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الملخص

هذه سلسلة من أربع محاضرات التً تقترح طرٌقة لتولٌف البٌانات الكتابٌة والعلمٌة
المتعلقة بطبٌعة عمل هللا كخالق فً نظرٌة َخلقٌة موحدة كبدٌل لنظرٌة التطور .فً
المحاضرة األولى ٌتم عرض قضٌة للحاجة لمثل هذا البدٌل و ٌتم إجراء مسح  /و تقٌٌم
لمختلف اآلراء التً تتبنً فكرة الخلق .فً المحاضرة الثانٌةٌ ،تم اقتراح مخطط
ملخص ألحداث الخلق فً سفر التكوٌن  ،2-1و دمج البٌانات الكتابٌة و العلمٌة .فً
المحاضرة الثالثةٌ ،تم تحلٌل مشكلة العالقة الصحٌحة للتسلسل الزمنً بحسب الكتاب
المقدس و العلم و ٌتم اقتراح إطارا زمنٌا لهٌكلة نشاط هللا الخالق .فً المحاضرة
الرابعةٌ ،تم استكشاف مسؤلة معنى كلمة "أجناس" ،و تتم مراجعة سجل الحفرٌات ،و
ٌتم تقدٌم مقترح لتجمٌع بٌانات الكتاب المقدس و بٌانات علم الحفرٌات و الذي فٌه تقدم
هذه السجالت لنشاط هللا الخالق وضوحا ًا متباددًا.
مالحظة المحرر
على الرغم من إتفاق الكاتب مع البٌان العقابدي لمعهد بحوث الكتاب المقدس القابمة على تخصصات عدٌدة (  ،)IBRIإد أن
هذا د ٌعنً أن جمٌع وجهات النظر التً دونها الكاتب فً هذه المقالة تمثل المواقف الرسمٌة للمعهد .و حٌث أن إحدى أهداف
سلسلة التقارٌر التً ٌنشرها معهد  ، IBRIهو أن تكون بمثابة منتدى للمناقشة قبل الطباعة ،لذلك فمن المحتمل أن ٌكون
الكاتب قد نقح بعض جوانب هذه المقالة وقام ببعض التعدٌالت فٌها ،منذ أن قام بكتابتها ألول مرة.
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المحاضرة األولى
نظرية َ
الخلقية ،البديل المقترح للتطور
ٌعتبر مذهب التطور عرضا ًا للواقع الذي ٌرى أن العملٌات الطبٌعٌة ،التً تعمل حصراًا عن طرٌق القوى
الطبٌعٌة ،هً المسإولة عن النطاق الكامل من الظواهر الفٌزٌابٌة و الكٌمٌابٌة و البٌولوجٌة و النفسٌة ،و
السوسٌولوجٌة التً تشكل تارٌخ الكون.
عادة ،عندما نفكر فً التطور نفكر فً جانب واحد فقط – الجانب البٌولوجً .ومع ذلك ،و كما ٌشٌر السٌر
جولٌان هكسلً فً كتابه  Evolution in Actionالتطور النشط ،من المفهوم أن العملٌة الكلٌة بمعناها الشامل
تشمل ثالث مراحل ربٌسٌة :المرحلة غٌر العضوٌة (أو الكونٌة) ،و العضوٌة (أو البٌولوجٌة) ،و اإلنسانٌة (أو
النفسٌة  -ادجتماعٌة)  .1وبالتالً فإن مذهب التطور ٌرى أن عملٌة التطور عملٌة شاملة ،جامعة للكل و
عالمٌة.
و بالقٌام بالتحلٌلٌ ،مكن أن ننظر دحتواء هذا الرأي للعدٌد من المقترحات التؤسٌسٌة:
( )1إما أن المادة أزلٌة أو أنها ببساطة ،و من حد ذاتها ،جاءت إلى حٌز الوجود.
( )2لقد تطورت البنٌة المعقدة للكون المادي من الحالة غٌر المنظمة البسٌطة من المادة البدابٌة.
( )3تطورت المادة الحٌة من المادة غٌر الحٌة.
( )4جمٌع الكابنات الحٌة  -سواء الوحدانات (مملكة بدابٌات النوى) ،الطالبعٌات أو النباتات أو الحٌوانات -
تطورت من أبسط الكابنات الحٌة.
( )5تطور اإلنسان من الحٌوانات.
( )6كل من العملٌات المذكورة أعاله حدثت عن طرٌق عملٌة عشوابٌة من قوى طبٌعٌة موجودة سابقا.
و فٌما ٌتعلق بموضوعنا ،أود أن أشٌر إلى حقٌقة أنه هناك أسباب وجٌهة تدعونا للحاجة لوجود بدٌالًا لمذهب
التطور .أحد هذه األسباب هو أن مذهب التطور ٌدعً بؤنه هو التفسٌر الوحٌد المعقول و الموثوق به ألصل و
تطور الكون ،الحٌاة ،و اإلنسان ،وأن أي تفسٌر آخر د ٌستحق النظر .و إلثبات هذه التهمة ،من الضروري
فقط أن نقتبس من عدد من الك ّتاب الذٌن ٌعبرون عن أنفسهم فً هذه النقطة .فعندما كان هوراشٌو هاكٌت
نٌومان ،أستاذ فخري فً علم الحٌوان فً جامعة شٌكاغو ،كتب:
من ثم ،فإن طبٌعة الدلٌل على التطور العضوي ،هى كالتالً :أن استخدام مفهوم التطور العضوي كفرضٌة
فعالة كان من الممكن لها تبرٌر و توضٌح مجموعة واسعة من الظواهر المربٌة ،الوقابع الحقٌقٌة التً ٌقوم
علٌها التطور ... .لٌس هناك تعمٌم آخر معروف لإلنسان أقل قٌمة فً تقدٌم أي نوع من الترابط العلمً و
الوحدة لهذه الحقابق .و بعبارة أخرى ،تعمل الفرضٌة الفعالة و بالتالً فهً مقبولة كحقٌقة حتى تسقطها فرضٌة
أكثر عملٌة .فادمر د ٌقتصر على عمل الفرضٌة ،ولكن مع التراكم المستمر للمزٌد من الحقابق ،أصبح ثقل

األدلة اآلن كبٌر بحٌث ٌتغلب المنادٌن بها على كل معارضة عقلٌة .د توجد فرضٌات متنافسة باستثناء الفكرة
البالٌة و التً فُندت تماما ًا و الخاصة بالخلق الخاص ،و التً ٌتمسك بها اآلن الجاهل ،و المتحجر فكرٌا ًا و
المتعصب2.
وهناك سبب آخر للحاجة لبدٌل لمذهب التطور و هو أن مذهب التطور ٌواجه حالٌا ًا مشاكل مستعصٌة تقرٌبا ًا فٌما
ٌتعلق بمسؤلة التفسٌر السببً ألصل المادة ،و أصل الحٌاة ،و مسؤلة األدلة الكافٌة لمعطٌاتها ،و مسؤلة اآللٌة
الكافٌة إلنتاج عابالت و رتب و أصناف و شعب جدٌدة من الكابنات الحٌة .و إذا د ٌمكنها أن تقدم إجابات و
حلول لهذه األسبلة والمشاكل ،فإنه د ٌبدو دقٌقا ًا علمٌا ،و معقودًا منطقٌاًا ،أو مسإودًا أخالقٌا ًا لتقدٌم مثل هذه
اددعاءات المبالغ فٌها و غٌر المتواضعة عن نفسها ،و التندٌد بشدة بكل معارضة بؤنها جاهلة ،و متحجرة فكرٌا ًا
و متحاملة!
ومع ذلك ،فإن السإال المطروح اآلن هو لماذا كان هناك الحاجة إلى البدٌل الخلقً لمذهب التطور .أحد األسباب
التً تتضح لنا على الفور هو أنه من الصعب للغاٌة ،إن لم ٌكن من المستحٌل ،فصل المعتقدات الدٌنٌة
والمعتقدات العلمٌة المتضاربة بشكل دابم فً العقل .و بدون التوفٌق بٌنهم ،فإن مجموعة معتقدات تمٌل فً نهاٌة
المطاف إلى تدمٌر المجموعة األخرى .و لألسف ،عادة ٌتم التضحٌة بالمعتقدات الدٌنٌة على مذبح العقٌدة
العلمٌة .و فً مثل هذه األٌام من تزاٌد الصراع بٌن الدٌن و العلم ،هناك حاجة ماسة لبدٌل ٌجمع المعتقدات
الدٌنٌة مع المعتقدات العلمٌة .هناك العدٌد من الطالب و المعلمٌن و العلمانٌٌن و القساوسة ،اإلكلٌرٌكٌٌن
واألساتذة والعلماء والالهوتٌٌن ،الذٌن ٌبحثون عن تولٌفة كفإة متماسكة و مسإولة تشمل كال من المعتقدات
الدٌنٌة والمعتقدات العلمٌة فً تكاملها.
والسبب الثانً وراء أعتقادي أن هناك ثمة حاجة إلى البدٌل الخلقً لمذهب التطور هو كونً مسٌحً ،أعتقد أن
الكتاب المقدس هو الحكم الوحٌد المعصوم و الصادق لإلٌمان و الحٌاة ،و هو ٌعلّم عدد من الحقابق المتعلقة
بؤعمال هللا كخالق .و حٌثما ٌتكلم الكتاب المقدس فٌما ٌخص المسابل التً تإثر على األسبلة العلمٌةٌ ،توجب
على المسٌحٌٌن أن ٌكونوا على استعداد لالستماع .و بالطبع ،أنا أدرك أن هذا الرأي لم ٌقبله دابما جمٌع
المإمنٌن ،كما هو واضح فً ادقتباس من دفاع أوغسطٌنوس ضد المانوٌٌن .فقد أعلن" :لم نقرأ فً اإلنجٌل أن
الرب قال":أرسلت لكم المعزي الذي سٌعلمكم عن سٌر الشمس و القمر "،ألنه ٌرٌد أن ٌقٌم مسٌحٌٌن ،د
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رٌاضٌٌن".
وٌعلق هٌرمان بافٌناك على قول أوغسطٌنوس ،مشٌراًا إلى أنه عندما ٌتصل الكتاب المقدس ،ككتاب دٌن ،مع
العلوم األخرى ،فهو ٌسلط الضوء علٌها ،و د ٌتوقف فجؤة عن كونه كلمة هللا ولكن ٌظل هكذا .ثم أضاف:
عندما ٌتحدث عن أصل السماء واألرض ،فإنه د ٌعرض قصة أو أسطورة أو خٌال شعري وفً ذلك
الحٌن ،وفقا لنٌة واضحةٌ ،عرض التارٌخ الذي ٌستحق اإلٌمان والثقة .ولهذا السبب ،فإن الالهوت
4
المسٌحً ،ولكن مع استثناءات قلٌلة ،قد تمسك بالنظرة التارٌخٌة الحرفٌة لرواٌة الخلق.
َ
الخلقً لمذهب التطور .واعتقد جازما أن البدٌل الوحٌد
و لكن مازال هناك سبب ثالث وراء الحاجة إلى البدٌل
المتسق ،و المتماسك لمذهب التطور هو الخلقٌة .فالخلقٌة وحدها تجٌب على سإال األصل المطلق و النهابً
للمادة و الحٌاة؛ و الخلقٌة وحدها تفسر أوجه التشابه التً تشكل أساس األدلة المزعومة للتطور فً التشرٌح
المقارن ،و علم وظابف األعضاء المقارن أو الكٌمٌاء الحٌوٌة و علم األجنة ،و األعضاء الضامرة ،و التصنٌف،
والتوزٌع الجغرافً ،وعلم الوراثة ،و علم المتحجرات أو ادحٌاء القدٌمة ،و األنثروبولوجٌا المادٌة و الثقافٌة ،و
الخلقٌة وحدها تمدنا بمعرفة آلٌة كافٌة لظهور أنواع جدٌدة من الكابنات الحٌة .اسمحوا لً أن أقول أننً د أعتقد
أنه د ٌنبغً على أي مسٌحً فً أي وقت أن ٌخجل أن ٌكون ،أو أن ٌدعى ،تابع لنظرٌة الخلقٌة  .و بطبٌعة

الحال ،أقول هذا ألننً أعتقد أن الخلقٌة لٌست فقط أفضل وجهة نظر دهوتٌاًا ،ولكنها أٌضا ًا أفضل وجهة نظر
علمٌا ًا! و من ناحٌة أخرى ،أعتقد أن المسٌحً الذي ٌختار أن ٌبقى فً جهل متعمد بالنسبة للحقابق الكتابٌة ذات
الصلة أو الحقابق العلمٌة التً تمكن الوصول إلٌهاٌ ،جب أن ٌشعر بالخجل ،ولٌس الفخر! ألنه كٌف ٌمكن لمثل
ٌن دَ ا ِبمًاا لِم َُج َاو َب ِة
وب ُك ْم ،مُسْ َت ِع ِّد َ
اإلل َه فًِ قُلُ ِ
هذا المسٌحً إطاعة الوصٌة فً  1بط َ " - 15 :3ب ْل َق ِّدسُوا الرَّ بَّ ِ
اع ٍةة َو َخ ْوفٍة".؟
ُك ِّل َمنْ ٌَسْ ؤَلُ ُك ْم َعنْ َس َب ِ
ب الرَّ َجا ِء الَّذِي فٌِ ُك ْمِ ،ب َودَ َ
و بعد أن توصلنا إلى هذا الحد ،من الضروري لنا أن نتوقف و نتؤمل فٌما وصلنا إلٌه .بدأنا بتعرٌف لمذهب
التطور ،و عرفنا العناصر العدٌدة المكونة له .و من ثم ،اقترحنا أسباب الحاجة لبدٌل لمذهب التطور ،و
خصوصا بدٌل الخلقٌة .و لكن ما هى الخلقٌة؟ ٌجب علٌنا اآلن تقدٌم تعرٌف لها.
الخلقٌة هى وجهة النظر الواقعٌة التً تقول أن هللا الثالوث ،موظفا ًا قوى طبٌعٌة و قوى خارقة للطبٌعة ،فضال
عن علل ثانوٌة ،لغرض تمجٌد نفسه ،قد خلق أو أوجد الكون وكل ما فٌه ،سواء كان مادٌا أو غٌر مادٌاًا ،و هو
ٌحفظ ،أو ٌجعل كل شًء مستمراًا فً الوجود ،وفقا لمسٌرة مشبٌته.
لألسف ،و بعد أن قلنا هذا كثٌراًا ،نكتشف أننا لم نقل ما فٌه الكفاٌة .ألن هناك عدة آراء لنشاط هللا الخالق ،و كل
واحد منها ٌدعً أنها وجهة النظر المسٌحٌة! و اآلن ،كلما كان هناك وجهات نظر عدٌدة مختلفة عن بعضها
البعض ،فالبدٌهٌة المنطقٌة القابلة للتطبٌق هً كالتالً ،على الرغم أن واحدة منها قد تكون صحٌحة ،إد أن كلها
د ٌمكن أن تكون صحٌحة .بل ومن الممكن أن تكون جمٌعها غٌر صحٌحة ،أو أن بعضها تحتوي على عناصر
صحٌحة .و على الرغم من أن محدودٌة نطاق هذه المحاضرات تمنع المناقشة المستفٌضة لتلك اآلراء عن
النشاط هللا الخالق و التً ٌتبناها المسٌحٌون من وقت آلخر ،فربما إشارة وجٌزة لوجهات النظر تلك تكون فً
محلها.
و عند فحصهاٌ ،بدو أن تلك اآلراء التً ادعت أنها تتبع نظرٌة الخلقٌة ،تقع فً واحدة من أربعة أنواع أساسٌة،
على النحو التالً:
( )1وجهة النظر الخلقٌة غٌر العلمٌة  -وتشمل هذه الفبة تلك اآلراء التً تنظر إلى رواٌة الخلق فً سفر
مصورة-معلِنة لرإى
التكوٌن على أنها أسطورٌة أو رمزٌة ،و تلك التً تعتبر رواٌة سفر التكوٌن كرواٌة
ِ
موسى خالل ستة أٌام متتالٌة ،و تلك التً قدمت أحداث الستة على أنها مرتبة فً إطار غٌر زمنً ،سواء ترتٌب
موضعً ،منطقً أو أدبً .و على الرغم من أن هذه اآلراء تختلف بعضها البعض فً العدٌد من النقاط ،إد أنها
تتفق فً اثنٌن من التؤكٌدات الحاسمة  .التؤكٌد األول لكل شكل من أشكال اآلراء َ
الخلقٌة غٌر العلمٌة هو أن العلم
و الالهوت مجالٌن متماٌزٌن ،و أن اي صراع بٌنهما تتم تسوٌته عند بقاء كل منهما فً حدوده المناسبة .و
التؤكٌد الثانً هو أن فً األصحاح األول من سفر التكوٌن ٌقدم لنا المإلف قصة الخلق .و لم تكن نٌته تقدٌم
تقرٌر دقٌق لما حدث ،و لكن إلقناع القارئ بحقٌقة أن كل ما هو موجود قد خلقه هللا.
( )2رأي المإمنون باهلل و التطور – و تشمل هذه الفبة تلك اآلراء التً ترى أن هللا ،بعد أوجد المادة األولٌة
توسط ،بمعنى ،أنه من خالل
للكون ،وبعد أن خلق المادة الحٌة ،و شرع لخلق جمٌع أشكال الحٌاة باستخدام
توظٌف عملٌة التطور كالطرٌقة التً استخدمها فً عمله .و ٌرى بعض الذٌن ٌعتنقون هذا الرأي أن خلق
اإلنسان كان جزءاًا من هذه العملٌة ،فً حٌن ٌرى البعض اآلخر ،أنه بسبب طبٌعته الروحٌةٌ ،جب أن ٌُنظر
لإلنسان على أنه نوع من الخلق الخاص .و ٌعتقد معظم أنصار هذا الرأي األخٌر أنه ،على األقل ،فإن نفس
اإلنسان ٌجب أن تكون خلٌقة خاصة من هللا.

( )3الرأي العلمً الخلقً – ٌإمن مختلف األشخاص الذٌن ٌقولون بهذا الرأي ،سواء كانت "الخلقٌة التقدمٌة"،
"عتبة التطور" ،أو ببساطة "الخلقٌة العلمٌة" ،أن هللا خلق المادة البدابٌة ،المادة الحٌة ،كل "األنواع" األساسٌة
من الكابنات الحٌة ،و اإلنسان ،كخلٌقة خاصة .و نقاط اإلختالف العدٌدة بٌنهم تنشؤ من إختالف النهج و أسالٌب
تفسٌر و ربط البٌانات الكتابٌة ذات الصلة أو البٌانات العلمٌة أو كلٌهما.
( )4الرأي ضد-العلمً الذي ٌنادي بالخلقٌة – و تشمل هذه الفبة األخٌرة كل اآلراء التً ترفض ادستنتاجات ،و
المنهجٌة ،أو معطٌات العلم التً تقول أنه قادر على تقدٌم مساهمة كبٌرة فً تفسٌر تلك البٌانات الكتابٌة ذات
الصلة بمذهب الخلقٌة .و بالتالً تلك اآلراء التً تنادي بتارٌخ حدٌث لعمر الكون ،واألرض ،للحٌاة ،و لإلنسان؛
و التً تإكد على مبدأ "ثبات األنواع" ،أي عقٌدة ادستحالة المتؤصلة فً نوع ما أن ٌإدي إلى التطور لنوع
آخر؛ أو التً تإكد على فٌضان نوح كتفسٌر مناسب و مالبم لوجود و تسلسل الطبقات الرسوبٌة من الصخور
فً العمود الجٌولوجً ،كلها تقع ضمن هذه الفبة .لكن ،وكما ذكرنا سابقا ،فإن ابرز سماتها هو رفضها لبٌانات و
مالحظات العلم كوسٌلة مساعدة لفهم أفضل للبٌانات الكتابٌة ذات الصلة.
و عن طرٌق التحلٌل النقدي لجانب واحد لهذه األنواع األربعة األساسٌة من اآلراء عن نشاط هللا كخالق ،من
المفٌد و المثٌر لالهتمام أن نالحظ المواقف التً اتخذها كل رأي من هذه اآلراء تجاه البٌانات الكتابٌة من جهة،
و البٌانات العلمٌة من الجهة األخرى .و د تؤخذ وجهة النظر الخلقٌة غٌر العلمٌة بعٌن ادعتبار البٌانات العلمٌة،
فً حٌن وفقا لهم هم لهم سلطة مستقلة فً مجالهم الخاص ،و د ٌنصفوا البٌانات الكتابٌة أو ٌقتبسون منها
الجوانب العلمٌة .د عجب أنه لم ٌبق لنا سوى األساطٌر ،و الصور ،أو األطر الفارغة ،التً ٌتم فٌها الفصل بٌن
الوحً و التارٌخ!
و ٌؤخذ رأي المإمنون باهلل و التطور البٌانات العلمٌة على محمل الجد ،ولكنه ٌفعل ذلك دون تمحٌص أو نقد
لدرجة اإلساءة إلى تفسٌر الكتاب المقدس .و بالتالً فإنه ٌرتكب خطؤ قلب األولوٌات ،ألنه ٌجعل الفهم الناقص
للبٌانات العلمٌة تسٌطر على تفسٌر الكتاب المقدس.
و ٌؤخذ الرأي العلمً الخلقً من كل من الكتاب المقدس و البٌانات العلمٌة فً تكاملها ،و بعد ذلك ٌحاول جعل
 )1مشكلة الحفاظ على الترتٌب
تولٌفة منهما .و تكمن المشاكل الربٌسٌة فٌما د ٌقل عن أربعة اتجاهات( :
الصحٌح لألولوٌات )2 ( .مشكلة كمٌة الثقل التً ُتمنح للبٌانات العلمٌة حٌثما تتحمل تلك البٌانات على الفهم
الالهوتً )3( .مشكلة الٌقٌن النسبً لفهمنا للحقابق الكتابٌة من جهة ،و فهمنا للحقابق العلمٌة من جهة أخرى؛ و
( )4مشكلة تحقٌق التوازن الدقٌق بٌن تفسٌر هاتٌن المجموعتٌن من البٌانات .ومع ذلك ،فإن هذه المشاكل لٌست
عقبات د ٌمكن التغلب علٌها .و تعتبر ببساطة ضمانات منهجٌة ،التً ٌتوجب على أنصار هذا الرأي أن
ٌالحظوها بحذر.
و على الرغم من أن الرأي ضد-العلمً الذي ٌنادي بالخلقٌة ٌحاول أن ٌنصف بٌانات الكتاب المقدس ،إد أنه د
ٌنصف البٌانات العلمٌة ،لكنه ٌرفضها بنشاط أو ٌعٌد تفسٌرها بشكل ملفت .ونتٌجة لذلك ،فإنه د ٌنصف أي
منهما .و بعد أن رفض هذا الرأي وحى هللا العام فً نشاط الخلق هذا كمصدر ممكن للحقٌقة ،و ذلك لصالح مثل
مفترض لفهم موضوعً ،مإكد ،و واضح لوحً هللا الخاص فً الكتاب المقدس ،و د بد لهذا الرأي أن ٌتسم
بتشوٌه و إضعاف لحقٌقة عقٌدة الخلق .و بعد أن بدأ بإنكار القٌمة الالهوتٌة لوحً هللا فً الطبٌعةٌ ،نتهً الرأي
ضد-العلمً الذي ٌنادي بالخلقٌة بإساءة تفسٌر وحً هللا فً الكتاب المقدس و فً الطبٌعة على حد سواء.
و هكذا نحن بالتالً نصل أمام مسؤلة أي من وجهات النظر الخاصة بالخلٌقة هذه سوف نتبنى .عند هذه النقطة،
ٌجب أن أعترف أن وجهة النظر الخلقٌة غٌر العلمٌة  ،و رأي المإمنون باهلل و التطور  ،و الرأي ضد-العلمً
الذي ٌنادي بالخلقٌة  ،بسبب فشلهم فً تحقٌق العدالة تجاه كل من الكتاب المقدس و البٌانات العلمٌة بتكاملها،

تعتبر جمٌعها وجهات نظر غٌر مقبولة لنشاط هللا الخالق ،على األقل بالنسبة لً شخصٌا و مهنٌا .و فٌما ٌتعلق
الرأي العلمً الخلقً  ،لم ٌظهر حتى اآلن أي نوع ٌمكنه التولٌف ،بشكل ٌرضٌنً ،بٌن كال من العناصر
الالهوتٌة و العناصر العلمٌة فً عقٌدة الخلق.
و هكذا ،و بعد طول انتظار ،توصلت "اإلقتراح" الخاص بموضوعً و هو "بدٌل الخلقٌة المقترح لمذهب
التطور ".و ٌتكون هذا ادقتراح من جزأٌن ،األول وجٌز ،و الثانً إلى حد ما أكثر شمود .فً هذه المحاضرة
سؤقدم الجزء األول فقط من هذا ادقتراح ،أي الجزء الذي ٌتعامل مع تعرٌف مصطلح "الخلق".
و لكً نحدد الفهم الكتابً لهذه الكلمة ،و لكً نتجنب الغموض الددلً المرافق فً كثٌر من األحٌان دستخدامها
فً مناقشات من هذا النوع ،أود أن أقترح ثالث معان لهذا المصطلح.
أود و قبل كل شًءٌ ،عنً "الخلق" إٌجاد الى حٌز الوجود الذي لم ٌكن (سواء فً مادته أو شكله) موجود
مسبقا ًا .و من األمثلة على هذا المعنى ٌكون إنشاء تركٌبة المادة و الطاقة األصلٌة للكون المادي .و سوف ندعو
هذا اإلستخدام الخلق من العدم (( )Ex Nihiloأي" ،الخلق من د شًء").
ثانٌاٌ ،عنً "الخلق" إٌجاد الى حٌز الوجود ذلك الذي لم ٌكن (فً شكله) موجوداًا سابقاًا ،باستخدام مادة موجودة
مسبقا ًا .ومن األمثلة على هذا المعنى خلق جسد آدم من تراب األرض .و هذا ادستخدام سندعوه الخلق المباشر
(أي خلق من خالل عمل هللا المباشر ،و ذلك باستخدام مادة موجودة سابقا ًا).
ثالثاٌ ،عنً "الخلق" إٌجاد الى حٌز الوجود ذلك الذي لم ٌكن (فً شكله) موجوداًا سابقاًا ،مستخدما ًا فً ذلك كال
من مادة موجودة مسبقا ًا و العلل الثانوٌة .مثال على هذا المعنى هو خلق هللا ،من خالل الوالدٌن فً البشر ،لكل
طفل ٌُولد فً العالم .هذا ادستخدام سوف نطلق الخلق بالتوسط.
و فً كل من هذه اإلستخدامات ثالثة  -فً الخلق من العدم ،الخلق المباشر ،و الخلق بالتوسط  -من المهم أن
نتذكر و نعرف بؤن فً سٌاق هذه المناقشة ،هللا هو الخالق .و لكن من المهم أٌضا أن نتذكر أنه عندما نتكلم عن
نشاط هللا فً الخلقٌ ،جب علٌنا من وقت آلخر توضٌح "خلق هللا كذا و كذا" لتحدٌد ما إذا كان هللا قد خلق من
العدم ،أو مباشرة ،أو بتوسط .وهذا ٌعنً أٌضا ًا أنه عندما نقرأ نص الكتاب المقدس عن عمل هللا كخالقٌ ،جب
علٌنا أن نسؤل أنفسنا أحٌانا السإال" :ما معنى" خلق "و ما المقصود فً هذا ادستخدام؟"
فً هذه المرحلة قد ٌتساءل شخص ما" ،ما قٌمة هذه الفروق ،وكٌف تساهم فً هذا الموضوع قٌد النقاش؟" هذا
هو السإال الصحٌح تماما .ومع ذلك ،بددًا من محاولة تبرٌر اتخاذ هذه الفروق التً كتبها بإبداء أسباب ،سؤحاول
توضٌح قٌمتها فً سلسلة من الحادت الملموسة.
و لتنفٌذ هذا الغرض ،أقترح أن ندرس هذه المعانً الثالثة لمصطلح "الخلق" ،ألن مثل تلك المعانً مرتبطة مع
مختلف جوانب نشاط هللا كخالق .و من خالل القٌام بذلك ،سنكون قادرٌن على تحدٌد ما إذا كانت هذه الفروق
هً تفاهات مصطنعة ،غرابب لالهتمام ،أو أدوات مفٌدة للفهم المنهجً.
و بالحفاظ بالتالً على هذا القصد ،أود تقدٌم وجهة نظر خلقٌة أخرى ألحداث عملٌة الخلق فً الفصل ادول و
الثانً من سفر التكوٌن .و بالقٌام بذلك ،سؤضم حقابق الكتاب المقدس والحقابق العلمٌة معا ًا فً تركٌبة ،أو
سنضع فً صٌغة دهوتٌة ،كالًا من بٌانات الوحً الخاص و بٌانات الوحً العام .و لبال ٌكون هناك بعض
ادعتراض على إدراج كلتا المجموعتٌن من الحقابق فً تولٌفة واحدةٌ ،جب أن نشٌر بسرعة إلى أن التؤكٌد فً
مزمور  1 :19أن "السماوات تحدث بمجد هللا ،و الفلك ٌخبر بعمل ٌدٌه" لٌس فقط عن حقٌقة الوحً الخاص؛

بل إنه ٌإكد أٌضا حقٌقة الوحً العام .و هذا ٌعنً أنه إذا أردنا قراءة رواٌة هللا لعمله خالق بشكل صحٌحٌ ،جب
علٌنا أن نتعلم قراءتها من كال كتابً الوحً  -الكتاب المقدس و كتاب الطبٌعة .أو ،للتعبٌر عن ذلك على نحو
أدقٌ ،جب علٌنا أن نتعلم قراءة كتاب الطبٌعة من خالل نظارات الكتاب المقدس.
فً المحاضرة الثانٌة ،اذن ،ساقدم مخطط  /مسح ألحداث الخلق فً الفصلٌن األولٌٌن من سفر التكوٌن ،فً
محاولة لتجمٌع كال من البٌانات الكتابٌة و البٌانات العلمٌة ،وتوحٌد كافة البٌانات ذات الصلة فً نظام متسق و
وجهة النظر الخلقٌة
متماسك لحقٌقة الخلق .و هذا المفهوم لنشاط هللا كخالق ،و الذي سنشٌر إلٌه على أنه
المتحدة ،ستشكل عندبذ الهٌكل الخاص بـ "النظرٌة الخلقٌة ،البدٌل المقترح للتطور".
دعونا اآلن ،بنعمة هللا ،نستعد دستعادة اعتراف أعمق وأشمل للحقٌقة العظٌمة أن "للرب األرض ،وملإها،
المسكونة ،و الساكنٌن فٌها" ،و دعونا نسعى جاهدٌن لندعو كل ما فً الطبٌعة كخلٌقة هللا ،و كمجال ٌتجلى فٌه
مجد هللا ،و قدرته األبدٌة ،و ألوهٌته ،و طبٌعته كخالق ،بشكل رابع.

المحاضرة الثانية
النظرية الخلقية الموحدة
فً هذه المحاضرة الثانٌة حول موضوع "وجهة النظر الخلق ٌة ،البدٌل المقترح للتطور" ،وضعنا ألنفسنا مهمة
تقدٌم الجزء الثانً من اقتراحنا ،و هً هٌكلة البٌانات الكتابٌة و البٌانات العلمٌة ،و توحٌد هذه البٌانات فً نظام
متسق و متماسك للحقٌقة فٌما ٌخص عقٌدة الخلق.
ومع ذلك ،قبل الشروع فً هذه المهمة ،و من خالل ملخص للخطوط العرٌضة ألحداث الخلق فً الفصلٌن
األولٌٌن من سفر التكوٌن ،دعونا نستعرض بإٌجاز تعرٌفٌن أساسٌٌن و الجزء األول من اقتراحنا.
التطور ،كما ذكرنا ،هو الرأي الذي ٌرى أن العملٌات الطبٌعٌة ،و التً تعمل حصرا عن طرٌق قوى طبٌعٌة،
هً المسإولة عن كل الظواهر الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة والبٌولوجٌة والنفسٌة ،و ادجتماعٌة التً تشكل تارٌخ
الكون .و قد دحظنا أٌضا أن هذا الرأي ٌنطوي على عدة مقترحات تؤسٌسٌة:
( )1إما أن المادة أزلٌة أو أنها ببساطة ،من ذاتها ،جاءت إلى حٌز الوجود.
( )2لقد تطورت البنٌة المعقدة للكون المادي من الحالة غٌر المنتظمة البسٌطة للمادة البدابٌة.
( )3تطورت المادة الحٌة من المادة غٌر الحٌة.
( )4تطورت جمٌع الكابنات الحٌة من أبسط الكابنات الحٌة.
( )5و قد تطور اإلنسان من الحٌوانات.
( )6كل من العملٌات المذكورة أعاله تمت عن طرٌق عملٌة عشوابٌة لقوى طبٌعٌة موجودة سابقا.

الخلقٌة ،من ناحٌة أخرى ،هو الرأي الذي ٌرى أن هللا الثالوث ،موظفا ًا قوى خارقة للطبٌعة و قوى طبٌعٌة،
فضال عن اسباب ثانوٌة ،قد ،لغرض تمجٌد نفسه ،خلق ،أو أوجد الى حٌز الوجود الموضوعً ،الكون و كل
شًء فٌه ،سواء مادٌا ًا أو غٌر مادٌاًا ،و ٌحفظ كل شًء ،أو ٌجعله ٌظل موجوداًا ،وفقا ًا لمسٌرة مشٌبته.
لكن ،وكما دحظنا ،هناك أربعة أنواع أساسٌة من النظرٌات التً تفسر الخلق .و لقد دعونا هذه األنواع األربعة:
النظرٌة الخلقٌة غٌر العلمٌة ،و نظرٌة المإمنون باهلل و بالتطور ،نظرٌة الخلقٌة العلمٌة ،و نظرٌة الخلقٌة ضد
العلمٌة .و لقد ذكرنا أن من بٌن هذه األنواع األربعة ،تعتبر األولى والثانٌة والرابعة غٌر مقبولة لنا شخصٌا
ومهنٌا ،و أنه د ٌوجد تنوع فً النظرٌة الثالثة (أي نظرٌة الخلقٌة العلمٌة) حتى اآلن ٌبدو على أنه كاف أو
مرضً تماما .ولذا فإننا نقترح اآلن بدٌل آخر.
ٌتعلق الجزء األول من اقتراحنا بتعرٌف مصطلح "الخلق" .اقترحنا ثالث معان أو استخدامات متبعة لهذا
المصطلح ،و دعوناها بؤسماء :الخلق من العدم ،الخلق المباشر ،و الخلق بالتوسط .و المقصود بالخلق من العدم
هو الخلق من د شًء فً حدث لحظً .و المقصود بالخلق المباشر هو الخلق باستخدام مواد موجودة من قبل،
ولكن دون أسباب أو علل ثانوٌة ،فً حدث لحظً أو عملٌة تدرٌجٌة .و المقصود بالخلق بالتوسط هو توظٌف
كل المواد الموجودة من قبل و األسباب أو العلل الثانوٌة إما فً حدث لحظً أو عملٌة تدرٌجٌة.
و لقد ذكرت فً أول محاضرة لً أن الجزء الثانً من اقتراحنا و هو فً هذه المحاضرة الحالٌة ،سٌتناول
دراسة هذه المعانً الثالثة لمصطلح "الخلق" ألن مثل تلك المعانً مرتبطة بمختلف جوانب نشاط هللا كخالق .و
فً ذلك الوقت أٌضاًا ،اقترحت القٌام بذلك عن طرٌق استقصاء الخطوط العرٌضة للفصلٌن األول و الثانً من
سفر التكوٌن ،فً محاولة لتجمٌع البٌانات الكتابٌة و العلمٌة فً رواٌة واحدة متماسكة و موحدة .دعونا اآلن نبدأ
هذا المشروع الطموح.
وٌتمحور هذا الجزء الثانً من "نظرٌة الخلقٌة ،البدٌل المقترح للتطور" فً سلسلة من أربعة عشر حدث ،كلها
تخص نشاط هللا كخالق كما هو مسجل فً سفر التكوٌن  1و  .2دعونا اآلن ننظر فً هذه األحداث بالترتٌب،
مشٌرٌن لواحد أو اثنٌن من الجوانب المثٌرة لالهتمام فً كل منها.
الحدث ( 1 #مدرجا ًا فً سفر التكوٌن َ – )1 :1خ َل َق هللا من العدم خلق كل المادة و الطاقة و فضاء الكون ،جنبا
إلى جنب مع ما فٌها ،قبل عدة بالٌٌن من السنٌن.
على الرغم من أن سفر التكوٌن  1 :1د ٌذكر على وجه التحدٌد خلق المادة البدابٌة ،مع ذلك فهو ٌتضمن ذلك
الخلق .و ألن المادة لٌست أزلٌة ،فال بد إذن من خلقها .و هكذا نتعلم عن هذا الحدث الخلقً اإلبداعً .فً
الحقٌقةٌ ،شٌر هذا الخلق إلى أن هللا بذلك أوجد إلى حٌز الوجود ،من د شًء ،كل وحدة من الوحدات األساسٌة
للمادة و الطاقة الموجودة فً الكون المادي  -النٌوترونات ،والبروتونات واإللكترونات ،و مختلف الجسٌمات
الذرٌة و تحت الذرٌة األخرى.
وتشٌر التقدٌرات إلى أن كامل الكون المرصود ٌحتوي على  1080من الجسٌمات (أي ٌ 10لٌها  79صفراًا) .و
بالنسبة لمعظمنا ،هذا رقم د ٌمكن تصوره! ورغم ذلك فقد خلقها هللا من د شًء ،بكلمة قدرته .بالمناسبة ،على
سبٌل المقارنة ،األرض كلها تحتوي على  1050ذرة ( ٌ 10لٌها  49صفراًا) ،و كوب واحد من الماء ٌحتوي
على ذرات  10( 1025تلٌها  24صفراًا ،أو  10ترٌلٌون ذرة).
وفٌما ٌتعلق بعمر الكون (وبالتالً عمر المادة البدابٌة) ،وقد وصل عدد من علماء الفٌزٌاء الفلكٌة ،الحسابات الً
الماضً من المعدل الحالً لتمدد الكون إلى بداٌة هذا التمدد إلى رقم من  13-10ملٌار سنة .باإلضافة إلى ذلك،

تشٌر األدلة الفلكٌة أن الطاقة المنبعثة من بعض المجرات (سواء فً شكل موجات الضوء أو موجات الرادٌو)
غادرت تلك المجرات منذ عدة بالٌٌن من السنٌن.
الحدث ( 2 #مدرجا ًا فً سفر التكوٌن  – )1 :1خلق هللا بالتوسط باستخدام البنٌة األساسٌة للكون ،وهً العملٌة
التً بدأت بعد خلق المادة األولٌة و الطاقة األولٌة ،و استمر لفترة كبٌرة غٌر محددة من الوقت.
هذه العملٌة التً بدأت خالل المرحلة الطوٌلة لتمدد الكون ،تشٌر الى التشكٌل ،من تكتل الطاقة والمادة الغازٌة
األصلٌة ،من العناصر المختلفة .وإلى تكثٌف كمٌات هابلة من غاز المجرات فً تجمعات كبٌرة من المجرات
والنجوم التً ُتشكل الهٌكل األساسً للكون المادي.
الحدث ( 3 #مدرجا ًا فً سفر التكوٌن  – )1 :1خلق هللا بالتوسط لمجرتنا (مجرة درب التبانة) ،وهً العملٌة
التً شغلت فترة طوٌلة غٌر محددة.
و تعتبر مجرة درب التبانة ،كما تبدو فً وقتنا الحاضر ،مجموعة كبٌرة من حزم النجوم ،و النجوم و غاز ما
بٌن النجوم ،و غبار ما بٌن النجوم ،مرتبة فً شكل قرص هابل منتفخ إلى حد ما فً الوسط (نشاهده له حافة) أو
فً شكل لعبة المروحة الورقٌة ،تحتوي على أذرع حلزونٌة ملفوفة للخارج تبدأ من نواة مركزٌة (بالنظر الٌها
 100ألف سنة
من أعلى) .و ٌستعصً فهم حجم مجرتنا .فالمسافة من حافة إلى الحافة المقابلة هً تقرٌبا
ضوبٌة ،أي المسافة التً ٌقطعها الضوء فً  100ألف سنة .و حٌث أن الضوء ٌقطع  186ألف مٌل فً
الثانٌة ،فإن المسافة التً ٌقطعها ضوء النجم من من حافة واحدة من مجرتنا إلى الحافة المقابلة تساوي 587
كوادرٌلٌون مٌل ( 587تلٌها  15صفر) ،و سٌستغرق ذلك الضوء  100ألف سنة فقط لعبور مجرتنا! و عندما
نتوقف و نفكر فً حقٌقة أن هناك  100ملٌار على األقل من المجرات فً الكون الملحوظ ،تتحٌر عقولنا و
ترتبك جدا من هذه المساحة الشاسعة ،و د ٌمكن إد أن نذكر كلمات المرتل ٣ " :إ ِ َذا َأ َرى َس َم َاواتِ َك َع َم َل

صاب ِ ِع َك ،ا ْل َق َم َر َوال ُّنجُومَ ا َّلتًِ َكوَّ ْن َت َهاَ ،ف َمنْ ه َُو اإل ِ ْن َسانُ َح َّتى َتذ ُك َرهُ؟ َوابْنُ آ َدمَ َح َّتى َت ْف َتقِ َدهُ؟ ....
َأ َ
٤

٩

َأ ٌُّ َها الرَّ بُّ َس ٌِّ ُد َناَ ،ما َأم َْج َد اسْ َم َك فًِ ُك ِّل َ
ض!"
األرْ ِ

الحدث ( 4 #مُسجل فً سفر التكوٌن  – )5-2 :1خلق هللا بالتوسط لنظامنا الشمسً ،الذي ٌضم نظام الكواكب
التً تدور حول الشمس و تدور حول محاورها الخاصة ،الترتٌب الذي د ٌنتج فقط النور الذي ٌسطع على
كوكب األرض  ،ولكن أٌضا ٌضع فاصالًا لتقسٌم النهار واللٌل على األرض.
و هنا أود أن أذكر نظرٌة علمٌة معٌنة عن أصل النظام الشمسً :نظرٌة فاولر-جرٌنشتاٌن-هوٌل .و اآلن لكً
تدعى أي نظرٌة علمٌة عن أصل النظام الشمسً نظرٌة جٌدةٌ ،نبغً أن تكون قادرة على شرح خمسة
مجموعات من الحقابق على األقل:
( )1حقٌقة أن الشمس لدٌها أغلب كتلة النظام الشمسً (  ،)1 :750فً حٌن أن الكواكب لها أغلب اإلندفاع
الزاوي (.)1 :200
( )2و حقٌقة ان مستوٌات مدارات الكواكب فً معظمها تقع على خمس درجات كم المستوى المتوسط للنظام.
( )3كون أن الكواكب و أقمارها (مع استثناءات قلٌلة) كلها على حد سواء لها مدار و تدور فً نفس اتجاه
دوران الشمس.
( )4و حقٌقة أن مدارات الكواكب دابرٌة تقرٌبا.

( )5كون أن الكواكب الداخلٌة مصنوعة من مواد أقل تطاٌراًا (أي د تتبخر بسهولة) و أكثر كثافة من التً
للكواكب الخارجٌة.
تقترح نظرٌة فاولر-جرٌنشتاٌن-هوٌل عن أصل النظام الشمسً أن النظام الشمسً كله كان فً البداٌة سدٌما ًا
هشا ًا مظلما ًا الذي ،كلما ٌدورٌ ،تعاقد و ٌتقلص لٌكون قرص ٌلف مغزلٌا ًا ببطء .و عندما وصل التقلص فً
مراحل متقدمة ،بدأ هذا القرص ٌتوهج .و هكذا صار مركز القرص ،الذي تقلص أكثر من ذلك ،الشمس
الحارقة .و انتقل الجزء الخارجً الغازي من القرص ،مرتبطا ًا مغناطٌسٌا بالشمس المتحركة بحركة مغزلٌة،
متحركا ًا للخارج و برد ،و تكثف لٌشكل الكواكب التً تدور حول الشمس.
هناك ثالثة أسباب لذكر هذه النظرٌة العلمٌة الخاصة:
( )1معظم النظرٌات المعاصرة ألصل النظام الشمسً تشبه نظرٌة فاولر-جرٌنشتاٌن-هوٌل.
( )2هذه النظرٌة لٌست فً صراع مع حقابق الكتاب المقدس ،ولكنها تناسبها بشكل جٌد .تتناسب فكرة قرص
السدٌم الهش المظلم بشكل جٌد مع كلمات الكتاب المقدس" ،وكانت األرض خربة (أو غٌر متشكلة) ،و خالٌة ،و
على وجه الغمر ظلمة".
( )3تناسب هذه النظرٌة البٌانات العلمٌة بشكل جٌد.
و ٌقدم هذا الحدث الرابع ،خلق النظام الشمسً ،الذي قدم النور و الظالم للنهار و اللٌل ،ألن الحركة الدورٌة
لألرض بالنسبة للشمس هى التً تعطٌنا فترات متناوبة من ضوء النهار والظالم و هو ما نعرفه بالنهار و اللٌل.
و هذا متفق تماما ًا رواٌة الكتاب المقدس التً تقول" ،وقال هللا لٌكن نور ،فكان نور و رأى هللا النور أنه حسن...
و فصل هللا بٌن النور والظلمة و دعا هللا النور نهاراًا ،والظلمة دعاها لٌالًا( " .سفر التكوٌن )5-3 :1
الحدث ( 5 #سفر التكوٌن  – )8-6 :1خلق هللا بالتوسط للغالف الجوي لألرض ،و الفصل الالحق للمٌاه فوق
سطح األرض عن المٌاه التً تغطً سطح األرض.
(راقٌا)  -تعنً "ذلك الممتد ،الفسحة" .و
الكلمة التً ُترجمت " َج َلد" فً سفر التكوٌن - 8 ،7 ،6 :1
اقتراحنا هو أن هذا ادمتداد هو الغالف الجوي ،أو ما نسمٌه السماء (بالمعنى القرٌب لهذه الكلمة) .فً اآلٌة 8
من سفر التكوٌن ٌ ،1دعو هللا هذا ادمتداد "سماء".
 100مٌل .وهً تتؤلف من
و ٌعتبر غالفنا الجوي الحالً بطانٌة رقٌقة تغطً سطح األرض حتى ارتفاع
النٌتروجٌن (  )٪78واألوكسجٌن (  ،)٪20.9وبخار الماء ،وكمٌات صغٌرة من األرجون وثانً أوكسٌد
الكربون والنٌون و الهٌلٌوم و المٌثان و غٌرها من الغازات .وتجدر اإلشارة إلى أن النٌتروجٌن واألوكسجٌن
تشمل  ٪98.9من إجمالً حجم الغازات فً الغالف الجوي.

الكتاب

و ٌإكد األستاذ البروفٌسٌر راسٌل و ماتمان ،و هو عضو فً قسم الكٌمٌاء فً كلٌة دورت ،فً كتابه:
المقدس ،و العلوم الطبٌعٌة و التطور  ،أن هناك أدلة من علم المعادن أن الغالف الجوي فً وقت مبكر كان إلى
حد كبٌر ثانً أوكسٌد كربون ،وأنه كان تقرٌبا خالٌا ًا تماما ًا من األوكسجٌن (على النقٌض من الغالف الجوي
الحالً والذي ،كما ذكرناٌ ،حتوي على  ٪20.9أوكسجٌن) .و مثل هذا الجو كانت لدٌه القدرة على احتواء قدرا
الج َلد" قد قدم وسٌلة للفصل بٌن
كبٌرا من المٌاه ،فً شكل غٌوم كثٌفة .وبالتالً فإن الغالف الجوي األولً أو " َ
المٌاه فوق سطح األرض ،و المٌاه التً تغطً سطح األرض.

الحدث ( 6 #سفر التكوٌن  – )10-9 :1خلق هللا بالتوسط للٌابسة ،من خالل هٌكلة سطح األرض إلى ٌابسة و
بحار.
فً الوقت الحاضر ،من المساحة اإلجمالٌة لألرض (  197ملٌون مٌل مربع)( ٪29 ،أو  57ملٌون مٌل مربع)
هً أراض جافة ،و ( ٪71أو  140ملٌون مٌل مربع) مغطاة بالماء .فً األوقات البدابٌة ،نتعلم من هذه اآلٌات،
أن مساحة كل األرض كانت مغطاة بالماء.
كان من الضروري لفصل الٌابسة عن الماء إن ٌنطوي على رفع مستوى كتل هابلة من األرض ،مع ما
ٌصاحبها من تكوٌن المحٌطات العمٌقة .و من المفٌد أن نالحظ أنه فً الوقت الحاضر ،أن متوسط عمق
المحٌطات أكبر بكثٌر من متوسط ارتفاع األرض .متوسط عمق المحٌطات هو  2.5مٌال ،فً حٌن أن متوسط
ارتفاع األرض حوالً  0.5مٌل .و بالتالً إذا تآكلت القارات تماما ،و تم وضع المواد المكونة لها فً
المحٌطات ،سٌتم تغطٌة الكرة األرضٌة ببحر العالمً عمقه حوالً  1.8مٌل.
و سواء كان المرء ٌتمسك بالنظرٌة القابلة بؤن قارات الوقت الحاضر موجودة حٌث كانت دابما ،أو بنظرٌة أن
كتل الٌابسة كلها تحركت لتشكل القارات الحالٌة ،لٌس عامال حاسما فً أساس تفسٌر سفر التكوٌن .ومع ذلك،
فإنه من المثٌر لالهتمام أن نالحظ أن مرتٌن فً هذه اآلٌات (آٌات  9و  )10نقرأ عن تجمع المٌاه معا ًا فً مكان
واحد .هل هذا مهم؟
و ٌمكن اعتبار تعبٌر بهذا الشكل أنه ٌشٌر لفكرة أنه كانت هناك فقط كتلة ٌابسة واحدة فً الماضً البعٌد .وأنه
بعد ذلك تحطمت كتلة الٌابسة الواحدة هذه لتشكل القارات الحالٌة التً لدٌنا .وهذا ما ٌسمى بنظرٌة ادنجراف
القاري ،وهً النظرٌة التً اجتاحت عملٌا مجال الجٌولوجٌا فً السنوات القلٌلة الماضٌة .و هذا هو التفسٌر
المحتمل آلٌات  9و  .10وبطبٌعة الحالٌ ،مكن لهذه التصرٌحات أن تعنً أٌضا ببساطة أن هللا جمع المٌاه فً
أماكنها الخاصة (بشكل جمعً "مكان") ،بحٌث ٌمكن أن تظهر الٌابسة فً مكانها.
الحدث ( 7 #سفر التكوٌن  - )13-11 :1بداٌة خلق هللا المباشر لمختلف "أنواع" النباتات البرٌة.
و نجد هنا فً هذه اآلٌات أول ذكر لخلق الكابنات الحٌة .ومن المفٌد أن نالحظ أن موسى د ٌؤتً على ذكر
الوحدانات و الطالبعٌات - ،و هما مملكتان كاملتان من نباتات حٌة مجهرٌة غاٌة فً البساطة .و هو ٌتحدث فقط
عن النباتات التً نمت على األرض .بطبٌعة الحال ،د بد من اإلشارة إلى أنه إذا كان موسى ،عن طرٌق وحً
خاص ،قد تحدث فً الكتاب المقدس الموحى به عن هذه المخلوقات المجهرٌة ،فلن ٌتمكن أحد ممن ٌقرأ كلماته
فً أي وقت خالل الثالثة آدف سنة ،أن ٌكون لدٌه أدنى فكرة عما ٌقصده!
توجد فً اآلٌات المذكورة  12-11ثالث فبات عامة من النباتات" :العشب"" ،البقل الذي ٌنتج بذور" ،و "أشجار
الفاكهة التً تنتج الفواكه التً تحتوي على بذور" .كلمة "العشب" ،وكلمة "البقل" ذات صورة عامة جداًا،
وسوف ٌظهر لنا أن لها تطبٌق على مدى واسع.
ومن المدهش أن نالحظ أن خلق النباتات ٌذكر قبل خلق الحٌوانات .هل كان هذا خطؤ من موسى؟ أم أنها مجرد
صدفة؟
فً الرد على هذه األسبلةٌ ،جب أن نشٌر إلى أن النباتات قادرة على تصنٌع المواد الغذابٌة الخاصة بها ،عن
طرٌق عملٌة التمثٌل الضوبً .النباتات الخضراء ،التً تحتوي على الكلوروفٌل ،تؤخذ ثانً أوكسٌد الكربون
والماء ،و تستخدم الطاقة من أشعة الشمس ،و تقوم بتكسٌر هذه المواد و تكوٌن العناصر المكونة لها إلى سكر

غنً بالطاقة باإلضافة إلى األوكسجٌن والماء .تؤكل بعض الحٌوانات هذه النباتات الغنٌة بالطاقة ،وبالتالً
تحصل على الطاقة الالزمة للقٌام بوظابف الحٌاة .و تؤكل الحٌوانات ادخرى هذه الحٌوانات ،والتً بدورها قد
أكلت من النباتات الغنٌة بالطاقة .و ٌؤكل اإلنسان كل من النباتات الغنٌة بالطاقة والحٌوانات التً ( بشكل مباشر
أو غٌر مباشر) قد أكلت النباتات الغنٌة بالطاقة .وهكذا نكتشف أن ،بقدر أهمٌة الطاقة للقٌام بوظابف الحٌاة،
تعتمد الحٌوانات و البشر على النباتات .ولذلك ،لٌس من خطؤ و د من قبٌل المصادفة أن ٌذكر موسى خلق
النباتات قبل الحٌوانات و اإلنسان.
كلمة أخرى عن حقٌقة أن ثالثة فقط من فبات النباتات مذكورة فً ترتٌبهاٌ .صنف خبراء تصنٌف النبات جمٌع
النباتات المعروفة إلى أكثر من  350ألف نوع .و ٌمكن للمرء أن ٌسؤل بلٌاقة عما إذا كانت الـ  350ألف نوع
من النباتات ٌمكن إدراجها ضمن هذا التصنٌف الثالثً البسٌط .أود أن أقترح أن القابمة فً سفر التكوٌن لم ٌكن
المقصود أن تكون شاملة ،ولكن فقط ممثلة لجمٌع النباتات .ومع ذلك ،و كونها تشكل قابمة تمثٌلٌة ،و التً فٌها
ٌعطى الجزء لٌمثل الكل (كما فً التعبٌر اللغوي الذي ٌدعى الكناٌة الجزبٌة) ،إد أن آثارها واضحة :هللا هو
خالق كل النباتات الحٌة.
الحدث ( 8 #سفر التكوٌن  – )19-14 :1خلق هللا بالتوسط لمظهر الشمس ،و القمر ،و النجوم (كما نراها من
سطح األرض).
لقد سبق ان تحدثت عن خلق هللا للسماء أو الجلد .و اقترحت فكرة أن الجلد هو الغالف الجوي لألرض .و ذكرنا
أٌضا األدلة من علم المعادن أن الجو خالل التارٌخ المبكر لألرض كان ٌتكون فً معظمه من ثانً أوكسٌد
الكربون .واقترحنا أن بطبقة ثانً أوكسٌد الكربون (التً من شؤنها أن تإدي إلى زٌادة طفٌفة فً درجة حرارة
الغالف الجوي) ،سٌكون الكثٌر من الماء على سطح األرض فً شكل بخار الماء ،وسوف ٌكون الطقس غابما
باستمرار.
و حالما بدأت النباتات التً تم خلقها فً النمو ،بدأت ،عن طرٌق عملٌة التمثٌل الضوبً ،تستهلك ثانً أوكسٌد
الكربون من الغالف الجوي ،و قامت بإنتاج األوكسجٌن الحر .و بطبٌعة الحال ،من خالل عملٌة التنفس الخلوي،
تؤخذ أٌضا األوكسجٌن و تطلق ثانً أوكسٌد الكربون .ومع ذلك ،حٌث أن معدل التمثٌل الضوبً ٌتجاوز قلٌال
معدل التنفس ،هكذا فإن الغالف الجوي ،على مدى فترة طوٌلة من الزمن ،تم تحوٌله تدرٌجٌا ًا من غالف ٌحتوي
على نسبة كبٌرة جدا من ثانً أوكسٌد الكربون و تقرٌبا ًا بال أي أوكسجٌن ،إلى غالف ٌحتوي على نسبة قلٌلة
جداًا من ثانً أوكسٌد الكربون (  33من ألف من الواحد فً المبة فً المتوسط) ،و كمٌة د بؤس بها من
األوكسجٌن (تقرٌبا .)٪21
و كلما انخفضت نسبة ثانً أوكسٌد الكربون ،انخفضت درجة الحرارة أٌضا ًا .و تدرٌجٌا تم تكثٌف بخار الماء،
وبدأت الغٌوم الكثٌفة تتبدد .ثم فً مرحلة ما فً هذه العملٌة ،تم تحطٌم الغطاء المكون من السحابة ،و بالتالً
صارت الشمس ،والقمر ،والنجوم مربٌة من على سطح األرض .و هكذا فإن الشمس اآلن مربٌة ،وأصبح القمر،
والنجوم تضًء ،للتمٌٌز بوضوح بٌن اللٌل و النهار ،لتعطً الضوء على األرض ،للددلة على خلق هللا و
عناٌته اإللهٌة ،و عالمة لفترات من الزمن ،بما فً ذلك أٌام ،و مواسم و سنوات.
الحدث ( 9 #سفر التكوٌن  - )23-20 :1بداٌة خلق هللا المباشر لمختلف "أنواع" الحٌوانات المابٌة ومختلف
"أنواع" الطٌور.
ٌتم تصنٌف الحٌوانات المذكورة فً هذه اآلٌات وفقا للبٌبة التً تتحرك فٌها .و كانت البٌبة التً ٌتحرك فٌها
مختلف "أنواع" "الكابنات الحٌة" هى ،فً هذه الحالة الماء .و تشمل هذه الفبة أٌضا "وحوش البحر الكبٌر" ،و

ربما البرمابٌات ،وكذلك جمٌع أنواع األسماك و الالفقارٌات البحرٌة .و كانت البٌبة لمختلف "أنواع" الطٌور
وغٌرها من المخلوقات التً تطٌر ذات شقٌن :جلد السماء (أي فً الهواء فوق سطح األرض) ،و األرض
نفسها.
وباإلضافة إلى ذلك ،كما قٌل لنا أن هللا بارك الحٌوانات المابٌة والحٌوانات السماوٌة ببركة اإلثمار ،أي أنه
تتكاثر و تمأل بٌبات اٌكولوجٌة فً جمٌع أنحاء األرض ،سواء فً البحار وعلى األرض.
الحدث ( 10 #سفر التكوٌن  - )25-24 :1بداٌة خلق هللا المباشر لمختلف "أنواع" الحٌوانات البرٌة.
وذكر الثالث فبات األساسٌة من الحٌوانات البرٌة هنا" :البهابم"" ،الدبابات أي الزواحف "،و "وحوش األرض
التً تحٌا فً األرض"ٌ .ستند مبدأ التقسٌم فً هذا التصنٌف على طرٌقة الحركة .و هكذا ٌمكن اعتبار هذه
الفبات الثالث ،بما فً ذلك الحٌوانات التً تتحرك عن طرٌق المشً على األرض ،والحٌوانات التً تتحرك
بواسطة الزحف على األرض ،والحٌوانات التً تتحرك فً األرض نفسها (وٌفترض بذلك من خالل الحفر أو
ادختباء).
فً أي حالٌ ،بدو من الضروري تقسٌم هذه الفبات الثالث إلى مختلف "أنواع" كل فبة ،و قٌل لنا أن هللا خلق
"أنواع" الحٌوانات البرٌة هذه و أتى بها إلى حٌز الوجود.
الحدث ( 11 #سفر التكوٌن  – )8 :2خلق هللا المباشر لجنة عدن.
قد ٌكون هناك سإال ما إذا كان ٌنبغً أن ٌوضع هذا الحدث قبل خلق آدم ،أو بٌن خلق آدم وخلق حواءٌ .مكن،
بطبٌعة الحال ،أن ٌكون هناك شك فً أنه ٌجب أن ٌوضع قبل خلق حواء ،ألن هللا وضع آدم فً الجنة ( : 2
 )15و وضع علٌه سبات هناك ( )21 : 2من أجل خلق حواء.
و حٌث أن تم ذكر الذكر واإلنثى فى رواٌة خلق العالم العامة فً سفر التكوٌن  ،27 : 1سٌكون وضع خلق
الجنة قبل خلق آدم أو بعده ذو فرق ضبٌل .ومع ذلك ،أنا أفضل عرض خلق جنة عدن قبل خلق آدم ،بحٌث تم
- 8 :2
وضع الرجل الذي تم خلقه حدٌثا ًا فً عدن منذ بداٌة وجوده .وبالتالً أنا أفضل ترجمة سفر التكوٌن
"ووضع الرب جنة فً عدن شرقا ،و وضع هناك الرجل الذي كان قد خلقه".
أٌن تقع هذه الجنة الجمٌلة؟ حسناًا ،خالف حقٌقة أنها كانت فً مكان ما فً الشرق األوسط ،فإننا د نكاد نعرف
شٌبا عن موقعها الدقٌق .ربما مثل اسطورة القارة المفقودة اتالنتا ،تم تدمٌر تلك الجنة الجمٌلة ،محٌت أو أخفٌت
بالكامل من على وجه األرض .ربما عندما نكون فً المجد سنعرف موقعها ونهاٌتها .فً غضون ذلك ،علٌنا أن
د نركز بعٌون حزٌنة و بحنٌن على الفردوس المفقود ،بل لنتطلع إلى فردوس أو جنة أفضل ،التى أعدت لنا من
قبل المسٌح و إعدها للذٌن ٌحبونه.
الحدث ( 12 #سفر التكوٌن  31-26 :1و  – )7 :2خلق هللا من العدم لنفس اإلنسان ،و خلقه المباشر لجسد
الرجل.
ٌخبرنا الكتاب المقدس أن هللا خلق اإلنسان على صورته ومثاله .و تم ختم هذا الشبه على نفس اإلنسان .و ألن
هللا روح (أي شخص) ،لذلك اإلنسان هو روح (شخص) .و كما أن طبٌعة هللا لدٌها سمات الحكمة والقوة
والقداسة والعدالة والخٌر ،والحق ،بالتالً طبٌعة اإلنسان ،كما خلقه هللا على صورته ،كان لها سمات الحكمة
والقوة والقداسة والعدالة والخٌر والحق .ومع ذلك ،فً حٌن أن هللا ٌمتلك هذه الصفات بصورة دنهابٌة ،أبدٌة،

وغٌر قابلة للتغٌٌر ،فإن اإلنسان قبل السقوط ٌمتلكها بصورة محدودة ،زمنٌة ،و متغٌرة .وبالتالً هناك على حد
سواء شبه و تغاٌر فً خلق هللا لإلنسان على صورته :الشبه ،ألن هللا خلق اإلنسان على صورته .التغاٌر ،ألن
هللا خلق اإلنسان على صورته.
و كان خلق جسد اإلنسان ،كما هو مسجل فً سفر التكوٌن  ،7 :2خلقا ًا مباشراًا من قبل هللا ،وذلك باستخدام مادة
موجودة من قبل (فً هذا المثال" ،تراب األرض") ،و لكن لٌست سببٌة ثانوٌة .كانت المادة التً تم تشكٌل آدم
منها مادة غٌر حٌة قبل أن ٌضع هللا فٌها الحٌاة عند هذه المرحلة.
و فً عالقة مع هذا التؤكٌد ،تكون الترجمة فً إصدار (الملك جٌمس) مإسفة ،ألنها تحجب حقٌقة مهمة جداًا ،و
ٌ 7 :2جب أن تترجم،
أٌضا تجعل اآلٌة تقوم بتعلٌم شًء ما ببساطة لٌس هناك .و هكذا فإن سفر التكوٌن
ًا
ًا
"وجبل الرب اإلله آدم من تراب األرض ونفخ فً أنفه نسمة حٌاة ،و صار اإلنسان كابنا حٌا" (أو "خلٌقة
(نٌفٌش هاٌّه).
حٌة") .تقول اللغة العبرٌة ببساطة أن الرجل أصبح
و إذا نظرنا إلى الوراء فً سفر التكوٌن  ،21-20 :1نالحظ أن هللا خلق الحٌاة المابٌة .و هذه الحٌاة تسمى
.
 .فً سفر التكوٌن  ،25-24 :1خلق هللا الحٌاة األرضٌة .و تسمى أٌضا هذه
و بعد ذلك فً سفر التكوٌن  ،7 :2نتٌجة للنفخة اإللهٌة للحٌاة فً الجسم الذي خلقه هللا له ،أصبح آدم
 .الحقابق واضحة :لم ٌكن آدم خلٌقة حٌة قبل سفر التكوٌن 7 :2؛ و كانت الحٌوانات كابنات
حٌة قبل وقت من سفر التكوٌن 7 :2؛ لذا لم ٌكن من الممكن أن ٌكون آدم قد انحدر من الحٌوانات ،ألنه فً هذه
الحالة سٌكون آدم خلٌقة حٌة قبل أن ٌصبح مخلوق حً ،و هو أمر سخٌف بكل وضوح .وعالوة على ذلك،
حٌث أن سفر التكوٌن ٌ 7 :2تحدث عن خلق جسد آدم ،و عن جعل هذا الجسد خلٌقة حٌة ،فلم ٌنحدر د آدم ككل
ود جسد آدم من الحٌوانات.
الحدث ( 13 #سفر التكوٌن  27 : 1و  – )23-19 :2خلق هللا من العدم روح المرأة ،و خلقه المباشر لجسد
المرأة.
وٌنبغً التؤكٌد على أن هللا أٌضا خلق المرأة على صورته ومثاله .مرة أخرى ،هذا الشبه ،كما هو الحال عند
الرجلٌ ،شٌر إلى روح المرأة .كما كان بالنسبة لجسدها ،مع ذلك ،تم خلقها من لحم آدم و عظامه ،ولٌس من
تراب األرض .و مع ذلك ،حٌث أن لحم آدم و عظامه خلقت من التراب ،هكذا أٌضا (بشكل غٌر مباشر) كانت
حواء من التراب .ونتٌجة للسقوط ،كان مقدرا ،بعقوبة الموت ،أن ترجع مع آدم إلى التراب .وبالتالً اللعنة فً
سفر التكوٌن  03:19تقع على عاتق كل من آدم و حواء ،وعلى كل األجٌال اآلتٌة منهما.
الحدث ( 14 #سفر التكوٌن  - )3-1 :2توقف خلق هللا المباشر .و استمرار خلقه بالتوسط.
من خالل "وقف خلق هللا المباشر" المقصود هو ادنتهاء من نشاط هللا لخلق الكون والعناصر المكونة له إلى
حٌز الوجود .لٌس القصد من هذا التعبٌر إنكار واقع المعجزة ،أو إنكار الطابع المباشر و الفوري ألعمال هللا
الخالصٌة.
أنا د أعتقد أن عبارة "واستراح فً الٌوم السابع من جمٌع عمله الذي عمل كخالق" ،تعنً أن هللا كان متعبا ًا
بسبب كل ما خلق ،وبالتالً ٌحتاج للراحة حتى لٌوم واحد قبل تولى وظٌفة حفظ كل شًء قٌد التشغٌل .بدد من
ذلك ،أعتقد أن "استراح من العمل" تفهم بشكل أفضل على أنها توقف و وقف نشاط هللا كخالق من العدم و
بالمعنى المباشر .بالطبع ،واصل هللا الخلق بالتوسط ،و تواصل ،و ٌستمر حتى نهاٌة الزمان.

كان هذا اذن مسح للخطوط العرٌضة لما قد دعوته نظرٌة الخلق الموحد .كان هذا هو البدٌل الخلقً المقترح
للتطور ،سننظر لقٌمتها من خالل مزٌد من الدراسة والتفكٌر ،وكذلك من خالل تقٌٌم حكمكم.
أدعوأن روح الحق ٌفتح أعٌننا على أمرٌن :مجد هللا الذي ٌتم كشفه نهار بعد نهار و لٌل بعد لٌل فً جمٌع أنحاء
كونه المخلق و جماله ،وإلى ضرورة ربط حقٌقة ذلك الوحً بالحق الذي أعرب عن سروره أن ٌعطٌنا إٌاه فً
الكتاب المقدس .لٌمنحنا هللا فهم أفضل ،و كامل ،و أكثر كفاءة من هذا!
المحاضرة الثالثة
النظرية الخلقية الموحدة و "أيام" الخلقية
حاولنا فً المحاضرتٌن األولٌتٌن من هذه السلسلة أن نرسم ،فً خطوط عرٌضة" ،نظرٌة الخلقٌة ،البدٌل
المقترح للتطور" .فً البداٌة ،بعد أن قمنا بتعرٌف مصطلح "مذهب التطور" و "نظرٌة الخلقٌة" ،حاولنا إظهار
الحاجة لمثل هذا البدٌل .ثم انتقلنا بعد ذلك إلى تقدٌم وجهة نظرنا المقترحة ،و كان الجزء األول منها دراسة
متؤنٌة للمعانً األساسٌة الثالثة لمصطلح "الخلق" .و فً المحاضرة الثانٌة قدمنا الجزء الثانً من اقتراحنا ،الذي
اتخذ شكل مخطط-ملخص ألحداث الخلق فً سفر التكوٌن  .2-1و أطلقنا على التولٌفة الناتجة بنظرٌة الخلقٌة
الموحدة.
و نؤتً اآلن لمسؤلة التسلسل الزمنً للفصلٌن األولٌٌن من سفر التكوٌن .فً الواقع ،هناك نوعان من األسبلة
الهامة التً تتصل بالتسلسل الزمنً ألحداث هذه الفصولٌ .تعلق السإال األول بالمعنى الزمنً لمصطلح
"الٌوم" .و ٌتعلق السإال الثانً بالعالقات بٌن أحداث "األٌام" السبعة و عالقات "األٌام" السبعة نفسها بالسجالت
الجٌولوجٌة و البلٌونتولوجٌة .دعونا نجٌب بؤنفسنا على هذٌن السإالٌن.
ما هو المعنى الزمنً لمصطلح "الٌوم" فً سجل سفر التكوٌن "ألٌام" الخلٌقة السبعة؟ و ٌضع هذا أمامنا مهمة
.
تحدٌد المعنى الكتابً ،وفقا للعرف و ادستخدام ،للكلمة العبرٌة ٌوم
ٌوم بالطرق التالٌة 1167 :مرة تمت
تترجم النسخة المعترف بها أو نسخة الملك جٌمس ،الكلمة العبرٌة
ترجمتها على أنها "نهار" 63 ،مرة ترجمتها "وقت" 30 ،مرة ترجمتها "الٌوم" (فً هذه الحادت استخدمت
العبرٌة أداة التعرٌف)؛  29مرة ترجمتها "ٌومٌا" (فً هذه الحادت ترتبط كلمة ٌوم العبرٌة مع مختلف حروف
الجر و الصفات) و  18مرة ترجمتها "إلى األبد"!
و ٌبدو تماما و بشكل واضح أن مترجمً الملك جٌمس نظروا إلى كلمة
واسعة نسبٌا ًا من المعانً!

ٌوم العبرٌة على أنها تضم مجموعة

بعد فحص عدد كبٌر من ادستخدامات فً سٌاقاتها ،تقلصت إحتمادت معنى الكلمة العبرٌة ٌوم فً اربع معان:
( )1الفترة التً ٌوجد فٌها الضوء على جزء معٌن من سطح األرض ،بالنسبة لموقع معٌن على األرض .أو
مجرد فترة النور .و هكذا فً سفر التكوٌن  5 :1نقرأ "و دعا هللا النور نهاراًا" .و فً سفر التكوٌن  16 : 1نقرأ
أن هللا جعل "النور األكبر لحكم النهار".

( )2الفترة التً تقوم فٌها األرض بدورة كاملة حول محورها ،أي ٌوم مدته  24ساعة .نجد مثٌل لهذا ادستخدام
َ
 جمعَّام ٌامٌم بالعبرٌة (
فً سفر الخروج  .10-8 :20هناك نقرأ" :ا ُ ْذ ُكرْ ٌَ ْو َم ال َّس ْب ِ
ت لِ ُت َق ِّد َس ُه  ،سِ َّت َة أٌ ٍة
ٌِع َع َمل َِكَ ،وأَمَّا ْال ٌَ ْو ُم السَّاب ُع َففٌِ ِه َسب ٌت
له َك".
ٌوم) َتعْ َم ُل َو َتصْ َن ُع َجم َ
ْت لِلرَّ بِّ إِ ِ
( )3فترة محددة نسبٌا ًا (أي فترة لها بداٌة و نهاٌة محددة تحدٌداًا جٌداًا إلى حد ما) تقع خاللها بعض األحداث أو
سلسلة من األحداث .قد تكون هذه الفترة قصٌرة أو طوٌلة .فً سفر التكوٌن  1 :41نقرأَ " :و َحدَ َ
ث فً نهاٌة
أثنٌن ٌامٌم (جمع ٌوم) م َِن َّ
ان أَنَّ فِرْ َع ْو َن َرأَى ح ُْلمًاا" .و تمت ترجمة هذا "سنتٌن" فً النسخة المعتمدة،
الز َم ِ
وأعتقد أن الترجمة صحٌحة .و إذا كان األمر كذلكٌ ،جب اذن أن نعلم أن ذلك النص الكتابً ٌتحدث عن سنتٌن
كاملتٌن كان خاللها ٌوسف فً السجن ،و مع ذلك ٌستخدم صٌغة الجمع لكلمة ٌوم .و فً سفر الخروج : 13
 10أمر موسى بنً إسرابٌل " َف َتحْ َف ُ
ٌض َة فًِ َو ْق ِت َها ِمنْ ٌامٌم إِ َلى ٌامٌم (من سنة إلى سنة)  .".و فً
ظ ه ِذ ِه ْال َف ِر َ
األمثال  13 : 25نقرأ عبارة " َك َبرْ ِد َّ
س" .تعنً
صادِ ،الرَّ سُو ُل األَمٌِنُ لِمُرْ سِ لٌِهِ ،ألَ َّن ُه ٌَ ُر ُّد َن ْف َ
الث ْل ِج فًِ ٌَ ْو ِم ْال َح َ
كلمة ٌوم هنا وقت الحصاد ،اي موسم الحصاد.
ًا
( )4ادحتمال الرابع للمعنى هو فترة غٌر محددة نسبٌا (أي فترة من دون حدود واضحة المعالم) خاللها تقع
بعض األحداث أو سلسلة من األحداث .و ٌمكن أن تكون هذه فترة غٌر محددة قصٌرة أو فترة غٌر محددة
حًا
هلل
ا
ب
طوٌلة .فً سفر التكوٌن  3 :35وقال ٌعقوب ألهل بٌتهَ " ،و ْل َنقُ ْم َو َنصْ َع ْد إِ َلى َب ٌْ ِ
اك َم ْذ َ
ت إٌِ َلَ ،فؤَصْ َن َع ُه َن َ
ِ
ان َمعًِ فًِ َّ
ٌق الَّذِي َذ َهب ُ
ْت فٌِ ِه ".فً هذا ادستخدام تعنً كلمة ٌوم
اب لًِ فًِ ٌَ ْو ِم ضِ ٌ َقتًَِ ،و َك َ
الَّذِي اسْ َت َج َ
الط ِر ِ
ببساطة وقت أو زمان .فً سفر التكوٌن  3 :40نقرأ ما فعله فرعون لربٌس سقاته و لربٌس خبازٌه" :و
وضعهما فً السجن ".فً اآلٌة  4قٌل لنا" ،واستمروا ٌوم فً السجن" .و تعنً كلمة ٌوم هنا ببساطة فترة من
الزمن ،موسم من الزمن غٌر محدد المدة .فً األمثال  25: 31نقرأ عن امرأة فاضلة أن "اَ ْلع ُِّز َو ْال َب َها ُء لِ َبا ُس َها،
ك َع َلى َّ
الز َم ِن (ٌوم) اآلتًِ" .هنا الكل ألجل غٌر مسمى ،دون حدود للوقت .تعنً كلمة ٌوم ببساطة الزمن
َو َتضْ َح ُ
أو الوقت.
لكننا نواجه اآلن السإال :أي من هذه ادحتمادت األربعة هو المعنى المقصود فً سفر التكوٌن 2-1؟ بؤي معنى
ٌجب علٌنا فهم سبعة أٌام الخلٌقة؟ هل هى فترات النور أي النهار ،أم فترات ذات  24ساعة ،أم فترات محددة
نسبٌاًا ،أم فترات غٌر محددة نسبٌا ًا من الزمن؟
هناك على األقل خمسة اعتبارات هامة ٌجب أخذها فً اإلعتبار و التً تخص مسؤلة كٌف لنا أن نفهم القٌمة
الزمنٌة لسبعة اٌام الخلق:
ًا
ًا
( )1فصل النور عن الظالم ،و دعوة النور "نهارا" و الظالم "لٌال".
( )2نمط المساء-الصباح ("و كان مساء و كان صباح") الذي ٌرتبط مع كلمة ٌوم فً .6-1
( )3تعٌٌن الشمس لحكم "النهار" والقمر والنجوم لحكم "اللٌل".
( )4الفترة الزمنٌة التً ٌشغلها كل ٌوم .هذا ٌمكن أن ٌكون:
(أ) الفترة التً تكلم هللا فٌها بؤمره الخالق
(ب) الفترة التً كان ٌُمارس فٌها نشاط هللا الخالق
(ج) الفترة التً بدأ فٌها لتحقٌق إنجاز أمر هللا الخالق
(د) الفترة التً تم فٌها ادنتهاء من جانب معٌن من عمل هللا فً الخلق
(ه) الفترة التً تكلم هللا فٌها بؤمره الخالق  ،و رأه قد تمم تماما ًا.
( )5مسؤلة الوقت المستغرق فً تنفٌذ أوامر هللا الخالقة .كٌف ٌمكن لنا تفسٌر سجل الكتاب المقدس؟ هل تمت
أوامر هللا الخالقة فً لحظة ،أم فً فترة اثنً عشر ساعة ،أم فً فترة أربع وعشرٌن ساعة ،أم فً فترة قصٌرة
نسبٌا ًا من الزمن ،أم خالل فترة معتدلة الطول من الزمن ،أم فً فترة شاسعة من الزمن؟ هل ٌمكن أن بعض هذه
األوامر قد تحققت فً حدث لحظً ،وغٌرها من خالل عملٌة طوٌلة؟ دحظ :د شك هنا ما إذا كان هللا ٌقدر أن
ٌخلق كل شًء على الفور ،إذا اختار ذلك .والسإال هنا هو ببساطة ،كٌف خلق كل شًء؟

مع وضع هذه ادعتبارات الخمسة قٌد ادعتبار ،ومحاولة استخدام البٌانات الكتابٌة ،أود أن أقترح معنى زمنً-
الجانب لألٌام السبعة فً سفر التكوٌن  .2-1هذا ادقتراح من جزأٌن:
أود ،بالنسبة للفترة الزمنٌة المشار إلٌها من قبل كل ٌوم ،أقترح معنى "الفترة التً بدأ فٌها أمر هللا الخالق
لتحقٌق اإلنجاز" .وهكذا ستكون السبعة أٌام سبع فترات من الزمن ،أول ستة منها ستكون فترات خلقٌة (أي
الفترات التً ٌتحقق فٌها بعض جوانب نشاط هللا الخالق) .وعالوة على ذلك ،سٌتم النظر إلى هذه الفترات خلقٌة
الجانب من قبل ثالث مراحل متمٌزة :مرحلة البداٌة ،و مرحلة التحقٌق األساسً ،و مرحلة اإلنجاز.
و سنعرف بداٌة المرحلة األولى من كل فترة خلقٌة الجانب عن طرٌق أمر هللا الخالق" ،لٌكن  "!...و تم تسجٌل
هذه األوامر فً سفر التكوٌن .26 : 1 ،24 : 1 ،20: 1 ،15-14 :1 ،11 : 1 ،9 :1 ،6 :1 ،3 :1
و سنمٌز مرحلة التحقٌق ادساسً ،و التً فٌها ٌتم بداٌة تحقٌق أمر هللا الخالق ،باعتراف هللا أن عمل ٌدٌه كان
حسنا ًا .و تم تسجٌل هذه التقٌٌمات لقٌمة عمل ٌدي هللا نحو إنجاز خطته األبدٌة و قصده اإللهً فً سفر التكوٌن
 25 :1 ،21 : 1 ،18 :1 ،12 : 1 ،10 : 1 ،4 :1و  .31 :1أقترح أن الستة اٌام ادولى تتزامن مع الستة
مراحل للتحقٌق األساسً فً ستة فترات خلقٌة متمٌزة .و لم ٌتم وضع عالمة لتمٌٌز مراحل اإلنجاز النهابً
لفترات الخلق عموما ،فً الكتاب المقدس ،من خالل تدوٌن خاص .والسبب فً ذلك سٌصبح واضحا ًا فً الحقابق
التً سنتناولها اآلن.
لتلخٌص اقتراحً ،اذن ،أقترح أن األٌام الستة األولى تقع فً غضون ستة فترات خلقٌة ذات طول غٌر محدد،
وأنها تتزامن ،لٌست مع مرحلة البداٌة أو مرحلة اإلنجاز النهابً ،و لكن مع مرحلة التحقٌق األساسً فً كل
فترة خلقٌة.
ثانٌا ،فٌما ٌتعلق بمدة كل ٌوم ،أقترح أن عامل فصل النور عن الظالم ،و عامل تعاقب اللٌل والنهار ،و عامل
نمط المساء الصباح تتضافر جمٌعها لتشٌر إلى الٌوم الحرفً ،أي الفترة التً تقوم فٌها األرض بدورة كاملة
واحدة حول محورها.
و بالجمع بٌن شطري هذا ادقتراح بشؤن ٌوم سفر التكوٌن  ،2-1نحدد حتى اآلن الٌوم كٌوم حرفً الذي ٌمٌز
مرحلة التحقٌق ادساسً فً كل فترة من الفترات الستة الخلقٌة ذات الطول غٌر المحدد .فً هذا المخططٌ ،تم
فصل بٌن أٌام الخلٌقة هذه بفترات غٌر محددة ،شاسعة فً بعض األحٌان ،من الزمن.
لقد تناولنا حتى اآلن السإال األول المتعلق بالتسلسل الزمنً لألحداث فً هذه الفصول ،وهى :مسؤلة المعنى
الزمنً لمصطلح "ٌوم" .و ٌجب علٌنا اآلن النظر فً السإال الثانً ،الذي ٌتعلق بالعالقات الزمنٌة ألحداث
األٌام السبعة فً سٌاق السجالت الجٌولوجٌة و البلٌونتولوجٌة.
ٌقسم المقٌاس الزمنً المعٌاري الجٌولوجً النسبً ،كل الزمن الجٌولوجً إلى خمسة دهور .و ٌطلق علٌها دهر
األرشٌوزٌك (بمعنى "بداٌة الحٌاة") ،و دهر البروترزوٌك (بمعنى "الحٌاة األولٌة") ،و دهر البالٌوزوٌك (بمعنى
"الحٌاة القدٌمة") ،و دهر المٌزوزوٌك (بمعنى "الحٌاة المتوسطة") ،و دهر الكٌنوزوٌك (بمعنى "الحٌاة
الحدٌثة") .و تنقسم هذه الدهور الخمسة إلى فترات ،وتنقسم هذه الفترات الى مزٌد من الحقب و العصور .وكثٌرا
ما ٌتم جمع األرشٌوزٌك و البروترزوٌك معا تحت اسم "فترة ما قبل الكمبري" (العصر الكمبري وهً الفترة
األولى من حقب دهر البالٌوزوٌك).
و لقد قام الجٌولوجٌون ،وذلك باستخدام التقنٌات المشعة ،باحتساب عمر األرض لٌكون  4.55بلٌون سنة .و
ٌمثل الزمن ما قبل الكمبري تقرٌبا  ٪87من هذا الرقم ،أي  3.95بلٌون سنة .هكذا تكون بداٌة دهر البالٌوزوٌك
(والذي هو نفس بداٌة العصر الكمبري) قبل  600ملٌون سنة .وٌرجع تارٌخ بداٌة دهر المٌزوزوٌك إلى قبل
 225ملٌون سنة .وٌرجع تارٌخ بداٌة دهر الكٌنوزوٌك أي الحٌاة الحدٌثة إلى قبل  70ملٌون سنة.
و تعنً كلمة "البالٌنتولوجً" دراسة الكابنات القدٌمة (الحفرٌات) .و ٌعتبر سجل الحفرٌات رابع و منٌر على حد
سواء .و هو مكون من بالٌٌن وبالٌٌن من الحفرٌات التً تم العثور علٌها عملٌا فً كل ركن من أركان األرض.
و تم العثور على هذه األدلة عن الكابنات الحٌة السابقة فً طبقات مختلفة من العمود الجٌولوجً ،و هى تحكً
قصة مهمة جدا و هً ذات صلة مباشرة بفهمنا لعمل هللا فً الخلق.

فً عصور ما قبل الكمبري بحسب العمود الجٌولوجً ،هناك عدد قلٌل جدا من الحفرٌات ،و هذه هً النماذج
الحٌة البسٌطة نسبٌا ًا .بعض الطحالب ،و بعض أنواع البكتٌرٌا ،و بعض مسارات الدود  -وهذه هً األدلة
الوحٌدة عن الكابنات الحٌة قبل العصر الكمبري .ومع ذلك ،فً العصر الكمبري من دهر البالٌوزوٌك أو الحٌاة
القدٌمةٌ ،نكشف انفجار سكانً حقٌقً أمام أعٌن عالم الحفرٌات! تقرٌبا تظهر كل شعبة من الشعب الربٌسٌة
للحٌوان فً العصر الكمبري! فالطحالب ،مفصلٌات األرجل ،ذوات القوابم الذراعٌة ،الحبلٌات ،اإلسفنجٌات،
الجوفمعوٌات ،الدٌدان الحلقٌة أو العلقٌات ،الرخوٌات ،شوكٌات الجلد ،و األولٌات  -تظهر كافتها فً السجل
األحفوري فجؤة!
فً فترة األوردفٌشً من حقبة الحٌاة القدٌمة ،تظهر المرجانٌات و الفقرٌات األولى ،و كانت األخٌرة هذه فً
شكل أسماك عدٌمة الفك.
فً الفترة السٌلورٌة من حقبة الحٌاة القدٌمة ،ظهرت أبسط النباتات الوعابٌة ،و أقدم النباتات البرٌة المعروفة ،و
أول الحٌوانات البرٌة (العقارب).
فً العصر الدٌفونً تظهر الفطرٌات و تظهر أول النباتات الحاملة للبذور المعروفة (السرخسٌات) ،و أول
األسماك العظمٌة ،و البرمابٌات.
فً الفترة المٌسٌسبٌة ،تظهر أول النباتات الطحلبٌة.
فً الفترة البنسلفانٌة ،تظهر أول الصنوبرٌات و الحشرات البدابٌة ،و الزواحف البدابٌة.
فً فترة العصر البرمً من حقبة الحٌاة القدٌمة ،تظهر الحشرات الحدٌثة.
فً فترة العصر الترٌاسً من الدهر الوسٌط ،تظهر أول الدٌناصورات.
فً العصر الجوراسً من الدهر الوسٌط ،تظهر أول النباتات الزهرٌة ،الدٌناصورات العمالقة ،و أول الطٌور،
و أول الثدٌٌات.
فً العصر الطباشٌري من الدهر الوسٌط ،تظهر آخر الدٌناصورات و أول الطٌور الحدٌثة.
فً الحقبة الثالثة من حقبة الحٌاة الحدٌثةٌ ،ظهر عدد كبٌر من الثدٌٌات الجدٌدة ،جنبا إلى جنب مع الربٌسٌات ،و
التً تشمل اللٌمور ،قردة الترسٌر ،و السعادٌن ،و القرود.
فً الفترة الرباعٌة من حقبة الحٌاة الحدٌثة ،ظهرت معظم الفصابل الحدٌثة ،و األجناس و األنواع من النباتات
والحٌوانات ،جنبا إلى جنب مع البشر.
هذا ،إذن ،فً لمحة موجزة جداًا ،ما قٌل لنا من قبل سجل الصخور.
و اآلن نؤتً إلى السإال الحاسم .هل ٌمكن تولٌف و ربط السجل الكتابً و سجل الصخور؟ قد قام عدد من
البشر ،بما فً ذلك رجال الدٌن و العلماء ،بالمحاولة و لكن لم تكلل بالنجاح .ربما لم تكن لدٌهم الرغبة أو الكفاءة
أو الصبر الكافً لفحص البٌانات بعناٌة ،فً كل مجال أخر ،أو ربما لم ٌتناولوا كل بٌانات أخرى فً كلٌتها .و
لكن إذا كنا نعتقد أن الحق واحد ،و أن وحً هللا فً الطبٌعة و وحٌه فً الكتاب المقدس صحٌح ،اذن ٌجب علٌنا
أن نستنتج أن مثل هذا التولٌف ٌمكن و ٌجب أن ٌتم!
 ،2-1و سجالت
لذلك ،ولتحقٌق هذه الغاٌة ،أود تقدٌم تولٌفة مقترحة ألٌام الخلق و أحداثه فً سفر التكوٌن
الجٌولوجٌا و علم الحفرٌات .و ٌعتبر هٌكل المفاهٌم الذي أقترحه عبارة عن سلسلة من الفترات الخلقٌة الجانب،
و بعضها تتداخل جزبٌا ًا فً الزمن ،و ٌتم تمٌٌز كل منها بمرحلة بداٌة ،و مرحلة تحقٌق أساسٌة ،و مرحلة إنجاز
نهابٌة .و فً كل من هذه الفترات الخلقٌة (ما عدا األولى) ،و تقع مرحلة التحقٌق ادساسٌة فً ٌوم بالمعنى
الحرفً ،والذي تم ترقٌمه .فً التكوٌن الكلًٌ ،تم ترتٌب سبعة أٌام سفر التكوٌن  2-1فً ترتٌب ،3 ،2 ،1
( 7 ،6 ،5 ،4انظر مخطط ألحدى التراكٌب الممكنة لهٌكلة أٌام الخلق و أحداث الخلٌه فً سفر التكوٌن ).2-1
و هكذاٌ ،كون ترتٌب األربعة عشر حدثا ًا الخلقٌة ،التً ذكرناها فً المحاضرة الثانٌة ،على النحو التالً .الخلق
من العم للمادة األولٌة ( ،)1و الخلق بالتوسط لنظام الكون ( ،)2و الخلق بالتوسط لمجرتنا درب التبانة ( ،)3تقع

 )4فً الفترة الخلقٌة
جمٌعها فً الفترة الخلقٌة ما قبل الٌوم األول .و ٌقع الخلق بالتوسط لنظامنا الشمسً (
الثانٌة ،و التً تبلغ ذروتها فً الٌوم األول .و ٌندرج الخلق بالتوسط لغالفنا الجوي (  )5ضمن الفترة الخلقٌة
الثالثة ،و التً تبلغ ذروتها فً الٌوم الثانً .و ٌقع الخلق بالتوسط لألرض (  )6و الخلق المباشر للنباتات البرٌة
( )7فً الفترة الخلقٌة الرابعة ،و التً تصل إلى مرحلة التحقٌق األساسٌة الخاصة بها فً الٌوم الثالث ،و لكنها
تستمر حتى الٌوم السادس .و ٌقع الخلق بالتوسط لظهور األرض ،الشمس والقمر والنجوم (  )8فً الفترة الخلقٌة
الخامسة ،و التً تبلغ ذروتها فً الٌوم الرابع .و ٌقع الخلق المباشر للحٌوانات المابٌة و الطٌور (  )9فً الفترة
الخلقٌة السادسة ،و التً تبلغ مرحلة التحقٌق األساسٌة الخاصة بها ٌوم الخامس ،و لكنها تستمر حتى الٌوم
السادس .و ٌقع الخلق المباشر للحٌوانات البرٌة (  ،)10و الخلق المباشر لجنة عدن (  ،)11و الخلق من العدم
لنفس آدم وحواء ،جنبا إلى جنب مع الخلق المباشر لجسدٌهما (  12و  )13خالل الفترة الخلقٌة السابعة ،و التً
تبلغ ذروتها فً الٌوم السادس .ثم ٌبدأ الٌوم السابع بفترة التوقف عن الخلق من العدم و الخلق المباشر (.)14
ولكن كٌف ٌرتبط هذا الهٌكل النظري مع السجالت المشتركة من الفٌزٌاء الفلكٌة ،و الجٌولوجٌا ،و علم
المتحجرات؟ أودًا و قبل كل شًء ،على أساس الفٌزٌاء الفلكٌة ،نفترض وجود فترة زمنٌة ما قبل األرض و التً
تمتد إلى الخلق من العدم للمادة األولٌة .و تتوافق فترة ما قبل األرض هذه مع الفترة الخلقٌة األولى ما قبل الٌوم
األول .و سٌقع الٌوم األول اذن قرب بداٌة العصر ما قبل الكمبري ،و الٌوم الثانً حتى أوابل العصر ما قبل
الكمبري .و ٌقع الٌوم الثالث فً العصر ما قبل الكمبري فً وقت دحق ،و ٌكون الٌوم الرابع قرب نهاٌة العصر
ما قبل الكمبري .و من ثم تبدأ الفترة الخلقٌة السادسة مع السجل البلٌونتولوجى فً العصر الكمبري ،و هكذا
ٌرتبط الٌوم الخامس مع العصر الجوراسً من حقبة الدهر الوسٌط(المٌزوزوٌك) .و تبدأ الفترة الخلقٌة السابعة
فً الفترة السٌلورٌة من حقب الحٌاة القدٌمة (البالٌوزوٌك) ،و ٌقع الٌوم السادس فً الفترة الرباعٌة من حقبة
الحٌاة الحدٌثة (الكٌنوزوٌك) .و من ثم ٌبدأ الٌوم السابع بعد ظهور البشر على األرض ،خالل العصر الجلٌدي
من الفترة الرباعٌة .د شك ،أنه ٌمكن إدراك هذا الهٌكل النظري بسهولة إذا نظرنا للشكل :رسم تخطٌطً ألٌام
الخلق و أحداث الخلق فً سفر التكوٌن  1و  ،2و خصوصا ًا العالقة مع الجٌولوجٌا و علم المتحجرات.
رسم تخطيطي أليام الخلق و أحداث الخلق في سفر التكوين  1و 2

فً هذه المحاضرة الثالثة ،اذن ،حاولنا وضع سإالٌن مهمٌن و اإلجابة علٌهما .كان السإال األول ٌخص المعنى
الزمنً لمصطلح ٌوم العبري ،مع اإلشارة بوجه خاص إلى أٌام الخلق فً سفر التكوٌن .اقترحنا أٌام خلقٌة
حرفٌة ،ذات  24ساعة للٌوم ،مفصولة بفترات متفاوتة الطول ،و تمٌز مرحلة التحقٌق األساسٌة فً فترات
خلقٌة متداخلة (أي فترات زمنٌة أنجز فٌها هللا بعض جوانب نشاطه الخلقً).
وكان السإال الثانً الذي أثرناه ٌتعلق بعالقة أٌام الخلق وأحداثه فً سفر التكوٌن  2-1مع مجموع سجالت
الفٌزٌاء الفلكٌة ،والجٌولوجٌا ،وعلم المتحجرات .و اقترحنا عالقة و التً على الرغم من أنها د تجٌب على
جمٌع األسبلة التً قد تثار ،ولكنها مع ذلك تحاول أن ُتظهر أن السجل الكتابً و سجل الصخور لٌسا فً صراع،
فً أي نقطة أساسٌة ،بل هما فً اتفاق مع بعضها البعض بشكل مذهل.
بالطبعٌ ،جب أن نعترف أن هذا بالضبط ما كنا نتوقعه ،لٌس فقط ألننا قد قمنا بهذه التولٌفة ،ولكن فً المقام
األول ألننا مقتنعون بؤن إعالن هللا الموحى به عن نفسه فً الكتاب المقدس هو صحٌح ،وأن هذا الوحً فً
الكتاب المقدس د ٌمكن أن ٌتعارض مع إعالن هللا عن نفسه كخالق فً الطبٌعة! إنه هللا الواحد الذي كشف عن
نفسه كخالق فً الكتاب المقدس و فً خلٌقته!

ولكن اآلن تنشؤ مشكلة .هل تعنً هذه المناقشة أن تفسٌر معظم علماء الحفرٌات لسجل الصخور على أنه ٌثبت
التطور من مادة غٌر حٌة إلى مادة حٌة ،و من مادة حٌة لجمٌع أشكال الكابنات الحٌة على األرض الٌوم ،هو
التفسٌر الصحٌح؟ هنا من المهم أن نمٌز بٌن تفسٌر اتباع نظرٌة الخلقٌة للسجل ،و تفسٌر أنصار التطور لنفس
السجل .و ٌثٌر هذا التمٌٌز سإال بالضبط ما الذي خلقه هللا ،وهذا بدوره ٌجذب انتباهنا نحو الحاجة دكتشاف ماذ
ٌعنً الكتاب المقدس بكلمة "أنواع" التً ٌحكً لنا سفر التكوٌن أن هللا أوجدها .ومع ذلكٌ ،جب أن نحفظ هذا
الموضوع إلى المحاضرة القادمة.
نظرية الخلقية الموحدة
الجزء األول :ثالثة معاني لمصطلح "الخلق"
الخلق من العدم – إٌجاد إلى حٌز الوجود ذلك الذي لم ٌكن (سواء فً المضمون أو الشكل) موجوداًا مسبقا ًا.
الخلق المباشر  -إٌجاد إلى حٌز الوجود ذلك الذي لم ٌكن (فً شكله) موجوداًا مسبقاًا ،بتوظٌف مادة موجودة
سابقا ًا و لكن دون أسباب ثانوٌة.
الخلق بالتوسط  -إٌجاد إلى حٌز الوجود ذلك الذي كان (فً شكله) موجود مسبقاًا ،بتوظٌف مادة موجودة سابقا ًا و
أسباب ثانوٌة.
الجزء الثاني :هيكلة مقترحة ألحداث الخليقة في سفر التكوين 2-1
الفترة
الخلقٌة

ٌوم الخلق

أحداث الخلق

الشاهد الكتابي

األولً

قبل الٌوم
1

( )1الخلق من العدم للمادة و الطاقة األولٌة
( )2الخلق بالتوسط للكون
( )3الخلق بالتوسط لمجرة درب التبانة

1:1
1:1
1:1

الثانٌة

الٌوم 1

( )4الخلق بالتوسط لنظامن الشمسً (النور ،النهار و اللٌل)

5-2 : 1

الثالثة

الٌوم 2

الرابعة

الٌوم 3

( )5الخلق بالتوسط لمجال األرض الجوي ،و الفصل التالً للمٌاه فوق سطح األرض عن المٌاه التً
على سطح األرض
( )6الخلق بالتوسط للٌابسة بجعل سطح األرض ٌابسة و بحاراًا
( )7بداٌة الخلق المباشر للنباتات

8-6 : 1
10-9 : 1
13-11 : 1

الخامسة

الٌوم 4

( )8الخلق بالتوسط لمظهر الشمس و القمر و النجوم فً السماء كما نراها من األرض

19-14 : 1

السادسة

الٌوم 5

( )9بداٌة الخلق المباشر للحٌوانات المابٌة و الطٌور

23-20 : 1

السابعة

الٌوم 6

( )10بداٌة الخلق المباشر لحٌوانات الٌابسة
()11الخلق المباشر لجنة عدن
()12الخلق من العدم لنفس الرجل
و الخلق المباشر لجسد الرجل
( )13الخلق من العدم لنفس المرأة
و الخلق المباشر لجسد المرأة

25-24 : 1
8:2
27-26 : 1
7:2
27 : 1
23-19 : 2

الٌوم 7

()14توقف الخلق المباشر و استمرار الخلق بالتوسط حتى الوقت الحاضر

3-1 : 2

المقٌاس الزمنً النسبً الجٌولوجً المعٌاري

المقٌاس
الزمنً
(سنوات قبل
الوقت
الحاضر)

المراحل

 10آدف

العصور

العصر الرباعً

الحدٌثة
البلٌستوسٌن أو
العصر الحدٌث
األقرب

العصر الثالثً

البلٌوسٌن

ملٌونان
 12ملٌون

الكينوزويك

الفترات

سجل الحفرٌات – ظهور أشكال حٌاة جدٌدة

د توجد أشكال أساسٌة جدٌدة
أغلب الفصابل و األجناس و األنواع موجودة ،و اإلنسان األول
كل أنواع آكالت اللحوم ،أنواع عدٌدة من األحصنة و الحٌوانات آكالت
األوراق

 26ملٌون
المستودونات األولى ،حٌوانات الكسالن األرضٌة العمالقة ،الكالب
البدابٌة ،ادحصنة ،البقر الوحشً

 36ملٌون

المٌوسٌن

 54ملٌون

األولٌجوسٌن

أول آكالت اللحوم الحقٌقٌة ،أول السنورٌات (ذات األسنان السٌفٌة)،
أول القردة

األٌوسٌن

أول القوارض ،أول وحٌد القرن ،أول السعادٌن

البالٌوسٌن

أول ذوات الحافر ،أول الثدٌٌات آكالت اللحوم ،أول أشباه اللٌمورات

الطباشٌري

أخر الٌناصورات ،أخر الطٌور ذات األسنان ،بداٌة الطٌور الحدٌثة

الجوراسً

أول النباتات المزهرة ،الدٌناصورات العمالقة ،أول الطٌور ،أول
الثدٌٌات

 65ملٌون

المٌزوزوٌك

 135ملٌون
 180ملٌون
 225ملٌون

الثالثً
البالٌوزوٌك

 280ملٌون

أخر السرخسٌات ذات البذور ،أول الدٌناصورات

البرمً

أخر المفصلٌات ثالثٌة الفصوص ،أخر عرٌضات األجنحة (عقارب
البحر) ،أول الحشرات الحدٌثة

البنسلفانً

أول المخروطٌات ،أول الحشرات البدابٌة (بال أجنحة) ،أول الزواحف

 310ملٌون
 355ملٌون
أول النباتات الجنٌنٌة (النباتات الكبدٌة و الطحلبٌة)
 405ملٌون

المٌسٌسٌبً

 440ملٌون

الدٌفوشً

 500ملٌون

السٌلوري

 600ملٌون

األوردوفٌشً

أول الفطرٌات ،أول النباتات حاملة البذور ،أول البرمابٌات
أول نباتات الٌابسة ،أول حٌوانات الٌابسة
أول المرجانٌات ،أول الفقارٌات (األسماك الالفكٌة)
تقرٌبا ًا كل شعبة ربٌسٌة من الكابنات الحٌة
الكامبري
 3.4بلٌون
 4.55بلٌون

البرتٌروزوٌك

الدٌدان البحرٌة (المسارات و الجحور)

األركٌزوٌك

البكترٌا البحرٌة ،الطحالب البحرٌة (أقدم الصخور السطحٌة) (عمر
األرض)

المحاضرة الرابعة:
نظرية الخلقية الموحدة و "أنواع" الخلق
حاولنا فً المحاضرتٌن األولتٌن من هذه السلسلة ،تحدٌد مدى الحاجة لبدٌل خلقً متسق ،ثابت و متماسك
لمذهب التطور ،واقترحنا نظرٌة الخلق الموحدة على أنها هذا البدٌل .و فً المحاضرة الثالثة تعاملنا مع التسلسل
الزمنً ألٌام الخلق و أحداثه فً سفر التكوٌن  .2-1و اقترحنا هٌكل تصوري لعدة فترات خلقٌة متداخلة (أي
الفترات الزمنٌة التً تقام فٌها هللا ببعض جوانب نشاطه الخلقً) ،كل واحدة منها تمٌزت بمرحلة بداٌة ،مرحلة
تحقٌق أساسٌة ،و مرحلة اإلنجاز النهابً .و رتبنا ضمن هذه الفترات الخلقٌة أحداث الخلق فً سفر التكوٌن -1
 .2و حددنا ٌوم الخلق على انها أٌام حرفٌة لها  24ساعة ،و اقترحنا أن هذه األٌام مٌزت مرحلة التحقٌق
األساسٌة فً كل من هذه الفترات الخلقٌة (باستثناء أول فترة خلقٌة ،و التً وضعناها قبل الفترة الخلقٌة المحددة
بؤمر الخلق "لٌكن نور" ،و التً بلغت ذروتها فً الٌوم األول).
وبعد أن اقترحنا هذا الهٌكل النظري ألحداث و أٌام الخلق ،حاولنا ربط هذا الهٌكل مع سجالت الفٌزٌاء الفلكٌة،
والجٌولوجٌا ،وعلم الحفرٌات .و وجدنا أنها متناغمة بشكل جٌد .وهذا ،بدوره ،اقترح هذا السإال" :إذا كنا نربط
السجل الدٌنً الكتابً مع السجل العلمً ،ألسنا بذلك نقر موافقتنا على الترتٌب األساسً للمعطٌات الجٌولوجٌة و
البلٌونتولوجٌة كما قدمها رجال العلم فً هذه المجادت؟ و حٌث أن هذا الترتٌب ٌتم استخدامه من قبل علماء
الحفرٌات كدلٌل مهم جداًا لنظرٌة التطور ،فهل نحن بالتالً نتخلى عن نظرٌة الخلقٌة برمتها لصالح مذهب
التطور؟" و للرد على هذا السإال اقترحنا أن التمٌٌز ٌجب أن ٌتم بٌن تفسٌر نظرٌة الخلقٌة للسجل األحفوري و
تفسٌر أنصار التطور لنفس السجل .من وجهة نظر خلقٌة ،هذا أثار السإال من معنى الكتاب المقدس لكلمة
"أنواع" التً خلقها هللا .و سوف ننتقل اآلن لهذا السإال.
ٌتم استخدام الكلمة العبرٌة المترجمة "نوع" عشر مرات فً الفصل األول من سفر التكوٌن .و هى مستخدمة بما
مجموعه  31مرة فً العهد القدٌم العبري .و هذه الكلمة العبرٌة (
اآلن ٌجب علٌنا أن نطرح هذا السإال :ماذا تعنً كلمة مين؟

) تنطق بالحروف العربٌة مين .و لكن

أحد المبادئ األولى لعلم اللغة أو الصناعة المعجمٌة هو أنه ٌتم اكتشاف معنى الكلمة من خالل دراسة
مين فً
استخدامها فً السٌاق  .و فً هذا الصدد ،نحن محظوظون ،ألنه لدٌنا حادت كثٌرة دستخدام كلمة
الكتاب المقدس ،ونحن محظوظون بشكل مضاعف بحقٌقة أن  30مرة من  31تكرار لهذه الكلمة ،موجودة فً
كتابات مإلف واحد ،و هو موسى .و بالتالً لدٌنا اساس راسخ إلى حد ما نبنى علٌه فهمنا لمعنى هذه الكلمة
العبرٌة.
و عندما نؤتً لمسؤلة استخدام كلمة مين ،فً الحالٌ ،صدمنا أمر قد ٌإثر على معناها .فً كل مرة من الـ 31
استخدام لهاٌ ،سبق كلمة مين حرف جر ،و هو نفس حرف الجر فً كل حالة .حرف الجر ( ) هذا له المعانً
"لـ ،بحسب/كـ ،ألجل" .وٌبدو أن معنى "بحسب/كـ " ٌناسب بشكل أفضل ادستخدام فً مثل هذه الحادت.
و لألسف ،فً بعض األحٌان قد ُترجم حرف الجر هذا فً اإلنجلٌزٌة إلى حرف الجر الذي ٌعنً "بعد" ،وهذا
تسبب فً اعتقاد القراء بؤن هناك فكرة زمنٌة ،بعض من عنصر الوقت فً العبارة الكتابٌة .لٌس هناك فكرة فً
حرف الجر العبري ( ) عن شًء "ٌؤتً بعد" شًء آخر ،أو عن شًء ما "ٌتبع" آخرٌ .جب شطب هذه الفكرة

الزمنٌة من فهمنا ،إذا كنا نرغب فً تفسٌر هذه ادستخدامات بشكل صحٌح .معنى حرف الجر هذا ،فً جمٌع
استخداماته مع كلمة مين ،هو ببساطة "بحسب/كـ ".
دعونا نمضً قدماًا ،إذن ،لفحص تلك المقاطع الكتابٌة التً تستخدم كلمة مين .و مع ذلك ،لبال ندخل فً هذا
الفحص لجزء من كلمة هللا بإهمال ،دعونا نتوقف ونسؤل أنفسنا" ،ما هً طرٌقة الفحص التً ستستهل دراستنا
بشكل أفضل؟"
فً الدراسات ادستقرابٌة التً تتضمن عدد كبٌر من العناصرٌ ،كفً أحٌانا دراستها فً ترتٌب سردي بسٌط .و
فً أحٌان أخرى ،و خصوصا عندما تختلف العناصر التً ٌتعٌن دراستها فً درجة الصعوبة ،غالبا ًا ما ٌكون
أكثر كفاءة أن تبدأ بالمشاكل األقل صعوبة ،و من ثم ادنتقال لألصعب .و نحن سنعتمد النهج األخٌر فً هذه
الدراسة.
دعونا نبدأ فً سفر التكوٌن  .20-19 :6هنا نقرأ كلمات هللا لنوح:
ْن ِمنْ ُك ّل ُت ْد ِخ ُل إِ َلى ْالفُ ْلكِ دسْ ِت ْب َقا ِب َها َم َع َكَ .ت ُكونُ َذ َكرًا ا َوأ ُ ْن َثى٢ٓ .
َو ِمنْ ُك ِّل َحًٍّي ِمنْ ُك ِّل ذِي َج َسدٍةْ ،اث َنٌ ِ
َ
ْ
َ
َ
ُّ
ْن ِمنْ ُك ّل ُت ْد ِخ ُل
ُور َك َؤجْ َناسِ َهاَ ،وم َِن ْال َب َهاب ِِم َكؤجْ َناسِ َهاَ ،و ِمنْ ُك ِّل دَ بَّا َبا ِ
ت األرْ ِ
ض َكؤجْ َناسِ َها .اث َنٌ ِ
م َِن الطٌ ِ
ْك دسْ ِت ْب َقا ِب َها.
إِ َلٌ َ
و من المهم أن نالحظ أنه د ٌوجد عنصر زمنً هنا ،د تسلسل قبل-و-بعد فً هذا المقطع .تقول اآلٌة  20شٌبا
عن الطٌور و البهابم ،و دبابات األرض (الزحافات) التً تؤتً بعد غٌرها من الطٌور و البهابم .و اآلٌة  20د
تقول شٌبا عن مشابهة الحٌوانات آلبابها .أذكر هذه األمور فً هذه المرحلة ألن هاتٌن الفكرتٌن؛ أن ٌؤتً بعد و
المشابهة؛ هً أفكار فً معظم األحٌان مرتبطة بالترجمة "كؤجناسها".
مٌن ،مع حرف الجر ،مضللة للناطقٌن باللغة
و فً هذا الصدد ،أعتقد أن ترجمة نسخة الملك جٌمس لكلمة
ادنكلٌزٌة الٌوم .ما المقصود بعبارة "كؤجناسها" ،فً هذا السٌاق؟ ماذا ٌمكن أن تعنً لنوح أن ٌؤخذ "الطٌور
كؤجناسها" فً فلك معه؟ ماذا ٌمكن أن ٌعنً لنوح اتخاذ "البهابم كؤجناسها" فً فلك؟ ماذا فهم نوح بهذا األمر؟
هل أراد هللا لنوح أن ٌتؤكد من أنه ٌؤخذ فً الفلك فقط تلك الطٌور وتلك البهابم التً كانت انجبت على شبه
والدٌها؟ ٌقلل هذا التفسٌر الوصٌة البسٌطة لٌجعلها بال معنى!
و د بد لً من التحدث بصراحة عند هذه النقطةٌ .بدو أن هناك العدٌد من المفسرٌن و علماء الالهوت ٌإمنوا
إٌمانا راسخا أنه ما لم تتم ترجمة كلمة مٌن بحرف الجر فً كل حالة لعبارة "كؤجناسهاٌ "،تم فتح ثغرة ٌمكن أن
تفسر على أنها تقدم المساعدات أو الدعم لنظرٌة التطور .وٌجب عدم فتح مثل هذه الثغرة ،حتى على حساب
تفسٌر الكتاب المقدس بطرٌقة خاطبة أو غٌر صحٌحة أو د معنى لها!
ٌتم تدعٌم هذا اددعاء بحقٌقة أنه ،بترجمة كلمة مٌن و معها حرف الجر بشكل حصري (بإستثناء واحد) بعبارة
"كجنسهٌ ،"،صبح عشرٌن استخدام من الثالثٌن بال معنى لإلنجلٌزٌة المعاصرة ،و العشرة استخدامات المتبقٌة
كلها فً سفر التكوٌن  ،1حٌث نتعامل مع الخلق! و لكن ما ٌهم هو أن عشرٌن استخدام تصبح بال معنى .و ٌتم
الحفاظ على نظرٌة الخلقٌة ،و حرمان مذهب التطور من سالح مهم له! بذلك لٌس الجٌد ٌتحقق أكبر من الشر؟
لهذا ٌجب علٌنا أن نجٌب بكل جدٌة و قوة على ما تم تكلٌفنا به :لٌست المسٌحٌة بحاجة إلى محاودت  -ذات
قصد سلٌم ،و لكن مشكوك فٌها تفسٌرٌاًا ،غٌر سلٌمة تؤوٌلٌاًا ،و د ٌمكن الدفاع عنها دهوتٌاًا ،و تستحق الشجب
أخالقٌا ًا ،-من جانب بعض المسٌحٌٌن إلنقاذ اآلخرٌن (خاصة الشباب) من نظرٌة مدمرة للعقٌدة كالتطور .إن ما

تحتاجه المسٌحٌة فً هذه الساعة بشدة هو ترجمة مباشرة لكلمة هللا فً سالمتها! لٌسمح أولبك الذٌن ٌعتقدون
بإخالص فً صدق الكتاب المقدس أن ٌقدموه بصدق!
و لكن كٌف ،إذنٌ ،جب أن نترجم هذا المقطع فً سفر التكوٌن  6بطرٌقة ذات معنى ،مع الحفاظ فً نفس الوقت
على سالمته؟ فً الواقع ،فً الفهم الصحٌح لكلمة هللا الموحى بها ،هذٌن الغرضٌن د ٌتصارعا أبداًاٌ .مكن
للنصوص الكتابٌة أن ٌكون لها معنى فقط إذا تم الحفاظ على سالمتها .وإذا تم الحفاظ على سالمتها ،فإنها سوف
تكون ذات معنى.
فً هذا المقطع قال هللا لنوح أن "من الطٌور ،كؤجناسها ،كان من المقرر أن ٌؤخذ اثنٌن اثنٌن فً الفلك" .و
الطٌور كؤجناسها" تعنً ببساطة "مختلف أنواع الطٌور" التً كان على نوح أن ٌؤخذه معه فً الفلك .وتم تعزٌز
ْن ِمنْ ُك ّل" بالتؤكٌد د تعنً اثنٌن فقط
ْن ِمنْ ُك ّل ُت ْد ِخ ُل إِ َلٌ َ
ْك ".وعبارة " ْاث َنٌ ِ
صحة هذه الترجمة بهذا الشرطْ " ،اث َنٌ ِ
من الطٌور ،و اثنٌن من الماشٌة ،و اثنٌن من الحٌوانات الزاحفة على األرض لتدخل الفلك مع نوح .و لكن بددًا
من ذلك ،اثنٌن من كل نوع من الطٌور ،واثنٌن من كل نوع من البهابم ،واثنٌن من كل نوع من الدبابات التً
تدب على األرض كان من المقرر أن تإخذ إلى الفلك.
و تتلقى هذه الترجمة مزٌد من الدعم من سجل تحقٌق وصٌة هللا ،كما وجدت فً سفر التكوٌن
وٌنص هذا المقطع:
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و نحن هنا د نقرأ أن نوحا أحضر إلى الفلك تلك الحٌوانات كانت على مثال و شبه آبابها (الفكرة المرتبطة
بالتعبٌر "كجنسه") .نقرأ ببساطة أن نوح أحضر إلى الفلك عٌنتٌن من كل نوع من الحٌوانات الحٌة ،ولكل نوع
من البهابم ،ولكل نوع من الحٌوانات الزاحفة ،ولكل نوع من الطٌور .وهكذا فإن عبارة "كجنسها" ،كترجمة
دقٌقة لكلمة مٌن مع حرف الجر

لٌست فقط الترجمة السلٌمة ،لكنها أٌضا ًا ذات معنى و مغزى!

و انطالقا اآلن لالوٌٌن  ،11نكتشف أن كلمة مٌن مستخدمة خمس مرات فٌما ٌخص الحٌوانات التً د تإكل.
اآلٌة  14تنص على أن الحدأة ،وفقا لنوعها ،لٌست لألكل( .وبالمناسبة ،هذا لٌس موجه إلى تلك األنواع الشهٌرة
من األشجار آكلة الحشرات التً ابلت تشارلً براون ،بل هو فرض حظر على بنً إسرابٌل ضد أكل أنواع
مختلفة من الطٌور طوٌلة الذٌل ،ذات األجنحة الطوٌلة المدببة و التً تسمى الحدأة!) دحظ ما د تقوله هذه اآلٌة.
أنها د تقول الحدأة التً على شبه و مثال والدٌها لٌست لألكل .تقول ببساطة أن أنواع مختلفة من الطٌور
المعروفة باسم الحدأة لٌست لألكل!
و ٌنطبق الشًء نفسه فً سفر الالوٌٌن  19 ،16 ،15 : 11و  .29محرم على بنً إسرابٌل أكل األنواع
المختلفة من الغراب ،و األنواع المختلفة من الباز (الصقور) ،و األنواع المختلفة من اللقلق ،و األنواع المختلفة
من الضَّبُّ .
فً سفر الالوٌٌن  22 : 11نجد أن كلمة مٌن تستخدم أربع مرات مع الحٌوانات التً ٌمكن أن تإكلٌُ .سمح
لبنً إسرابٌل بؤكل أنواع مختلفة من الجراد ،وأنواع مختلفة من ال َّد َبا ،وأنواع مختلفة من ْال َحرْ جُوانُ وأنواع

مختلفة من ْال ُج ْن ُدبُ  .فً كل هذه الحادت ،بدد من ترجمة كلمة
جنسه "،علٌنا أن ترجمتها بعبارة "وفقا لنوعها".

مٌن بحرف الجر بعبارة "على مثال وشبه

فً العطاء الثانً للناموس ،كما هو مسجل فً سفر التثنٌة  ،14هناك أربع حادت من دستخدام كلمة مٌن .وهً
توجد فً اآلٌات  13و  14و  15و  ،18و كلها تخص الحٌوانات التً د ٌجب أن ٌؤكلها بنو إسرابٌل .فً اآلٌة
 13هم ممنوعٌن من أكل النسور وفقا ألنواعها .فً اآلٌة ٌ 14حظر علٌهم تناول الغراب وفقا ألنواعها .فً
اآلٌة ٌ 15إمرون بؤد ٌؤكلوا الصقور وفقا ألنواعها .وفً اآلٌة ٌ 18إمرون بؤد ٌؤكلوا اللقلق وفقا ألنواعها.
كل هذه ادستخدامات هً واضحة تماما ًا .هم ببساطة د ٌجب أن ٌؤكلوا أي نوع من النسور ،الغربان ،الصقور،
لفكرة أن الحٌوانات "على
أو اللقالق .لٌس هناك أدنى تلمٌح  ،فً تعبٌر كلمة مٌن المسبوق بحرف الجر
شبهها و مثالها" ،أي أن الحٌوانات التً تؤتً بحسب مثال و شبه آبابها .التوجه الكامل للتعبٌر هو اإلدراج،
ضمن فبة معٌنة من حٌوانات د تإكل ،و ذلك لجمٌع األنواع المختلفة من تلك الفبة .و بالتالً ،فإننا نقوم
بترجمة التعبٌر العبري "كجنسه" ،أو "كؤجناسها".
فً حزقٌال  10 : 47لدٌنا ادستخدام الوحٌد لكلمة مٌن خارج أسفار موسى الخمسة .وهذا أٌضا هو المثال
الوحٌد من أصل  31استخدام تتم ترجمة حرف الجر
النهر الكبٌر الذي ٌتدفق من تحت الهٌكل األلفً ،ما ٌلً:

"بحسب/كـ" فً النسخة المعتمدة .تذكر الفقرة ،عن

ٌِن َع َل ٌْ ِهِ .منْ َعٌ ِْن َج ْديٍة إِ َلى َعٌ ِْن عِ جْ الَ ٌِ َم ٌَ ُكونُ لِ َبسْ طِ ال ِّشبَاكِ َ ،و ٌَ ُكونُ َس َم ُك ُه ْم َع َلى َأ ْن َوا ِع ِه
َو ٌَ ُكونُ ال َّ
ون َواقِف َ
صٌَّا ُد َ
َك َسمَكِ ْال َبحْ ِر ْال َعظِ ٌِم َك ِثٌرًا ا ِج ًّادا.

تبدو هذه الفقرة أنها تتحدث عن العدٌد من أنواع مختلفة من األسماك التً ٌجب أن تعٌش فً النهر الكبٌر للهٌكل
األلفً ،و النسخة المصرحة تترجمها بالضبط بهذه الطرٌقة.
عشر
هذا ٌقودنا إلى ادستخدامات المتنازع علٌها فً سفر التكوٌن  .1تتكرر كلمة مٌن مع حرف الجر
مرات فً الفصل األول من سفر التكوٌن .ثالثة من هذه الحادت ترتبط مع الخلق المباشر للنباتات ،و ترتبط
واحدة مع الخلق المباشر للحٌوانات المابٌة ،و حالة واحدة مع الخلق المباشر للطٌور ،و الحادت الخمس المتبقٌة
تتعلق بالخلق المباشر للحٌوانات البرٌة.
نقطة واحدة ،و التً قد تبدو أمراًا بدٌهٌا ًا للوهلة األولى و لكن مع ذلك ٌجب أن نقدمها ،و هى أن هذه النباتات
والحٌوانات التً خلقها هللا لم تكن موجودة من قبل أن ٌخلقها هللا .هناك العدٌد من الذٌن ٌسارعون لتقدٌم
الموافقة على هذا ادقتراح ،ولكن ٌرفضون آثاره الواضحة .والمعنى الضمنً الواضح لهذا ادقتراح هو أنه ،فً
رواٌة نشؤة الخلق ،نحن د نتعامل مع تكاثر ،ولكن مع الخلق األصلً لجمٌع الكابنات الحٌة .د ٌتحدث سفر
التكوٌن  1عن نباتات تتكاثر لتنتج نباتات أخرى .كان ٌتحدث عن خلق هللا للنباتات .مرة أخرى ،د ٌتحدث سفر
التكوٌن  1عن حٌوانات تتكاثر لتنتج حٌوانات أخرى .كان ٌتحدث عن خلق هللا للحٌوانات .و مع وضع هذا
التوضٌح بحزم فً ادعتبار ،دعونا نتقدم لدراسة كلمة مٌن فً الفصل األول من سفر التكوٌن.
فً الترجمات التالٌة لقد ترجمت كلمة مٌن مع حرف الجر بنفس الطرٌقة كما هو الحال فً جمٌع الحادت التً
سبقت اإلشارة إلٌها .وقد فعلت ذلك لثالثة أسباب على األقل:

( )1لقد كشفت دراسة للحادت  21لكلمة مٌن خارج سفر التكوٌن  1حقٌقة ترجمة كلمة مٌن مع حرف الجر
بشكل موحد "كجنسها  /كؤجناسها".
( )2تقع عشرون من هذه الحادت الـ  21فً كتابات موسى ( 7فً سفر التكوٌن 9 ،فً سفر الالوٌٌن ،و  4فً
سفر التثنٌة)؛ كما كتب موسى أٌضا ًا سفر التكوٌن .1
( )3فً سفر التكوٌن  ،1نتعامل مع الخلق المباشر لجمٌع الكابنات الحٌة .أي الوجود األولً لها من خالل
أوامر هللا الخالقة .فً سفر التكوٌن  12-11 :1نقرأ:
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من الصعب فً اللغة اإلنجلٌزٌة صٌاغة كلمات هذه اآلٌات بمثل هذه الطرٌقة إلظهار اتصال كلمة
ٌسبقها .تربط اآلٌة  11كلمة مٌن مع "األشجار المثمرة" .و ٌمكن التعبٌر عن ذلك من خالل القراءة ،وقال هللا
"لتنبت األرض أنواع مختلفة من األشجار المثمرة التً تنتج الثمار التً بذارها فٌها ".وبالمثل ،اآلٌة  12تربط
كلمة مٌن مع "عشب" ومع "شجرة" .وٌمكن التعبٌر عن ذلك من خالل القراءة" ،واألرض تنتج أنواع مختلفة
من العشب التً تعطً البذور ،و أنواع مختلفة من األشجار المنتجة للثمار التً بذورها فٌها ".على الرغم من
أن هذا النمط من القراءة قد ٌبدو صعبا ًا بعض الشًء ،إد أنها الطرٌقة الوحٌدة إلظهار العالقة الصحٌحة للكلمات
المعنٌة.
فً سفر التكوٌن  21 : 1نقرأ:
ِظا َمَ ،و ُك َّل َذ َوا ِ َ
َ
ْ
ٌِن ْالع َ
اض ْ
اح
س ْالح ٌَّ ِة ال َّدبَّا َب ِة ْالتِى َف َ
َف َخ َل َق هللاُ ال َّت َنان َ
ت األ ْنفُ ِ
ت ِب َها ال ِم ٌَاهُ َكؤجْ َناسِ َهاَ ،و ُك َّل َطاب ٍةِر ذِي َج َن ٍة
َ
َكجِ ْنسِ ِهَ .و َرأَى هللاُ ذل َِك أ َّن ُه َح َسنٌت .
ببساطة ،نفهم هنا تصرٌحات لحقٌقة أن هللا خلق أنواع مختلفة من الحٌوانات المابٌة و أنواع مختلفة من الطٌور.
لٌس هناك فكر التكاثر هنا ،ألن الحٌوانات المابٌة و الطٌور لم تكن موجودة قبل هذا الخلق؛ هذا المقطع ٌتحدث
فقط عن الخلق األصلً ألنواع مختلفة.
فً سفر التكوٌن  24 : 1نقرأ:
ان َكذل َِك.
َو َقا َل هللاُ« :لِ ُت ْخ ِر ِج األَرْ ضُ َذ َوا ِ
ُوش أَرْ ٍة
ض َك َؤجْ َناسِ َها»َ .و َك َ
س َح ٌَّ ٍةة َكجِ ْنسِ َهاَ :ب َها ِب َمَ ،ودَ بَّا َباتٍةَ ،ووُ ح َ
ت أَ ْن ُف ٍة
ض َك َؤجْ َناسِ َهاَ .و َرأَى هللاُ ذل َِك أَ َّن ُه
ٌِع دَ بَّا َبا ِ
ض َك َؤجْ َناسِ َهاَ ،و ْال َب َها ِب َم َك َؤجْ َناسِ َهاَ ،و َجم َ
َ ٢٥ف َع ِم َل هللاُ وُ ح َ
ت األَرْ ِ
ُوش األَرْ ِ
َح َسنٌت .
د ٌوجد هنا على ادطالق أي فكر أن الحٌوانات البرٌة "تتكاثر كؤجناسها" .الفكر هو ببساطة ،أن هللا ٌدعو من
األرض كل أنواع متنوعة للكابنات الحٌة :البهابم ،و الزواحف ،و كل حٌوانات األرض .و هكذاٌ ،نبغً أن نفهم
اآلٌة  25على أنها تعنً أن هللا خلق بشكل مباشر أنواع مختلفة من فبات محددة من الحٌوانات البرٌة .ولٌس
هناك شًء أكثر من ذلك فً الجمع بٌن كلمة مٌن مع حرف الجر

!

ولكن اآلن ،بعد التحقق من استخدام الكتاب المقدس لكلمة مٌنٌ ،جب علٌنا أن نسؤل السإال التالً" :إلى أي
مستوى فً التصنٌف العلمً للنباتات والحٌوانات تتوافق كلمة مٌن؟ هل تعادل األنواع البٌولوجٌة؟ هل ٌمكن أن
تشٌر فً بعض األحٌان إلى جنس ،أو عابلة/فصٌلة ،أو رتبة ،أو طابفة ،أو شعبة؟"
و ٌكشف لنا تحلٌل لمستوى تصنٌف الكتاب المقدس "أنواع" حقٌقة ملحوظة إلى حد ما .تترافق كلمة مٌن مع
فبات من النباتات والحٌوانات والتً تتراوح من مستوى األنواع الفرعٌة إلى مستوى الشعبة ،و التً تشمل جمٌع
المستوٌات بٌنهما! من هذه المعلومات قد نتعلم حقٌقة مهمة جداًا :د تدل كلمة مٌن على مستوى معٌن واحد فً
التصنٌف العلمً (مثل األنواع ،على سبٌل المثال) .حقٌقة أخرى نتعلمها من هذه الدراسة هو أنه ،فً سفر
التكوٌن  ، 1حٌث نقرأ عن خلق هللا األصلً ،و فبات من النباتات والحٌوانات تتراوح من الفصابل إلى الشعبة،
وبالتالً د ٌجوز أن نقول أن الكتاب المقدس ٌقول أن هللا خلق جمٌع النباتات و الحٌوانات على مستوى األنواع
فً وقتنا الحاضر .فً حالة بعض الكابنات الحٌة ،لعل هللا قد خلق على مستوى الرتب فً وقتنا الحاضر ،فً
بعض الحادت على مستوى الفصابل الحالٌة ،فً بعض الحادت على مستوى األجناس الحالٌة ،وفً بعض
الحادت على مستوى األنواع الموجودة لدٌنا .ولعل سجل البلٌونتولوجى ٌمكن أن ٌساعد فً التعلم على أي
مستوى  /مستوٌات من التصنٌف الحالً خلق مختلف "أنواع" النباتات والحٌوانات.
تحليل للمستوى التصنيفي الفني لكلمة "أجناس" في الكتاب المقدس
النص الكتابي

طبيعة النوع

المستوى التصنيفي
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تكوٌن 11 : 1
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بعض الرتب من صنف

ذوات الفلقتٌن

تكوٌن 12 : 1

العشب

بعض الرتب من صنفٌن

ذوات الفلقتٌن أو ذوات الفلقة الواحدة

تكوٌن 21 : 1

الحٌوانات المابٌة

شعب عدٌدة

تكوٌن 21 : 1

الطٌور

طابفة

تكوٌن 24 : 1

الحٌوانات األرضٌة

شعب عدٌدة

تكوٌن 24 : 1

البهابم

فصٌلة/عابلة

تكوٌن 24 : 1

الحٌوانات الزاحفة

شعب عدٌدة

دوٌٌن 14 : 11

الحدأة

فصٌلة

الحدآت بٌضاء الذٌل

دوٌٌن 15 : 11

الغراب

جنس

الغرابٌات

دوٌٌن 16 : 11

الباز

فصٌلة

البازٌات الحقٌقٌة

دوٌٌن 19 : 11

اللقلق

فصٌلة

البلشونٌات

دوٌٌن 22 : 11

الجراد

فصٌلة

الجندبٌات

دوٌٌن 22 : 11

الدبا

أنواع (؟)

دوٌٌن 22 : 11

الحرجوان

رتبة

غمدٌات األجنحة (الخنافس)

دوٌٌن 22 : 11

الجندب

رُتٌبة أو فٌلق

الجرادٌات & الجندبٌات

تثنٌة 13 : 14

النسور

فصٌلة

نسور العالم الجدٌد

حزقٌال 10 : 47

السمك

صنف

السمكٌات

الطٌور
البقرٌات

حقٌقة أخرى نتعلمها من هذه الدراسة و هى أن الكتاب المقدس د ٌقول أن تطوٌر أنواع جدٌدة أمر مستحٌل .و
كحقٌقة واقعٌة ،إن هللا خلق أصالًا بعض الكابنات الحٌة على المستوى الحالً للفصٌلة (على سبٌل المثال) ،ثم

ومنذ ذلك الحٌن تم وضع جمٌع أفراد الفصٌلة ،وهو ما ٌعنً أن هناك أجناس جدٌدة فضال عن أنواع جدٌدة قد
وُ ضعت .ببساطة د ٌعلم الكتاب المقدس عقٌدة "ثبات األنواع" .و فً واقع األمر ،نمت هذه العقٌدة من سوء
الفهم لكلمة مٌن مع حرف الجر
العلمً "األنواع".

إلى جانب وجود تحدٌد خاطا لكلمة الكتاب المقدس مٌن على أنها المفهوم

و لكن ما هو أكثر من ذلك ،الكتاب المقدس د ٌقول حتى أن هللا خلق كل "األنواع" األصلٌة من النباتات و
الحٌوانات بمثل هذه الطرٌقة حتى أن د "أنواع" جدٌدة ٌمكن أن تتطور من "األنواع" األصلٌة .و أنا أدرك أنه
بقول هذا و أقوم بتدنٌس "البقرة المقدسة" للعدٌد الذٌن ٌعتقدون أن حدود التباٌن التً وضعتها عبارة "كؤجناسها"
هى الحصن األخٌر لنظرٌة الخلقٌة ضد األمواج الغامرة لمذهب التطور .ومع ذلك ،عدم اعتبار هذه الترجمة
"كؤجناسها" غٌر صحٌحة وفقا ًا للكتاب المقدسٌ ،جعلنً د أجدها صحٌحة دهوتٌا ًا! و بالتالً د أجدها دعما ًا
حاسما ًا لنظرٌة الخلقٌة ،و د حصنا ًا عظٌما ًا ضد مذهب التطور.
و لكن دعونا نتوقف لحظة و نفكر .هل هذا ٌعنً أن الباب مفتوح اآلن بشكل متسع لتفسٌر تطوري شامل
لسجل الصخور؟ فهل السبٌل اآلن واضح لتؤكٌد نظرٌة التطور لإلرتقاء من األمٌبا إلى اإلنسان؟ و بعد التخلً
عن عبارة "على مثاله و شبهه "،و التً كانت آخر دفاع متبقً ضد مذهب التطور ،فهل ٌجب أن نصبح اآلن
من أنصار التطور؟
و قبل أن نجٌب بتسرع (وبالتالً نتعرض لخطر أن نجعل من أنفسنا حمقى) ،دعونا نتؤمل ما ٌخبرنا به سجل
الصخور .وللحصول على ملخص (غٌر منحاز لصالح الخلقٌة) و مناسب لهذا السجل ،دعونا نالحظ قول "عمٌد
علماء الحفرٌات األمرٌكٌة" جورج جاٌلورد سمبسون ،فً كتابه أبرز مالمح التطور .كتب سٌمبسون ما ٌلً:
السجل الذي لدٌنا بالفعل هو جٌد بشكل مدهش .و ٌقدم لنا أمثلة تفصٌلٌة كثٌرة عن مجموعة كبٌرة و
متنوعة من الظواهر التطورٌة على مستوٌات أقل و مستوٌات متوسطة و بٌانات وفٌرة لحد ما و التً
ٌمكن استخدامها إما عن طرٌق ادستقراء ذو الشاهد أو على أساس أخذ العٌنات اإلحصابٌة لالستدددت
عن ظواهر على جمٌع المستوٌات حتى األعلى منها .من بٌن األمثلة الكثٌرة فٌها ،بال أدنى شك ،و هً
عن أنواع أو أجناس تتحول تدرٌجٌا ًا إلى آخر .و هذا التحول التدرٌجً هو أٌضا إلى حد ما هو مثال
جٌد فً األسر و أحٌانا الفصٌلة ،و كما تصنف المجموعات عادة  ....و على الرغم من هذه األمثلة،
معظم األنواع الجدٌدة ،و ادجناس ،و
فإنه د ٌزال صحٌحاًا ،كما ٌعرف كل علماء الحفرٌات ،أن
الفصابل تبدو فً السجل فجؤة و لم ٌتم الوصول إلٌها تدرٌجٌا ًا من قبل سالسل معروفة بتسلسل انتقالً
مستمر5.
و من المهم للغاٌة أن ندرك ما ٌقوله سٌمبسون .إن التحودت التدرٌجٌة تإدي إلى أنواع جدٌدة ،و أجناس جدٌدة،
و بعض األسر  /تحت العوابل الجدٌدة ،و عوابل جدٌدة من حٌن آلخر وفقا لسجالت الصخور .و مع ذلك ،فإن
معظم األنواع ،و األجناس ،و العوابل الجدٌدة تظهر فجؤة .أي أنه د ٌوجد سجل صخور لألجداد التً اتوا منها.
وعالوة على ذلك ،من الناحٌة العملٌة تظهر كافة الرتب ،و األصناف ،و الفصابل الجدٌدة فجؤة ،أي دون أجداد.
كٌف ٌتم التغلب على هذه العٌوب المنهجٌة ،و هذه ادنقطاعات ،و هذه الثغرات فً سجل الحفرٌات؟ ٌقول
سٌمبسون ،أن هذا ٌمكن أن ٌتم عن طرٌق ادستقراء و ادستددل مما نحن قادرون أن نراه على المستوٌات
الدنٌا إلى ما نحن لسنا قادرٌن على العثور علٌه فً مستوٌات أعلى .و القول بؤن مثل هذا التفسٌر للثغرات
مرض تماما هو التفوه بتصرٌح بغٌر الحقٌقة
المنهجٌة فً سجل الصخور ،وخاصة على المستوٌات العلٌا ،غٌر
ِ
بشكل جسٌم! ولكن كٌف اذنٌ ،مكن تفسٌر هذه الثغرات؟

أود أن أقترح أن سجل الصخور هو سجل طبٌعً لنشاط هللا الخلقً .و أود كذلك أقتر اح أن السبب فً أن معظم
األنواع ،األجناس ،و العوابل الجدٌدة ،وعملٌا ًا كل الرتب ،و األصناف و الفصابل الجدٌدة التً تظهر فجؤة فً
سجل الحفرٌات ،هذه المظاهر تمثل أعمال خلق منفصلة هلل فً إٌجاد "أنواع" جدٌدة من النباتات والحٌوانات.
وأود أن أقترح كذلك أن هذه اإلبداعات المتمٌزة من "أنواع" جدٌدة من النباتات والحٌوانات ٌتم تولٌفها مع
اإلطار الزمنً الذي تم تقدٌمه فً المحاضرة الثالثة من هذه السلسلة.
اقترحنا ،فً هذه المحاضرة ،إطار زمنً درتباط أحداث الخلق وأٌام الخلق فً سفر التكوٌن ٌ .2-1تؤلف هذا
اإلطار من سبع فترات خلقٌة ،وبعضها تتداخل فً الوقت المناسب ،وتمٌزت كل منها إلى مرحلة البداٌة ،و
مرحلة التحقٌق األساسٌة ،ومرحلة اإلنجاز النهابً .فً كل فترة من الفترات الخلقٌة من الثانٌة إلى السابعة،
تزامنت مرحلة التحقٌق األساسٌة مع الٌوم الحرفً المعٌن .وكانت هذه أٌام الخلق الستة فً سفر التكوٌن .1
و فً تولٌف مفهوم عملٌات خلقٌة متمٌزة من "أنواع" جدٌدة من النباتات والحٌوانات مع هذا اإلطار الزمنً،
وكذلك مع التارٌخ الجٌولوجً والبلٌونتولوجى ،أود أن أقترح ما ٌلً:
( )1أن ٌوضع الخلق المباشر لمختلف "أنواع" النباتات على فترات مختلفة فً الفترة الخلقٌة الرابعة ،ابتداء من
عصر ما قبل الكمبري األخٌر ،و تتواصل حتى الفترة الثالثة من عصر حقب الحٌاة الحدٌثة (الكٌنوزوٌك).
( )2أن ٌوضع الخلق المباشر لمختلف "أنواع" الحٌوانات المابٌة على فترات فً الفترة الخلقٌة السادسة ،ابتداء
من قرب أو فً بداٌة العصر الكمبري من حقب الحٌاة القدٌمة و تستمر خالل الفترة الثالثة من عصر حقب
الحٌاة الحدٌثة (الكٌنوزوٌك).
( )3أن ٌوضع الخلق المباشر لمختلف "أنواع" الطٌور على فترات فً الفترة الخلقٌة السادسة ،ابتداء من العصر
الجوراسً من الدهر الوسٌط ،وتتواصل حتى الفترة الثالثة من عصر حقب الحٌاة الحدٌثة (الكٌنوزوٌك).
( )4أن ٌوضع الخلق المباشر لمختلف "أنواع" الحٌوانات األرضٌة على فترات متفاوتة خالل الفترة الخلقٌة
السابعة ،التً تبدأ فً الفترة السٌلورٌة من حقب الحٌاة القدٌمة و تستمر خالل الفترة الثالثة من عصر حقب
الحٌاة الحدٌثة (الكٌنوزوٌك).
( )5أن ٌوضع الخلق من العدم لنفس اإلنسان و الخلق المباشر لجسم الرجل فً ختام الفترة الخلقٌة السابعة ،فً
مكان ما فً الفترة الرباعٌة من حقب الحٌاة الحدٌثة (الكٌنوزوٌك).
وهكذا ،من خالل الجمع بٌن البنٌة الفهمٌة لإلطار الزمنً المقترح الذي قدمناه ألحداث سفر التكوٌن  2-1مع
مفهوم الخلق فً فترات المختلفة لكل "أنواع" النباتات والحٌوانات ،واإلنسان فً العالم ،وصلنا إلى تولٌفة
للبٌانات الكتابٌة و العلمٌة ذات الصلة ،التً سمٌناها النظرٌة الموحدة للخلق .ولكن هذا لٌس استكمال مهمتنا .أنه
لٌس سوى البداٌة .و مع ذلك ،و كبداٌة ،لدٌنا "نظرٌة الخلقٌة ،البدٌل المقترح لمذهب التطور ".فلٌمنح هللا أن ٌتم
هذا العمل ،بنعمته ومجده!
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