوال عىل الوصول إىل نتائج غري صحيحة؛ نظرًا لعدم اكتامل معرفته إذ ذاك«]]].

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص150-149.

]]]- م.ن، ص150.
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بدأ من حيث انتهى اآلخرون: ومام يحسب لبوكاي من وجهة نظري يف قراءته 

العلميّة أنّه بدأ من حيث انتهى اآلخرون، فقد كان هناك مفّكرون سابقون عليه 

ولجوا قضيّة القرآن والعلم، واستشهدوا بعدد من اآليات القرآنيّة التي تدّل عىل 

أّن القرآن أخرب باملوضوع قبل أن يصل إليه العلم الحديث، وأّسسوا ملسألة اإلعجاز 

العلمّي يف القرآن. وال شّك يف أّن املسترشق بوكاي قد استفاد من هذه الجهود أمّيا 

استفادة، وقد اعتف بذلك مبيًّنا أثر تلك الدراسات فيه ويف مرشوعه الفكرّي حول 

القرآن الكريم. ويف ذلك يقول: »ورمبا يبدو تصنيف اآليات القرآنيّة لدراسة صورها 

العلميّة شديدة االقتضاب بالنسبة إىل بعض الكتّاب املسلمني الذين لفتوا النظر 

قبيل إىل هذه الوقائع، وبالجملة فإنّه يخيّل إيّل أيّن استحصلت عىل عدد أقّل من 

اآليات مام فعلوا«]]].

األخري-  التحليل  -يف  يعني  القرآنيّة  اآليات  من  أقّل  عدد  إىل  بوكاي  واستناد 

فقط  لجأ  لكّنه  اآليات جميعها،  يذكر  أن  له  كان  إذ  بالكّم؛  ال  بالكيف  يهتّم  أنّه 

إىل ما يثبت القضيّة محّل النقاش والتي ساقها لإلشارة إىل الجانب العلمّي فيها، 

دراسة  كانت  ولكنها  استقصائيّة،  وال  إحصائيّة  قراءة  تكن  مل  العلميّة  قراءته  ألّن 

استدالليّة استقرائيّة، تنطق من بعض املقدمات إلصدار حكم يتّفق معها، وهذا 

ما فعله بوكاي، فقد استند إىل عدد من اآليات دون كلّيّتها بهدف االستدالل عىل 

التوافق املدهش بني القرآن والعلم.

وضع األمور يف نصابها الصحيح: ال شّك يف أّن من إيجابيّات هذه القراءة العلميّة 

للقرآن الكريم أنّها وضعت األمور يف نصابها الصحيح دون تهويل أو توهني، فقد 

كان يعتمد عىل املعطيات العلميّة التي كان يعتقد أنّها ثابتة من الناحية العلميّة 

التوافق بني  تأكيد  اعتمد عليها يف  التي  العلميّة  فاملعطيات  املئة،  بنسبة مئة يف 

القرآن تأكّدت بالنسبة له من جهة العلم الحديث، أّما التي مل تكن مؤكَّدة من هذه 

الجهة، فإّن بوكاي كان يرفضها، ونفهم من هذا أنّه أرىس مبدأً يف محاولة إثبات 

التوافق بني القرآن والعلم -الذي يجب كذلك أن يطبّق يف مجال اإلعجاز العلمّي 

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص150.
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يف القرآن- هذا املبدأ قائم عىل رضورة التثبّت من الرأي العلمّي املراد إثبات توافق 

القرآن معه، حتى ال يتّهم القرآن ذاته إذا تبنّي مستقباًل خطأ هذا الرأي.

أو قضيّة  التوافق هذا  إثبات  أّن قضيّة  إنّنا ندرك جيًّدا  التوافق:  إثبات  قضيّة 

اإلعجاز العلمّي قضيّة شائكة ومن الخطورة مبكان وال يلجها إاّل من ملك ناصيتها، 

ال يُستند فيها عىل مجرّد رأي مل يثبت يقيًنا من الناحية العلميّة. ولعّل هذا األمر 

من اإليجابيّات التي تقّدمها لنا قراءة بوكاي العلميّة للقرآن الكريم. 

إاّل أنّه مل يعتمد عىل الثابت فقط، بل كان يعتمد عىل املقبول علميًّا يف بعض 

األحيان، واملقبول علميًّا هو الذي مل تُكتشف أبعاده كلّها بعد، لكّنه مقبول حدوثه 

يف  تحديًدا  بوكاي  فعله  األمر  وهذا  بالرأي،  لهم  املشهود  العلامء  من  عدد  عند 

الفضاء  غزو  قضيّة  والثانية  باألرض،  شبيهة  كواكب  وجود  قضيّة  األّول  قضيّتني: 

واالنطالق عرب الكون.

لقد بحث بوكاي فيام إذا كان يف القرآن ظواهر قريبة من الفهم اإلنسايّن، ومل 

تتأكّد من جهة العلم الحديث، فبدا له أنّه رأى يف القرآن إشارات إىل وجود كواكب 

شبيهة بكوكب األرض، مؤكًِّدا عىل أّن عدًدا من العلامء يعّدون هذا مقبواًل متاًما، 

»ولو مل تكن املعطيات الحديثة قد توّصلت حتى اآلن إىل أقّل تأكيد لها، فرأيت أّن 

عيلَّ أن أعرضه مع كامل التحّفظات«]]]. 

لو يفصل  التي  القضايا  ولعل قضيّة وجود كواكب شبيهة بكوكب األرض من 

العلم فيها إىل اآلن، لكن الكون يوًما بعد يوم يفصح عن أرساره، واآلراء حول هذه 

اتفاق من الجميع، فإّن من يؤكّد عىل أّن وجود حياة عىل  القضيّة ليست محّل 

كواكب أخرى جائز من الناحية الرشعيّة، وهناك من وقف عن الحديث يف القضيّة؛ 

كونها أمرًا من الغيبيّات التي علمها عند الله تعاىل.

لكن من األكيد أنّه ليس هناك نّص مينع من ذلك؛ فكوُن الله تعاىل فسيح ويف 

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص151.
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اتساع متواصل بقدرة من يقول لليشء كن فيكون، فالحياة تدّب يف الكون؛ خاّصة 

الفلكيّة- مئة ألف مليون مجرّة، يف كّل  البحوث  إذا علمنا أّن يف الكون -حسب 

تكون  أن  املستبعد  من  فليس  ثّم  ومن  مليون شمس كشمسنا،  ألف  مئة  مجرة 

هناك حياة يف أركان أخرى من الكون العامر مبعجزات الله تعاىل، فهذه احتامليّة 

ممكنة، لكّن طبيعة هذه الحياة غري معلومة، فعلمها عند الله.

هذا يعني أّن األرض التي نعيش عليها ليست أكرث من قطرة يف بحر الكون الفسيح، 

أو مجرّد ذرّة يف الكون، ومن ثّم فاحتامليّة وجود الحياة كبرية، فإذا كان الكون يشمل 

كّل هذه املجرّات؟ أفليس تحقيًقا لعبوّدية الله تعاىل أن تكون هناك حياة يف كواكب 

َماَواِت  ِي َخلََق السَّ أخرى مبجرّتنا أو مبجرّات أخرى، وتحقيًقا لقوله تعاىل: وَُهَو الَّ

َماءِ  فَلَْم َينُْظُروا إَِل السَّ
َ
يَّاٍم سورة هود، اآلية 7، وقوله تعاىل: أ

َ
أ رَْض ِف ِستَّةِ 

َ
َواْل

فَوَْقُهْم َكيَْف بَنَيَْناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها ِمْن فُُروٍج سورة ق، اآلية 6. 
ِي َخلََق  َولَيَْس الَّ

َ
ومن اآليات التي قد تشري إىل يشء من هذا قوله تعاىل: أ

ُق الَْعلِيُم )سورة يس،  ْن َيْلَُق ِمثْلَُهْم بََلٰ َوُهَو اْلَلَّ
َ
ٰ أ رَْض بَِقادٍِر َعَ

َ
َماَواِت َواْل السَّ

رِْض َوَما بَثَّ فِيِهَما ِمْن 
َ
َماَواِت َواْل اآلية 81( وقوله سبحانه: َوِمْن آيَاتِهِ َخلُْق السَّ

ٰ َجْعِِهْم إَِذا يََشاُء قَِديٌر سورة الشورى، اآلية 9]. ومن ثّم فقد تكون  َدابٍَّة َوُهَو َعَ
ليست رصيحة  النصوص هنا  ألّن  بهذا؛  القطع  يجوز  ال  لكن  أخرى،  عوامل  هناك 

يف هذا األمر، وإمّنا تحتمل أكرث من توجيه أو تأويل. وبناًء عليه فإنّه من األفضل 

السكوت عام سكت عنه الرشع، ومن ثم فال نثبت وجود عوامل أخرى أو ننفي، 

ْمَع  ونتك األمر لله تعاىل، يقول الله تعاىل: َوَل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِهِ ِعلٌْم إِنَّ السَّ

وَلٰئَِك َكَن َعنُْه َمْسُئوًل سورة اإلرساء، اآلية 36.  
ُ
َواْلََصَ َوالُْفَؤاَد ُكُّ أ

لكن يحسب لبوكاي هنا عىل كّل حال يف هذه القضيّة أنّه ولج قضيّة شائكة 

ومل يخش من ولوجها، عىل الرغم من أّن اللغة العربيّة لغة ثانية بالنسبة له، ولها 

هذه  إيجابيّات  من  أّن  نرى  فإنّنا  ثّم  ومن  بها،  امللّم  إاّل  يعلمها  ال  التي  أرسارها 

القراءة العلميّة أنّها تلج مناطق رمبا تكون جديدة، وتحاول أن تديل فيها بدلوها، 
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وتوّجه أنظار املسلمني واملفّكرين منهم خاّصة إىل نصوص ثريّة يف القرآن ميكن أن 

تكشف عن إعجاز علمّي واضح عند التمّعن فيها، وإعادة فهمها يف ظّل التقّدم 

العلمّي الحديث.

كذلك من الظواهر الظواهر القريبة من الفهم اإلنساين، والتي مل تتأكّد من جهة 

العلم الحديث عند بوكاي قضيّة غزو الفضاء، يقول: »لقد رأينا يف ذلك الوقت تبًعا 

للتجارب األوىل إلطالق الصواريخ بأنّه سيكون لدى اإلنسان يوًما ما قدرة النفوذ 

ماّديًّا من املحيط األريّض وأن يغزو الفضاء، وقد عرفنا أّن يف القرآن آية تتنبئ بذلك، 

إِِن   ... ربّنا:  فيها  يقول  التي  اآلية  تلك  يقصد هنا  بالفعل«]]]. وهو  تحّقق  وقد 

 رِْض فَانُْفُذوا َل َتنُْفُذوَن إِلَّ بُِسلَْطاٍن
َ
َماَواِت َواْل ْقَطارِ السَّ

َ
ْن َتنُْفُذوا ِمْن أ

َ
اْسَتَطْعُتْم أ

سورة الرحمن، اآلية 33. 

يكن  أنّه مل  الكريم  للقرآن  العلميّة  القراءة  لبوكاي يف مرشوعه عن  ويحسب 

يهدف منه إىل تأمني عمليّة التوافق بني القرآن والعلم الحديث كيفام اتفق دون 

البحث عام يقّوي من عمليّة التوافق؛ إذ مل يكن من أولئك النفر الذين يتّجهون 

إلثبات فرضيّة ما تبدو متفقة مع رواية ما من الروايات دون أن يكون قد اهتّم 

بحيث  نصوصه؛  الكريم يف  القرآن  يقّدمها  التي  املعطيات  من  يقابلها  ما  بإثبات 

يكون التوافق مع املعطى العلمّي أو املعطى التاريخّي األثرّي بارزًا. 

إنصاف القرآن الكريم: يعد هذا األمر من أكرث األمور إيجابيّة يف القراءة العلميّة 

للقرآن الكريم عند بوكاي، فقراءة الرجل يف موارد ومواضع كثرية تعرّب عن شفافية 

وإنصاف للبجوث والقضايا القرآنية التي بحثها، ال تعّصبًا وال مجاملة، وإمّنا انصياًعا 

للمنهج البحثّي واألمانة العلميّة، وإذا كان بوكاي انتهى يف كّل قضيّة من القضايا 

القرآنيّة التي عالجها عىل طول مرشوعه العلمّي إىل أّن القرآن يتوافق يف إشاراته 

العلميّة مع معطيات العلم الحديث، فإّن هذا يف التحليل األخري إنصاف للقرآن 

الكريم وإنصاف ملن حمل رسالة اإلسالم من ِقبل الله تعاىل إىل املسلمني.

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص151.
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ونحن نلمس هذا اإلنصاف بكل وضوح يف تناوله لكّل محور من محاور مرشوعه، 

ففي قضيّة تدوين القرآن مل ينتهج ذلك النهج التعّصبّي الذي انتهجه نولدكه أو 

يف  وشّككوا  القرآن،  جمع  يف  شّككوا  ممن  املسترشقني،  من  غريهام  أو  تيسدال 

مصدريّة الكثري من آياته، وإمّنا اعتف الرجل مبنهجيّة التدوين والحرص عىل النقل 

قضيّة  بعدها. ويف  وما  أيّام عثامن  النسخ  مرحلة  الكتبة، وحتى  من  بدًءا  بأمانة 

املوقف الغريّب من القرآن الكريم واإلسالم عاّمة وقف بوكاي موقًفا منصًفا أيًضا؛ 

خاّصة بعدما رآه من التشويه املتعّمد وغري املتعّمد من قبل الغربيّني تجاه اإلسالم 

واملسلمني، ومل يكن إنصافه يقف عند مجرّد التلّفظ بالقول من دون دليل، ولكّنه 

كان يحمل معه عدًدا من األدلّة التي تنسف املوقف الغريّب من األساس، وأهّمها 

عىل اإلطالق التوافق الذي أثبته بني القرآن والعلم الحديث.

وال شّك يف أّن هذا اإلنصاف قاد وال زال يقود إىل إزالة تلك الصورة القامتة التي 

صنعها الغرب تجاه اإلسالم واملسلمني، كام أنّه قاد يف الوقت ذاته إىل حملة مضادة 

من الناقمني عىل بوكاي نتيجة تلك الرصاحة وذاك اإلنصاف. 

القراءة  إيجابيّات هذه  الغرب: من ضمن  القرآن يف  أمام مدارسة  الباب  فتح 

أّن بوكاي فتح حواًرا عميًقا ومدارسة مفتوحة مبا صنعه يف قراءته العلميّة، وكأنّه 

يقول للغرب هلّموا إىل قراءة القرآن الكريم؛ لنبحث فيه عام يناقض العلم، أو ما 

يتفق معه، فإن كانت األوىل كنتم عىل حّق، وإن كانت الثانية فليس أمامكم إاّل أن 

تعتفوا له باملصدريّة اإللهيّة، وتكّفوا عام تشيعونه من افتاءات حوله. لكّن هذه 

وعىل  الحديث،  العلم  مبعطيات  واسعة  دراية  عىل  علامء  مدارسة  هي  املدارسة 

دراية كذلك باللغة العربيّة والتفسري والقرآن الكريم، حتى يكون الجميع عىل قدر 

واحد من العلم فيكون ذلك ملزًما مبا تؤول إليه املدارسة من نتائج. 

فمن  للمتعّصبني،  مكان  فيه  ليس  الحوار  وذاك  املدارسة  هذه  فإّن  ثّم  ومن 

أراد حواًرا ومدارسة فليأِت خالًعا عنه رداء التعّصب، هذه القراءة العلميّة للقرآن 

الكريم تقود إىل هذه القضيّة الجوهريّة، وقد أكّد عىل إمكانيّة تلك املدارسة وهذا 
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الحوار باالستناد إىل وثيقة الفاتيكان التي وجدها تحمل قدًرا كبريًا من التسامح 

يصّح أن يكون أرضيّة لعالقة املسيحيّني املستقبليّة باإلسالم.

اإلعالء من شأن القرآن عىل ما عداه من الكتب: هذه إيجابيّة أخرى غري إيجابيّة 

اإلنصاف التي سبق أن تحّدثنا عنها. فقراءة بوكاي تعيل من قيمة القرآن عىل غريه 

الكريم.  والقرآن  العلميّة  إشاراتها  يف  نصوصه  بني  التوافق  جهة  من  الكتب  من 

وهذا التوافق املثبت بالنصوص واألدلّة قاد إىل اإلعالء من القرآن عىل هذه الكتب 

أيًضا يف قضيّة املصدريّة، فالتوافق الحاصل هنا بني القرآن والعلم يقود إىل اإلقرار 

واإلذعان باملصدريّة اإللهيّة للقرآن الكريم، واملصدريّة البرشيّة ملا عداه، فاملصدر 

اإللهّي ال ينبني مطلًقا عىل خطأ، يف حني ينبني ما عداه عليه.

وقد انتهى بوكاي إىل هذه النتيجة بعدما ظهر له كمُّ هذا التوافق بني القرآن 

والعلم، وبعدما ظهر له أيًضا كمُّ املخالفة بني غريه من الكتب والعلم. ومن ثّم 

كانت قضيّة اإلعالء من قيمة القرآن مبنيّة عىل الدليل والربهان ال الهوى والتعّصب، 

للقرآن  العلميّة  القراءة  إليها  إيجابيّة كبرية قادت  أّن هذه  الذي يؤكّد عىل  األمر 

الكريم يف املدرسة البوكابيّة. 

ثانًيا: ما يؤخذ عىل بوكاي يف قراءته العلمّية للقرآن

ترّسع بوكاي يف بعض األحكام غري املدروسة والتي أوقعته يف بعض األخطاء، 

من هذه األخطاء ما ييل: 

1- ظّنه أّن علامء املسلمني كعلامء اليهوديّة-املسيحيّة يف القول بأّن العلم والدين 

باليهوديّة- املتأثرة  البالد  تستوي  قوله: »يف حني  إليه يف  أشار  ما  مفتقان، وهذا 

املسيحيّة مع البالد اإلسالميّة يف القول -وبخاصة يف األوساط العلميّة- بأّن الدين 

والعلم ال يلتقيان«. وهذا الكالم ال يستقيم مطلًقا، وذلك لسببني جوهرينّي؛ األّول: 

أّن علامء املسلمني ليسوا كعلامء اليهوديّة-املسيحيّة؛ ألنّهم يدركون جيًّدا العالقة 

قبوله  صّح  إّن  الكالم  »فهذا  بها،  ويفاخرون  عليها  ويؤكّدون  والعلم  اإلسالم  بني 
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لدى لعلامء الدين اليهودّي أو علامء النرصانيّة، فإنّه مرفوض لدى علامء اإلسالم 

الذين يعتزّون ويفتخرون ويؤكّدون أّن العلم والدين توأمان ال غنى ألحدهام عن 

اآلخر«]]]. والثاين، أّن القرآن الكريم -والسنة النبويّة املطّهرة- يزخر باآليات التي 

تدعو إىل العلم والحّث عليه، من ذلك:

الزمر،  َيْعلَُموَن سورة  َل  ِيَن  َوالَّ َيْعلَُموَن  ِيَن  الَّ يَْسَتوِي  َهْل  قُْل  قوله تعاىل: 

اآلية 9.

وتُوا الْعِلَْم َدرََجاٍت سورة 
ُ
ِيَن أ ِيَن آَمُنوا ِمنُْكْم َوالَّ ُ الَّ وقوله سبحانه: يَْرفَِع اللَّ

املجادلة، اآلية 11.

وقوله عّز وجّل: َوقُْل َرّبِ زِْدِن ِعلًْما سورة طه، اآلية 114.

َ ِمْن ِعَبادِهِ الُْعلََماُء سورة فاطر، اآلية 8]. وقوله أيًضا: إِنََّما َيَْش اللَّ

فضاًل عن كّم األحاديث التي تدعو إليه وتدفع املسلمني إليه دفًعا، من ذلك:

»طلب العلم فريضة عىل كّل مسلم »]]]. 

»من سلك طريًقا يلتمس فيه علاًم سّهل الله له طريًقا إىل الجّنة«]]]. 

]- من هذه األخطاء التي وقع فيها املسترشق موريس بوكاي الظّن بأّن اإلسالم 

يقول  حيث  العلميّة،  الحقائق  وبني  املقّدسة  الكتب  معطيات  بني  توافًقا  يرى 

توافًقا  بأّن مثّة  للتوراة  بالنسبة  أّن اإلسالم يرى كالقديس أغسطني  تحديًدا: »بيد 

بني معطيات الكتب املقّدسة وبني الحقائق العلميّة، ومل تقم دراسة نّص الوحي 

إّن هناك توافًقا  الحديث بتعديل هذا املوقف«]]]. فمن قال  اإلسالمّي يف العرص 

مثل هذا من املسلمني؟ إذ مل يذكر لنا بوكاي أحًدا ما قال هذا، وإذا كان يتحّدث 

]1]- حسن خالد هامش ترجمة كتاب موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص16.

]]]- رواه أبو سعيد الخدري، انظر: السيوطي، الجامع الصغري، 46]5. 

]3]- رواه مسلم، انظر: عبد العزيز الراجحي، كتاب رشح سنن ابن ماجه، ج15، ص4. 

]4]- انظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص19.
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عن أّن اإلسالم يقر بهذا التوافق، فمن أين أيت بوكاي بحكمه هذا؟ فليرش لنا إىل 

أيٍّ من اآليات أو األحاديث التي تذكر ذلك؟ فبناًء عىل علمنا ليس هناك أحد من 

املسلمني قال بذلك التوافق، كام أنّه ليس يف القرآن ما يشري إىل يشء من هذا. 

3- يف معرض حديث بوكاي عن وثيقة الفاتيكان التي رأي -فيام أظّن- أنّها متثّل 

صورة عليا من صور التالقي والتواصل أيّد ما ذهبت إليه الوثيقة من أّن كلمة الله 

يف القرآن هي اللفظة العربيّة الوحيدة التي ميكن أن تفيد معنى لفظ اإلله ديو 

إلًها واحًدا]]]. لكن هذا ال يعرّب  عند املسيحيّني، فاملسلمون واملسيحيّون يعبدون 

عن التعبري الصحيح عن طبيعة مفهوم االعتقاد عندهام، واالعتقاد يف الله يختلف 

اختالفًا جذريًّا بينهام، وإاّل فلامذا قال الله تعاىل: فَتََعاىَل اللَُّه َعامَّ يرُْشِكُوَن سورة 

األعراف، اآلية 190؟! وملاذا قال: ُسبَْحاَن اللَِّه َعامَّ يَِصُفوَن سورة الصافات، اآلية 

159؟! هذا يعني أّن هذا األمر مل يكن واضًحا عند بوكاي، وال ندري ما الذي منعه؟!

مل  أنّها  بوكاي  عند  العلميّة  القراءة  عىل  تؤخذ  أن  ميكن  التي  املآخذ  من   -4

تستأنس باألحاديث النبويّة، عىل الرغم من أّن كثريًا منها يعالج بعض القضايا التي 

كشف عنها العلم الحديث، وال ندري ملاذا مل يعِط لنفسه الفرصة لذلك، خاّصة 

أّن هذا األمر كان سيؤكّد عىل املصدريّة اإللهيّة للوحي القرآيّن، خاّصة إذا علمنا أّن 

السّنة النبويّة مفرّسة للقرآن ومقيّدة ملا أطلقه أي أنّها ال غنى عنها باعتبارها وحي 

من الله تعاىل لرسوله مصداقًا لقوله تعاىل َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوى إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي 

يُوَحى سورة النجم، اآليتان 3.

إنّنا نعتقد أّن الذي دعاه لذلك أمران:

األّول: اتّساع ماّدة الحديث النبويّة عن القرآن الكريم، األمر الذي كان سيقوده 

من  أّن  خاّصة  ذلك؛  استطاعته  يف  يكن  مل  هو  ورمبا  الجهد،  من  الكثري  بذل  إىل 

األحاديث ما حكم العلامء بضعفه.

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص141-]14.
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الثاين: أنّه مل يكن يعري موضوع الحديث النبويّة أهّميّة من األساس، أو أنّه مل 

يكن يف نظره يقوم عىل أرضيّة علميّة كام يف القرآن. وأظّن لألسف أّن هذا هو األمر 

الرئيس الذي أهمل بسببه بوكاي الحديَث النبوّي دون دراية.

النبويّة  األحاديث  إىل  ذاته  بوكاي  نظرة  لدينا  الزعم  هذا  يقّوي  كان  والذي 

بالنسبة لسيّدنا محّمد عىل أنّها كاألناجيل بالنسبة لسيّدنا عيىس، بحّجة أنّها روايات 

عن أفعال النبّي وأقواله، وأّن كتّابها ليسوا شهود عيان، حتّى أنّه ينظر إىل األحاديث 

املشهورة واألكرث أصالة عىل أنّها ال تغرّي من نظرته شيئًا، باعتبارها متأّخرة عن عرص 

النبّي. ويسري بوكاي يف تخبّطاته تجاه األحاديث قائاًل: »إنّها ال تؤلف يف أّي نوع 

منها كتبًا حاوية الوحي املكتوب، إنّها ليست كلامت الله، بل تنقل أقوال الرسول. 

إنّنا نرى يف هذه الكتب املنترشة يقينيات تحوي أخطاًء من وجهة النظر العلميّة، 

وخاّصة يف الوصفات الطبية، لكن من يستطيع الجزم بأصالة هذه األخبار املنسوبة 

إىل الرسول؟!«]]]. 

وهذه النظرة نظرة فيها تقليل من قيمة الحديث النبوّي ومكانته، لكن املشكلة 

الرئيسة يف هذه النظرة أّن نظرة بوكاي لألحاديث متاثل نظرته لألناجيل، فعاملها 

باملثل، وكأنّه ينظر إليها عىل أّن مصدرها برشّي، وهذا ال يتّفق مطلًقا من الناحية 

الرشعيّة؛ ألّن األحاديث وحي من قبل الله تعاىل، إذا ثبت لدى الثقات أنّها صحيحة 

وثابتة. 

ومن قال إنّها ليست وحيًا من الله؟ لقد أخطأ بوكاي هنا خطأً كبريًا ال يغتفر؛ 

ما  مقدار  لعلم  ذلك  فعل  لو  إذ  أكرث،  اإلسالم  دراسة  يتعّمق يف  أن  عليه  كان  إذ 

ينتاب كالمه من تهافت يف هذه الجزئيّة؛ ألّن األحاديث الثابتة الصحيحة وحي من 

الله تعاىل، ويكفي تزكية ربّه له بأنّه ال ينطق عن الهوى و«إن الذي عليه إجامع 

القرآن يف  أثبته  الهوى، وهو ما  النبّي ال ينطق عن  أّن  العلم  الصحابة وأهل 

الثابت عن رسول  الَْهَوى، وأّن الحديث  َعِن  يَنِطُق  َوَما  النجم يف قوله:  سورة 

]1]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص153.



405

: القراءة العلمّية للقرآن اإليجابّيات والسلبّيات  ي
الفصل الثا�ف

الله سواء أكان قواًل أو تقريرًا أو فعاًل متعلًّقا بأمر من أمور الدين هو وحي 

من الله تبارك وتعاىل قّدمه الرسول بعبارته«]]].  

وعىل الرغم من أّن بوكاي بنّي السمة العلميّة يف عدد من األحاديث، موضًحا 

توافقها مع معطيات العلم الحديث، إاّل أّن األساس الذي مييّزها عنده عن القرآن 

الكريم هو أنّه ليس هناك آية غري مقبولة من الناحية العلميّة، يف حني يذهب إىل 

أّن الفرق كبري يف األحاديث، ليس هذا فحسب، بل إنّه شّكك يف أصالتها وطعن 

فيها]]].  

لكن مشكلة بوكاي هنا أنّه نظر إىل مجمل املنسوب إىل النبّي الكريم، ثّم أصدر 

حكاًم عليه، ولو أنّه حرص نظره يف الثابت والصحيح منها ملا أصدر مثل هذا الحكم 

القرآن  عن  دراسته  يف  انتهى  مثلام  الثابتة  لألحاديث  دراسته  يف  والنتهى  العام، 

الكريم، لكّنه مل يفعل ذلك، فأصاب حكمه كثري من التعميم، وما كان ملفّكر كبري 

مثل بوكاي أن يقع فيام وقع فيه هنا.

5- ال شّك يف أّن حديث بوكاي عن التوافق بني القرآن وعلم الفلك كان رائًعا، 

وأفصح عن العديد من مواطن اإلعجاز يف القرآن الكريم، إاّل أنّه وقع يف خطأ كبري؛ 

إذ عندما رفض القول بأّن القرآن قد حّدد عدد الكواكب بأحد عرش كام جاء يف 

سورة يوسف، فإنّه رفض هذا بناًء عىل ظّنه بأّن ما رآه سيّدنا يوسف يف منامه قّصة 

خياليّة، وهذا مام ال يجوز يف حّق األنبياء؛ ألّن رؤاهم وحي من الله تعاىل. نحن 

ال نتحّدث هنا عن أن اآلية تحّدد عدد الكواكب أم ال؛ ألّن ذلك يف علم الله تعاىل، 

ولكن ما نتحّدث عنه هنا هو وصف بوكاي للقّصة؛ ذلك الوصف الذي ال يجوز ال 

يف حّق البرش وال يف حّق نبّي كسيّدنا يوسف.

6- وقع بوكاي يف خطأ جسيم يصل إىل حّد التطاول عىل القرآن، ومل يراِع أدبًا 

يف تعامله مع بعض معطيات النّص القرآيّن، بدليل أنّه وصف نظام حساب الزمن 

]1]- أنظر: مقدمة ترجمة كتاب موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، هامش ص]15.

]]]- أنظر: موريس بوكاي، التوراة واإلنجيل والقرآن والعلم، ص153.
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َرهُ َمَنازَِل ِلَْعلَُموا  ْمَس ِضَياًء َوالَْقَمَر نُوًرا َوقَدَّ ِي َجَعَل الشَّ يف قول الله تعاىل: ُهَو الَّ

 ُل اْليَاِت لَِقْوٍم َيْعلَُموَن ُ َذٰلَِك إِلَّ بِاْلَّقِ ُيَفّصِ ننَِي َواْلَِساَب َما َخلََق اللَّ َعَدَد الّسِ
)سورة يونس، اآلية 5( بأنّه نظام متخلّف وغري عميّل يف أسلوب ال يليق يف حّق 

القرآن؛ حيث يقول تحديًدا: »وقد رأينا من قبل أّن القرآن يربز األهّميّة لحساب 

الزمن من مالحظة حركات القمر -يقصد يف اآلية السابقة-... ولقد انتقدنا كثريًا هذا 

النظام يف الحساب كنظام متخلّف وغري عميّل وال علمّي بالنسبة لنظامنا املؤّسس 

عىل دوران األرض حول الشمس الذي يعرّب عنه يف عرصنا بتقويم جوليان«]]]. 

إىل  يستند  القرآيّن  الحساب  لهذا  نقده  سبب  بوكاي  املسترشق  يعلّل  وعندما 

أمرين يظهران مدى ما انتابه من تناقض كبري يف هذه القضيّة: 

األّول: أّن القرآن يخاطب منذ أربعة عرش قرنًا سّكان الجزيرة العربيّة الذين 

القمرّي للزمن، وكان من املناسب عنده أن يستخدم  كانوا يستخدمون الحساب 

هذا الحساب باعتباره اللغة الوحيدة التي كانوا يعرفونها، يف حني من غري املناسب 

التي  والزمن  الفضاء  تتبّع حركات  الشمس من خالل  يستخدم حساب  أن  عنده 

كانوا  الصحراء  بأّن سّكان  الفاعليّة مستدالًّ عىل ذلك  إليهم كاملة  بالنسبة  كانت 

لحركات  تبًعا  أوقاتهم  وضبط  بالنجوم  واالهتداء  السامء  مالحظة  عىل  معتادين 

القمر وهي الوسائط األيرس واألضبط بالنسبة لهم]]]. 

نعم، إّن القرآن الكريم يف حسابه القمرّي للزمن كان يراعي أولئك النفر الذين 

عاداتهم من  عليه  انطبعت  وما  تقريبًا ألفهامهم  العربيّة  الجزيرة  كانوا يسكنون 

النبّي  عىل  نزل  الذي  الكتاب  كان  الكريم  القرآن  لكّن  الحساب،  بهذا  التعامل 

الكريم يخاطب الله تعاىل به العاملني، وليس أهل الجزيرة العربيّة فحسب؛ ألّن 

الدعوة كانت للناس كافّة، ومن االستحالة أن يخاطب الله تعاىل البرش يف القرآن 

مبا يوصف بالتخلّف والرجعيّة والتنايف مع العلم والعمل كام اتّهم بوكاي. ولكّنه 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص195.

]]]- م.ن، ص196-195.
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خاطب الناس؛ ألّن هذا النظام الحسايّب صالح لكّل زمان ومكان، وليس وقًفا عىل 

أهل الجزيرة العربيّة فحسب.

يَْسأَلُونََك  تعاىل:  الله  قول  مع  يتناىف  بوكاي  اتّخذه  الذي  املوقف  هذا  لكّن 

 سورة البقرة، اآلية 189، خاّصة وأّن  َعِن اأْلَِهلَِّة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلنَّاِس َوالَْحجِّ

الفرائض من صالة وصوم وغريهام تقوم باألساس عىل الحساب القمرّي، فمعرفة 

شهر الله تعاىل املحرّم تقوم عليه لبدء السنة الهجريّة الجديدة، ومعرفة بداية شهر 

رمضان تقوم عليه حتى يتسّنى للناس بدء الصوم، كام أّن معرفة بداية شهر شوال 

تقوم عليه ملعرفة عيد الفطر، ومعرفة بداية شهر ذي الحجة تقوم عليه ملعرفة يوم 

الوقوف بعرفات، وكذلك عيد األضحى املبارك.

القمر حول األرض، فباكتامل دورة  فالتقويم الهجرّي يعتمد عىل قياس دورة 

يعتمد  الذي  امليالدّي  الشهر  بخالف  وهذا  الهجرّي،  الشهر  يكتمل  حولها  القمر 

عىل التقويم الشميّس الذي يقوم عىل قياس دورة األرض حول الشمس. ومن ثّم 

فإّن بداية الشهر الهجرّي تُقاس بناًء عىل رؤية الهالل، وهذا يجعل بداية األشهر 

الهجريّة غري معروفة أو غري محّددة سلًفا كام يف التقويم الشميّس امليالدّي، وهذا 

ما يجعل أيّام الشهر الهجرّي تتاوح بني تسعة وعرشين يوًما وثالثني يوًما. وهذا ما 

يجعل السنة الهجريّة تقّل عن السنة امليالديّة بأحد عرش يوًما كّل عام، وهذا يفرّس 

لنا ملاذا تكون الشعائر واملناسبات اإلسالميّة متواردة عىل فصول السنة األربعة.

الثاين: وهو ما يدّل عىل التناقض الذي يعتي بوكاي يف حكمه عىل الحساب 

ا: »إّن عاّمة الناس  القمرّي بالتخلّف والبعد عن العلمّي والعميّل، حيث يقول نصًّ

باستثناء االختصاصيّني يف هذا األمر يجهلون املطابقة الدقيقة بني تقويم جوليان 

والتقويم القمرّي: 335 شهرًا قمريًّا تطابق متاًما تسع عرشة سنة شمسيّة بـ365 

يوًما وربع اليوم. إّن تحديد سنواتنا بـ365 يوًما ليس كاماًل؛ إذ ينبغي تصحيح كّل 

أربع سنوات كبيسة، ونفس الوقائع تتكّرر مع التقويم القمرّي كّل تسع عرشة سنة 

جوليانيّة أو شمسيّة، إنّه نظام ميتون الفليّك اليونايّن الذي قام يف القرن الخامس 
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قبل امليالد باكتشاف هذا التوافق الدقيق بني أزمان الشمس والقمر«]]]. ومن ثّم 

فإذا كان بوكاي يحكم بالتطابق بني التقوميني القمرّي وامليالدّي، فلامذا إذن يتّهم 

التقويم القمرّي بالتخلّف والرجعيّة وعدم العلميّة والبعد عن الجانب العميّل؟! 

ثّم  ما  أمرين  تطابق  تثبت  أن  الصحيح  تناقض رصيح؟! وهل من  أليس يف ذلك 

إذن  فأين  متقّدم؟!  علمّي  واآلخر  متخلِّف  رجعّي  أحدهام  أّن  ذلك  بعد  تّدعي 

املطابقة التي أثبتَّها واستشهدت عليها بالدليل؟! 

7- من القضايا التي تناولها بوكاي بالدراسة قضيّة غزو الفضاء، وقد تطرّق فيها 

إِِن  نِْس  َواْلِ ّنِ  اْلِ َمْعَشَ  يَا  تعاىل:  الله  قول  تعاىل هام  الله  كتاب  آيتني من  إىل 

 رِْض فَانُْفُذوا َل َتنُْفُذوَن إِلَّ بُِسلَْطاٍن
َ
َماَواِت َواْل ْقَطارِ السَّ

َ
ْن َتنُْفُذوا ِمْن أ

َ
اْسَتَطْعُتْم أ

َماء َفَظلُّواْ فِيهِ  سورة الرحمن، اآلية 33. وقوله تعاىل: َولَْو َفَتْحَنا َعلَيِْهم بَابًا ّمَِن السَّ

ْسُحوُروَن سورة الحجر، اآليتان  بَْصاُرنَا بَْل َنُْن قَوٌْم مَّ
َ
َيْعرُُجوَن لََقالُواْ إِنََّما ُسّكَِرْت أ

14-15. وأشار يف اآليتني إىل أنّهام من اإلعجاز العلمّي يف القرآن؛ ألّن القرآن أشار إىل 

إمكانيّة الصعود إىل السامء. لكّن الخطأ الذي وقع فيه بوكاي يظهر يف تعليقه عىل 

اآلية األوىل، حيث يقول »واللغة العربيّة جديرة بأن تعطي الرشط معنى أكرث رحابة 

ووضوًحا؛ إذ هناك كلمة للتعبري عن الشّك هي: إذا، وأخرى للتعبري عن االفتاض 

القابل للتحقيق وهي لو.  القابل للتحقيق وهي إن، وثالثة إلدخال االفتاض غري 

واآلية املتناولة هنا تدّل عىل أّن املراد منها افتاض قابل للتحقيق معرّب عنه بحرف 

الرشط إن، والقرآن ذكر هنا إذن اإلمكانيّة املاّديّة للتحقيق املحسوس«]]].

 وقد اختلط األمر عىل بوكاي هنا، فأعطى ما لـ)إذا( لـ)إن(، وأعطى ما لـ)إن( 

لـ)إذا(، فألبس الشّك لـ)إذا( مع أنّه صفة الزمة لـ)إن(، وألبس الرجحان والتحّقق 

لـ)إن(، مع أّن هذا املعنى لـ)إذا(، وهذه مخالفة رصيحة للغة العربيّة. وبناًء عليه 

فقد فرّس اآلية عىل معنى أنّه فرض قابل للتحقيق، وهذا حّق، لكّنه غفل عن يشء 

من األهّميّة مبكان وهو أّن إن تأيت ألمر يصعب ويُشّق حدوثه أو يندر حدوثه، 

]1]- موريس بوكاي، مرجع سابق، ص196.

]]]- م.ن، ص03].
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وميكن القول إّن األداة إن تحمل معنيني يف رأيي، وكال املعنيني يبنّي الخطأ الذي 

وقع فيه بوكاي، وهام: 

يعني  وإمّنا  الحدوث،  استحالة  يعني  ال  لكن هذا  إن،  الشّك يف  معنى  األّول: 

نادر الحدوث، يف ضوء ذلك نفهم معًنى زائًدا  أنّه  أو  حصول مشّقة يف تحصيله 

عىل ما فهمه بوكاي، وهو أّن الصعود إىل السامء وإن كان فيه إمكانيّة، فإنّه يظّل 

محفوفًا باملشّقة يف حدوثه أو ندرة حدوثه، وهذا ما نجده واقًعا يف تجارب الوصول 

إىل السامء التي تنطوي عىل مشّقة كبرية من الناحية املاّديّة والبدنيّة والنفسيّة عىل 

رّواد الفضاء، ثّم إّن قضيّة الصعود نفسها عىل صاروخ يظّل عّدة ساعات يف االرتفاع 

حتى ينفصل عن املركبة الفضائيّة أمر بالغة املشّقة والصعوبة، فضاًل عن صعوبة 

الصعود إىل الفضاء الفسيح واملكوث فيه زمًنا مبا يحتويه من مجهول يف معظمه 

بالنسبة لإلنسان. فضاًل عن أّن هذا أمر نادر الحدوث، حتى مع الرحالت املتتابعة 

التي ترسلها الوكاالت الفضائيّة العامليّة، فإّن األمر ليس متاًحا لكّل إنسان، إضافة 

إىل أنّه ال يحدث يوميًّا مام يدّل عىل ندرته.

هذا يعنى أّن خطأ بوكاي يف إدراك املعنى الحقيقّي ألداة الرشط إن منعه من 

الوصول إىل معان يف اآلية تتوافق متاًما مع معطيات العلم الحديث، ذلك التوافق 

الذي كان يبحث عنه دوًما بني القرآن والعلم الحديث. 

الثاين: عىل معنى الشّك مبعنى استحالة الحدوث، وهذا املعنى يقود يف اآلية 

اختاق  عن  يتحّدث  القرآن  ألّن  الفلك؛  مجال  يف  الحديث  العرص  معطيات  إىل 

الجهة األخرى، وهذا مستحيل. فالقطر  الساموات واألرض من جهة أقطارها إىل 

هو الخط البادئ من أحد أطرافه إىل الطرف اآلخر مروًرا باملركز.

إِِن  َواِلنِس  ِنّ  اْلِ َمْعَشَ  يَا  وتعاىل:  تبارك  الحّق  قول  يف  علميّة  داللة  هناك 

رِْض فَانُفُذواْ َل تَنُفُذوَن إَِلّ بُِسلَْطاٍن 
َ
َماَواِت َوال الَسّ ْقَطارِ 

َ
ن تَنُفُذواْ ِمْن أ

َ
اْسَتَطْعُتْم أ

 اِن ن نَّاٍر َوُنَاٌس فََل تَنَتِصَ بَاِن يُرَْسُل َعلَيُْكَما ُشَواٌظ ِمّ ُِّكَما تَُكِذّ َرب ِيّ آلءِ 
َ
فَبِأ

)سورة الرحمن، اآليات 33-35(. فاملتخّصصون يف مجال اإلعجاز العلمّي يعلّقون 
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عىل هذه اآلية قائلني: “هذه اآليات الثالث التي تحّدى القرآن الكريم فيها كالًّ من 

الجّن واإلنس تحّديًا رصيًحا بعجزهم عن النفاذ من أقطار الساموات واألرض ،  وهو 

الكون ،   إبداع  اإللهيّة يف  القدرة  أمام طالقة  تحّد يظهر ضآلة قدراتهام مجتمعني 

لضخامة أبعاده ،  ولقرص عمر املخلوقات ،  وحتميّة فنائها ،  واآليات باإلضافة إىل ذلك 

إاّل يف  إدراكها  اإلنسان  يستطع  التي مل  املبهرة  الكونيّة  الحقائق  تحوي عدًدا من 

العقود القليلة املتأّخرة من القرن العرشين ”]]].  

وال شّك يف أّن أبعاد السامء الدنيا أبعاد ال ميكن أن يتصّورها برش، األمر الذي 

يؤرّش إىل أّن قدرة اإلنسان ال تستطيع النفاذ منها مبوجب اآلية، وهذا تحّدي من 

الله تعاىل لإلنسان يك يشعره بضآلة حجمه أمام حجم الكون وقدرة الله تعاىل فيه؛ 

يقّدر  التبانة -  -سّكة  »فمجرّتنا  ويطيع،  يسمع  ربّه  إىل جناب  يرجع خاضًعا  علّه 

قطرها األكرب مبئة ألف سنة ضوئيّة  100.000×9.5  مليون مليون كيلومت تقريبًا ،  

ويقّدر قطرها األصغر بعرشة آالف سنة ضوئيّة  10.000×9.5  مليون مليون كيلومت 

الخروج من مجرّتنا عرب قطرها  يتمّكن من  اإلنسان ليك  أّن  تقريبًا ،  ومعنى ذلك 

ليستخدمها يف  - وهذا مستحيل -   الضوء  تحرّكه برسعة  إىل وسيلة  يحتاج  األصغر 

حركة مستمرّة ملّدة تصل إىل عرشة آالف سنة من سنيننا ،  وبطاقة انفالت خياليّة 

لتخرجه من نطاق جاذبيّة األجرام التي ميّر بها من مكّونات تلك املجرّة]]]!

ال  وهذا  واألرض،  الساموات  أقطار  من  النفاذ  املستحيل  من  أنّه  يعني  وهذا 

يعني أّن الصعود إىل جزء من السامء واكتشاف أرسار بعض كواكبها وغريها ممتنع، 

بل هذا متاح لإلنسان، أّما املمتنع وغري املتاح فهو النفاذ من أقطار الساموات التي 

ا ال يستطيع معه اإلنسان ضئيل العمر أن يبلغها أو يحصلها.  تبلغ مسافاتها حدًّ

وهذه كلّها من املستحيالت بالنسبة لإلنسان الذي ال يتجاوز عمره يف املتوسط 

خمسني سنة ،  ومل تتجاوز حركته يف السامء ثانية ضوئيّة واحدة وربع الثانية فقط ،  

]1]- زغلول النجار، أقطار الساموات واألرض، موقع طريق اإلسالم عىل الرابط التايل:

https://ar.islamway.net/article/9369/

]]]- زغلول النجار، مرجع سابق.
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وهي املسافة بني األرض والقمر ،  عىل الرغم من التقّدم التقنّي املذهل الذي حّققه 

يف ريادة السامء ، ومجموعتنا الشمسيّة تقع من مجرّتنا عىل بعد ثالثني ألًفا من 

السنني الضوئيّة من مركزها ،  وعرشين ألًفا من السنني الضوئيّة من أقرب أطرافها ]]]. 

فإذا حاول اإلنسان الخروج من أقرب األقطار إىل األرض، فإنّه يحتاج إىل عرشين 

أقطار مجرّتنا، وهل يطيق  الضوء ليك يخرج من  يتحرّك برسعة  ألف سنة، وهو 

اإلنسان ذلك؟ أو هل ميكن أن يحيا إنسان ملثل تلك املدد املتطاولة؟ وهل يستطيع 

اإلنسان أن يتحرّك برسعة الضوء؟ كّل هذه حواجز تحول دون إمكان ذلك بالنسبة 

لإلنسان ،  وما ينطبق عليه ينطبق عىل عامل الجانّ ..]]]! 

الدين  التوافق بني  8- كان بوكاي يركّز يف مرشوعه عىل الكشف عن جوانب 

العلم  القرآن عىل معطيات  العلميّة يف  اإلشارات  والعلم، وذلك من خالل عرض 

بعض  -يف  بوكاي  لكن  القرآن.  صالح  يف  النهاية  يف  يصّب  كان  ما  وهو  الحديث، 

بعضها  دون  بعضها  إىل  يشري  أو  العلميّة،  اإلشارات  بعض  يتجاهل  كان  األحيان- 

تقّوي  فسوف  لها،  تعرّض  لو  أنّه  مع  ذلك؟!  إىل  ألجأه  الذي  ما  أدري  وال  اآلخر، 

التي يقوم عليها. وميكن أن نتّخذ عىل ذلك مثااًل  مرشوعه وتكشف عن األركان 

النحل والعنكبوت، فقد كان من املمكن أن  التي تتحّدث عن  -ال حرًصا- اآليات 

الجبال  يف  تواجدها  أماكن  حول  القرآنيّة  العلميّة  اإلشارات  عىل  النحل  يف  يقف 

التي  السبل  عن  بالحديث  اكتفى  لكّنه  ألوانه،  واختالف  يعرشون،  وما  والشجر 

به، كذلك كان من املمكن أن  الذي متتّع  العصبّي  تتّخذها بفضل ربّها والتنظيم 

يقف يف العنكبوت عىل اإلشارات العلميّة القرآنيّة حول أّن األنثى هي التي تصنع 

الخيوط الواهية التي تحّدث عنها القرآن، كام يتضح يف كلمة اتّخذت، لكّنه اكتفى 

بالحديث عن جهازها العصبّي وقدرتها عىل صناعة الخيوط يف نسق هنديّس ليس 

لإلنسان استطاعة له.

]1]- زغلول النجار، مرجع سابق.

]]]- م.ن.
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ورمبا كان لهذا تفسري عندي قوامه أّن بوكاي كان مهتامًّ بهاتني القضيّتني -إضافة 

إىل قضيّة الطيور- بإبراز قدرة الله املطلقة يف خلقه، فهذا األمر كان يثري اهتاممه 

أكرث من قضيّة التوافق بني القرآن والعلم فيهام، أو لعّل املادة العلميّة التي تشهد 

بإعجاز القرآن مل تكن تحت يديه، أو لعلّها مل تكن قد اكتُشفت بعد. 

فالرجل  الطيور،  مسألة  يف  أيًضا  يقال  والعنكبوت  النحل  مسألة  يف  يقال  وما 

اهتّم بالحديث عن قدرة الله تعاىل يف الطيور -خاّصة يف قطعها آالف األميال يف 

هجرتها، ثّم العودة إىل وطنها، فمن علّمها ذلك إاّل الله تعاىل العيّل القدير- أكرث 

من اهتاممه بالحديث عن اإلشارات العلميّة يف موضوع الطيور يف القرآن.

9- هناك بعض األمور املهّمة التي وقع فيها بوكاي أثناء االستدالل عىل مرشوعه 

يف إثبات التوافق بني القرآن والعلم، ومن أهّم هذه األمور أنّه وهو بصدد هذا 

وجود  واالستدالل عىل  بالعلم،  القرآن  موقف  االستدالل عىل  عليه  كان  املرشوع 

مؤرّشات علميّة يف القرآن متوافقة مع املعطيات العلميّة الحديثة بالقرآن، مبعنى 

أن تكون ماّدة املقارنة حارضة هنا وهناك مع تقديم التفصيالت أو التوضيحات 

إذا لزم األمر، إاّل أّن بوكاي يف بعض األحيان -ولك أن تقول يف أحايني كثرية- كان 

يغفل عن ذلك، فيظهر حديثه يف القضيّة وكأنّه يفتقر إىل الدليل، خاّصة يف إطار 

رشح القضايا العلميّة أو موقف العلم من إشارة قرآنية علميّة، قد يقال إّن الكتاب 

موّجه للغرب واملتخّصصني الغربينّي؛ ألنّهم عىل دراية بالجانب العلمّي وتفصيالته، 

ومن ثّم كان كّل ما عىل بوكاي هو أن يقول لهم إّن القضيّة العلميّة املثبتة لديكم 

يف مجال كذا موجودة يف القرآن وهذا نّصها، لكن هذا الرأي يتغافل عن أّن الكتاب 

يُوّجه للقارئ العادّي الغريّب والعريّب بعد ترجمته إىل العربيّة، لذا فإّن من حّق هذا 

القارئ أن يعرف التفاصيل العلميّة الحديثة التي تتوافق مع اآلية، كام أّن من حقه 

الوقوف عىل دالالت النصوص القرآنيّة ومعانيها الصحيحة للحكم بعلميّتها.

وميكن االستدالل عىل ذلك ببعض قضايا التبية الجنسيّة يف القرآن التي عرض 

لها وكان الطريق مفتوًحا أمامه ليطرح عىل القارئ موقف العلم منها، إاّل أنّه كان 
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يكتفي بالقول إّن التبية الجنسيّة يف القرآن تتوافق مع معطيات العلم الحديث، 

الحيض،  الجامع وقت  القرآن من  لنا موقف  لنا ذلك. فقد عرض  دون أن يرشح 

محرًّما ذلك الفعل؛ ملا يتتّب عليه من أرضار؛ وكان باستطاعة بوكاي أن يبنّي لنا 

هذه األرضار من الناحية العلميّة؛ ليك يقّر يف ضمري القارئ وعقله وقلبه -الغريّب 

خاّصة- بوجود توافق بني القرآن والعلم هنا، لكّنه مل يفعل، واكتفى بعرض املوضوع 

يف القرآن مذياًّل كالمه بأّن معطيات العلم الحديث تتوافق مع ما جاء يف القرآن 

من تربية جنسيّة.

املقّدس  الكتاب  لقضايا  التاريخّي  نقده  يف  بوكاي  اتّبعها  التي  املنهجيّة   -10

قد ال تتناسب مع املنهجيّة العاّمة يف مرشوعه ككّل، فالرجل كان يلزم نفسه يف 

إثبات التوافق بني القضايا العلميّة والنصوص القرآنيّة -أو حتى النصوص التوراتيّة- 

إذا  إاّل  عنده  العلميّة  حقيقته  تثبت  ال  النّص  أّن  وهي  وثابتة،  واضحة  مبنهجيّة 

أكّدت عىل ذلك املعطيات العلميّة الحديثة -واملسلمون يعتربون النّص صادقًا؛ ألن 

مصدره رب العاملني سواء أكدت عىل ذلك الحقيقة العلميّة أو مل تستطع تأكيده- 

ومن ثّم فنحن ندرك أّن الروح العلميّة التي كانت عليها شخصيّة بوكاي، فضاًل عن 

شيوع الجانب العلمّي يف الغرب، هي التي أملت عليه ذلك، ومن ثّم فقد جعل 

العلم حكاًم عىل النّص، وال نرى يف ذلك شكًّا، لكن هذا ال يعني أّن النّص القرآيّن 

كان موضع شّك عنده، فهذا أمر مل يكن يف حسبانه، وإمّنا كان يستدّل عىل صدق 

اإلشارات العلميّة يف النّص القرآيّن مبعطيات العلم الحديث يف سبيل إثبات التوافق 

املصدريّة  عىل  يؤكّد  علميًّا  القرآنيّة  اآليات  إثبات صدق  ألّن  والعلم؛  القرآن  بني 

اإللهيّة للقرآن.

التاريخّي يف  الجانب  ذات  للقضايا  معالجته  تغرّيت يف  املنهجيّة  أّن هذه  غري 

النصوص املقّدسة ومدى توافقها مع املعارف الحديثة، حيث إن بوكاي يف بعض 

القضايا كقضيّة الخروج مثاًل جعل من النّص التورايتّ حكاًم عىل املعارف الحديثة، 

أو موّجًها لها يف تكوين فكرة عن قضيّة الخروج، فكان يستقي معلوماته يف الغالب 

الرغم مام ظهر يف  القضيّة، عىل  التاريخيّة يف  املعلومات  توافر  لعدم  النّص؛  من 
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النّص التورايتّ من تدّخالت برشيّة يجعل من قضيّة اعتامده سنًدا يف القضيّة أمرًا 

غري مأمون املخاطر. فقد استند إىل أّن رمسيس الثاين فرعون االضطهاد، وأّن منفتاح 

هو فرعون الخروج من التوراة، واعتمد سن رمسيس الثاين من التوراة أيًضا، وهو 

ما ال دليل يقينّي عليه من املعارف الحديثة، يف حني أّن كّل ما توّصل إليه بوكاي 

كان متأرجًحا.

ال  كان  الذي  بوكاي  أّن  ذلك، وهي  إىل  تضاف  أن  أخرى ميكن  وهناك جزئيّة 

كبرية؛  درجة  إىل  تقريبّي  أو  العلمّي،  املعطى  من  يقينّي  هو  ما  عىل  إاّل  يعتمد 

كونه مام ال يخالف العلم، ونلمس ذلك يف قضايا مثل: خلق الساموات واألرض، 

عامل النبات والحيوان، وغريهام من القضايا. يف حني كان األمر مختلًفا يف القضايا 

التي اعتمد فيها عىل فرضيّات ال هي يقينيّة وال  الخروج،  التاريخيّة، مثل قضيّة 

تقريبيّة، وإمّنا اعتمد عىل فرضيّات محل خالف ونقاش كبري، ومن ثّم فإّن اتخاذها 

دلياًل عىل التوافق بن النّص والعلم فيه خطأ كبري.   

11- وقوف بوكاي موقًفا قاسيًا من الحديث النبوّي بصورة ال تستقيم مع ما 

أّن  الرغم من  علميّة، عىل  إشارات  التي تحمل  وآياته  الكريم  القرآن  تجاه  أبداه 

الحديث املصدر الثاين من مصادر الترشيع اإلسالمّي، وبوكاي ذاته كان عىل علم 

بهذا األمر، إاّل أنّه عىل الرغم من ذلك، فقد وقف ذلك املوقف من الحديث بدعوى 

التي  األحاديث  من  موقفه  يف  جيًّدا  الحظناه  ما  وهذا  دنيويّة.  قضيّة  يعالج  أنّه 

تناولت بعض العالجات املتعلّقة باملجال الطبّّي، عىل الرغم من أّن هذه األحاديث 

.َوَما يَنِطُق َعِن الَْهَوى إِْن ُهَو إِلَّ وَْحٌ يُوَح :هي وحي من الله تعاىل، وقد قال

واألمثلة عىل ذلك كثرية يف ثنايا مرشوع بوكاي الفكرّي، إاّل أّن هذا ال يقلّل من 

األديان  تجاه  فكريّة  إىل حركة  قاد  والذي  الرجل،  بذله  الذي  الكبري  الجهد  قيمة 

ُسّميت باالتجاه البوكايّب نسبة إىل صاحبه.
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الخاتمة

الخاتة 

ال شّك يف أن القراءة العلميّة للقرآن الكريم عند بوكاي كانت قراءة رائدة؛ كونها 

قادت إىل إحداث نوع من التوافق بني الدين والعلم، وهو األمر الذي كان مفقوًدا 

ومؤثّرًا يف جانبه السلبّي، حيث أّدت إىل ما يشبه القطيعة بينهام منذ انتصار الفكر 

الغريّب الجديد عىل الكنيسة التي فقدت سلطتها يف أوروبا نتيحة متّسكها بأفكار 

بالية عادت من خاللها كّل جديد.

ومن ثّم فإّن من أهم أهداف هذه القراءة -ولك أن تقول أيًضا من أهّم نتائجها- 

إزالة الفصل بني الدين والعلم، ذلك الذي صنعه العديد من العلامء والفالسفة يف 

العصور السابقة. ومن ثّم فإّن بوكاي كشف عن الوجه الحقيقّي للدين عن طريق 

تطبيقه االعتبارات العلميّة عىل الدين، والذي غفل عنه هؤالء، ومن ثّم فقد نظر 

إىل القرآن والدين عاّمة عىل أنّه كتاب ميلء باإلشارات العلميّة، ومل يقف عند مجرّد 

النظر إليه من زاوية العقيدة املحضة.

تراود  كانت  التي  القضايا  من  والعلم  القرآن  بني  التوافق  بيان  قضيّة  وتعّد 

إنّه  إذ  تواجهها؛  التي  اإلشكاليّات  تلك  الرغم من  بوكاي، عىل  املسترشق موريس 

توضيحها  إىل  سبياًل  الحديث  والعلم  الدينيّة  النصوص  بني  املقارنة  مجال  اتّخذ 

وتفسريها، إاّل أّن هذه املقارنة كانت سببًا مبارًشا يف إزالة الغموض حول عدد من 

النقاط، هادفًا إىل نبذ العداء بني الرشق والغرب، وبني الدين والعلم، ولسان حاله 

يقول إّن عىل عداءات األمس أن تزول اليوم. 

العلميّة  املعطيات  وبني  القرآنيّة  اآليات  بني  التاّم  التوافق  بوكاي  أثبت  لقد 

السابع  القرن  يف  انترش  الذي  القرآن  أّن  فكرة  عىل  اإللحاح  دائم  وكان  الحديثة، 

امليالدّي -ذلك القرن الذي يعرّب عن مرحلة تاريخيّة مل يبلغ العلم فيها مبلًغا، ومل 

يكن عىل دراية بالعلوم الحديثة املتعّددة- ليس فيه ما يدّل عىل أّي مخالفة مع 

العلم الحديث. يف الوقت الذي ليس بوسع أّي عمل برشّي يف ذلك العرص إاّل أن 

يكون قامئًا عىل تصّورات وأفكار خاطئة؛ نتيجة القصور العلمّي الذي َصاَحبَه. 
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وميكن القول إن بوكاي قّدم مفهوًما علميًّا للقراءة العلميّة، وميكن استنتاجه 

من خالل ما قّدم لنا من مرشوع متميّز يف ربط القرآن الكريم باملعطيات العلميّة 

الحديثة. ومن ثّم فإّن لنا أن نقول إّن القراءة العلميّة عند بوكاي تقوم عىل رافدين: 

ميل  فال  األّول،  املقام  يف  املوضوعيّة  يتّكئ عىل  فإنّه  املفهوم  أّما  ومنهج؛  مفهوم 

للعلم عىل حساب القرآن، وال ميل للقرآن دون العلم. وهذا هو امليزان الذي جعل 

هذه القراءة قراءة متميّزة وإن اختلفنا مع صاحبها يف بعض جزئيّاتها، مام جعلها 

تحتّل مكانتها التي تستحّقها. أّما منهجيّة موريس بوكاي يف دراسة القرآن الكريم، 

فإنّها منهجيّة جمعت بني املوضوعيّة والتحليليّة واملقارنة والنقد يف بوتقة واضحة 

يف انسجام وتوافق ييش بالرؤية الشاملة التي ينطلق منها بوكاي. وإذا كان بوكاي 

ينطلق يف قراءته من هذه املناهج جميعها، فإنّه مل يقف عند هذا الحّد، بل وضع 

لقراءته قواعد منهجيّة يسري عليها بجوار هذه املناهج الكربى.

للبحث  منطلًقا  كانت  فقد  العلمّي  والنقد  العلميّة  القراءة  ناحية  من  أّما 

واإلجابة عن مجموعة من التساؤالت حول مرتكزات القراءة العلميّة للقرآن عند 

بوكاي، وعلميّة القرآن الكريم. وقد تبنّي من خالل النقد العلمّي أّن القراءة العلميّة 

القرآن ومصدريّته، وتصحيح  أصالة  املرتكزات، وهي:  انطلقت من مجموعة من 

انطلقت  مرتكزات  كانت  وإن  وهي  بالعلم.  القرآن  وربط  لإلسالم،  الغرب  نظرة 

منها هذه القراءة العلميّة يف نقدها العلمّي، فإنّها يف الوقت ذاته تعّد نتيجة من 

نتائجها، ومثرة من مثراتها، فهي تحمل الوجهني مًعا.

وقد قصدنا بعلميّة القرآن الكريم اإلشارات العلميّة التي نستطيع أن نلمحها 

بكّل سهولة يف العديد من اآليات القرآنيّة التي متثّل إعجازًا علميًّا يُنبئ عن أمرين: 

قدرة الله تعاىل الخارقة يف الكون، وتأكيد املصدريّة اإللهيّة للقرآن الكريم، التي 

عمد جمهور املسترشقني إىل محاولة النيل منها؛ لدواع أيديولوجيّة أو دينيّة ال متّت 

إىل البحث العلمّي ِبِصلَة.
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وقد كانت اإلشارات العلميّة التي نقصدها والتي قصدها بوكاي تعود إىل أربعة 

محاور:

أ - خلق الساموات واألرض.

ب - القرآن وعلم الفلك.

ج - القرآن وعلوم األرض. 

د - القرآن وعامل النبات والحيوان واإلنسان. 

وهي املحاور التي تكشف عن اإلعجاز العلمّي بوضوح شديد، وهذه املهّمة 

التي كلف بها بوكاي نفسه ناقًدا بها املوقف الغريّب تجاه القرآن الكريم، ومثبتًا 

للمصدريّة اإللهيّة للقرآن الكريم، ومنصًفا يف الوقت ذاته للرسول الكريم الذي ناله 

التشويه من الدراسات االسترشاقيّة املغرضة، والتي تحاول اتّهام اإلسالم بأنّه دين 

من صناعة النبّي محّمد الكريم.

وقد وقف بوكاي يف هذا الشأن عىل اآليات القرآنيّة التي تندرج تحت كّل محور 

من املحاور السابقة مستخلًِصا منها الدالالت العلميّة التي تشري إليه ووضعها يف 

التوافق  عن  كشفت  التي  املقارنة  وهي  الحديثة،  العلميّة  املعطيات  مع  مقارنة 

متعّددة  عن صور  الذي كشف  األمر  العلمّي.  واملعطى  الدالالت  بني هذه  التاّم 

من صور اإلعجاز القرآيّن. ومن ثّم ميكننا القول إّن مرشوع بوكاي يف التوفيق بني 

القرآن والعلم، أو مرشوع القراءة العلميّة للقرآن من بواكري الدراسات التي اهتّمت 

باإلعجاز العلمّي يف القرآن، األمر الذي جعلها تفتح الباب ملثل هذه الدراسات عىل 

مرصاعيه بالصورة التي نراها يف وقتنا الراهن.

ويعّد النقد التاريخّي وعالقته بالقراءة العلميّة من الجوانب اإليجابيّة التي قام 

عليها مرشوع بوكاي يف إثبات التوافق بني القرآن واملعارف التاريخيّة، وبناًء عىل 

بدلوه يف قضيّتني  أدىل  بوكاي يف مرشوعه، فقد  اتّبعه  الذي  التاريخّي  النقد  هذا 
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سيّدنا  عهده  الذي خرج يف  الخروج  وفرعون  نوح،  سيّدنا  أيّام  الطوفان  مهّمتني: 

موىس من مرص إىل أرض كنعان.

يف  وبالتأّمل  التاريخيّة  للمعارف  التاريخّي  النقد  خالل  من  بوكاي  أثبت  لقد 

اآليات القرآنيّة أّن الطوفان كان محلّيًّا إقليميًّا، وليس عامليًّا، منتقًدا التوراة التي 

هناك  بأّن  علاًم  ذلك؟!  يكون  كيف  مستنكرًا  وعامليّته،  الطوفان  بعموميّة  قالت 

الوثائق  من  أّي  ترش  مل  للطوفان  التوراة  حّددته  الذي  نفسه  الزمن  يف  حضارات 

التاريخيّة فيها إىل ما يدّل عىل شمول الطوفان لها، بل عىل العكس كانت حضارات 

عامرة وزاهرة، وقد استدّل بوكاي عىل ذلك بالحضارة الفرعونيّة القدمية يف أرض 

مرص.

أو  الطوفان  زمن  أي من  إىل  الذي مل يرش  للقرآن  فهمه  بوكاي  أبدى  يف حني 

يف  بوكاي-  بنّي  -كام  ذلك  فأوقعها  التوراة،  قالت  كام  بعامليته  يقل  فلم  مكانه، 

مناقضة مع املعارف التاريخيّة الحديثة. يف حني نأي القرآن عن هذه املناقضة؛ إذ مل 

يرصح من قريب أو بعيد بعاملية الطوفان. ويف هذا الصدد قارن بوكاي بني اآليات 

القرآنيّة وعبارات أسفار التوراة، مبيًنا كيف كان التوافق ظاهرًا بني القرآن واملعطى 

العلمّي للمعارف الحديثة؟ وكيف كان التنافر بني ما تقدمه أسفار التوراة يف قضيّة 

الطوفان واملعطى العلمّي التاريخّي ذاته؟ 

وكانت قضيّة الخروج محوًرا من محاور النقد التاريخّي الذي اتبعه بوكاي يف 

قراءته للقرآن يف ضوؤ مقارنته بأسفار التوراة، وقد كان لبوكاي موقف رافض للرأي 

السائد بأّن رمسيس الثاين هو فرعون الخروج، مرّجًحا أن يكون خلفه مرنبتاح هو 

ما  أّن  إىل  منيل  لكّننا  االصطهاد.  فرعون  الثاين هو  رمسيس  وأّن  الخروج،  فرعون 

قّدمه بوكاي -وغريه من أصحاب اآلراء األخرى يف قضيّة فرعون الخروج- يف هذا 

الصدد ليس إاّل مجموعة من االفتاضات التي ال ترقى إىل رتبة اليقني الكامل، وإن 

كانت فرضيّة من الفرضيّات املطروحة عىل كّل حال.

فضاًل عن أّن هذه الدراسة كشفت لنا فيام يتعلّق بأصل اإلنسان أنّنا أمام أخطاء 
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علميّة يف الكتاب املقّدس، وهي األخطاء التي ال نجد لها وجوًدا يف القرآن الكريم، 

عنها  املعرّب  األرض  عىل  اإلنسان  بأقدميّة  املتعلّقة  القضيّة  عىل  بوكاي  اتّكأ  ولقد 

بسالالت األنساب يف سفر التكوين، وهو األمر الذي أكّد بوكاي أنّه ليس له وجود 

يف القرآن الكريم. تلك الحالة التي كان عليها القرآن هنا مل تكن وليدة استدراك 

استدرك  ثّم  لله-  -حاشا  يتضّمنها  كان  القرآن  أّن  أو  املقّدس،  الكتاب  األخطاء يف 

املسلمون فحذفوها، بدليل أّن أقدم مخطوطات القرآن الكريم وأحدثها متطابقة 

متام التطابق، عىل الرغم من أّن الفواصل الزمنيّة تزيد عن 1440عام هجرّي. وهذا 

اإللهيّة، مقابل أصحاب  القرآن  إثبات صّحة نسبة  يقودنا إىل قضيّة أخرى، وهي 

الفرضيّات التي تشّكك يف هذا األمر، إذ لو كان القرآن من عند النبّي محّمد ، ملا 

كان يف استطاعته التمييز بني األخطاء العلميّة يف الكتاب املقّدس أو حذفها جميًعا. 

كام أنّه يقودنا من جانب ثاٍن إىل رضورة اإلملام بتاريخ النّص، وأن منلك املعارف 

الالزمة لذلك؛ حتى نكون عىل بيّنة ونحن نتعامل مع النّص الدينّي.

رأي  إذ  شديًدا؛  نقًدا  واالرتقاء  النشوء  يف  ونظريّته  داروين  انتقد  بوكاي  أّن  إاّل 

فيها خروًجا عن املعتقدات الدينيّة التي يؤمن بها أتباع األديان، فضاًل عن افتقارها 

إىل الدليل العلمّي؛ إذ كانت مجرّد فرض وهمّي ال دليل عليه، فلم يستطع صاحب 

النظريّة أو أتباعه اإلتيان بدليل عىل انتساب اإلنسان إىل ساللة القرود، بل لقد فطن 

بوكاي إىل أّن العلم الحديث يرفضها، ويرفض الدعائم الهّشة التي قامت عليها.

وقد حاول بوكاي أن يعارض نظريّة داروين يف التطّور بنظريّة أخرى من عنديّاته 

أسامها التطّور الخاّلق، وهي التي تقوم عىل أّن األجيال تتحّدد جينيًّا يف الرحم، 

مجموعات  تشّكل  إىل  أّدت  وراثيّة  صفات  فيها  أجيال  عليها  مرّت  البرشيّة  وأّن 

برشيّة جديدة، مستدالًّ ببعض اآليات عىل نظريّته التي تحتاج إىل كثري من األخذ 

برشيّة  ساللة  من  نشأ  اإلنسان  أّن  عىل  نظريًّا  يؤكّد  بوكاي  لكّن  والنقاش.  والرّد 

الركن  الحيوان  كان  التي  الداروينيّة  التطّور  لنظريّة  الحيوان، خالفًا  عن  مستقلّة 

الرئيس فيها. لكن نظريّة بوكاي مل تخُل من النقد الذي بيّناه يف الفصل املخّصص 

لها يف هذا الكتاب.
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العميقة  للصلة  وذلك  الحديث؛  عن  مبنأى  للقرآن  العلميّة  القراءة  تكن  ومل 

ويفّصل  القرآن  يفرّس  النبوّي  الحديث  وألّن  اإلسالم،  مصدرا  باعتبارهام  بينهام، 

مجمله، لكن بوكاي الذي وجدناه تعامل مع اآليات القرآنيّة بدقّة وموضوعيّة ليس 

بوكاي الذي تعامل مع الحديث النبوّي، فإذا كان يرى التوافق الدائم بني اآليات 

عالقتها  يف  األحاديث  تجاه  متاًما  اختلفت  نظرته  فإّن  الحديث،  والعلم  القرآنيّة 

مبعطيات العلم الحديث. فقد رفض بوكاي األحاديث النبويّة، خاّصة تلك التي لها 

عالقة مبجال الطّب، فيام يُعرف بالطّب النبوّي. ونحن نرى أّن بوكاي قد تحامل 

كثريًا عىل الحديث النبوّي خالفًا ملا أظهره تجاه القرآن الكريم، واختلفت منهجيّته 

وأفكاره تجاهه كلّيًّة، ومل يحّكم فيها النزعة العلميّة فيام أظّن، وقد تّم الرّد العلمّي 

واملنطقّي عىل بوكاي يف األحاديث النبويّة التي رفضها بحّجة عدم علميّتها، وقد 

أثبتنا علميّتها بآراء املختّصني والعلامء يف مجال الطّب.

التي تخدم  التي امتألت باإليجابيّات  العلميّة  القراءة  أّن  الدراسة إىل  وانتهت 

الغرب  حاول  الذي  لإلسالم  الحقيقّي  الوجه  عن  وتكشف  مًعا  والعلم  القرآن 

تشويهه، احتوت عدًدا من السلبيّات، وقد حاولت الدراسة تحديد هذه اإليجابيّات 

والسلبيّات يف هذه القراءة بكّل موضوعيّة. 
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