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كلمة شكر من املؤلف 
 ،Answers in Genesis إن إمتـام هـذا الـعمل مـا كـان ممـكناً دون الـدعـم الـصادق مـن قـبل أُسـرتـي، وزمـالئـي فـي

وآخـريـن أيـضاً. وأود أن أخـصّ بـالـشكر كـني هـام، الـقسّ جـاي لـوكـاس، والـدكـتور كـينيث سـينتري ملـراجـعة املـسودات األولـية 

لهـذا الـعمل وتـقدمي عـدد كـبير مـن اإلقـتراحـات الـعملية والـعلمية. وأقـدم أيـضاً شـكراً إضـافـياً إلـى صـديـقي دان لـيثا الـذي 

خاض معي العديد من احلوارات التي ساعدت إمتام هذا العمل، باإلضافة إلى الرسومات التي قدَّمها في هذا الكتاب. 

وأود أن أذكـر بـشكل خـاص الـراحـل د. غـريـغ بـاهـنسن، الـذي ومـن خـالل احملـاضـرات الـتي ألـقاهـا كـان مـصدر إلـهامٍ لهـذا 

الـكتاب. كـان د.بـاهـنسن بـاحـثاً ممـيزاً ومسـيحياً مُخـلِصاً. وقـد كـان متـيزّه مـترافـقاً مـع الـتواضـع، ومـحبَّته هلل كـانـت ظـاهـرة فـي 

جـميع جـوانـب حـياتـه. إن غـريـغ كـان مـحاوراً مـتميّزا. كـما كـانـت الـتشابـيه واألمـثلة الـتي يـقدّمـها عـميقة ومـن السهـل 

تـذكُّـرهـا، وقـد اسـتعملت عـدداً مـنها فـي هـذا الـكتاب. ويـؤسـفني أنـني لـم ألـتقي أبـداً بـالـدكـتور بـاهـنسن بـشكل شـخصي.  

أُصلّي أن يكون هذا الكتاب مكُرِّماً له. 

جيسون اليل 
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مُقدِّمة 

إن عـنوان هـذا الـكتاب جـريء: الـدلـيل احلـاسـم للخـلق. لـكن هـل يـوجـد حـقاً شـيء كهـذا؟  يـتوفـر الـعديـد مـن الـكتب الـتي 

متـتلك حُـجَجَاً قـويّـةً تَـدعَـمُ اخلَـلْقَ الـتَوراتِـيَّ. إال أنـنا ال جنـد أن اجلـميع يـقتنعون بـتلك احلُـجَج. كـما أن الـتطوريّـون ميـتلكون 

ردودا عـلى تـلك احلُـجَج، بـنفس الـطريـقة الـتي ميـتلك فـيها اخلـلقيون ردوداً عـلى حُـجَج الـتطوريـني. لـكن هـل يـوجـد أي جـدل 

أو مرافعة قوية مبا فيه الكفاية إلى درجة أنها غير قابلة للدحض؟ هل يوجد دليل حاسم على اخللق؟ 

إن كـان مـا نـعنيه ”بـالـدلـيل احلـاسـم“ أنـه اجلَـدَل (احلُـجَّةَ) الـذي نـقدّمـه والـذي سـيقوم بـإقـناع اجلـميع، فـإن اإلجـابـة سـتكون ال. 

والســبب بســيط: إن اإلقــتناع هــو أمــر شــخصي. فــبعض الــناس اليــقتنعون حــتى مــع جــدال قــوي وبــراهــني مــتينة.  ولــكن 

لـألسـف جنـد أن الـعكس هـو مـا يـصحّ، فـالـكثير مـن الـناس يـقتنعون بجـدلٍ ضـعيفٍ مُـفتَقِدٍ لـلبراهـني املـتينة. وبـشكل عـام 

نسـتطيع الـقول أن الـناس ال ميـيلون إلـى الـعقالنـية والـتفكير الـعميق. وبـالـطبع ال يُـقصد بهـذا أن الـناس ال يـتمتعون بـالـذكـاء. 

لـكننا بـالـغالـب كـأشـخاص ال نـتمتَّع بـاملـوضـوعـية كـما نـحبّ أن نـعتقد. فـي الـغالـب نـؤمـن بـأشـياء كـنتيجة ألسـباب نفسـية، 

عـوضـاً عـن األسـباب املـنطقية. وعـدد كـبير مـن الـناس يـرفـضون قـبول احلُـجَجَ اجلـيِّدَةَ لسَـبَبٍ بسـيطٍ أال وهـو أنَّـهم ال يُـريـدونَ أن 

يؤمنوا بنتائجها. لهذه األسباب وغيرها، جند أنه ليس من املمكن أن يتم بناء حجة قادرة بشكل دائم على إقناع اجلميع؟ 

لـكن إن كـان مـا نـعنية ”بـالـدلـيل احلـاسـم“ أنـه اجلـدل الـقاطـع - الـذي لـيس مـن املـمكن أن يـتم دحـضة بـشكل عـقالنـي - 

حـينها سـتكون اإلجـابـة نـعم. يـوجـد دلـيل حـاسـم للخـلق. يـوجـد دلـيل حـاسـم قـابـل ألن يُظهـر أن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم البـد 

أن تـكون صـحيحةً، وأنَّ اخلـلقَ الـتوراتـيَّ البـد وأن يـكون صـحيحاً هـو اآلخـر، ذلـك أنَّـهُ يُـشكِّلُ جـزءاً مـن الـرؤيـة املسـيحية 

للعالم. 

يـوجـد بـاحلـقيقة جـدل قـوي وحـاسـم وغـير قـابـل لـلطعن للخـلق الـتوراتـي. وجـدل كهـذا ميـكن وصـفه بـأنَّـه ”دلـيل حـاسـم“ 

للرؤية املسيحية للعالم. 

إن اجلـدل بحـد ذاتـه هـو أمـر بسـيط . وميـكن أن يـتم اخـتزالـه بـعبارة واحـدة. وميـكن أن تـتم صـياغـته بـعدة طـرق. وميـكن 

اسـتخدامـه إلظـهار حـقيقة كـلٍّ مِـنَ اخلـلق الـتوراتـي، الـكتاب املُـقدَّس، وجـود اهلل، وجـميع األبـعاد املسـيحية األُخـرى. ومـن 

أجـل الـفهم الـكامـل لهـذا اجلـدل وتـوقـع جـميع الـردود املـمكنة عـليه، البـد أن نـضع بـعض الـقواعـد األسـاسـية. فـيجب أن نـفهم 

طـبيعة الـدالئـل الـعلمية وكـيفية تفسـيرهـا. كـما ويـجب أن نـناقـش طـبيعة الـرؤيـة لـلعالـم، والـعالقـة بـني رؤيـة الـشخص لـلعالـم 

والـدالئـل. وسـنقوم بـتغطية هـذه املـواضـيع فـي الـفصلني الـتالـيني مـن الـكتاب. دون هـذه املـفاهـيم، لـن يـكون الـدلـيل احلـاسـم 

عملياً لالستخدام. لذلك رجاءً، اقرأ الفصلني األولني بعناية. 
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ه سـيتناول كـيفية تـطبيق واسـتخدام الـدلـيل احلـاسـم مـع أنـصار الـتطور، وسـيقوم بـتناول  أمـا اجلـزء الـباقـي مـن الـكتاب فـإنّـَ

مــفاهــيم مــهمة إضــافــية أيــضاً. تــتضمن كــيفية كــشف املــغالــطات املــنطقية، اســتخدام األدلــة الــتاريــخية والــعلمية بــطريــقة 

سـليمة، منـاذج مـن الـكتاب املُـقدَّس لـلدفـاع عـن اإلميـان، وبـعض املـفاهـيم الـفلسفية أيـضاً. إن هـدف هـذا الـكتاب أن يـكون 

دلـيالً كـامـالً لـلدفـاع عـن اإلميـان املسـيحي - والتشـديـد عـلى الـدفـاع عـن السـرد الـتاريـخي الـذي يـقدمـه سـفر الـتكويـن عـن 

اخللق. 

إن الـكتاب املُـقدَّس يـعلم بـأن املسـيحيّني يـجب أن يـكونـوا مسـتعديـن بـشكل دائـم لـتقدمي دفـاع عـن إميـانـهم (۱بـطرس ۳: ۱٥). 

إن هـذا األمـر لـيس حـصراً بـاألشـخاص األكـادميـيّني أو الـالهـوتـيّني والـعلماء. إنـه للجـميع. إن اهلل يـنتظر مـن املسـيحي املـؤمـن أيـاً 

كــان حتــصيلة الــعلمي أو عــمله أن يــكون قــادراً عــلى ابــداء ســبب مــنطقي إلميــانــه. ولــألســف الشــديــد ال جنــد الــكثير مــن 

املسـيحني يـقومـون بهـذا األمـر عـلى أكـمل وجـه. لـكن اخلـبر اجلـيد، إن قـمت بـدراسـة الـدلـيل احلـاسـم للخـلق وفـهمته بـشكل 

جـيد، سـتكون قـادراً عـلى تـقدمي جـدل غـير قـابـل لـلدحـض دفـاعـاً عـن اإلميـان املسـيحي. ولـن يـكون مـن املـطلوب أن تـعرف 

كـلَّ شـيءٍ عـن كـلِّ شـيء. أتـقن فـقط األسـلوب املُـبيَّنَ فـي الـفصول الـتالـية، وسـوف تـكون قـادراً عـلى الـدفـاع عـن إميـانـك 

املســيحي ضــد كــل مــعترض. فــإن كــنت مســيحيّاً تــبحث عــن دفــاع جــيد إلميــانــك (وبــشكل أخــص إن كــنت مســيحياً 

)، فحينئذٍ سيكون هذا الكتاب مناسباً لك.  1خلقيّاً

كـما أن بـعض قـرّاء هـذا الـكتاب قـد يـكونـوا مـن املـتشككني بـاملـوقـف اخلـلقي املسـيحي بـشكل خـاص. ورمبـا قـد تـكون مـن 

املــتسائــلني إن كــان مــن املــمكن الــدفــاع الــعقالنــي عــن املســيحية. ورمبــا تــكون مــؤمــناً أن الــتطور قــد ثَــبَتَ بــشكل يــتجاوز 

. إن كـنت تـبحث عـن جـدل قـوي وغـير  الـشكوك وتـتساءل كـيف ميـكن ألي شـخص أن يُـشَكِّك بـه. هـذا الـكتاب لـك أيـضاً

قـابـل لـلدحـض يـختص بـاخلـلق الـتوراتـي أو بـالـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم بـشكل عـام - مسـيحياً كـنت أو مـن املـتشككني - أيـضاً 

هذا الكتاب لك. 

هـدف هـذ الـكتاب أن يـكون واسـع الـنطاق. وال يـتطلب أي مـعرفـة مسـبقة بـاخلـلق أو الـعلوم. إال أنـي أتـوقـع أن يسـتفيد 

اخلـبراء اخلـلقيون واملـدافـعون عـن اإلميـان املسـيحي مـن املـفاهـيم والـتقنيات الـتي متَّ تـقدميـها فـيه. لـقد جتـنَّبتُ وبـشكل مـتعمد 

االسـتخدام املـفرط لـلمصطلحات الـتقنية حـتى يـكون الـكتاب سهـل الـفهم للجـميع. بـالـطبع يـوجـد بـعض املـصطلحات الـتي 

ال ميـكن جتـاوزهـا. لـكن حـني يـتم اسـتخدام أحـد املـصطلحات الـتقنية، فـإن الـتقدمي والشـرح الـوافـي لـه سـيقدم بـشكلٍ مـرافـقٍ 

لـه لـيكون واضـحاً مبـا فـيه الـكفايـة. إضـافـةً إلـى أنـك سـتجد املـفاهـيم ذات األهـمية الـعالـية مـكررة فـي عـدة فـصول ومُفسَّـرة 

بـعدة طـرق مـتوازيـة بـعضها مـع بـعض. وهـذا لـيس بـسهو إمنـا مـيزة آمـل أن تـكون وسـيلة مـساعـدة لـالحـتفاظ بـاملـعلومـات ذات 

األهمية. 

1 املسيحي اخللقي هو املؤمن باخللق كما ورد في سفر التكوين وسوف يتم تقدمي تفصيل أوفى في الفصل األول من الكتاب.

 7 biblicalcreationar@gmail.com

mailto:biblicalcreationar@gmail.com


الدليل الحاسم للخلق 

أتــوقــع أيــضاً أن األشــخاص غــير املــعتاديــن عــلى الــكتب الــتي تــدافــع عــن اإلميــان املســيحي ســيجدون أن بــعض أجــزاء هــذا 

الـكتاب صـعبة نـوعـاً مـا. لـكن رجـاء ال تـفقد الـعزميـة. فـبعض املـفاهـيم حتـتاج الـقليل مـن الـوقـت واجلهـد لـيتم اسـتيعابـها بـشكل 

جـيد. وهـذا ال يـعني بـأن املـفاهـيم بحـد ذاتـها هـي صـعبة - لـقد متـكنّتُ مـن تـعليم هـذه املـفاهـيم لـلمراهـقني وحـتى لـألطـفال. 

مـعظم الـناس غـير مـعتاديـن عـلى الـتفكير بهـذه الـطريـقة. ومـعظم الـناس لـم يـخصصوا الـوقـت الـكافـي لـدراسـة بـعض املـواضـيع 

األســاســية واملــرتــبطة بــوجــودنــا. وبــالــتالــي فــإنــه ســيتم عــرض هــذه األفــكار بــطرق مــتنوعــة ومبسّــطة. كــما أن الــبعض مــن 

األشـخاص يـتعلمون بـطريـقة أفـضل مـن خـالل األمـثلة الـعملية، ويـفضلون أن يـروا اجلـدل هـذا فـي حـالـة عـملية. لهـذا السـبب 

قد مت إضافة ملحقني يقدمان أمثلة حقيقية من العالم عن استخدام الدليل احلاسم للخلق. 

لـقد درسـت مـوضـوع األصـول لـعدة سـنوات، وقـدَّمـتُ الـعديـدَ مـن احملـاضـرات عـن سـفر الـتكويـن فـي الـعديـد مـن الـكنائـس 

واجلـامـعات. ولـقد وجـدت أن الـتقنيات املـعروضـة فـي هـذا الـكتاب هـي أقـوى بـكثير مـن اجلـداالت الـتي يـقدمـها عـدد كـبير 

ـه لــن يــكون مــن الــضروري أن تــقرأ الــكثير مــن  مــن املســيحيّني. إن كــنت تســتطيع أن تُــتقِن اســتخدام هــذه الــتقنيات، فــإنّـَ

الـكتب الـتي تـتناول الـدفـاعـيات أو أن تـقوم بـحفظ الـعديـد مـن املـعلومـات الـعلمية (بـالـتأكـيد، إن الـقيام بـاألمـريـن مـعاً سـيكون 

ذا تـأثـير إيـجابـيّ). إن الـدفـاع عـن اإلميـان املسـيحي لـيس بـاألمـر الـصعب أبـداً وذلـك حـني نـتعلم كـيفية الـقيام بـه بـشكل جـيد. 

واملوضوع يتلخص باستخدام التفكير املنطقي الواضح والسليم. 

قـبل أن نـخوض فـي الـتفاصـيل، يـجب أن يـتم حتـديـد بـعض الـتفاصـيل جتـنباً لـسوء الـفهم. إن كـلمة ”تـطور“ املُسـتخدمـة فـي 

هـذا الـكتاب تشـير إلـى املـعاجلـة الـطبيعية الـتي يُـزعَـم أنـها تـقف وراء وجـود احلـياة وتـنوعـها إلـى كـل أشـكال الـكائـنات احلـية 

الـتي نـعايـنها الـيوم. ووفـقاً لـفكرة الـتطور، إن جـميع أشـكال احلـياة تـتصل بـعضها بـبعض مـن خـالل سـلف إحـيائـيّ مشـترك، 

كـان قـد تـطور عـبر مـليارات الـسنني مـن كـائـن أُحـادي اخلـلية، الـذي بـدوره قـد تـشكل مـن مـواد كـيميائـية غـير حـيّة. إنـي 

مُـدركٌ أن كـلمة ”تـطور“ قـد تـعني ضـمن سـياقـات مُحـدَّدة ”الـتغير“ بـاملـفهوم الـعام. لـكن مبـا أن كـلٌّ مـن الـتطوريّـني واخلـلقيّني 

يـؤمـنون بـأن األشـياء تـتغير (ال يـوجـد أي شـك حـول هـذا املـوضـوع)، سـيكون هـذا الـتعريـف الـعلمي احملـدد هـدف هـذا 

الكتاب. 

املـقصود ”بـاخلـلق“، هـو الـوصـف احملـدد ألصـل الـكون واحلـياة عـلى األرض كـما ورد فـي سـفر الـتكويـن وكـما مت تـوضـيحه مـن 

خـالل آيـات ومـواضـع أُخـرى فـي الـكتاب املُـقدَّس. فـالـكتاب املُـقدَّس يُـعلِّم بـأن اهلل قـد خـلق الـكون فـي سـتة أيـام اعـتياديّـة وقـد 

2أمتَّ ذلـك مـنذ بـضعة آالف الـسنوات. لـقد خـلق اهلل احلـيوانـات الـرئيسـية ”لـتتكاثـر وتـعطي بحسـب أنـواعـها“. إن احلـيوانـات 

املعاصرة ليست مُطابقة للتي كانت منذ البدء إال أنها حافظت على أنواعها.  

2 إن حتديد تاريخ اخللق بدقة ليس موضوع هذا الكتاب، لذلك لن يتم الدفاع عن أي أرقام مت تقدميها لسالسل النسب كالتي قام بتقدميها األسقف أوشر. إن النقطة الرئيسية هي أن 

القراءة األمينة لنص التكوين تشير إلى أن العالم يعود إلى بضعة آالف من السنوات، وليس ماليني أو مليارات.
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إنـي عـلى درايـة تـامـة بـوجـود روايـات أُخـرى لـلتكويـن. لـكني لـم أجـد أي مـن األوصـاف غـير الـكتابـية   لـألصـول عـلى أنـها 

قــابــلة ألن تــقدم دفــاعــاً عــقالنــياً (مبــا فــي ذلــك اإلنــفجار الــكبير، اخلــلق الــتدريــجي، فــرضــية تفســير الــيوم عــلى أنــه عــصر، 

وغيرها). ولذلك أن أقوم وبضمير مرتاح بالدفاع عن اخللق التوراتي فقط. 

حـني يـرد لـفظ ”غـير مـؤمـن“ فـإنـني أقـصد بـه أي شـخص ال يـؤمـن بـالـكتاب املُـقدَّس - سـواء كـان ذلـك جـزءاً مـن الـكتاب 

املُــقدَّس أو الــكل. ولــذلــك أنــا أُشــمل بــينهم أولــئك الــذيــن يــؤمــنون بــأجــزاء مــن الــكتاب املُــقدس ولــكن يــرفــضون األجــزاء 

األُخـرى (كـالـتكويـن مـثالً). وال أدَّعـي فـي الـوقـت عـينه أن أولـئك الـذيـن رفـضوا قـبول سـفر الـتكويـن قـد رفـضوا اإلجنـيل 

(وهـو مـا يُـقصَد عـادةً بـلفظ غـير ”مـؤمـن“ لـكن ذلـك فـي سـياقـات أُخـرى). وهـذا الـكتاب مـتخصّص بـالـدفـاع عـن اخلـلق 

التوراتي حتديدً، وسنجد أن التقنيات التي سيتم تقدميها قابلةٌ لدَحضِ أيّ موقفٍ غير توراتيّ. 
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اخلطوط العريضة للكتاب 
سـوف تـكون الـبدايـة مـن خـالل تـعريـف مـاهـيّة األدلـة. وسـيتم تـقدمي عـدد مـن األدلـة الـتي تـدعـم اخلـلق الـتوراتـي فـي الـفصل 

األول. وهــي أدلــة جــيدة وصــاحلــة لــالســتخدام فــي املــناظــرات حــول األصــول فــي حــال مت اســتخدامــها بــشكل جــيد. لــكنها 

ليسـت الـدلـيل احلـاسـم للخـلق. إال أنـه مـن الـضروري أن نـفهم اجلـداالت املـقدمـة فـي املـناظـرات الـتي تـتناول مـوضـوع األصـول 

حـتى نـتعرف عـلى سـبب متـيّز الـدلـيل احلـاسـم عـن تـلك األدلـة. فـي الـفصل الـثانـي سـوف نسـتعرض مـفهوم ”الـرؤيـة الـشخصية 

للعالم“. كما سوف نناقش املعايير الضرورية لتقدمي حل عقالني للجدل القائم. 

فـي الـفصل الـثالـث سـوف نـقدم ثـالثـة أمـثلة تـفصيليّة عـن الـدلـيل احلـاسـم للخـلق. وبـطريـقة مـا ميـكن أن يـوصـف الـفصل 

الـثالـث عـلى أنَّـه ”قـلب“ هـذا الـكتاب. وسـوف يُظهِـر بـالـتفصيل أسـباب وجـوب كـون السـرد الـتوراتـي للخـلق حـقيقياً. فـي 

الـفصل الـرابـع سـوف نـناقـش كـيفية اسـتخدام الـدلـيل احلـاسـم للخـلق فـي حـوارات مـع األشـخاص املـؤمـنني بـالـتطور. عـلماً أن 

هـذا الـفصل ال يـتناول أنـواع ”خـدع“ إمنـا يُظهـر كـيفية إجـابـة اخلـصم بـطريـقة عـقالنـية وفـعّالـة. ومت تـقدمي عـدة أمـثلة افـتراضـية. 

فـي الـفصل اخلـامـس سـوف نـعمل عـلى تـطويـر مـنهج عـام لـلدفـاع عـن اخلـلق الـتوراتـي واإلميـان املسـيحي بـشكل عـام. ويـتم 

ذلك من خالل جتميع سيول األفكار لتصبّ معاً في املوضوع املرتبط باجلدل أو املناظرة. 

فــي الــفصل الــسادس ســوف نــناقــش كــيفية اســتخدام األدلــة الــعلمية بــشكل صــحيح حــني يــتعلق املــوضــوع بــاجلــدل حــول 

األصــول. فــاألدلــة الــعلمية تــكون عــالــية الــفعالــية فــي حــال مت اســتخدامــها بــشكل ســليم. ولــألســف جنــد أن الــكثير مــن 

األشـخاص يسـتعملون طـرق غـير فـعالـة ومـليئة بـاملـغالـطات. لـكن اإلسـتخدام السـليم لـلعلم يسـتطيع أن يـكشف الـضعف 

القاتل في النموذج العلماني لألصول. 

الـفصل الـسابـع يـتناول الـنقاش حـول املـنطق واملـغالـطات املـنطقية، ابـتداءاً مـن املـغالـطات غـير الـنمطية. إن املـنطق هـو أداة عـالـية 

الـفعالـية وقـادرة عـلى مـساعـدتـنا عـلى الـوصـول إلـى اإلسـتنتاجـات الـصحيحة. إال أن املـنطق غـالـباً يـتعرض لـسوء الـفهم وسـوء 

اإلسـتخدام - وبـشكل خـاص حـني يـتعلق املـوضـوع بـالـدفـاع عـن الـتطور. الـفصل الـثامـن يـتابـع الـنقاش بـشكل أعـمق حـول 

املـنطق واملـغالـطات املـنطقية الـرسـمية. ال يـتناول هـذان الـفصالن املـغالـطات املـنطقية وطـريـقة كـشفها فحسـب، إمنـا أيـضاً 

يـقدمـان مجـموعـة مـن األمـثلة عـن املـغالـطات املـنطقية الـتي يـتم اسـتخدامـها مـن قـبل انـصار الـتطور. واملسـيحيّني مـن ذوي 

اخلـبرة فـي الـدفـاع عـن اخلـلق الـتوراتـي قـد يجـدون الـبعض مـن هـذه األمـثلة مـألـوفـةً، لـكنهم قـد ال يـدركـون سـبب كـونـها 

مغالطات. 

فـي الـفصل الـتاسـع سـوف نـتعامـل مـع بـعض املـواضـيع اإلضـافـية الـتي تـطرح بـشكل عـام عـند الـدفـاع عـن اخلـلق الـتوراتـي. هـذا 

املـوضـوع يـتضمن نـقاشـاً حـول احلـاجـة إلـى مـعيار مـعصوم عـن اخلـطأ، طـبيعة املـنطق الـدائـري، طـبيعة اإلميـان، وأمـور أُخـرى. 

هـذا املـوضـوع يـتطلب إملـامـاً بـاملـواضـيع الـتي تـعرَّضـت لـها الـفصول الـسابـقة. الـفصل الـعاشـر يـتناول مـواضـيع تـتعلق بـالـكتاب 
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املُـقدَّس: مـالـذي يـقولـه الـكتاب املُـقدَّس عـن الـدفـاع عـن اإلميـان؟ وكـيف دافـع األشـخاص الـكتابـيون عـن اإلميـان؟ فـي احملـلق ”أ“ 

سـوف نـقوم بـتطبيق الـتقنيات الـتي عُـرضَـت فـي الـكتاب عـلى الـقراءات الـشاذَّة لـسفر الـتكويـن، كـما فـي اخلـلقيّني املـؤمـنني 

“ والـتطوريّـني الـربـوبـينّي. وسـيتبنيّ أيـضاً أن هـذه املـواقـف الـتي تـقدم ”الـتنازالت“ هـي األُخـرى حتـتوي  4بـنظريـة ”الـيوم-الـعصر 3

على عيوب منطقية. 

ويـوجـد بُـعد آخـر ممـيز فـي هـذا الـكتاب وهـو أنـه يـتجاوز حـدود الـنظريـة البسـيطة، حـيث أنـنا سـنقوم بـتطبيق الـدلـيل احلـاسـم 

للخـلق مـن خـالل أمـثلة حـقيقية. وفـي املـلحقني ”ب“ و ”ج“ سـوف نـتعامـل مـع عـدد مـن الـرسـائـل الـتي مت إرسـالـها مـن قـبل 

املـتشككني بـاخلـلق الـكتابـي. حـيث سـنقوم بتحـليل الـرسـائـل ومـن ثـم الـردّ عـليها مسـتخدمـني الـدلـيل احلـاسـم للخـلق مـع 

املناهج التي مت التعامل معها في هذا الكتاب. 

املـلحق ”ب“ يسـتخدم الـتقنيات الـتي مت تـطويـرهـا فـي الـفصول اخلـمسة األولـى وهـو يـتعامـل مـع األسـاسـيات. فـي حـني أن 

املـلحق ”ج“ يـتعامـل مـع الـتقنيات اإلضـافـية الـتي مت تـقدميـها فـي الـفصول الـالحـقة (مـثل كـشف املـغالـطات املـنطقية). هـذه 

املـالحـق تـعطي الـقارئ فـرصـة ألن يـتعلم مـن خـالل األمـثلة وهـي مبـثابـة تـدريـب لـلدفـاع عـن اخلـلق الـكتابـي بـاسـتخدام املـنهج 

الذي مت تقدميه في هذا الكتاب. 

األمـر الـذي يـجب مـعرفـته هـو أن الـدفـاع عـن اخلـلق الـكتابـي مت تـقدميـه مـن خـالل الـفصول اخلـمسة األولـى فـي هـذا الـكتاب. 

فـي حـني أن الـفصول مـن ٦ - ۱۰ هـي مـتقدمـة عـن مـا سـبقها وذلـك مـن نـاحـية أنـها تُـبنى عـلى املـعلومـات الـتي مت تـقدميـها فـي 

تـلك الـفصول. حـقيقة األمـر، إن كـل فـصل مـن الـفصول يسـتند بـالـتصميم عـلى املـعلومـات الـتي قُـدِّمـت فـي الـفصول الـتي 

سبقته. لذلك فإنه من األفضل أن تقوم بقراءة الكتاب بحسب ترتيب الفصول في حال كانت هذه قراءتك األولى له. 

إن مـعظم املـناظـرات الـتي تـتناول مـوضـوع األصـول ال تـتعامـل مـع هـذه املـسألـة. فهـي بـالـغالـب تـعتمد عـلى أسـلوب السـيرة 

الـذاتـية، حـيث أن كـل شـخص يـقوم بـتقدمي األسـباب الـتي تـؤكـد أن مـوقـفه هـو السـليم واألصـح. وغـالـباً مـا يـعمل طـرفـي 

املـناظـرة عـلى تـقدمي قـراءتـهما لـألدلـة بـشكل مـتناوب وذلـك كـل مـنهما بـاإلعـتماد عـلى مـعياره الـشخصي. إنـه الـوقـت اآلن 

 للذهاب إلى جوهر القضية وعمق اجلدال لتقدمي حلّ عقالني ملشكلة األصول. إنه الوقت املناسب للدليل احلاسم للخلق.

3 قراءة كل يوم من أيام سفر التكوين على أنه عصر أو حقبة من الزمن.

4 املؤمنني بأن اهلل قد استعمل التطور ليخلق الكون.
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الفصل األول 
طبيعة األدلّة 

”فـي هـذا اجلـدال حـول األصـول سـأسـتخدم احلـمض الـنووي، املسـتحاثـات، والـطبقات الصخـريـة لـدعـم مـوقـفي“ هـذا مـا قـالـه 

مؤيد التطور.  

فيرد اخللقيّ: ”هذا أمر غريب، هذا بالتحديد ما كنت أريد أن أستخدمه لتدعيم موقفي!“ 

مـا هـو دور األدلـة فـي هـذا اجلـدال الـقائـم حـول األصـول؟ هـل تـدعـم األدلـة مـثل احلـمض الـنووي، املسـتحاثـات والـطبقات 

الصخرية املوقف التطوري؟ هل هي داعمة للموقف اخللقي؟ 

عـدد كـبير مـن الـناس (خـلقيّني كـانـوا أم تـطوريّـني) يـقولـون أن الـتحقيق احلـيادي الـذي يـتناول األدلـة الـعلمية هـو املـعيار 

املـطلق الـذي مـن خـاللـه ميـكن فـصل اجلـدل الـقائـم حـول األصـول. إال أن هـذا املـوقـف ال يـصمد أمـام الـفحص والـدراسـة املـتأنـية 

الـتي سـوف نـقوم بـها فـي هـذا الـفصل. ويـوجـد الـبعض اآلخـر مـن األشـخاص الـذيـن يتخـذون مـوقـفاً مـغايـراً، حـيث يـؤمـنون بـأن 

األدلـة ال عـالقـة لـها بـاجلـدل حـول األصـول، فـإنـها قـضيّة إميـان أكـثر مـن كـونـها قـضية مـنطقية. إال أن هـذا املـوقـف أيـضاً يـعتمد 

على التبسيط املفرط وال يستطيع الصمود أمام الفحص املنطقي. 

إن األدلـة الـعلمية هـي أداة عـملية لـلغايـة حـني يـتعلق املـوضـوع بـدراسـة أصـل احلـياة، الـكون، عـمر األرض، ومـاشـابـه ذلـك. 

فـيوجـد الـكثير مـن األدلـة الـتي تـؤكـد أن اهلل بـالـفل قـد خـلق (بَـرَأَ) كـل شـيء فـي الـسماء وعـلى األرض بـطريـقة تـفوق الـطبيعة 

مـنذ بـضعة آالف مـن الـسنوات، وذلـك كـما يـقول الـوحـي املُـقدَّس فـي سـفر الـتكويـن. فـي احلـقيقة، إن األدلـة الـعلمية مـقنعة 

لـدرجـة تـدفـع بـعدد مـن اخلـلقينّي ألن يـتعجبوا مـن اميـان أي شـخص بـالـتطور. إال أن األدلـة الـعلمية وحـدهـا ال تسـتطيع حـل 

القضية، وهذا ما سوف نراه خالل وقت قصير. 

ومـع ذلـك، فـإنـه مـن املـهم أن نـكون عـلى اطـالع عـلى عـدد مـعقول مـن احلـجج الـعلمية الـتي تـؤكـد اخلـلق كـما قـدَّمـه الـكتاب 

1املُقدَّس. لذلك، فلنبتدء اآلن ببعض من األدلة القوية (ولكنها ليست احلاسمة) التي توكد اخللق التوراتي. 

علم املعلومات 
إن أحـد أكـثر احلـجج الـعلمية شـيوعـاً وإقـناعـاً والـتي تـدعـم اخلـلق الـتوراتـي تـتعلق بـعلم املـعلومـات. فـي هـذا الـعصر الـذي 

نـعيشه والـذي يُـغرقـنا بـكم كـبير مـن املـعلومـات املـتنوعـة األهـداف واملـصادر، جنـد عـدداً قـليالً مـن الـناس يـقفون ويـتساءلـون 

عـن مـاهـيّة املـعلومـات، وعـن مـصدرهـا. ميـكننا بـطريـقة عـلمية أن نـقوم بـتعريـف املـعلومـات عـلى أنـها رسـالـة مـكتوبـة بـطريـقة 

مـشفّرة تـتضمن إجـراءات مـتوقّـعة وقـصداً أو هـدفـاً مُـرجتـىً. وحتـت هـذا الـتعريـف، جنـد أن كـلمات هـذا الـكتاب تـرقـى إلـى أن 

1 أي أنها تؤكد ما قدمه سفر التكوين من باب أنها متناغمة مع ما قدمه أو متوافقة معه. لكنها ال تقدم إثباتاً لسفر التكوين من الناحية القطعية احلاسمة.
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تـكون مـعلومـات. فهـي مـكتوبـة بـلغة مُـشفَّرة (بـشكل كـلمات حتـمل أفـكار ومـعانـي). واإلجـراء املـتوقـع هـو أن الـقارئ سـوف 

يـقوم بـقراءة الـكلمات الـعمل عـلى تـطبيقها، والهـدف املـرجتـى هـو أن يـتمكن الـقارئ مـن الـدفـاع بـشكل أفـضل عـن اإلميـان 

2املسيحي.  

احلـــمض الـــنووي هـــو اآلخـــر يـــحتوي عـــلى مـــعلومـــات. احلـــمض الـــنووي 

(الـصبغي أو الـريـبوزي مـنقوص األوكـسجني) هـو عـبارة عـن جـزيء طـويـل 

يـوجـد فـي اخلـاليـا احلـيّة ويشـبه السـلّم املـلتف. كـل دَرَجـة مـن دَرجـات هـذا 

السُـلَّم تـشكل منـطاً مـن ثـالثـة أزواج قـاعـديـة مـن األحـماض األمـينية الـتي هـي 

الـلَّبِنات األسـاسـية لـلبروتـينات. احلـمض الـنووي يـحتوي عـلى ”الـتعليمات“ 

الـالزمـة لـبناء الـكائـن احلـي. ومـختلف الـكائـنات احلـية متـتلك أحـماضـاً نـوويـة مـختلفة. فـاحلـمض الـنووي يـرقـى ألن يُـشمل 

بـتعريـف املـعلومـات: فـهو يـحتوي عـلى رسـالـة مـشفَّرة (األزواج الـقاعـديـة الـثالثـية مـن األحـماض األمـينية) وميـتلك اجـراءاً 

متوقعاً (أال وهو تشكيل البروتينات) وهدفاً مرجواً (وهو احلياة). 

ومـن الـواجـب أن نـعرف أنـه حـني تـتواجـد املـعلومـات، يـوجـد عـدد مـن الـقواعـد املُـبرهـنة  الـتي تُـطبَّق. وهـهنا قـاعـدتـني لـعلم 

املعلومات: 

.I اليـوجـد أي قـانـون مـن قـوانـني الـطبيعة املـعروفـة، وال أي نـوع مـن الـعلميات املـعروفـة، وال أي تسـلسل لـألحـداث قـادرة

3على انتاج معلومات بطريقة عفوية في املادّة. 

.II عـندمـا يـتم تـتبع الـتقدم الـذي أحـرزتـه املـعلومـات عـلى طـول سـلسلة األحـداث اإلنـتقالـية إلـى اخلـلف، فـإن كـل جـزء مـن

4املعلومات سيقود إلى مصدر عقليّ، أي عقل املُرسل.  

الـقاعـدة األولـى تـقول لـنا بـأن املـادة غـير قـادرة عـلى تـولـيد املـعلومـات بـشكل 

عـفوي. والـثانـية تـقول بـأن مـصدراً عـقلياً (ذهـن عـاقـل) وحـده يسـتطيع أن 

يــقوم بــتولــيد املــعلومــات اخلــالّقــة. وبــشكل آخــر، ان هــذه املــعلومــات ذات 

جـذور عـميقة، فـنحن حـينما نـقرأ كـتابـاً مـا نـعرف وبـشكل مُسَـلَّم بـأنَّ هـنالـك 

مـن ألَّـفهُ، فـليس مـن شـخص سـيقرأ هـذه الـكلمات سـيعتقد بـأنـها نـتجت عـن 

تـراكـم بـطيء وطـويـل األمـد لسـلسلة مـن األخـطاء املـطبعية. رمبـا يـكون هـذا 

2 سواء أقامت اجلهة املتلقية للمعلومات بتنفيذ األمور املرجوة منها بحسب التعريف أم ال، هذا ال يغير شيئاً.  فاملطلوب فقط هو وجود إجراءات متوقعة وهدفاً مرجواً.

3 هذه القاعدة رقم ۲۸ في كتاب الدكتور وارنر غِيت بعنوان في البدء كانت املعلومة، صفحة ۱۰۷ 

In the Beginning Was Information Dr. Warner Gitt (Green Forest, AR: Master Books, 2006)

4 القاعدة رقم ۱۸ من املرجع السابق صفحة ۷۰.
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الــكتاب الــذي تــقرأه اآلن هــو نــسخة عــن نــسخة عــن نــسخة …، إال أنــك ســتؤمــن بــشكل مُسَــلَّمٍ بــه بــأن ذهــناً عــاقــالً هــو 

املـسؤول املُـطلق عـن املـعلومـات احملُـتواة فـيه (وذلـك بـغض الـنظر عـما إذا كـنت تـوافـق عـليها أم تـرفـضها!). فـقواعـد عـلم 

املعلومات تؤكّد هذا. 

وبـالـطريـقة ذاتـها ومـن خـالل تـطبيق قـواعـد عـلم املـعلومـات فـإنـنا نسـتطيع أن نسـتنتج بـأن احلـياة ال ميـكن أن تـكون قـد ابـتدأت 

بـالـطريـقة الـتي يـدّعـيها الـتطوريّـون. فـإن املـعلومـات احملُـتواة فـي احلـمض الـنووي ال ميـكن أن تـكون قـد تـولَّـدت بِـفِعل الـطفرات 

الـوراثـية واإلنـتقاء الـطبيعي ذلـك أن قـواعـد عـلم املـعلومـات تـؤكّـد لـنا أن املـعلومـات ال تـصدر إال عـن ذهـن عـاقـل (ذكـاء). 

لـكن املـعلومـات احملُـتواة فـي احلـمض الـنووي هـي مـنطقية فـي ضـوء اخلـلق الـتوراتـي، فـإن عـقل اهلل هـو مـن ابـتدع تـلك املـعلومـات 

ووضـعها فـي احلـمض الـنووي لـلكائـنات األصـلية الـتي وُجِـدَت عـلى األرض، وقـد تـعرضـت تـلك املـعلومـات لـلنسخ عـدداً 

كـبيراً مـن املـرّات، كـما أنّ الـبعض مـنها قـد فُـقِدَ أيـضاً. ومـن املـؤكـد مـصدر املـعلومـات احملُـتواة فـي حـمضنا الـنووي وبـشكل 

مُطلق هو اهلل ، وليس عملية اإلحتماالت العشوائية. فقواعد علم املعلومات تؤكد ذلك. 

فـي بـعض األحـيان يـعترض الـتطوريّـون عـلى هـذا الـطرح مشـيريـن إلـى أن الـطفرات الـوراثـية وبـشكل نـادر قـد تـكون قـيّمة 

فـتساعـد عـلى الـبقاء عـلى قـيد احلـياة، مبـا مـعناه أنـها  فـي ظـل تـلك الـظروف اخلـاصّـة قـد ”حَـسَّنت“ مسـتوى الـكائـن احلـي. إن 

األمـر صـحيح لـكن ال صـلةَ لـهُ بـاملـوضـوع قـيد الـنقاش. فـلم يـتم أبـداً مـعايـنة الـطفرات الـوراثـية وهـي تـقوم بـإضـافـة مـعلومـات 

جـديـدة كـلياً، ولـذلـك فهـي عـاجـزة أن تـلعب دور اآللـية الـتي تـقود عـملية الـتطور. فـي بـعض األحـيان قـد تتسـبب الـطفرات 

الـوراثـية بـتكرار قـسم مـن سـلسلة احلـمض الـنووي أثـناء الـنسخ، ولـكن هـل يـعتبر هـذا زيـادة حـقيقية فـي املـعلومـات؟ كـال 

ألـبتّة، فـقد يحـدث خـطأ أثـناء نـسخ كـتاب مـا ويتسـبب بـتكرار أحـد الـفصول. إال أن هـذا ال يـعتبر زيـادة فـي املـعلومـات. 

ففي نهاية املطاف، هل ميكنك أن تتعلم شيئاً جديداً من مقطعٍ مُكرَّر وأنت لم تتعلَّمه من النص األصلي؟ 

إن املـعلومـات اخلـالّقـة ال تظهـر بـشكل عـفويّ مـن خـالل املـصادفـة. إنـها وبـشكل دائـم تـكون صـادرةً عـن ذكـاء. قـواعـد عـلم 

املعلومات تُخبرنا بهذا، وجتربتنا الشخصية تؤكّده؟ 

تعقيدات غير قابلة لالختزال (من غير املمكن جتاوزها) 
ان الـتعقيد الـبالـغ الـذي يـفوق حـدود اإلدراك البشـري والـذي يـوجـد فـي الـكائـنات احلـيّة هـو حُـجّة أُخـرى غـالـباً مـا يـتم تـقدميـها 

فـي مـواجـهة الـتطور. لـم يـكن مـن املـمكن لـدارويـن أن يـتنبأ عـن هـذا الـتعقيد املُـذهـل الـذي يـوجـد حـتى فـي ”أبسـط“ كـائـن 

حـيّ وحـيد اخلـليّة. فـإن كـل خـلية حـية مـن خـاليـا الـكائـن احلـي متـتلك مجـموعـة كـبيرة مـن اآللـيات الـبيوكـيميائـية املـعقّدة 

الـتي تـعمل مـعاً وبـشكل مـتناغـم لـتتمكن مـن إبـقاء اخلـلية بـأكـملها عـلى قـيد احلـياة. إن جـميع أجـزاء اخلـلية احلـية مـترابـطة 

بـعضها مـع بـعض، فـإن فشـل أي جـزء مـن هـذه األجـزاء فسـتكون الـنتيجة مـوت اخلـلية بـأكـملها. أمـا فـي الـكائـنات املـتعددة 

اخلـلية، فـأن اخلـاليـا بحـد ذاتـها هـي مـتخصّصة، ولـكل مـنها دور وظـيفي محـدد يـساهـم فـي إسـتمرار وبـقاء الـكائـن حـيّاً. عـلى 
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سـبيل املـثال، الـقلب والـرئـتني والـكليتني كـلها تـعمل مـعاً، فـدون وجـود أحـد هـذه األعـضاء فـإن األعـضاء الـباقـية لـن تـنجح فـي 

اإلستمرار، والنتيجة ستكون موت الكائن احلي. 

إن هـذا الـترابـط بـني األعـضاء يـشكّل حتـديـاً لـفكرة تـطور اجلـزيء إلـى إنـسان. فـاملـفترض أن الـتطور قـد مت مـن خـالل خـطوات 

تـدريـجيّة. الـواحـدة تـلي األُخـرى. كـما أنـه مـن املـفترض أنّ الـطفرات الـوراثـية قـد عَـمِلَت عـلى إحـداث تـغييرات تسـبَّبَت 

بـتطور الـكائـن احلـي مـن نـوعٍ إلـى نـوعٍ آخـر. وهـنا ميـكننا أن نـسأل الـسؤال الـتالـي: مـالـذي قـد تـطوّر أوالً، الـقلب الـكليتني أم 

الـرئـتني؟ فـأنّ أي مـن هـذه الـثالثـة هـو عـدمي اجلـدوى دون وجـود الـعضويـن اآلخـريـن. إن األمـر الـواضـح هـو أن فـكرة الـتطور 

التدريجي ألي نظامٍ حي مترابط ومتداخل، هي فكرة مستحيلة منذ البداية. 

حـتى فـي حـالـة الـكائـن وحـيد اخلـلية، كـيف أليّ مـن أجـزاءهـا أن يظهـر بـطريـقة عـفويـة تـدريـجيّة؟ فـإن كـل جـزء مـن األجـزاء ال 

يسـتطيع اإلسـتمرار دون األجـزاء الـباقـية. إن هـذا الـنوع مـن األنـظمة ميـكن أن يـوسـم بـأنـه ”بـالـغ الـتعقيد“ وبسـبب كـونـه غـير 

قـابـل لـإلخـتزال دون أن يـتم فـقدان وتـدمـير األداء الـوظـيفي، ميـكننا أن نَخـلُص إلـى إن أي نـظام ممـاثـل ”بـالـغ الـتعقيد والـترابـط 

وغـير قـابـل لـالخـتزال“ ال ميـكن أن يـوجـد مـن خـالل عـمليات تـطوريّـة، ذلـك أنَّ كـل جـزء يـتطلَّب وجـود بـقية األجـزاء فـي 

الوقت عينه. 

الـعديـد مـن اآلالت الـتي أبـدعـها البشـر حتـمل نـوعـاً مـن الـتعقيد الـبالـغ أيـضاً، فـالسـيارة عـلى سـبيل املـثال، سـوف لـن تـعمل إال 

فـي حـال كـانـت جـميع أجـزائـها الـرئيسـية تـعمل بـشكل سـليم. وحـيث أن الـعديـد مـن أجـزاء السـيارة هـي األُخـرى بـالـغة 

الـتعقيد ومـترابـطة وغـير قـابـلة لـالخـتزال، فـإن اإلسـتنتاج املـنطقي هـو أن السـيارة لـم تُـصنع مـن خـالل املـعاجلـة الـتطوريـة. لـقد مت 

التخــطيط لــها وتــصنيعها بحــذاقــة وبــراعــة مــن قــبل مُخــطِّط بــارع قــام بتخــطيط كــل جــزء لــيعمل بــشكل مــتناغــم مــع بــقية 

األجـزاء. واخلـلية احلـية هـي كـذلـك، حـيث قـد مت تـصميمها مـن قِـبل أفـضل املـصمّمني والـذي قـد حَـضَّرَ بحـذاقـة وبـراعـة تـفوق 

الوصف كل جزء من أجزاءها ليعمل بتناغم فائق مع بقية األجزاء. 

مؤشرات العمر 
يـشكل اإلطـار الـزمـني لـألصـول نـقطة خـالف إضـافـية فـي اجلـدل الـقائـم بـني الـتطوريّـني واخلـلقيّني. فهـل اسـتغرق ظـهور احلـياة 

عـدة مـليارات مـن الـسنوات، أو أنـها قـد خُـلِقَت مـنذ فـترة قـصيرة فـي املـاضـي الـقريـب؟ يـوجـد عـدد مـن األدلـة الـتي تـشكل 

حتـديـاً لـإلدعـاءات الـعلمانـية بـأن عـمر األرض يـبلغ مـليارات الـسنني. والـعديـد مـن هـذه اإلجـابـات قـد سـبق ومت تـصنيفها 

. وسـنقوم هـنا بـدراسـة عـينة اخـتباريـة مـن  5وتـقدميـها عـبر مـواقـع إلـكترونـية مـختلفة مـثل (اخلـلق، إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن)

هذه األدلة. 
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غـالـباً مـا يـكون الـعديـد مـن األشـخاص قـد سـمعوا عـن الـتأريـخ بـالـكربـون ۱٤، إال أن الـغالـبية مـن األشـخاص غـير املـتخصّصني 

وحتـت تـأثـير اإلنـطباعـات اخلـاطـئة الـتي تُـقدَّم لـهم، يـعتقدون بـأن الـتأريـخ بـالـكربـون ۱٤ يُظهِـر بـأن عُـمر األرض يـبلغ مـليارات 

الـسنني. إال أن هـذا خـاطـئ متـامـاً. فـالـتأريـخ بـالـكربـون ۱٤ يـقدم بـشكل دائـم نـتائـج أصـغر مـن ذلـك بـكثير، وحـتى عـندمـا 

يـتعلق األمـر بـاألشـياء الـتي يُـعتَقَد أنـها تـعود إلـى مـاليـني أو مـليارات الـسنني. والسـبب يـرجـع إلـى أن الـعمر األقـصى لـلنظير 

غـير املسـتقر لـلكربـون ۱٤ هـو قـصير نسـبياً؟ وإلـيك اآللـية الـتي يـعمل بـها: إن مـعظم الـكربـون املـوجـود هـو مسـتقر ويُـعرف 

بـالـكربـون ۱۲. ولـكن يـتواجـد نسـبة صـغيرة مـن الـكربـون غـير املسـتقر أال وهـو الـكربـون ۱٤. إن مـعنى غـير مسـتقر هـو أن 

جـزيء الـكربـون يـتفكك مبـعدل ثـابـت ومسـتمر وعـفوي مـتحوالً إلـى نـيتروجـني، هـذه الـعملية حتـدث بـشكل بـطيء ومبـعدل 

ذرّة واحـدة فـي كـل مـرَّة. واملـعدل الـذي متـت مـالحـظته لـلتفكُّك هـو أنـه خـالل ٥۷۳٦ سـنة سـيتفكك نـصف كـمية ذرات 

الـكربـون ۱٤ إلـى نـيتروجـني ، ثـم بـعد ٥۷۳٦ سـنة أُخـرى سـيتفكك نـصف الـكمية املـتبقية مـنه مـتحولـة إلـى نـيتروجـني لـيبقى 

رُبـع الـكمية… وهـلم جـرا. وبـالـتالـي فـإنـه ومـن خـالل وضـع مجـموعـة مـن اإلفـتراضـات يـكون مـن املـمكن قـياس الـكمية 

األصليّة من الكربون ۱٤ في العيّنة املدروسة، ومن خالل ذلك يكون العلماء قادرون على تقدير عُمر العينة. 

مبـــا أن مـــعدل تـــفكك الـــكربـــون ۱٤ هـــو ســـريـــع نســـبياً (عـــلى األقـــل مـــقارنـــةً بـــالـــعمر املُـــفترض لـــألرض املُـــقدَّم مـــن قِـــبَل 

الـعلمانـيّني).فـإن النسـبة املـتبقية مـنه بـعد مـا يـقرب مـن مـئة ألـف عـام سـتكون تـقريـباً غـير قـابـلة لـلمالحـظة، حـقيقة األمـر، أنـه 

إن افـترضـنا أن كـتلة األرض بـأكـملها كـانـت مـن الـكربـون ۱٤، فـإنـه خـالل مـليون سـنة لـن يـتبقى حـتى ولـو ذرة واحـدة مـنه! 

قـد يـبدو األمـر مـفاجـئاً لـلمؤمـنني بـقدم عـمر األرض حـني يـعرفـون أنـه قـد مت الـعثور عـلى الـكربـون ۱٤ فـي مـواد مـن املـفترض 

أنـها تـعود إلـى أزمـنة غـابـرة، مـثل الفحـم واملـاسّ. فـاإلعـتقاد الـسائـد بحسـب املـنظور الـتطوري بـأن الفحـم قـد تـشكل قـبل عـدة 

مـاليـني مـن الـسنني. أمـا املـاسّ الـذي مت الـعثور عـلى بـقايـا مـن الـكربـون ۱٤ فـيه فـاملـفترض أنـه يـرجـع إلـى مـليارات مـن الـسنوات 

بحسب املنظور العلماني! 

إن وجـود أي كـميات قـابـلة لـلمالحـظة مـن الـكربـون ۱٤ يشـير إلـى أن الـعمر احلـقيقي لهـذه األشـياء يـبلغ عـدة آالف مـن 

السنوات وليس ماليني أو مليارات. إن التأريخ بالكربون ۱٤ يتحدى مليارات السنني املفترضة.  

حــقيقة األمــر، أن الــكربــون ۱٤ يــوجــد تــقريــباً فــي كــل األشــياء الــتي حتــتوي عــلى الــكربــون، حــتى فــي الــطبقات الصخــريــة 

الـعميقة الـتي يـؤمـن أنـصار الـتطور بـأنـها تـعود إلـى مـئات املـاليـني مـن الـسنني. فـإن كـانـت تـلك الـطبقات الصخـريـة قـدميـة فـعألً، 

فـإنـها يـجب أال حتـتوي حـتى عـلى ذرة واحـدة مـن الـكربـون ۱٤. إن هـذه الـنتائـج تـتوافـق بـشكل كـامـل مـع اخلـلق الـتوراتـي. 

فـوفـقاً ملـا يسجـله سـفر الـتكويـن، إن عـمر األرض لـيس أكـثر مـن بـضعة آالف مـن الـسنوات، وبـالـتالـي فـإنـه لـيس مـن املسـتغرب 

اكـتشاف وجـود الـكربـون ۱٤ فـي كـل شـيء تـقريـبأً. فهـذا مـا يـتوقـعه املـؤمـنني بـاخلـلق. لـكن هـذا الـكربـون عـينه يـشكل حتـديـاً 

كبيراً لنظام التطور وإطاره الزمني املمتد مليارات السنني. 
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إن األدلـة املـشابـهة ملـا سـبق والـتي تشـير إلـى حـداثـة العهـد تـتواجـد حـتى فـي الـفضاء اخلـارجـي. فـنتائـج دراسـة املـذنّـبات تـتسق 

مـع اخلـلق الـتوراتـي، إال أنـها تتسـبب مبـشكلة كـبيرة لـلرؤيـة الـعلمانـية املـوازيـة. فـاملـذنـبات تـتكون مـن اجلـليد واألتـربـة وتسـير 

وفـق مـسارات إهـليلجيّة تـقودهـا بـني الـفينة واألُخـرى إلـى مـسافـة قـريـبة مـن الـشمس. وحـني يـعبر املـذنـب عـلى مـسافـة قـريـبة مـن 

الـشمس سـيتسبب الـشعاع الـشمس بـرفـع درجـة حـرارة املُـذنَّـب وهـذا األمـر سـيؤدي إلـى تبخّـر املـادة املتجـمّدة وتـناثـرهـا فـي 

الفضاء. ثم إنَّ هذه املواد املفقودة تتعرض هي األُخرى للشعاع الشمسي والرياح الشمسية األمر الذي يُنتِج ذيل املُذنَّب. 

مبـا أن املُـذنّـَبات تـفقِد املـادَّة بـشكل تـدريـجي، فـإنـه مـن غـير املُـمكن أن تـكون مـوجـودة مـنذ األزَل. حـيث قـد مت تـقديـر احلـدّ 

األقــصى لــعُمر املُــذنــب الــقياســي مبــئة ألــف عــام ، وهــي الــفترة لــتي ســيفقد املــذنــب خــاللــها كــامــل كــتلته املــاديّــة. إن هــذه 

الـتقديـرات ال تـشكل أي حتـدٍّ لـإلطـار الـزمـني الـتوراتـي، لـكنها تـقف مبـواجـهة األفـكار الـعلمانـية. فـإن كـان الـنظام الشمسـي 

يعود إلى عدة مليارات من السنوات كما يعتقد أنصار التطور، ملاذا إذاً الزلنا نُعاين املذنَّبات؟ 

األدلَّة وأجهزة اإلنقاذ؟ 
إن األدلـة الـعلمية تتخـذ مـوقـفاً مـؤيـداً للخـلق الـتوراتـي وتتحـدى فـي الـوقـت ذاتـه فـكرة الـتطور. ويـوجـد عـدد كـبير مـن األدلـة 

الـتي ميـكن اسـتخدامـها كـأمـثلة. فـالـشكل الـذي قـد يظهـر عـلى أنَّ فـكرة الـتطور قـد دُحِـضَت. وقـد يـبدو األمـر أيـضاً أنـنا قـد 

أثبتنا وبشكل قاطع أنَّ األدلّة العلمية قد أثبتت اخللق التوراتي ودَحَضَت فكرة التطور. إال أنَّ هذا ليس صحيحاً. 

جهاز اإلنقاذ: هو تخمني مُصمَّم حلماية وجهة نظر الشخص من أي دليل يبدو مُعارضاً لها. 

إن األمـثلة الـتي سـبق تـقدميـها تـشكل جـدالً فـعاالً إال أنـها ال تـرقـى ألن تـكون أدلـة حـاسـمة ونـهائـية. فهـي ال تـثبت اخلـلق 

الـتوراتـي بـشكل قـاطـع وال تـدحـض متـامـاً فـكرة الـتطور ومـليارات الـسنني كـعمر مُـفتَرضٍ لـلكون. والسـبب الـذي يـقف خـلف 

هـذا هـو أن املـؤيـد لـلتطور يسـتطيع أن يسـتند وبـشكل دائـم إلـى مـا ميـكننا أن نـدعـوه ”جـهاز إنـقاذ“ حـيث أن مـؤيّـدي الـتطور 

قـادرون عـلى اخـتراع قـصّة مـا لتفسـير وإِبـعاد األدلّـة املـناقـضة لـوجـهة نـظرهـم. وسـنفحص اآلن آلـية عـمل أجهـزة اإلنـقاذ مـن 

خالل املثال الذي قدمناه بأن املذنبات تشكل دليالً حلداثة عمر النظام الشمسي. 

فـي الـوقـت الـذي يـعتقد عـالـم الـفلك املـؤمـن بـالـتطور بـأن اجملـموعـة الشمسـية تـعود إلـى عـدّة مـليارات مـن الـسنوات، هـو يـعايـن 

املـذنـبات املـوجـودة فـيه. وهـو يـقوم بـحسابـات تـفيد بـأن هـذه املـذنّـبات غـير قـادرة عـلى اإلسـتمرار ملـدة تـتجاوز مـئة ألـف عـام. 

فـكيف لـه يـقوم بـالـتوفـيق بـني هـاتـني الـنتيجتني ويخـرج مـن هـذا املـأزق؟ يـجيب عـالـم الـفلك املـؤمـن بـالـتطور: مـن ”الـواضـح أنَّـه 

يـجب أن يـوجـد مـصدر مـا لـتولـيد أو انـتاج مـذنّـبات جـديـدة عـوضـاً عـن تـلك الـقدميـة الـتي تـتفكك.“ فـقام عـلماء الـفلك 

الـعلمانـينّي بـافـتراض وجـود ”سـحابـة أورت“ (وقـد سـميت بهـذا اإلسـم تـيمناً مبـخترعـها جـان أورت). سـحابـة أورت هـذه هـي 

عـبارة عـن كـتلة جـليديـة افـتراضـية (مُـتَخَيَّلَة) هـائـلة احلجـم وكـرويـة الـشكل مـحيطة مبجـموعـتنا الشمسـية. وبحسـب هـذه 

الـفرضـية تـتموضـع خـلف أبـعد الـكواكـب، فـيما وراء مـدى الـرؤيـة ألفـضل الـتلسكوبـات املـتوفـرة لـديـنا. ويـقترح عـلماء الـفلك 
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الـعلمانـيون بـأنـه بـني الـفينة واألُخـرى يـترك أحـد الـعناصـر مـداره فـي سـحابـة أورت مـندفـعاً إلـى داخـل الـنظام الشمسـي ويـصبح 

بـذلـك مـذنـباً جـديـداً. ومبـا أن هـذا الـنوع مـن املـذنـبات يـقدم حـالً السـتبدال املـذنـبات الـقدميـة الـتي تـتفكك، فـيمكن لـلنظام 

الشمسي بهذه الطريقة أن يعود إلى مليارات السنوات. 

ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أنـه لـيس مـن أحـد قـد سـبق وعـايـن سـحابـة أورت أبـداً. فـمن حـيث املـبدأ يُـعتَقَد بـأنـها أبـعد بـكثير مـن 

أن يـتمَّ اكـتشاف أو رؤيـة األشـياء الـصغيرة والـكتل املـتواجـدة فـيها. وفـي وقـتنا الـراهـن ال يـوجـد أيـة مُـعايـنة ألي دلـيل مـن أي 

نـوعٍ كـان لـسحابـة أورت. ولـذلـك ال يـوجـد أي سـبب مُـقنع لـالعـتقاد بـوجـود هـذه الـسحابـة اإلفـتراضـية. وهـذه الـسحابـة 

ليســت مــوجــودة إال فــي أذهــان املــؤمــنني بــالــتطور. وحــقيقة األمــر إن ســحابــة أورت هــذه هــي جــهاز انــقاذ ”يــحفَظ“ رؤيــة 

التطوريني من الدليل الذي ميكن أن يُبطِلَها. 

بـطريـقة مـشابـهة لهـذه يـعمل الـتطوريـون عـلى تفسـير ورفـض الـدالئـل املُـشابـهة ملـا ذُكِـرَ أعـاله مـن خـالل اسـتدعـاء أجهـزة إنـقاذ 

مُـشابـهة. فـلرمبـا يـوجـد آلـية غـير مـعروفـة قـد عَـمِلَت عـلى تـلويـث املـاسّ والـعيّنات األُخـرى مـنتجةً ذرات مـن الـكربـون ۱٤فـيها 

وهـذا يـؤدي إلـى أن اإلدعـاء بـأن هـذه الـعينات بـالـغة الـقِدَم يسـتطيع أن يـصمد!. ولـرمبـا يـوجـد آلـية لـم يـتم اسـتكشافـها بـعد 

قـادرة عـلى انـتاج وإضـافـة مـعلومـات جـديـدة إلـى سـلسلة احلـمض الـنووي. ولـرمبـا ال يـوجـد أي شـيء بـالـغ الـتعقيد بـشكل 

مـذهـل ومُـبدِع: فـاألشـياء املُـعقَّدة هـي تـعطي اإلنـطباع بـذلـك فـقط نـتيجة عـدم قـدرتـنا عـلى تـخيل اخلُـطوات الـتي تـدرَّجـت مـن 

خاللها. 

إن السـبب الـرئيسـي الـذي يـجعل األدلـة وحـدهـا غـير قـادرة عـلى اقـناع الـناس هـو أنـهم قـادرون وبـشكل دائـم أن يسـتندوا إلـى 

اجملـهول، وهـذا هـو السـبب احلـقيقي الـذي يـجعل مـن الـدالئـل واجلـدل الـذي سـبق تـقدميـه عـاجِـزَيـن عـن اثـبات اخلـلق الـتوراتـي، 

فأي دليل قابل للدحض والتفسير من خالل استخدام جهاز انقاذ مناسب له. 

فهـل اسـتخدام أجهـزة اإلنـقاذ هـو أمـر غـير مـقبول؟ وهـل نسـتطيع انـتقاد الـفلكيّني الـتطوريّـني كـونـهم يـخترعـون ويـقدّمـون 

حتـمينات بهـدف إنـقاذ وجـهة نـظرهـم الـتي تـرتـكز عـلى الـعمر الـسحيق، عـوضـاً عـن قـبولـهم بـاألدلـة الـتي تُـقدَّم لـهم؟ إن الـردّ 

عـلى هـذه األسـئلة قـد يـكون غـير مـتوقَّـعاً، فـاإلجـابـة هـي ال، إن اسـتعمال جـهاز اإلنـقاذ لـيس خـاطـئاً بـالـضرورة. وفـي احلـقيقة 

نـحن جـميعاً منـتلك أجهـزة انـقاذ. جـميعاً منـتلك طـريـقة تـفكير مـعيّنة نـقوم مـن خـاللـها بـفهم الـعالـم (أي رؤيـة لـلعالـم). إن 

رؤيـتنا لـلعالـم هـي عـبارة عـن جتـميع ألشـد قـناعـاتـنا حـول الـطريـقة الـتي يـعمل مـن خـاللـها الـعالـم: أي كـيف ظهـر الـعالـم 

للوجود، طبيعة الواقع، طبيعة احلقيقة، وكيف يجب أن نحيا. 

وبـغضّ الـنظر عـن الـرؤيـة الـتي  منـتلكها، سـيتواجـد دائـماً بـعض األدلـة الـتي تـعطي انـطباعـاً بـأنـها ال تـتوافـق مـعها - قـد يـكون 

األمـر مجـرد انـطباعـاً - وبـالـتالـي فـإن أي شـخص كـان، سـواء أكـان مـن أنـصار الـتطور أو مـن أنـصار اخلـلق الـتوراتـي سـيقوم 

باالعتماد على جهاز انقاذ من نوع معنيّ بغرض احلفاظ على عقالنية رؤيته للعالم. 
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وعـليه فـإنـه لـيس مـن الـضروري انـتقاد عـلماء الـفلك الـعلمانـيّني كـونـهم اخـترعـوا سـحابـة أورت [بـالـرغـم مـن عـدم اميـانـي 

بـوجـودهـا]. فـإنـه لـيس مـن املـمكن الـتأكـد مـن عـدم وجـودهـا، إذ أن غـياب الـدلـيل عـلى وجـود سـحابـة أورت لـيس دلـيالً عـلى 

عـدم وجـودهـا. وبـالـتالـي فـإن مـن غـير املـمكن أن نـرفـض بـشكل فـوري التخـمينات الـتي يـقدمـها أنـصار الـتطور عـلى قـاعـدة 

أنـها غـير عـقالنـية أو مسـتحيلة. بـالـرغـم مـن ذلـك، فـإن التخـمني اليـجب أن يـكون مـبالـغاً بـه وتـعسّفياً. فـإن قـمت وبـبساطـة 

بـالـتأكـيد واإلصـرار عـلى أن مـركـز كـوكـب زُحـل يـتكون مـن ”اجلُـنب األخـضر“ إال فـي حـال قـام شـخص آخـر بـاثـبات عـكس 

ذلـك، إن هـذا املـوقـف يُـعتَبر مـرفـوضـاً. فـوفـقاً لـقواعـد الـتفكير املـنطقي، لـيس مـسموح ألي شـخص أن يـكون تـعسفياً - أي 

أن يـقوم بـافـتراضـات عـشوائـية دون وجـود مُـبرِّر كـافٍ لـها. فـإن كـنا جـميعاً سـنقوم بـتقدمي افـتراضـات دون وجـود مـبر لـها، 

ه إن كـان لـدى الـناس احلـق بـتقدمي أي افـتراض  حـينئذٍ نـكون قـادريـن بـشكل مـتساوٍ عـلى تـقدمي افـتراضـات مـتناقـضة. أي أنّـَ

دون احلـاجـة لـتقدمي حُـجَج مـنطقية لـتدعـيم مـوقـفهم، فـإنـه سـيكون مـن املُسـتحيل أن يُجـرى أيّ حـوار عـقالنـي. وبـالـتالـي فـإنـه 

يــجب عــلى كــل شــخص أن ميــتلك حُــججاً مــنطقية جلــهاز اإلنــقاذ الــذي يــريــد اســتخدامــه، ذلــك إن أراد أن يــكون األمــر 

عقالنياً. 

كـمثال عـلى هـذا تـأمّـَل فـي ”مـشكلة ضـوء الـنجوم الـبعيدة“ الـتي تُسـتخدَم كَـحُجَّة إلثـبات أن الـكون البـد مـن أن يـكون بـالـغ 

الـقِدَم، عـلى اعـتبار أن الـضوء يسـتغرق مُـدَّة طـويـلة جـداً لـيصل مـن أبـعد اجملـرَّات إلـى األرض. فـكيف يسـتجيب املـؤمـنون 

بـاخلـلق الـتوراتـي لهـذه املـشكلة؟ حـتى وقـت تـقدمي هـذا الـكتاب ال يـوجـد أي إجـابـة حـاسـمة ملـشكلة ضـوء الـنجوم الـبعيدة، 

وبـالـتالـي فـإن اخلـلقيّني يـلجأون إلـى اسـتخدام جـهاز إنـقاذ لـتقدمي تفسـير لهـذه املُـشكلة. وقـد مت تـقدمي عـدد مـن الـنماذج 

اجلـيدة والـقادرة عـلى تـقدمي تفسـير جـيد، ونـظراً لـعدم امـكانـية اثـبات أيٍّ مـنها بـشكلٍ قـطعيّ فـإنـها سـتبقى مبـثابـة تخـمينات 

- أي أجهزة إنقاذ. 

هـل يُـعتبر هـذا األمـر تـعسفياً؟ اإلجـابـة هـي ال، فـاخلـلقيون ميـتلكون سـبباً لـإلميـان بـوجـود تفسـير وإجـابـة ملشـلكة ضـوء الـنجوم 

الـبعيدة. وبـوصـفي خـلقيّ فـإنـي مُـقتنع متـامـاً بـأن الـكتاب املُـقدَّس هـو بـاحلـقيقة كـما يـدَّعـي عـن نـفسه ”كـلمة اهلل“. وبـذلـك 

فـإن الـكتاب املُـقدَّس هـو صـادق فـي كـل مـا يُـقدِّمـه عـن خـلق الـكون. إن نـظرتـي املسـيحية إلـى الـعالـم تـتطلب أن يـكون اهلل قـد 

قـام بـاخلـلق فـي سـتة أيـام، وذلـك كـما سـبق وصـرّح بـأنـه فـعل. وبـالـتالـي فـأنـا أمـتلك سـبباً جـيداً ألعـتقد بـوجـود تفسـير عـقالنـي 

ومـنطقي يـقدّم حـالً ملـشكلة ضـوء الـنجوم الـبعيدة (ورمبـا يـكون احلـل الـصحيح مـن خـالل أحـد الـنماذج املـوجـودة حـالـياً، أو 

أنَّـه لـم يُـكتَشَف بـعد). السـبب الـذي يـقف وراء جـهاز اإلنـقاذ الـذي قـمت بـاسـتخدامـه هـنا هـو أنـي أمـتلك الـعديـد مـن 

األسباب التي تؤكد لي صحة رؤيتي للعالم التي تؤكد بدورها وجود جهاز انقاذ مماثل. 

وبـالـتالـي فـإن الـشخص الـعقالنـي قـد يـلتمس احلُـجة فـي رؤيـته إلـى الـعالـم عـلى أسـاس أنـها السـبب الـذي يـقف وراء جـهاز 

اإلنـقاذ. ومـن الـطبيعي أنـه يـجب أن ميـتلك أسـبابـاً مُـقنِعة لـرؤيـته لـلعالـم. الـتطوريّـون (ومـعهم جـميع املـؤمـنني بـالـعمر الـسحيق 
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لـلكون) ميـتلكون املُـبرِّر الـكافـي لـإلميـان بـوجـود سـحابـة أورت وذلـك فـقط فـي حـالـة واحـدة، إن كـانـوا قـد الـتمسوا احلُـجّة فـي 

رؤيـتهم لـلعالـم. لـكن الـتماس احلـجة فـي الـرؤيـة الـشخصية إلـى الـعالـم تـكون أمـراً عـقالنـيا فـقط فـي حـال كـانـت تـلك الـرؤيـة 

هـي بحـد ذاتـها أمـراً عـقالنـياً. وبـالـتالـي فـإن اجلـدال الـقائـم حـول األصـول ميـكن أن يـتم تـلخيصه فـي جـدال حـول الـرؤى 

املـتنافـسة إلـى الـعالـم. وعـليه يـتوجـب عـلينا أن نـقدم بـضعة أفـكار وتـعريـفات لـطبيعة ومـاهـية الـرؤيـة إلـى الـعالـم وكـيف نـحكم 

بني املتنافسة بينها. 

الرؤى إلى العالم 
يـوجـد نسـبة كـبير مـن األشـخاص ال يـفكرون بـشكل جـديّ بـرؤيـتهم إلـى 

الـعالـم. وحـقيقة األمـر أن عـدداً كـبيراً مـنهم ال يـالحـظ أنـه ميـتلك رؤيـة إلـى 

الـعالـم. وهـذه الـفئة مـن األشـخاص متـتلك مـيالً لـالعـتقاد بـأنـه يـتم اكـتساب 

كـل املـعارف مـن خـالل املـالحـظة الـنزيـهة وغـير املـتحيزة لـألدلـة الـتي حتـيط 

بـنا. هـذه الـرؤيـة تُـعرف بـاإلمـبريـقيّة أو التجـريـبية وهـي بحـد ذاتـها تـعتبر 

رؤيـة إلـى الـعالـم. ان هـذا املـوضـوع غـير قـابـل لـلتجاهـل، فـكل شـخص مـنا 

ميــتلك بــعض املــعتقدات الــتي تــتعلق بــالــكيفية الــتي يســير بــها الــعالــم، 

الـكيفية الـتي تُكتَسَـب مـن خـاللـها املـعرفـة والـكيفية الـتي يـجب نـحيا وِفـقها. حـتى إن اإلعـتقاد بـعدم امـتالك رؤيـة إلـى الـعالـم 

هو رؤية إلى العالم. أي أنَّه ليس من مِفَرّ. إن الرؤية إلى العالم هي أمر حتمي، ولكن الرؤية العقالنية ليست كذلك. 

الرؤية إلى العالم هي شبكة معتقداتنا األساسية التي نستخدمها لتفسير وتقييم جميع األدلة واملالحظات. 
إن رؤيـتنا لـلعالـم تـتحكم فـي طـريـقة رؤيـتنا لـألدلـة. وميـكن أن يـتم تشـبيهها بـالـنظارات الـعقلية، حـيث أنـها تـتحكم فـي 

الـطريـقة والـوضـوح الـذي نـرى مـن خـاللـه األمـور احملـيطة بـنا، وذلـك بـنفس اآللـية الـتي يـرى بـها الـشخص الـذي يـرتـدي نـظارات 

ذات عـدسـات حـمراء أن الـلون األحـمر فـي كـل مـكان، فـإن الـشخص الـذي يـرتـدي نـظارات حتـمل عـدسـات الـتطوّر سـوف 

يـرى الـتطور فـي كـل مـكان. لـكن الـلون األحـمر لـيس فـي كـل مـكان وكـذلـك حـال الـتطور، لـكن هـذه الـعدسـات تـؤثـر عـلى 

طـريـقة إدراك الـعالـم مـن حـولـنا وعـلى اإلسـتنتاجـات الـتي نخـلص إلـيها. وسـوف جنـد أن الـكتاب املُـقدَّس يشـبه الـعدسـات 

الـطبية الـتي تـقوم بـتصحيح الـنظر. وبـدون ارتـداء ”نـظارات الـكتاب املُـقدَّس“ فـإن الـعالـم سـيظهر غـامـضاً وعـدمي الـوضـوح. 

لـكن حـني يـكون تـفكيرنـا مـبني عـلى أسـاس الـكتاب املُـقدَّس، فـإن الـعالـم مـن حـولـنا سـيكون شـديـد الـوضـوح، وسـيحمل 

معنى. 

إن الـشخص الـذي يـرتـدي الـنظارات احلـمراء يـرى الـعالـم بـشكل مـختلف عـن الـشخص الـذي يـرتـدي الـنظارات الـصحيحة 

املـوصـوفـة طـبياً. وميـكننا الـقول بـأن املـؤمـنني بـالـتطور يـرون الـعالـم بـطريـقة مـختلفة عـن املـؤمـنني بـاخلـلق الـتوراتـي. فجـميعنا 
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منـتلك احلـقائـق عـينها. إال أنـنا نـقوم بـتلويـن هـذه احلـقائـق مسـتخدمـني رؤيـتنا إلـى الـعالـم. لـذلـك جنـد أن الـتطوريّـني واخلـلقيّني 

يقومون بتفسير األدلة ذاتها بطرقٍ مختلفة. وال ميكن جتاوز هذه النقطة.  

إن مـعظم اإلحـباط الـذي يـتبع اجلـدل واملـناظـرات الـتي تـدور حـول األصـول إمنـا هـو نـاجـم عـن الفشـل فـي اإلدراك بـأن كـل مـن 

الـتطوريّـني واخلـلقينّي ال بـدَّ مـن أن يفسـروا الـدالل ذاتـها بـطرق مـختلفة ويخـلصوا إلـى نـتاج مـختلفة مـنها وذلـك بـاالعـتماد 

على رؤيتهم اخملتلفة للعالم. 

يـوجـد نسـبة كـبيرة مـن األشـخاص تـرفـض قـبول حـقيقة أن تفسـير األدلـة ال بـد أن يـتم 

فــي ضــوء مــعتقدات مُســبقة - والــتي تــشكل نــوع مــن اإللــتزام املــترافــق مــع اإلميــان 

الـشخصي. حـيث أن نسـبة كـبيرة مـنهم تـعتقد بـأن الـتعامـل مـع األدلـة يـجب أن يـتم 

بـــطريـــقة مـــحايـــدة ودون أي حتـــيّز - وبـــكلمات أُخـــرى نـــقول دون أي مـــواقـــف أو 

مــعتقدات مســبقة. إال أن هــذا األمــر مســتحيل. إذ أنَّ هــذا املــبدأ فــي الــتعامــل مــع 

األدلـة يـعتبر بحـد ذاتـه نـوع مـن املـعتقدات أو األحـكام املسـبقة لـلكيفية الـتي يـجب 

فــيها الــتعامــل مــع األدلــة. إضــافــةً إلــى ذلــك، فــإنــه لــكي حتــمل مــالحــظتنا لــألدلــة أي 

مـعنى، البـد أن منـتلك أوالً اإلميـان بـأنـنا قـادرون عـلى اإلعـتماد عـلى حـواسـنا. فـإنـه سـيكون مـن غـير اجملـدي أن نـقوم مبـعايـنة 

ودراسة أي جزء من األدلة إن لم نؤمن أوالً بأننا نستطيع اإلعتماد على حواسّنا. 

إنـــه مـــن غـــير املـــمكن أن يـــتم جتـــنّب ارتـــداء ”الـــنظارات الـــعقلية“ - أي 

امـتالك رؤيـة لـلعالـم - لـكن املـهم هـو ارتـداء الـنظارات املـناسـبة، فـبشكل 

مـشابـه لـلطريـقة الـتي يسـتنتج بـها الـشخص الـذي يـرتـدي الـنظارات ذات 

الـعدسـات احلـمراء أن كـل شـيء فـي الـعالـم ميـيل إلـى الـلون األحـمر، كـذلـك 

هـو حـال مـن يـتبنّى رؤيـة خـاطـئة لـلعالـم سـيقوم بـاسـتنتاجـات خـاطـئة فـيما 

يــتعلق بــالــكون. إال أنّ الــنظرة الســليمة إلــى الــعالــم تســتطيع أن تــقوم 

بحـمايـتنا مـن ارتـكاب قـفزات خـاطـئة تـقود إلـى اسـتنتاجـات خـاطـئة فـيما 

ـد السحــرة وهــو يــقوم بــتقطيع أحــد األشــخاص مــن  يــتعلق بــالــكون وطــريــقة عــمله. عــلى ســبيل املــثال، حــني أراقــب أحّـَ

املـنتصف، سـأكـون مـتيقنا بـشكل مـباشـر أن هـنالـك خـدعـة مـا - أي أنـه ال يـوجـد أي شـخص قـد تـعرَّضَ لـلتقطيع - وذلـك 

بـصرف الـنظر عـن مـعايـنتي للخـدعـة. إن هـذا اإلسـتنتاج الـذي قـمت بـه لـيس مـبنياً عـلى الـدلـيل الـذي أمـامـي، إمنـا هـو نـتيجة 

لطريقة رؤيتي للعالم التي تقدّم لي احلماية من الوصول إلى اإلستنتاجات اخلاطئة. 
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“ فـي الـليلة املـاضـية. إن رؤيـتك لـلعالـم سـوف  ها قـد شـاهـدات ”طـبقاً طـائـراً 6فـلنفترض أن إحـدى جـاراتـك قـد أخـبرتـكَ بـأنّـَ

تـتدخـل بـشكل فـوري ملـساعـدتـك عـلى حتـليل وتفسـير هـذا الـدلـيل. مـع تـزايـد األدلـة الـتي تـقوم جـارتـك بـتقدميـها سـوف 

تـكون أنـت بـتكويـن فـرضـيات مـبنية عـلى رؤيـتك إلـى الـعالـم. فـلرمبـا كـانـت هـذه إحـدى جتـارب الـطيران السـريّـة الـتي جتـريـها 

احلـكومـة، ولـرمبـا كـانـت حتتسـي الـكحول فـي الـليلة املـاضـية، وإنـه مـن املـمكن أن تـكون قـد رأت كـوكـب الـزُهـرة. إن اإلسـتنتاج 

الـذي قـد تـصل إلـيه لـن يـكون مـبنياً عـلى األدلـة وحـدهـا، إمنـا يـتأثـر بـطريـقة فـهمك لـلكون. فـإن كـنت مـقتنعاً بـعدم وجـود 

كـائـنات فـضائـية، سـيكون مـن الـطبيعي أنـك لـن تخـلص إلـى اسـتنتاج يـفيد بـأن جـارتـك قـد رأت بـالـفعل طـبقاً طـائـراً.  إن 

رؤيـتك إلـى الـعالـم سـتقوم بـتقييد طـريـقة مـعاجلـة األدلّـة. وهـذا األمـر صـحيح فـي جـميع جـوانـب احلـياة. سـواء كـان ذلـك يـتعلق 

بـاألطـباق الـطائـرة، اخلـداع الـبصري، احلـمض الـنووي ومـا شـابـه. إن رؤيـتنا إلـى 

العالم هي من تتحكم بطريقة مقاربتنا لألدلة. 

حـتى هـذه اللحـظة ، لـم يـتم تـقدمي حـجة تـثبت أن الـرؤيـة املسـيحية إلـى الـعالـم 

هـي الـرؤيـة الـصحيحة - أي أنـها الـوسـيلة الـوحـيدة الـتي مـن خـاللـها ميـكن 

تفســير األدلــة بــطريــقة ســليمة ســواء كــان املــوضــوع مــتعلقاً بــاألصــول أو بــأي 

مـوضـوع آخـر. لـكن البـد أنـه أصـبح مـن الـواضـح أن كـل شـخص يـقوم بتفسـير 

األدلـة فـي ضـوء رؤيـته إلـى الـعالـم. وإنـه أيـضاً مـن الـواضـح أن كـلّ مـن اخلـلقيني 

والـتطوريّـني ميـتلكون رؤيـتهم اخلـاصـة واخملـتلفة إلـى الـعالـم. وهـو السـبب الـذي يُـفضي إلـى أن كـلٍّ مـنهم يـقوم بتفسـير األدلـة 

بـطريـقة مـناقـضة لـآلخـر. لهـذا السـبب أيـضاً لـن تـكون األدلّـة سـبباً كـافـياً حـتى يـقوم أي شـخص بـإعـادة الـنظر بـرؤيـته إلـى 

العالم. إذ أنَّ أي دليلٍ علمي سيكون قابالً للتفسير بطريقة معينة ليتوافق من خاللها مع أي واحدة من الرؤى إلى العالم. 

فــاملــؤمــن بــاخلــلق الــتوراتــي الــذي يــنظر إلــى املــذنّــبات يســتنتج بــأن مجــموعــتنا 

الشمسـية هـي حـديـثة العهـد، أمـا املـؤمـن بـالـتطور يـنظر إلـى املـذنـبات ويسـتنتج 

أنَّ سـحابـة أورت البـد وأن تـكون مـوجـودة، اخلـلقيّ الـذي يـقوم بـفحص احلـمض 

ـه ال بــد مــن وجــود خــالــق، فــي حــني أن مــؤيّــد الــتطور حــني  الــنووي يســتنتج بــأنّـَ

يـتفحص هـذه املـعلومـات سـيستنتج بـأنَّ الـطفرات الـوراثـية أو رمبـا إحـدى اآللـيات 

الـتي لـم يـتم اكـتشافـها بـعد هـي املـسؤولـة عـن تـولـيد هـذه املـعلومـات، املـؤمـن 

بـالـتطور حـني يـنظر إلـى الـتشابـه بـني املـعلومـات الـوراثـية لـعدد مـن الـكائـنات احلـية 

6 قام باقتراح هذه احملاكاة جاي لوكاس مشكوراً.
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سـيستنتج بـأنـها متـتلك سـلفاً مشـتركـاً، فـي حـني أن املـؤمـن بـاخلـلق حـني سـيعايـن تـلك املـعلومـات عـينها سـيستنتج بـأن تـلك 

الكائنات قد خُلِقَت من قبل خالق واحد. 

كـل مـنا سـيقوم بتفسـير األدلـة بـناءً عـلى رؤيـته إلـى الـعالـم. وإيُّ دلـيل قـد يُـبدي مـعارضـةً لـرؤيـتنا فـإنـه سـيتم تفسـيره مـن خـالل 

اسـتدعـاء جـهاز انـقاذ. وجنـد أن الـكثير مـن املـناظـرات الـتي تـتناول مـوضـوع األصـول تـكون عـدميـة اجلـدوى والسـبب هـو أن 

طـرفـا املـناظـرة لـم يـفهما طـبيعة  كـل مـن الـرؤى إلـى الـعالـم، األدلـة وأجهـزة اإلنـقاذ. فـاخلـلقيّني يـصابـون بـاإلحـباط كـنتيجة لـعدم 

اقـتناع الـتطوريّـني بـاألدلـة الـتي يـقدّمـونـها، ولـكن الـتطوريّـني أيـضاً يـتملَّكهم الـشعور عـينه بـاإلحـباط جتـاه اخلـلقيّني. إن هـذا 

الـنوع مـن اإلحـباط يـنتج مـن عـدم الـتطرق إلـى املـشكلة الـرئيسـية الـتي تـكمن فـي أن األشـخاص يـقومـون دائـماً بتفسـير األدلـة 

بطريقة تتوافق مع رؤيتهم إلى العالم. وبالتالي فإن األدلة بحد ذاتها عاجزة عن حسم اجلدال. 

إن هــذا األمــر مــشابــه ملــا يُــعرف ”بــالــتعادل املكســيكي“ حــيث ال يــوجــد أي رابــح، وقــد يــبدو أيــضاً أنــه ال يــوجــد أي حــلّ 

عـقالنـي ملـشكلة األصـول هـذه. فـالـنتيجة دائـماً وبـغض الـنظر عـن مـدى تـوافـق األدلـة الـعلمية مـع اخلـلق، إن الـتطوريّـني يـقومـون 

بتفسير األدلة نفسها بطريقة مغايرة، ورمبا يعتقدون أيضاً أن األدلة تدعم وبشكل مفرط املوقف التطوري.  

مبـا أنـنا نـقوم بتفسـير األدلـة بـناءً عـلى رؤيـتنا لـلعالـم، ومبـا أنَّ اخلـلقيّني والـتطوريّـني ميـتلكون رؤيـتني مـختلفتني إلـى الـعالـم، 

سيكون السؤال املطروح هو: هل يوجد أي حل عقالني حلسم هذا اجلدال؟ 

إن الـفصل الـتالـي سـيقوم بـتقدمي احلـل لهـذه املـعضلة، فـالـدلـيل احلـاسـم للخـلق الـتوراتـي يـتعامـل مـع الـرؤى إلـى الـعالـم. وسـيتبنيّ 

 لنا أن الرؤية اخللقية للعالم البد أن تكون صحيحة، فهي اإلحتمال الوحيد العقالني.
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الفصل الثاني 
احلل ملشكلة اجلدل القائم حول األصول 

ألــيس أمــراً مــثيراً لــإلهــتمام أن اثــنني مــن حــامــلي شــهادة الــدكــتوراة يــعمالن جــنباً إلــى جــنب لــدراســة أحــد األدلــة املــاديّــة، 

ويصالن إلى نتائج مختلفة متاماً حول ما يعنيه هذا الدليل؟ 

فـي الـوقـت الـذي كـنت أقـوم بـأبـحاثـي لـلحصول عـلى شـهادة الـدكـتوراة فـي جـامـعة كـولـورادو، سـنحت لـي الـفرصـة أن أُجـري 

الـعديـد مـن احلـوارات مـع عـدد مـن أهـمّ دارسـي عـلم الـفلك. وغـالـبيتهم مـن املـؤمـنني بـاإلنـفجار الـكونـي الـعظيم، وبـالـكون 

الـذي يـعود إلـى عـدة مـليارات مـن الـسنني، ومـع ذلـك كـنت أرى عـددا كـبيراً مـن األدلـة الـتي تشـير إلـى أن الـكون إمنـا هـو أشـدّ 

حـداثـة مـن تـلك األرقـام وبـفروقـات شـاسـعة. ويـوجـد عـدد مـن عـلماء الـفلك اخلـلقيّني ممـن هـم مـطّلعون عـلى هـذه األدلـة، لـكن 

مـا هـو سـبب وجـود هـذا الـعدد الـكبير ممـن هـم غـير قـادريـن عـلى رؤيـة ذلـك؟ والشـك أن الـعديـد مـن الـزمـالء كـانـوا يـعتقدون 

بـغرابـة األمـر ذلـك أنـني أرفـض الـقبول بـاإلنـفجار الـعظيم واإلطـار الـزمـني ذو مـليارات الـسنوات. وأعـتقد أنـهم قـد تـساءلـوا 

أيــضاً ”ملــاذا ال يســتطيع هــذا أن يــرى كــل هــذه األدلــة عــلى اإلنــفجار الــعظيم 

والعمر السحيق للكون؟“ 

لــقد رأيــنا فــي الــفصل الــسابــق أن تفســير األدلــة يــتم مــن خــالل رؤيــة كــل 

شـخص لـلعالـم. فـإن كـل مـن اخلـلقينّي والـتطوريّـني سـيقومـون بتفسـير احلـقائـق 

ذاتـها لـكن كـل مـنهم بـطريـقته اخلـاصـة الـتي تـعتمد عـلى رؤيـته إلـى الـعالـم. 

لــذلــك جنــد أن األدلــة وحــدهــا عــاجــزة عــن حــسم الــصراع الــقائــم بــني الــتطور 

واخلـلق. فـكلٌّ مـن الـطرفـني يـؤمـن بـأن األدلـة ”فـي صـاحلـه“. ومـن أجـل الـوصـول 

إلـى حـسم عـقالنـيّ للجـدل الـقائـم حـول األصـول يـجب أن نـتعامـل أوالً مـع الـرؤيـتني املـتعارضـتني لـلعالـم - ولـيس مـع الـدالئـل 

املـنفردة. فـإن كـنا سـنقوم بـالـبحث الـعقالنـي لـالخـتيار بـني الـرؤيـتني املـتنافسـتني لـلعالـم فـيتوجـب حـينئذٍ عـلى اخلـلقيّني أن 

يـتعلّموا ويـفهموا رؤيـة الـتطوريّـني لـلعالـم، وكـذلـك هـو احلـال بـالنسـبة لـلتطوريّـني فـيما يـختصّ بـرؤيـة اخلـلقيّني لـلعالـم. 

 ولذلك سيكون من املفيد أن نقوم بتلخيص كلٍّ من املوقفني.
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الرؤية اخللقية للعالم 
1اخلـلقي الـتوراتـي املـلتزم هـو الـشخص الـذي تـكون رؤيـته لـلعالـم مـبنية عـلى أسـاسِ أنَّ الـكتاب املُـقدَّس هـو مـرجـعه األعـلى. 

وعـليه فـإن اخلـلقيّ يـؤمـن بـأن اإللـه الـكليّ الـقدرة (مـتى ۱۹: ۲٦)، الـكليّ املـعرفـة (كـولـوسـي ۲: ۳)، املـثلث األقـانـيم 

(أشــعياء ٤٥: ٥، يــوحــنا ۸: ۱۸) قــد خــلق الــكون فــي ســتة أيــام اعــتياديّــة (خــروج ۲۰: ۱۱) مــنذ بــضعة آالف ولــيس 

مـليارات مـن الـسنوات (بـناءً عـلى دراسـة سـالسـل النسـب كـالـتي فـي تـكويـن ٥: ٤-۳۲). وفـي يـومـنا احلـاضـر، إن اهلل هـو 

حـامـل كـل األشـياء بـكلمة قـدرتـه (عـبرانـينّي ۱: ۳) بـطريـقة مـنطقية ومـتناغـمة وهـي مـا نـدعـوه ”قـوانـني الـطبيعة“ أو ”الـقوانـني 

الـعلمية“ (ارمـياء ۳۲: ۲٥). والـطريـقة الـتي خـلق بـها اهلل الـعالـم ليسـت هـي ذات الـطريـقة الـتي يـديـره ويـدبـر أمـوره؛ إذ أنَّ 

اهلل قد أنهى أعمال اخللق في اليوم السابع (تكوين ۲: ۲). 

عـندمـا أمتَّ اهلل خـلق الـعالـم كـان فـي حـالـةٍ مـثالـيةٍ (تـكويـن ۱: ۳۱؛ تـثنية ۳۲: ٤). لـقد أُعـطِيَ اإلنـسان األول (آدم) سـلطانـاً 

عـلى كـلّ اخلـليقة (تـكويـن ۱: ۲۸، ۲: ۱٥). لـكن آدم قـد متـرَّد عـلى اهلل (تـكويـن ۱: ۱٦ ۳: ٦). وكـنتيجة لـذلـك لَـعَن 

اهلل األرض (تـــكويـــن ۱: ۲۸، ۲: ۱٥)، وهـــذا هـــو ســـبب وجـــود املـــوت واملـــعانـــاة فـــي الـــعالـــم (رومـــية ٥: ۱۲، ۱۸: 

۲۱-۲۲). ومبــا أن جــميع البشــر املــوجــوديــن الــيوم هــم مــن نســل آدم (أعــمال ۱۷: ۲٦)، منــتلك نــحن جــميعاً الــطبيعة 

اخلـاطـئة ونـتمرَّد عـلى اهلل مـن خـالل عـصيانـه ومـخالـفة أوامـره. وكـما كـانـت حـالـة آدم هـكذا نـحن مسـتحقّنيَ عـقوبـة املـوت 

واإلنـفصال األبـدي عـن اهلل. وهـذا هـو السـبب الـذي مـن أجـله ووفـق الـالهـوت املسـيحي، قـد جتسَّـد اإللـه مُتَّخِـذاً طـبيعتنا 

البشـريـة (يـوحـنا ۱: ۱، ۱٤)، ومـات عـلى الـصليب. فـيسوع املسـيح أخـذ مـكانـنا بـاملـوت كـنوعٍ مـن أعـمال الـرحـمة مُـقدِّمـاً 

بذلك العمل الغفران واملصاحلة جلميع اولئك الذين يعترفون به ويقبلونه إلهاً ومخلّصاً حلياتهم (رومية ۱۰: ۱۰-۹). 

إن اهلل قـد خـلق احلـيوانـات والـنباتـات األصـليّة ”لـتتكاثـر وتـعطي بحسـب نـوعـها“(تـكويـن ۱: ۱۱، ۲۱، ۲٥) مشـيراً بـذلـك 

إلــى وجــود متــيُّز بــني أنــواع الــنباتــات واحلــيوانــات، إال أنــه ميــكن أن يــوجــد متــيّز ضــمن الــنوع الــواحــد. لــذلــك فــإن الــنباتــات 

واحلـيوانـات الـتي نـعايـنها الـيوم لـيس إالّ سـالالت مـختلفة عـن الـنوع األصـلي (كـذلـك يـوجـد بـعض األنـواع الـتي انـقرضـت). 

واالنـتقاء الـطبيعي هـو أمـر حـقيقي… فـاحلـيوانـات والـنباتـات تسـتطيع أن تـتأقـلم مـع الـبيئات اخملـتلفة الـتي تـتواجـد فـيها. إال 

أنَّ هـذا الـنوع مـن اآللـيات غـير قـادرة عـلى انـشاء مـعلومـات جـديـدة وإضـافـية للمجـمَّع اجلـيني (اجلـينوم)، وبـالـتالـي فهـي لـم 

تتسبب وال بأي شكل من األشكال بانتاج أي نوع جديد من الكائنات احليّة. 

1 إن كل شخص ميتلك معياراً أعلى يرجع إليه، وهذا ما سنراه في الفصل التاسع من الكتاب. ومن الطبيعي أن ميتلك األشخاص معياراً ثانوياً. فاملعاينة والتجربة قد تكون مثاالً 

مناسباً عن املعيار الثانوي. فنحن نؤمن بالعادة بأن ما تستقبله حواسّنا هو حقيقي، لكن غالبيّتنا ال يثقون بحواسهم على أساس أنها املعيار املطلق غير القابل للشك، وخاصة حني 
نشاهد بعض اخلدع البصرية أو األلعاب السحرية، فنحن حينذاك منيل إلى عدم اإلميان مبا نعاينه لصالح معيار أعلى من املعاينة والذي يساهم في تعريفنا بأن حقيقة ما نعاينه تختلف 

عن الظاهر.
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لـقد أحـدَثَ الـرب اإللـه طـوفـانـاً غَـمَرَ الـعالـم بـأكـمله وذلـك نـتيجةً لـفساد اإلنـسان (تـكويـن ٥: ٥-۷، ۱۷) لـكنه حَـفِظَ عـدد 

مـن األشـخاص اسـتجابـةً لـطاعـة نـوح (تـكويـن ٥: ۹، ۱۸) فـحَفِظَهم وحَـفِظَ أنـواع احلـيوانـات مـن خـالل الـفُلك الـذي بـناه 

نـوح (تـكويـن ٦: ۱۹). إن اخلـلقينّي يـؤمـنون بـأن مـعظم املسـتحاثّـات املـتواجـدة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم فـي عـصرنـا الـراهـن 

إمنا هي نتيجة مباشرة للطوفان العامليّ. وميكن القول أن هذه املفاهيم تُقدِّم تلخيصاً بسيطاً إلميان اخللقيّني. 

الرؤية التطورية للعالم 
لـألسـف الشـديـد ال يـوجـد رؤيـة تـطوريـة مـوحَّـدة لـكي نـقوم بـتلخيصها. فـاملـؤمـنني اخملـتلفني بـالـتطور يـتمايـزون بـرؤيـتهم لـلعالـم 

بـعضم عـن بـعض ولـو كـان ذلـك بـشكل طـفيف. إال أنـه يـوجـد عـدد مـن املـالمـح املشـتركـة بـني تـلك الـرؤى والـتي سـنكتشف 

من خالل هذا الكتاب أنها حتتوي على عيوب منطقية وعقالنية. 

”تـسنَّت لـي الـفرصـة خـالل مسـيرتـي الـعلمية أن أُجـري حـوارات مـع عـددٍ البـأس بـه مـن 

الـتطوريّـني، كـما قـد قـرأت عـددا جـيداً مـن األبـحاث الـعلمية ذات األسـاس الـتطوري. 

وبــناءً عــلى ذلــك ســأقــوم بــتلخيص مــعظم الــنقاط املشــتركــة. وأُشــدِّد أن لــيس كــل 

األشـخاص الـتطوريّـني يـؤمـنون بجـميع هـذه الـنقاط الـتي سـترد تـالـياً ، إال أن مـعظمهم 

ميتلكون تفرّعات مشابهة لها. 

إن الـتطوريّـني يـرفـضون الـقراءة املـنطقية لـسفر الـتكويـن. كـما أن املـعيار األعـلى يـختلف 

مـن شـخص إلـى آخـر، لـكن كـلٌّ مـنهم ميـتلك مـعياراً أعـلى وهـو األمـر الـذي سـنراه فـي 

2الـفصل الـتاسـع مـن الـكتاب. فـي الـغالـب يـكون هـذا املـعيار هـو املـذهـب الـطبيعي (أي 

أن الـطبيعة هـي كـل مـا هـو مـوجـود) أو املـذهـب التجـريـبي (الـقائـم عـلى فـكرة أن احلـصول عـلى كـلّ املـعرفـة إمنـا يـتم مـن خـالل 

التجـربـة واملـعايـنة). وكـنتيجة لـذلـك جنـد أن عـمر الـكون هـو عـدّة مـليارات مـن الـسنوات. حـيث ابـتدأ بـاإلنـفجار الـكونـي 

الـعظيم - الـذي هـو تـوسّـع سـريـع لـلفضاء، الـزمـن، والـطاقـة مـن نـقطة واحـدة بـالـغة الـصِّغر. ثـمَّ بـعد ذلـك هـدأت الـطاقـة 

واســتقرَّت لــتُشَكِّل املــادَّة، واملــادّة تــكثَّفت لــتشكّل الــنجوم واجملــرّات. ثــم قــامــت الــنجوم بــتشكيل الــعناصــر األثــقل الــتي 

تـكثَّفت مـعاً لـتشكّل الـكواكـب. إن مجـموعـتنا الشمسـية بـشكل خـاص قـد تـشكّلت قـبل ٤٫٥ مـليار عـام كـنتيجة النهـيار 

سحابة غازيّة. فالنجوم واجملرّات والكواكب هي نتاج لعمل قوانني الطبيعة على مدى فترات طويلة جداً من الزمن. 

وعـلى كـوكـب األرض، جتـمعت بـعض الـعناصـر الـكيميائـيّة بـعضها مـع بـعض مُـشكِّلَةً أوَّل خـليّةٍ ذاتـية االسـتنساخ. وهـذه 

اخلـلية قـامـت بـالـتكاثـر لِـتُنِجَ خـاليـا أُخـرى ممـاثـلة لـها، لـكن بـني الـفينة واألُخـرى كـان يحـدث بـعض الـطفرات (األخـطاء أثـناء 

2 في بعض احلاالت، يفضل العلماء املنهج لطبيهي عوضاً عن ماوراء الطبيعي (امليتافيزيقي). واإلميان املنتشر في العصر الراهن مييل إلى اإلعتقاد بأن الطبيعة هي أساس كلّ شي وال 

يوجد أي شيء آخر سوى الطبيعة وهو ما يُقصد به ”املذهب الطبيعي“.
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الـنسخ) األمـر الـذي تسـبَّب بـالـتنوّع. ولـكن مـعظم نـتائـج هـذا الـتنوع لـم تـكن ”مـالئـمة“ لـلبيئة واملـناخ، ممـا تسـبب مبـوت 

الـكائـن، وبـالـتالـي فـإن هـكذا نـوع مـن الـطفرات لـم ميَُـرَّر إلـى األجـيال الـتالـية. إال أن بـعض الـطفرات أتـت بـنتائـج إيـجابـية 

لـلكائـن. وهـذه الـكائـنات ”احملُـسَّنة“ كـانـت ذات قـدرة أعـلى عـلى االسـتمرار، وبـالـتالـي فـإنـها قـامـت بـتمريـر مـعلومـاتـها الـوراثـيّة 

إلـى نسـلها. وبهـذه الـطريـقة، يُـقال بـأن الـكائـنات احلـية قـد تـطوَّرت بـشكل تـدريـجيّ، األمـر الـذي أدى وجـود هـذا الـتنوع 

الـهائـل مـن أشـكال احلـياة الـتي نـعايـنها فـي يـومـنا هـذا. فجـميع أشـكال احلـياة إمنـا هـي نـتاج لـعمل الـطبيعة عـلى مـدى فـترات 

طـويـلة جـداً مـن الـزمـن (”املـذهـب الـطبيعي“). لـيس مـن ضـرورة لـوجـود إلـه فـي هـذه املـعاجلـة، إال أنَّ بـعض الـتطوريّـني يـؤمـنون 

باهلل أو على األقل يؤمنون بوجود إله من نوع ما. 

وفـقاً ملـا يـؤمـن بـه الـتطوريّـون، لـم يحـدث أي طـوفـانٍ عـاملـي. إمنـا يُـفتَرَض أن املسـتحاثّـات الـتي نـعايـنها قـد نـتجت خـالل مـئات 

املـاليـني مـن الـسنوات مـن خـالل عـمليات بـطيئة وتـدريـجيّة. وميـيل الـتطوريّـيون إلـى الـتمسك مبـبدأ ”الـوتـيرة (الـطبيعة) 

الـواحـدة“ (بـدرجـات مـتفاوتـة). وهـي اإلفـتراض الـقائـل بـأن املـعدالت والـعمليات الـتي حتـدث الـيوم هـي نـفسها الـتي كـانـت 

حتدث في املاضي أي أنَّ ”احلاضر هو املفتاح لفهم املاضي.“ هذا هو ملخص بسيط للموقف التطوّري التقليدي.  

عـلى اعـتبار أنَّ حـضارتـنا املـعاصـرة مُشـبَّعة بـاملـفاهـيم الـتطوريـة (سـواء كـان ذلـك مـن خـالل وسـائـل اإلعـالم، األفـالم، الـتعليم 

الـعامّ، املـتاحـف، الـكتب املـدرسـية، والـكثير مـن الـوسـائـل األُخـرى) فـإن تـعليم اخلـلقينّي عـن الـتطوّر لـن يـكون بـشكل عـام 

مـشكلةً بـقدر مـا هـو حـال تـعليم الـتطوريّـني عـن اخلـلق. وإنـه ملـن املـهم أن نـتذكـر أثـناء اخلـوض فـي غِـمار الـنقاش أنَّ الـتطوريّـني 

غالباً ما ميتلكون مفاهيم خاطئة عن املوقف اخللقيّ، ولكن العكس من ذلك هو أمر واردٌ أيضاً. 

الرؤى املتصارعة (املتنافسة) 
ميـتلك كـل مـن الـتطوريّـني واخلـلقيني رؤيـتني مـختلفتني إلـى الـعالـم - وميـكن الـقول أن كـل فـريـق مـنهما ميـتلك مـعياراً أعـلى 

الـذي يـقوم مـن خـاللـه بتفسـير األدلـة. ونـحن حـني نـفهم االخـتالف بـني الـرؤى إلـى الـعالـم سـيكون مـن السهـل رؤيـة األسـباب 

الـتي تـدفـع األشـخاص للخـلوص إلـى نـتائـج مـختلفة مـن املـعلومـات عـينها. إنـه مـن املـنطقي أن الـتطوري سـيؤمـن بـأن مسـتحاثّـة 
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بـعينها تـعود إلـى مـاليـني الـسنني، فـي حـني أن اخلـلقي سـيؤمـن بـأن ذات املسـتحاثّـة إمنـا تـرجـع إلـى زمـن الـطوفـان. ومـن الـطبيعي 

أيـضاً أن االسـتنتاجـات الـتي سـيصل إلـيها الـتطوّري سـتكون مـختلفة حـني يـعايـن ويـدرس احلـمض الـنووي، املـذنـبات أو أي 

شـيء آخـر فـي الـكون. فـاألدلـة ال ”تتحـدث مـن تـلقاء نـفسها“، إمنـا تـتطلب تفسـيراً. ونـحن نـقوم بتفسـير املـعلومـات مـن ضـوء 

رؤيتنا إلى الكون وإلى املاضي. فكيف ميكن اذاً أن نقوم بحل هذا اجلدال؟ 

مغالطة إدّعاء احليادية 
عـندمـا يـفهم الـشخص أنـنا نـتعامـل مـع الـرؤى اخملـتلفة إلـى الـعالـم، غـالـباً مـا ميـيل إلـى اإلعـتقاد بـأن اجلـدال ميـكن أن يُـحسَم مـن 

خـالل ”اإللـتقاء عـلى أرضٍ مُـحايـدة“. فـلرمبـا يـوجـد مـوقـف فـيما بـني الـرؤيـتني اخلـلقية والـتطوريـة - رؤيـة ”وسـطيّة“ حـيث 

يسـتطيع أن يـتوافـق عـليها كـلٌّ مـن اخلـلقيّني والـتطوريّـني. فـحني نـتفق عـلى ”قـواعـد التفسـير“ نسـتطيع أن نـصل إلـى اتـفاق 

حــول أي مــن الــرؤيــتني تــتوافــق بــشكل أفــضل مــع األدلّــة. إن الــنظرة الســطحية لهــذه الــدعــوة قــد تــعطي انــطباعــاً بــأن األمــر 

مـنطقيّ. لـكن عـند اجـراء الـفحص عـن قـرب، سـوف جنـد أن مـقاربـة مـثل هـذه ال ميـكن أن تـنجح. فهـي متـتلك عـيباً مـنطقياً، 

كـما أنّـها غـير مـتوافـقة مـع الـكتاب املُـقدَّس أيـضاً. وإنـه ألمـرٌ مسـتحيل أن تـكون مـحايـداً حـني يـتعلق األمـر بـالـرؤى إلـى الـعالـم، 

واإلدعـاء بـذلـك هـو نـوع مـن أنـواع املـغالـطات. لـذلـك سـوف نـطلق عـليها ”مـغالـطة اإلدّعـاء بـاحلـياديـة“. إذ إن كـل شـخص ال بـد 

وأن ميـتلك مـعياراً أعـلى غـير قـابـل لـلشك وهـو الـذي يُـشكّل األسـاس الـذي تـرتـكز عـليه رؤيـته إلـى الـعالـم. وهـذا األمـر سـتم 

مــعاجلــته بــطريــقة أوســع فــي الــفصل الــتاســع مــن الــكتاب، و ســيكون مــن املــفيد إظــهار اخلــطأ فــي أســاســات هــذا الــنوع مــن 

املقاربات. 

أوالً، إنـها متـتلك عـيباً مـنطقياً. إذ إن كـلّ مـن اخلـلقيّ والـتطوريّ ميـتلكان رؤيـة لـلعالـم ذات قـيمة بـالنسـبة لـهما. وكـل مـنهما 

يـعتقد بـأن رؤيـته لـلعالـم تـقدم لـه أفـضل طـريـقة لتفسـير األدلـة. ولـكن الـرؤيـة الـثالـثة ”احملـايـدة“ (افـتراضـيّاً) سـتقوم بـتقدمي 
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تـفاسـير لـلبعض مـن األدلـة تـكون مـختلفة عـن كـلٍّ مـن الـرؤيـتني اخلـلقية أو الـتطوريـة (وهـذا ضـروري وإال فـإنـه لـن يـكون مـن 

املـمكن الـتمييز بـينها وبـني تـلك الـرؤى). فـإن كـان التفسـير ”احملُـايـد“ لـلبعض مـن الـبيانـات خـاطـئاً، فـلماذا حـينئذ سـنثق بـأنـها 

صـاحلـة لـإلشـارة سـواء إلـى اخلـلق أو الـتطور؟ (ملـاذا سـنثق بـرؤيـة خـاطـئة لـلعالـم لـتقدم إشـارة إلـى الـرؤيـة الـصحيحة؟) أو فـي 

حـال كـان التفسـير ”احملُـايـد“ صـحيحاً، حـينئذٍ سـيكون مـن الـواضـح أن كُـالً مـن التفسـيريـن اخلـلقي والـتطوريّ هـما خـاطِـئَني - 

وفـي تـلك احلـالـة لـن يـكون أي مـن الـرؤيـتني صـحيحاً. إن كـل شـخص البـد أن ميـتلك مـعياراً مـطلقاً يـقوم مـن خـاللـه بـالـتقييم. 

3وذلـك املـعيار املـطلق ال ميـكن أن يـخضع لـلتقييم بـاسـتخدام مـعيارٍ أدنـى مـنه وإال لـن يـكون هـو املـعيار األعـلى حـينذاك. 

وبالتالي ميكننا القول بأن املوقف ”احملُايد“ هو مَعيب منطقياً. 

ثـانـياً، إن املـقاربـة احملـايـدة ال تـتفق مـع الـكتاب املُـقدَّس. حـيث أنَّ يـسوع املسـيح قـد أشـار إلـى عـدم وجـود حـياد حـني يـتعلق 

األمـر بـاإللـتزام املـطلق. فـي مـتى ۱۲: ۳۰ يـقول: ”مَـنْ لَـيْسَ مَـعِي فَـهُوَ عَـلَيَّ، وَمَـنْ الَ يَجْـمَعُ مَـعِي فَـهُوَ يُـفَرِّقُ.“ وميـكن أن يـتم 

سـرد عـدد آخـر مـن اآليـات مـثل (رومـية ۸: ۷؛ يـعقوب ٤: ٤؛ وغـيرهـا). فـي الـبدايـة ميـكن أن يظهـر أن هـذا الـدافـع يـنطبق 

عـلى املسـيحيّني فـقط، عـلى اعـتبار انـهم يـومـنون أن الـكتاب املُـقدَّس هـو مـصدر مـعصوم لـلحقيقة. لـكن طـبيعة األدعـاء 

. فــبما أن الــكتاب املُــقدَّس يشــير إلــى عــدم وجــود أرض  تــفرض فــي الــوقــت عــينه عــلى غــير املــؤمــن أن يــكون غــير مــحايــداً

مـحايـدة، فـإن أي شـخص يـقول بـوجـود تـلك األرض احملـايـدة فـهو بـالـضرورة يـقول بـأن الـكتاب املُـقدَّس خـاطـئ. ولـكن أي 

شـخص يـقول بـأن الـكتاب املُـقدَّس خـاطـئ ال يـقف مـوقـفاً مُـحايـداً حـيث أنـه قـد اتخـذ املـوقـف الـقائـل بـأن الـكتاب املُـقدَّس 

على خطأ. ولذلك فإنه من املستحيل أن يكون أي شخص محايداً حني يتعلق املوضوع بسلطان الكتاب املُقدَّس. 

حسم اجلدال: اإلتساق 
لـقد قـمنا حـتى اللحـظة بـإظـهار عجـز األدلـة بـشكل مـنفرد عـن حـسم اجلـدل، ذلـك عـلى اعـتبار أنَّـنا سـوف نـقوم بتفسـير 

مـعايـنتنا لـلكون بـطريـقة تـتوافـق فـيها مـع رؤيـتنا لـلعالـم. وكـذك أظهـرنـا أنـه مـن غـير املـمكن أن يـتم حـسم اجلـدال مـن خـالل 

ادّعـاء احلـياديـة، فـاملـوقـف احملـياد لـيس لـه وجـود. فـكيف لـنا إذاً أن نـتجادل حـول مـوضـوع األصـول (الـذي هـو جـدال يـدور 

حـول الـرؤى إلـى الـعالـم) ونـحسم اجلـدال بـطريـقة عـقالنـية؟ إن السـبيل هـو مـن خـالل إدراك أنـه يـوجـد نـتائـج لـلرؤيـة إلـى 

الـعالـم. فـأيـاً يـكن املـعيار األعـلى الـذي يـختاره الـشخص سـوف يـكون لـه تَـبِعات تـقود إلـى مـعتقدات أُخـرى، والـتي سـتقود 

بدورها إلى معتقداتٍ أُخرى وهلم جرا. 

لـكن يـوجـد بـعض املُـعتقدات الـتي التنسجـم بـعضها مـع بـعض. وهـذا يـزودنـا مبـعيار ميُـكن مـن خـاللـه أن منـيّز بـني الـرؤيـة اجلـيدة 

إلـى الـعالـم والسـيئة مـنها: فـالـرؤيـة اجلـيدة لـلعالـم البـد وأن تـكون مـتَّسقة ومـتناغـمة مـنطقيّاً. فـإن كـانـت الـرؤيـة لـلعالـم 

حتـمل تـناقـضات داخـلية، حـينئذٍ ال ميـكن أن تـكون صـحيحة. كـما أنَّ بـعض الـرؤى إلـى الـعالـم تـقود إلـى نـتائـج غـريـبة تُـفضي 

3 مت تقدمي املزيد من التفاصيل في الفصل التاسع. الهدف املرجو هنا هو فقط تقدمي فرصة لتذوق نكهة اجلدال املقدَّم.
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إلـى اسـتحالـة مـعرفـة أي شـيء. مـثل هـذه الـرؤى هـي مـعيبة مـن الـناحـية املـنطقية عـلى اعـتبار أنـها تـقود إلـى اسـتحالـة مـعرفـة 

حـتى فـيما يـتعلّق بـصِحَّة الـرؤيـة ذاتـها. فـإذاً وبـالـرغـم مـن امـتالك كـل شـخص مـن األشـخاص ملـعياره املـطلق أو األعـلى، إال أن 

لـيس كـل هـذه املـعايـير سـتُفضِي إلـى رؤى لـلعالـم تـكون مـتسقة  ذاتـيّاً وتـفضي إلـى امـكانـية الـوصـول إلـى املـعرفـة. فـإن كـانـت 

الرؤية للعالم حتتوي على تناقض داخلي أو تُفضي إلى نتائج عبثيّة، حينئذٍ ال ميكن أن تكون صحيحة. 

عـلى سـبيل املـثال، فـلنتأمـل فـي الـفلسفة النسـبيّة. فـاملـؤمـن بـالنسـبيّة يـعتقد بـأن احلـقيقة هـي ”أمـر نسـبي“ - أي أنـها تـختلف 

مـن شـخص إلـى آخـر. والنسـبية تـتضمن أفـكاراً أُخـرى مـثل غـياب وجـود أي أمـر مُـطلَق. إال أن املـوقـف الـقائـل ”بـعدم وجـود 

أي شـيء مـطلق“ هـو مـوقـف مُـطلَق بحـدّ ذاتـه. فـالنسـبية تـفترض بـأنّـَه عـلى اإلطـالق ال يـوجـد أي شـيءٍ مـطلق. وهـذه الـفلسفة 

هـي ذاتـية الـنقض. فـإن كـانـت النسـبية هـي صـحيحة بـشكل مُـطلق، فـإنـها سـتقود إلـى نـتيجة أنـها ال ميـكن أن تـكون صـحيحة 

بشكل مطلق. أي أنها إن كانت صحيحة، فهي ستكون خاطئة؛ وبالتالي فهي خاطئة. 

فـنتأمـل فـي مـثالٍ آخـر، ولـنأخـذ الـفلسفة التجـريـبيّة (اإلمـبيريـقية). وهـي الـفكرة الـقائـلة بـأنـه يـتم حتـصيل جـميع أنـواع املـعرفـة 

مـن خـالل التجـربـة واملـعايـنة. بـالـطبع نـحن نـؤمـن بـأن بـعض أنـواع املـعرفـة يـتم حتـصيلها مـن خـالل التجـربـة واملـعايـنة - وهـذا أمـر 

4يـتّفق مـع الـوحـي املـقدَّس. فـالـربُّ اإللـه قـد صـنع حـواسّـنا لـتكون مـوثـوقـة لـنحقق فـي الـكون ونسـبر أغـواره، وال يـوجـد أي 

مـشكلة فـيما يـتعلق بـاملـناهـج التجـريـبية. لـكن الـفلسفة التجـريـبية تـذهـب أبـعد مـن هـذا بـكثير. فـالـفلسفة التجـريـبية تـذهـب 

5لـلقول بـأن جـميع أنـواع املـعرفـة يـتم اكـتسابـها مـن خـالل املـعايـنة. أوبـكلماتٍ أُخـرى،  إن التجـربـة هـي املـعيار األعـلى الـذي 

مــن خــاللــه ميــكن احلــكم عــلى اإلدعــاءات بــاحلــقيقة. وهــذا األمــر الــذي ال أتــفق مــعه. وغــالــباً مــا جنــد أنّ املــؤمــنني بــالــتطور 

يعتمدون املذهب التجريبي. 

فـفي نـهايـة املـطاف يـجب أن نـسأل املـؤمـن بـاملـذهـب التجـريـبي عـن كـيفية مـعرفـته بـأن ”جـميع املـعرفـة حتَُـصَّل مـن خـالل 

املـعايـنة“. فـمن األكـيد أن هـذا األمـر لـيس ممـا قـد عـايـنه املـؤمـن بـاملـذهـب التجـريـبي (حـيث أن املـعرفـة ال ميـكن ”مـعايـنتها“.) 

وبـالـتالـي كـيف ميُـكن ألي شـخص أن يـعرف بـأن الـفلسفة التجـريـبية هـي حـقيقة، إن كـانـت كـل األشـياء حـقاً تُـعرَف مـن 

خـالل املـعايـنة؟ فـإن متَّ إثـبات املـذهـب التجـريـبي بـأيَّـة وسـيلة غـير املـعايـنة، حـينذٍ فهـي يـكون املـذهـب ذاتـه قـد نُـقض. فـإن كـان 

املـعيار األعـلى الـذي يـعتمده املـؤمـن بـاملـذهـب التجـريـبي صـحيحاً، فـحينئذٍ لـن يـكون هـو نـفسه قـادراً عـلى مـعرفـة أن األمـر 

صـحيح؛ ولـن يـكون قـادراً عـلى إثـبات ذلـك. وإن كـان املـعيار األعـلى الـذي يـعتمده الـشخص مـشكوكـاً بـه، حـينذٍ جـميع 

سـتكون مـعتقداتـه (الـتي بـشكل أو بـآخـر قـد بُـنيت عـلى ذلـك املـعيار) مـشكوكـاً بـها أيـضاً. فـاملـذهـب التجـريـبي يـلغي 

إمكانية املعرفة الفعلية أليّ شيء. 

4 ميكن للفلسفة التجريبية أن تعمل كمعيار ثانوي. لكنها غير نافعة أن تكون املعيار األعلى للمسيحي امللتزم بالتعليم الكتابي.

5 يتم استكمال هذا األمر في كثير من األحيان من خالل احلاجة لإلتساق املنطقي.
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حسم اجلدال: الشروط املُسبقة لقابلّية الوضوح (وقابلية الفهم) 
مـن أجـل أن تـكون الـرؤيـة لـلعالـم عـقالنـية ومـن املـمكن الـدفـاع عـنها، يـجب أن تـكون مـتماسـكة ومـتسقة داخـليا (أي أنـها ال 

حتـتوي أو تـقود إلـى تـناقـضات). لـكن اإلتـساق الـذاتـي لـلرؤيـة لـلعالـم ال يـعني أنـها صـحيحة. بـل يـوجـد مـعيار آخـر يـجب أن 

حتـقّقه أيـضاً. فـالـرؤيـة الـعقالنـية يـجب أن تـؤمّـن الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـوضـوح. وهـي الشـروط الـتي يـجب أن يـتم 

الـقبول بـها عـلى أسـاس كـونـها صـحيحة قـبل مـعرفـة أي شـيء عـن الـكون. ومـعظم الـناس يـأخـذون هـذه الشـروط املسـبقة 

للوضوح على أنها مسلَّمات أو بديهيّات دون بذل أي عناء. 

مـوثـوقـية الـذاكـرة هـو أحـد األمـثلة. إن أي شـخص يسـتطيع أن يـفترض بـأن ذاكـرتـه ميـكن اإلعـتماد عـليها، لـكن إثـبات هـذا 

األمـر لـيس بـاألمـر السهـل كـما يـتبنيّ. فـكيف تـعرف أنـك تسـتطيع اإلعـتماد عـلى مـوثـوقـيّة ذاكـرتـك؟ الـبعض قـد يـقول: 

”حـسناً، لـقد قـمت بـاخـتبار لـلذاكـرة مـنذ أسـبوعـني، وقـد أبـليت بـالءً حـسناً.“ لـكن نسـتطيع الـردّ: ”كـيف تـعرف أنـك قـد 

خـضعت الخـتبار الـذاكـرة مـنذ أسـبوعـني مـن الـزمـن؟ إن تـذكّـُرَكَ لـألمـر ال يـعني وقـوعـه إال إن كـنّا نـعرف بـشكل مسـبق أنـه مـن 

املـمكن اإلعـتماد والـوثـوق بـذاكـرتـك.“ وميـكن الـقول بـأن قـابـلية اإلعـتماد عـلى ذاكـرتـنا هـو أمـر نُسـلِّم بـه جـميعاً قـبل الـبدء فـي 

التحقيق ودراسة الكون. 

مـثالٌ آخـر هـو قـابـلية اإلعـتماد عـلى حـواسّـنا (مـوثـوقـيّة احلـواسّ)، فـنحن نـفترض أنَّ مسـتقبالتـنا احلسـيّة (الـعني، األذن،…) 

تـزودنـا مبـعلومـات مـوثـوقـة عـن الـكون الـذي نـحيا بـه. فـبدون هـذا اإلفـتراض، لـن يـكون الـعلم والـبحث الـعلميّ أمـراً ممـكناً. 

فـلن ميـكننا أن نخـلص إلـى أيّ نـتيجة مـن أي نـوع مـن الـتجارب فـي حـال كـانـت مـعايـنتنا لـتلك التجـربـة غـير مـوثـوقـة. فـإن كـان 

ما نتلقاه عبر مستقبالتنا احلسيّة هو مجرّد أوهام، حينئذٍ سيكون البحث العلمي أمراً مستحيالً. 

فـلننظر فـي مـثال حـيويّ آخـر وهـو: قـوانـني املـنطق. نـحن جـميعاً نـفترض وجـود قـوانـني املـنطق الـتي تـديـر املـنطق السـليم. وقـد 

أوردنـا سـابـقاً فـي هـذا الـفصل تـصريـحاً بـأن الـتناقـضات ال ميـكن أن تـكون صـحيحة. ولـرمبـا لـم يَحـدُث أن تـساءَل أي مـن 

الـقرّاء حـول هـذا اإلدّعـاء؛ إذ أنَّـه قـانـون مـن قـوانـني املـنطق الـتي نـأخـذهـا جـميعاً عـلى أنَّـها مُسـلَّمات. فـكيف نسـتطيع أن نُـثبت 

وجـود قـوانـني املـنطق؟ يـتوجـب عـلينا بـدايـةً أن نـتبنى وجـودهـا حـتى نـكون قـادريـن عـلى تـقدمي إثـبات مـنطقيّ. ولهـذا السـبب 

تُـشكل قـوانـني املـنطق شـرطـاً مسـبقاً لـلوضـوح. فـمن الـواجـب تـبني هـذه الـقوانـني قـبل أن جنـادل حـول أيّ شـيء - مبـا فـي ذلـك 

اجملادلة حول قوانني املنطق. 

إن الـرؤيـة السـليمة مـن الـناحـية املـنطقية يـجب أن تـؤمّـن هـذه الشـروط املسـبقة لـلوضـوح، ذلـك أنـه دون وجـود هـذه الشـروط 

لــن يــكون مــن املــمكن مــعرفــة أيّ شــيء عــن الــكون. يــجب عــلى كــلٍّ مــن اخلــلقيّني والــتطوريّــني أن يــفترضــوا ويــتبنوا هــذه 

الشـروط املسـبقة لـلوضـوح قـبل الـبدء بـالـبحث عـن املـعرفـة. لـكن وكـما سـيتبني لـنا فـي الـفصل الـقادم بـأنَّ الـرؤيـة اخلـلقية لـلعالـم 

وحـدهـا تسـتطيع أن تـقدم تـبريـراً للشـروط املسـبقة لـلوضـوح سـواء كـانـت قـوانـني املـنطق أو مـوثـوقـيّة احلـواس والـذاكـرة. إذ أنـه 
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ها مسـلَّمات، لـن يـكون مـن املـمكن أن نـثبت صـحّة أي مـن  دون وجـود تـبريـر مـنطقي لـألمـور الـتي نـتبنّاهـا عـلى أسـاس أنّـَ

أفـكارنـا أو مـعايـناتـنا املـتعلّقة بـالـعالـم. وإن كـانـت مـعايـناتـنا وأفـكارنـا غـير مـوثـوقـة فـلن نـكون فـي احلـقيقة قـادريـن عـلى أن 

نـتيقّن مـن أي شـيءٍ ألـبتّة. وبـالـتالـي، فـإنـه فـقط فـي ظـل الـعالـم اخملـلوق وفـق الـكتاب املـقدّس سـيكون مـن املـمكن احلـصول 

على املعرفة حول أي شيء. 

سـفر األمـثال ۱: ۷ يشـير إلـى أنَّ بـدء املـعرفـة هـو مـن خـالل اإلحـترام والـطاعـة لـإللـه الـذي يُـقدِّمَـه الـكتاب املُـقدَّس وبـأنَّ رفـض 

احلـكمة والـتعليمات الـكتابـية سـتقود ال مـحالـة إلـى الـالعـقالنـية واجلهـل. هـذا هـو املـفتاح لـلدلـيل احلـاسـم للخـلق الـكتابـي، 

وبصورة أشمل، للكتاب املُقدَّس، وللرؤية املسيحية للعالم، ولوجود اهلل، و… . 

 

إن الـدلـيل احلـاسـم للخـلق الـتوراتـي هـو الـتالـي: إن لـم يـكن اخلـلق الـتوراتـي صـحيحاً، فـإنـه لـن يـكون مـن املـمكن مـعرفـة أيّ 

شيء.! 

ميـكن أن يـتم تـقدمي هـذه الـدلـيل بـصِيَغ مـختلفة، لـكن بـالـفعل ميـكن أن يـتم اخـتزالـه إلـى الـتالـي: وحـدهـا الـرؤيـة املسـيحية 

لـلعالـم (الـتي تـبتدئ مـن سـفر الـتكويـن بـوصـفه تـاريـخاً حـقيقيّاً) تـقدم صـورةً عـقالنـيّة لـلكون. وفـقط فـي ظـل صـحّة اخلـلق 

التوراتي ميكننا أن نصل إلى معرفة تتعلق بأي شيء. 

سـيقفز الـبعض مـعترضـني بـشكل مـباشـر لـيقولـوا: ”لـكن يـوجـد أشـخاص لـم يـقرأوا حـتى الـكتاب املُـقدَّس - وال يـؤمـنون 

6بـاخلـلق؛ وإنَّـهم بـاحلـقيقة يـعرفـون بـعض األشـياء.“ لـكن هـذا الـردّ هـو ردٌّ خـاطـئ. فهـذا الـرد ال عـالقـة لـه بـاإلدّعـاء الـذي متَّ 

تـقدميـه. ال أحـد يـناقـش أن األشـخاص يـجب أن يـقرأوا الـكتاب املُـقدَّس أو يـعلنوا إميـانـهم بـاخلـلق حـتى يـعرفـوا أي شـيء. إن 

الـطرح هـو إن مـا يـقدّمـه الـكتاب املُـقدَّس عـن األصـول (بـاإلضـافـة إلـى الـتعالـيم األُخـرى) يـجب أن تـكون صـحيحةً. فـوحـده 

6 هذه مغالطة  ”جتاهل املطلوب“ وميكن أن تعرف بأسماء أُخرى مثل ”الطرح غير املتصل باملوضوع“ أو  ”احليد عن املسألة“ (راجع الفصل ۷)
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اإللـه املـوصـوف فـي الـكتاب املُـقدَّس يـؤمِّـن (يـوفّـر) األسـاسـات املـنطقية لـألشـياء الـتي نـتبنَّاهـا عـلى أنَّـها مُسـلَّمات. وبـدون 

كـلمة اهلل، لـن يـكون لـديـنا سـبب جـيّد لـإلميـان بـالشـروط املسـبقة لـلوضـوح مـثل: قـابـلية اإلعـتماد بـشكل أسـاسـي عـلى 

حواسنا وذاكرتنا، قوانني املنطق، انتظام الطبيعة، األخالق، الكرامة واحلريّة، وهلم جرا. 

7احلاجة إلى عدم التعسّف 

فـي مـحاولـة لـدحـض الـطرح الـذي مت تـقدميـه أعـاله، يـحاول الـبعض أن يـقدمـوا ردوداً مـثل: ”إنـه لـيس مـن املـهم أن منـتلك 

أسـبابـاً لـألشـياء مـثل املـنطق وقـابـلية اإلعـتماد عـلى احلـواس والـذاكـرة. يـكفي أنـني قـادرون عـلى الـتصرّف بـناءً عـليهم. فـنحن 

قـادريـن عـلى مـعرفـة الـعديـد مـن األشـياء، بـالـرغـم مـن عـدم امـتالكـنا تـبريـراً لـتلك األشـياء الـتي نـتبنّاهـا كمُسـلَّمات.“ لـكن 

املـنطق املسـتخدم هـو اعـتباطـيّ ومُـتَعسِّف ومـخادع فـي الـوقـت عـينه. فـاإلميـان بشـيء مـا يـختلف عـن مـعرفـته. إن األطـفال 

يـؤمـنون بـأن سـانـتا كـلوز (بـابـا نـويـل) يـحضر لـهم الهـدايـا فـي عـيد املـيالد، وهـم يـتصرفـون بـناءً عـلى إميـانـهم هـذا (فـقد 

يُحَضِّرون له الكعك واحلليب)- لكن من املؤكَّد أنهم ال يعرفون ذلك، فإنه مجرّد اعتقاد. 

مـن املـؤكـد أن اإلعـتقاد يـجب أن يـكون صـحيحاً حـتى يُـعتبر مـعرفـةً حـقيقيّةً.لـكن حـقيقة أن اإلعـتقاد قـد صـادف أن يـكون 

صـحيحاً ال يـعني أن الـشخص قـد امـتلك مـعرفـة. فـإن امـتلك شـخص مـا عـدداً كـافـياً مـن اإلعـتقادات اإلعـتباطـية الـتعسّفية، 

فـإنـه مـن الـوارد أن يـصادف أن يـكون بـعضها صـحيحاً وذلـك مـن خـالل الـصُّدفـة الـبحتة. ولـكن إن لـم ميـتلك الـشخص أسـبابـاً 

جـيّدة إلعـتقاداتـه تـلك (مبـا فـي ذلـك الـصحيحة مـنها)، فـأنـه مـن غـير الـالئـق أن نـقول أنـه ميـتلك مـعرفـةً حـقيقية. فـمن أجـل 

أن يـتم الـتعامـل مـع اإلعـتقاد عـلى أنـه مـعرفـة، يـجب عـلى الـشخص أن ميـتلك سـببا جـيدا لـإلعـتقاد الـصحيح. وبـالـتالـي فـإنـه 

من غير املمكن امتالك املعرفة حول شيء ما دون امتالك سبب جيد لها. وهذا مبدأ مهم، لذلك سنقوم بوضعه في مثال. 

افـترض بـأن شـخصاً مـا قـد قـال: ”أنـا عـلى مـعرفـة وثـقة تـامّـة بـأن الـطقس سـيكون مـشمساً فـي مـوعـد الـنزهـة مـع الـكنيسة الـتي 

تَـعَيَّنَ مـوعـدهـا فـي الشهـر الـقادم.“ هـل هـذا الـشخص يـعرف حـقّاً مـا طـرحـه؟ مـن املـؤكـد أنـه ال يـعرف. فـهو يـعتقد بـذلـك، 

لـكن ال يـوجـد أي ضـمانـة بـأنَّ اعـتقاده صـحيح. وبـفرض أنـه قـد تـبني أن اعـتقاده كـان صـحيحاً؛ فـفي يـوم الـنزهـة كـانـت 

الـشمس مشـرقـةً والـطقس دافـئاً وقـد أتـى هـذا الـشخص قـائـالً: ”أال تـرى، لـقد عـرفـت بـأن الـسماء سـتكون مـشمسةً!“ لـكن 

هـل عـرف ذلـك مـنذ الـبدء حـقاً؟ بـالـرغـم مـن أنَّ اعـتقاده قـد كـان صـحيحاً، إال أنَّ ذلـك ال يـعني أنـه قـد امـتلك مـعرفـةً عـن 

املسـتقبل. فـهو لـم يـعرف بـاحلـق أن الـسماء سـتكون مـشمسة وذلـك لـعدم وجـود أي تـبريـر لـذلـك؛ أي أنـه لـم ميـتلك سـبباً 

جيداً ليدعم به اعتقاده. املعرفة هي اعتقاد صحيح ومُبَرَّر. 

يـتوقـع الـتطوريّـون بـشكل مـحق أال يتخـذ اخلـلقيّون مـوقـفاً تـعسفياً بـحيث أنـهم يـجب أن  ميـتلكوا أسـبابـاً إلعـتقاداتـهم. لـكن 

الـعديـد مـن الـتطوريّـني ال يـشعرون بـاحلـاجـة إلـى امـتالك أسـباب ملـعتقداتـهم؛ وهـذا الـتعامـل يُـعرف بـاملـعايـير املـزدوجـة. تـخيل 

7 التعسّف هو القيام باألمور  واتخاذ املواقف دون تفكيٍر، وبعجالة، بطريقة عنيفة، وبظلم. (املعجم الوسيط)
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فـقط أن شـخصاً مـن املـؤمـنني بـالـتطور يـسأل شـخصاً مـؤمـناً بـاخلـلق عـن أسـباب إميـانـه بـاخلـلق، فـيردّ اخلـلقيّ ”لـيس لـدي سـبب. 

اخلـلق هـو أمـر حـقيقيّ. وهـذا كـلّ مـافـي األمـر.“ إن الـشخص الـتطوريّ صـاحـب الـسؤال سـيعتبر بـأن هـذه اإلجـابـة ال حتـمل أي 

قـيمة وبـأنّـَه ردٌّ تـعسّفيّ اعـتباطـيّ، وهـو مُـحقٌّ فـي ذلـك. لـكن حـني نـسأل عـن الشـروط املسـبقة لـلوضـوح، سـيجيب الـبعض مـن 

الــتطوريّــني ”لــيس لــديــنا أســباب لــذلــك. يــكفي أنــنا نــتصرف بــناءً عــليهم.“ إن الــرد هــذا هــو اعــتباطــيّ وتــعسّفي بــشكل 

مكافئ. يجب على الشخص العقالني أن ميتلك أسباباً تبرر اعتقاداته؟ 

يـوجـد املـزيـد ممـا ميُـكن أن يـتم قـولـه عـن املـعرفـة، اإلعـتباطـية والـتعسّفية، واإلتـساق. لـكننا سـنقوم بـالـعودة إلـى هـذه املـفاهـيم 

فـي الـفصل اخلـامـس مـن الـكتاب. أمـا اآلن، فـإنـه سـيفي بـالـغرض الـقول بـأنـنا إن لـم منـتلك أسـبابـاً لـإلعـتقاد بشـيء مـا، فـنحن ال 

نــعرفــه حــقّاً. وأولــئك الــذيــن يــنكرون اخلــلق الــتوراتــي ال ميــتلكون ســبباً لــألشــياء الــتي يــقومــون بــتبنّيها عــلى أســاس أنــها 

مُسـلَّمات (ضـمن رؤيـتهم لـلعالـم)، ولـيس مـن املـمكن لـهم أن يـعرفـوا حـقاً أي شـيء مـن تـلك األشـياء فـيما لـو تـبنيّ أن 

رؤيـتهم لـلعالـم هـي صـحيحة. إن األشـخاص غـير املـؤمـنني ميـتلكون مـعرفـة بـبعض األشـياء ذلـك أنـهم يـعتمدون بـشكل مُـطلقٍ 

عـلى اخلـلق الـتوراتـي، وهـذا مـا سـوف نسـتكشفه فـي غـمار الـفصل الـقادم. إنّـَه لـيس مـن شـك أن غـير املـؤمـنني يـتصرفـون بـناء 

عـلى مـعتقداتـهم، لـكن الـنقطة هـي أنّـه لـو تـبنيّ أن رؤيـتهم لـلعالـم هـي صـحيحة، فـإنـهم لـن يجـدوا تـبريـرا ألبسـط قـناعـاتـهم. 

فـبالـرغـم مـن أن غـير املسـيحني يـؤمـنون بـبعض األشـياء الـتي حـدث وأنـها كـانـت صـحيحة، فـإنـهم غـير قـادريـن عـلى أن ميـتلكوا 

معرفةً بأنها صحيحة إال في حال استندوا إلى اخللق التوراتي. 

مـا تـبقى اآلن هـو أن نـرى عـلى وجـه التحـديـد كـيف يفسّـر الـكتاب املُـقدَّس هـذه األمـور، وكـيف تعجـز الـرؤيـة الـتطوريـة لـلعالـم 

عـن تفسـيرهـا. لـذلـك سـنقوم بـتقدمي بـعض األمـثلة اإليـضاحـية عـن الـدلـيل احلـاسـم وعـن آلـية عـمله. وسـوف نـقوم بـالـتركـيز 

على ثالثة من بني العديد من الشروط املسبقة للوضوح وهي: قوانني املنطق، انتظام الطبيعة، واألخالق.  

وحـدهـا الـرؤيـة اخلـلقية الـتوراتـية لـلعالـم تسـتطيع أن تـقدّم تفسـيراً لهـذه األشـياء الـتي نـتبنّاهـا عـلى أسـاس أنَّـها مُسـلَّمات. 

فـالـكتاب املُـقدَّس يـجب أن يـكون صـحيحاً إذ أنّـَه إن لـم يـكن كـذلـك، فـلن يـكون مـن املـمكن لـنا أن نـعرف أيّ شـيء. ولهـذا 

 السبب فإن أي رؤية غير كتابية للعالم مبا في ذلك الرؤية التطورية هي غير عقالنية بشكل مطلق.
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الفصل الثالث 
أمثلة توضيحية للدليل احلاسم 

إن اجلـدل حـول اخلـلق الـتوراتـي يشـبه إلـى حـدٍّ كـبير اجلـدل حـول وجـود الـهواء. هـل تسـتطيع أن تـتخيل شـخصان يـتجادالن 

فـيما إذا كـان الـهواء مـوجـوداً أم ال؟ مـالـذي قـد يـقولـه املـعترض عـلى وجـود الـهواء؟ أيـاً تـكن حُـجَجَهُ، فـإنـه سـيحتاج السـتعمال 

الـهواء لـتقدميـها. لـيس فـقط أن الـهواء هـو أمـر حـاسـم إلبـقاء املـعترض عـلى قـيد احلـياة، إمنـا يـجب أن يـكون الـهواء مـوجـوداً 

حـتى ميُـكِن اإلسـتماع إلـى مـجادلـته وفـهمها. قـد يـبدو األمـر غـريـباً أن يـقوم شـخص مـا بـتقدمي مـجادلـة ضـد وجـود الـهواء، 

بـينما هـو يـقوم بـالـتنفس فـي الـوقـت عـينه، ويـتوقـع أن يـتم اإلصـغاء إلـى صـوتـه الـذي يـنتقل عـبر الـهواء. وبـالـتالـي فـإنـه لـكي 

يكون املعترض قادراً على تقدمي مجادلته فإنها يجب أن تكون خاطئة. 

وبـطريـقة مـشابـهة يـحتاج الـتطوري أن يسـتعمل املـفاهـيم اخلـلقيّة الـتوراتـية فـي 

سـبيل أن يـكون قـادراً عـلى تـقدمي مـجادلـته ضـد اخلـلق الـتوراتـي. فـمن أجـل 

أن تـكون مـجادلـته ذات مـعنى، يـجب أن تـكون خـاطـئة. والسخـريـة هـي أن 

حــقيقة قــدرة الــتطوريّــني عــلى اجملــادلــة ضــد اخلــلق هــي إثــبات أن اخلــلق هــو 

حقيقة! 

فـالـتطوريّـني يـحتاجـون أن يـقومـوا بـافـتراض الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـوضـوح 

حـتى يـكونـوا قـادريـن عـلى تـقدمي أي نـوع مـن اجلـدال؛ فـإنـهم مُـجبَريـن عـلى 

التلســيم بــوجــود أشــياء مــثل: قــوانــني املــنطق، وانــتظام الــطبيعة. لــكن هــذه 

الشـروط املسـبقة لـلوضـوح ال تنسجـم مـع الـرؤيـة الـتطوريـة لـعالـم؛ فـال مـعنى لـها إال فـي ضـوء الـرؤيـة اخلـلقية لـلعالـم. وبـالـتالـي، 

فـنحن منـتلك دلـيالً حـاسـماً للخـلق وهـو: إنَّ اخلـلق الـتوراتـي يـجب أن يـكون صـحيحاً، فـإنـه إن لـم يـكن كـذلـك، فـإنـنا لـن 

نكون قادرين على معرفة أي شيء على اإلطالق. 

يـعترض الـتطوري فـي بـعض األحـيان عـلى هـذا الـتصريـح بـاسـتخدام إحـدى 

الـطرق الـتي سـنقوم بسـردهـا. فـقد يـقول: ”لـيس مـن الـضروري أن يـكون 

اخلـلق حـقيقيّاً حـتى نـكون قـادريـن عـلى مـعرفـة بـعض األشـياء. إذ أنـني ال 

أؤمـــن بـــاخلـــلق؛ ولـــكنني أعـــرف الـــكثير مـــن األشـــياء!“ إال أن هـــذا الـــرد 

يــنطوي عــلى مــغالــطة. إذ أنَّــه يشــبه قــول املــعترض عــلى وجــود الــهواء: 

”نـــحن ال نـــحتاج إلـــى الـــهواء لـــلتنفس، فـــبعد كـــل شـــيء، أنـــا ال أؤمـــن 

بـالـهواء؛ وأسـتطيع الـتنفس بـشكل جـيّد!“ إال أنَّ اجلـدل ال يـناقـش مـوضـوع أن 
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الــتنفّس يــحتاج إلــى اإلعــتراف بــوجــود الــهواء - بــل إنَّــه يــحتاج إلــى الــهواء. بــنفس الــطريــقة، إن املــعرفــة ال تــتطلب اعــترافــاً 

بـاإلميـان بـاخلـلق الـتوراتـي - لـكنها تـتطلب مـن اخلـلق الـتوراتـي أن يـكون صـحيحاً. بـالـفعل، إن الـتطوريّـني قـادريـن عـلى مـعرفـة 

العديد من األشياء، لكن هذا األمر ممكن فقط بسبب كون رؤيتهم للعالم خاطئة. 

لـتقدمي مـحاكـاة لـلدلـيل احلـاسـم، سـوف نـقوم بـالـنظر إلـى ثـالثـة مـن األمـثلة احملُـدَّدة. وهـذه الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـوضـوح 

حتـمل مـعنىً فـي ضـوء وفـقط فـي ضـوء الـرؤيـة اخلـلقيّة لـلعالـم، ولـكنها شـروط ضـروريـة حـتى نـكون قـادريـن عـلى تـعلّم أي شـيء 

يـتعلق بـالـكون. وكـذلـك جتـدر اإلشـارة إلـى أن هـذه الشـروط لـيس هـي الشـروط الـوحـيدة الـتي متـتلك أهـميّة، إمنـا هـي األسهـل 

للفهم واألكثر استخداماً. وهي: قوانني املنطق، إنتظام الطبيعة، واألخالق املُطلقة. 

مـن الـواضـح أنـنا إن أردنـا أن نـفكر بـطريـقة مـنطقية فـإنّـه البـد مـن وجـود قـوانـني لـلمنطق. وإن كـنا نـريـد أن نـقوم بـدراسـة 

الـطبيعة فـإنـه ال بـد أن تـكون هـي األُخـرى خـاضـعة لـنوع مـن الـنظام: أي أنـها يـجب أن متـتلك نـوع مـن االنـتظام فـيما يـتعلَّق 

بـالـزمـان واملـكان، األمـر الـذي نشـير إلـيه بـانـتظام الـطبيعة. وفـي الـبدايـة قـد يـبدو األمـر مـريـباً أن نـورد األخـالق املـطلقة عـلى أنـها 

ضـرورة لـلرؤيـة الـعقالنـية لـلعالـم. لـكن فـكرة أنـنا يـجب أن نـكون عـقالنـيني هـي بحـد ذاتـها نـوع مـن اإللـتزام األخـالقـي. 

وبـالـتالـي فـإن األخـالق هـي األُخـرى مـطلوبـة فـي حـال أردنـا أن نـطالـب الـناس بـأن ميـتلكوا أسـاسـاً عـقالنـياً لـرؤيـتهم لـلعالـم. إن 

مـعظم الـتطوريّـني يـؤمـنون بـاألخـالق عـلى أيّ حـال. لـكن كـما سـنالحـظ، إنـهم ال ميـتلكون أي أسـاسـاً لـألخـالق فـي رؤيـتهم 

للعالم. 

هـذه الـثالث شـروط املسـبقة لـلوضـوح يـجب أال يـتم تـقدميـها عـلى أسـاس انـها جـداالت مـنفصلة إمنـا عـلى أسـاس أنـها ثـالثـة 

1أمثلة تطبيقية جلدال واحد. ومبا أن األخالق ستكون األسهل للفهم لذلك سنبدأ منها.  

1 هذا القسم هو اقتباس عن مقال منشور على موقع إجابات في سفر التكوين حتت عنوان ”التطور وحتدّي األخالق“  د. جيسون اليل.
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۱. األخالق 
إن األخـالق تـشكل مـعضلة صـعبة لـلرؤيـة الـتطوريـة لـلعالـم. ولـيس مـا نـريـد قـولـه أن الـتطورّيـن هـم أقـل أخـالقـاً مـن أي شـخص 

آخـر، حـتى ال يُـساء فـهم الـكلمات. إذ أنّ مـعظمهم يـلتزمـون بـنظام أخـالقـي مـن نـوع مـا. فـمَثَلُهم مَـثَلُ اخلـلقيّني، يـؤمـنون 

مبـفوم اخلـطأ والـصواب. إال أنّ املـشكلة تـكمن فـي أنَّ الـتطوريّـني ال ميـتلكون فـي رؤيـتهم لـلعالـم أي سـببٍ مـنطقيّ لـإلميـان 

بأي نوع من األخالق اإللزامية. 

إن مـفهوم اخلـطأ والـصواب فـي الـرؤيـة الـتطوريّـة لـلعالـم لـيس أكـثر مـن مجـرد 

تـفاعـالت الـكترو-كـيميائـية فـي الـدمـاغ - نـتاج الـزمـن واملـصادفـة. فـإن كـان 

يُـراد ملـفهوم اخلـطأ والـصواب أن يحـمل أي مـعنى ال بـدَّ أن يـكون الـتطور 

خـاطـئاً. إن اخلـطأ والـصواب هـو مـفهوم مسـيحيّ يـرجـع إلـى سـفر الـتكويـن. 

فــإن مــحاولــة الــتطوّري بــأن يــكون أخــالقــيّاً يــدفــع بــه إلــى أن يــكون غــير 

عــقالنــيّ، إذ أنَّــه يــضطر إلــى اســتعارة مــفاهــيم مســيحية تــناقــض رؤيــته 

للعالم.  

إن الـكتاب املُـقدَّس يـعلّمنا بـأن اهلل هـو خـالـق كـلّ األشـياء (تـكويـن ۱: ۱؛ 

يــوحــنا ۱: ۳ ).وبــأن جــميع األشــياء هــي مُــلك هلل (مــزمــور ۲٤: ۱)، 

وبـالـتالـي فـإن اهلل هـو صـاحـب احلـق بـأن يـضع الـقوانـني. فـالـقانـون األخـالقـي 

املـطلق يحـمل مـعنى فـي ضـوء الـرؤيـة اخلـلقية املسـيحيّة لـلعالـم. لـكن إن كـان الـكتاب املُـقدَّس خـاطـئاً، إن كـان البشـر مجـرد 

نـتائـج الـعمليات الـكيميائـية غـير الـواعـية عـلى مـدى مـاليـني الـسنني، مـا سـبب متـسكنا بـنظام أخـالقـيّ عـاملـي للسـلوك؟ وهـل 

من املمكن أن يوجد مفهوم اخلطأ والصواب في حال كانت التطور صحيحاً؟ 

قـد يـقول الـبعض ”هـذا صـحيح. إن األخـالق مـوضـوع نسـبي. فـال يـوجـد شـيء يـدعـى األخـالق املـطلقة، وبـالـتالـي فـإنـه ال 

يـجب عـليك أن تـقوم بـفرض نـظامـك األخـالقـي الـشخصي عـلى اآلخـريـن!“ لـكن حـني يـجب أي شـخص بـاسـتخدام عـبارة 

مـثل ”ال يـجب عـليك…“ يـكون فـي هـذه احلـالـة يـفعل األمـر الـذي يـطلب مـنك أال تـفعله: أال وهـو فـرض نـظامـه األخـالقـي 

الــشخصي عــلى اآلخــريــن. فــإن كــان ال يــوجــد نــظام أخــالقــي مــطلق، حــينئذٍ ال يــوجــد أي شــيء خــاطــئ فــي األســاس: ال 

الكذب، وال السرقة، وال حتى اإلغتصاب أو القتل. لكن الناس غير قادرين على العيش وفق معيارٍ الأخالقي. 

الـبعض قـد يـجيب ”حـسناً، أنـا أؤمـن بـاخلـطأ والـصواب، وكـذلـك أؤمـن بـالـتطور، وبـالـتالـي فـإنـه مـن الـواضـح أنـه ميـكن الـتوفـيق 

بـينهما“ لـكن هـذا الـرد لـيس مـترابـط. فـاألشـخاص يسـتطيعون أن يـكونـوا غـير عـقالنـيّني؛ إذ أنـهم قـادريـن عـلى الـتصريـح 

بـاإلميـان بـأشـياء مـتناقـضة بـعضها مـع بـعض. فـالـسؤال لـيس حـول مـا يـعتقده الـناس حـيال بـعض األشـياء، إمنـا الـسؤال هـو حـول 
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األشـياء نـفسها. هـل مـن املـمكن أن يـكون ملـفهوم اخلـطأ والـصواب أي مـعنى مبـعزل عـن اهلل الـذي أعـلن عـن ذاتـه فـي الـكتاب 

املقدَّس؟ هل يوجد تبرير لألخالق وفق الرؤية التطورية للعالم؟ 

فـي ردٍ عـلى هـذه الـتساؤالت، قـد يـجيب الـتطوريّ ”بـالـطبع. إن الـناس قـادريـن عـلى اخـتراع قـوانـينهم األخـالقـية الـشخصيّة 

مبـعزل عـن وجـود اهلل. هـم قـادرون عـلى تـبنّي مـعايـير خـاصّـة عـن اخلـطأ والـصواب.“ إال أن هـذا الـنوع مـن الـتفكير الـتعسّفي 

سـوف يـقود إلـى نـتائـج عـبثيّة. فـإن كـان كـل شـخص قـادر عـلى وضـع مـعايـيره األخـالقـية الـشخصيّة، حـينذاك لـن يـكون أي 

شـخص قـادر عـلى أن يـجادل حـول خـطأ مـا يـفعله األشـخاص اآلخـرون إذ أنـه يـحق لـهم أيـضاً أن يـضعوا مـعايـيرهـم األخـالقـية 

الــشخصية. عــلى ســبيل املــثال، قــد يــختار أحــد األشــخاص مــعياراً أخــالقــياً شــخصياً بــحيث يــكون الــقتل هــو أمــر مــقبول 

بـشكل كـامـل. ذلـك قـد يـثير حـميّتنا وغـضبنا، لـكن كـيف لـنا أن جنـادل بـأنّـَه مـن اخلـاطـئ أن يـقوم اآلخـرون بـالـقتل ذلـك إن 

كـانـت األخـالق مجـرَّد مـعيار شـخصيّ؟ إن كـانـت األخـالق مجـرّد مـعيار شـخصي اخـتياري، فـإنـه لـن يـكون مـن املـمكن إدانـة 

هتلر نتيجة أعماله، ذلك أنه كان يتصرّف بناءً على املعيار الذي اختاره. ومن الواضح أن هذا األمر غير مقبول. 

بـعض الـتطوريّـني يـجادلـون بـوجـود مـعيار قـياسـي مـطلق، فـيقولـون ”الـصواب هـو مـا يجـلب أكـبر قـدر ممـكن مـن الـسعادة ملـعظم 

الـناس“. إال أن هـذا تـعسّفي أيـضاً. فـلماذا يـجب أن يـتم اخـتيار ذلـك املـعيار دونـاً عـن بـقية املـعايـير اخملُـالـفة لـه؟ إضـافـةً إلـى 

ذلـك، الحـظ أن هـذه اسـتعارة لـلموقـف املسـيحي مـن اآلخـر. فـإنـه فـي ضـوء الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم، يـجب أن نهـتم مبـا 

لـكن إن كـان اآلخـريـن مجـرّد مخـرجـات حلـوادث  2يجـلب الـسعادة إلـى اآلخـريـن عـلى اعـتبار أنَّـهم مخـلوقـني عـلى صـورة اهلل.

كيميائية، ملاذا يجب أن نهتم لسعادتهم؟ فاإلهتمام باآلخرين ليس له أي معنى في الكون التطوري؟ 

رمبـا يـدّعـي الـتطوريّ أن األخـالق هـي مـا تـتفق عـليه األغـلبية. لـكن هـذا اإلدعـاء ميـتلك عـيوبـاً مـشابـهة لـإلدعـاءات األُخـرى. 

إلنـه مجـرّد حتـويـل الـرأي غـير مـن املـبرّر مـن كـونـه رأي شـخص واحـد إلـى رأي مجـموعـة مـن األشـخاص. وهـذا أمـر تـعسّفي 

ويـقود إلـى نـتائـج عـبثية. ومـن جـديـد سـوف جنـد أنـفسنا عـاجـزيـن عـن إدانـه أعـمال مـعيّنة نـحن عـلى يـقني بـأنَّـها خـاطـئة. فـإنَّ 

هتلر كان قادراً على إقناع األغلبية من شعبه بأنَّ ما عَمِلَه كان صواباً، لكن قناعتهم بهذا لم جتعل منه مُحقاً. 

بــدون اإللــه الــذي يــتم تــقدميــه مــن خــالل الــكتاب املُــقدَّس، ســيتم تــقييد مــفهوم اخلــطأ والــصواب إلــى مجــرّد تــفضيالت 

ه مجـرّد رأي شـخصي مـن  شـخصية. فـلن يـكون لـلتصريـح الـقائـل ”الـقتل خـاطـئ“ أي مـعنى فـي الـكون الـتطوريّ عـدا أنّـَ

مستوى الرأي الذي يقول ”اللون األزرق هو لوني املُفضَّل“. 

وفــي حــال امــتلك اآلخــرون رأيــاً مــخالــفاً لــه، فــلن يــكون لــديــنا أي قــاعــدة لــنتجادل مــعهم. وبــالــتالــي فــإن الــتطوريّــني حــني 

 يتكلمون عن األخالق على أنَّها معيار حقيقيّ يجب أن يتَّبعه النّاس، يكون موقفهم هذا مخالفاً لرؤيته املعلنة للعالم.

2 إن سعادة اآلخرين ليست هي الهدف الرئيسي وفق الرؤية املسيحيّة للعالم. إمنا محبة  وطاعة اهلل الذي خلقنا وخلّصنا هي الهدف الرئيسي (متى  ۱۲: ۳۰؛ مرقس ۱۲: ۱۳). 

وأحد جوانب هذا الهدف تظهر من خالل محبة اآلخرين واحترامهم (متى ۷: ۱؛ مرقس ۱۲: ۳۱).
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التناقض التطوري 
فـلنأخـذ مـثاالً عـلى ذلـك، ولـنتأمـل فـي أولـئك الـتطوريّـني الـذيـن يهـتمّون بـاألطـفال الـذيـن يـتم تـعليمهم عـن اخلـلق. حـيث 

يـقولـون ”هـذا خـاطـئ، إذ أنـه يـجب أالّ تـكذبـوا عـلى األطـفال!“ لـكن مهـالً، هـذه مـغالـطة الـتماس الـسؤال (التهـرّب مـن 

الـسؤال)، إذ أن مـصداقـية أو زيـف اخلـلق هـو املـوضـوع قـيد الـنقاش: ونـحن مـقتنعون متـامـاً بـأن اخلـلق هـو حـقيقة، وأنَّ الـتطوّر 

هـو الـكذب. لـكن حـقيقة عـبثية هـذا الـطرح هـي فـي أنَّ اجلـدال الـذي يـقدّمـه الـتطوريّـون يـخالـف رؤيـتهم لـلعالـم! فـفي ظـل 

الرؤية التطورية، ملاذا يجب أال نكذب - السيما إن كان ذلك يسهم في رفع قدرتنا على البقاء؟ 

مـن املـؤكـد أنَّ املسـيحنيّ يـؤمـنون بـأن الـكذب خـطيئة، ولـكن املسـيحيّني ميـتلكون سـببا لـذلـك. إذ أن اهلل قـد أشـار فـي كـلمته 

املـقدَّسـة إلـى أنَّ الـكذب يـناقـض طـبيعته (الـعدد ۱۲: ۱۹)، وبـأنـه يـتوجـب عـلينا أال نـكذب (اخلـروج ۲۰: ۱٦). ولـكن 

مبـعزل عـن الـرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم، ملـاذا يـجب عـلينا أن نـقول احلـقّ؟ ملـاذا يـجب عـلينا أن نـفعل أيّ شـيء؟ إذ أن املـصطلحات 

“ لها معنى فقط في ظل املعيار األعلى الذي أعطاه ذلك الذي ميتلك السطان على الكلّ.  “ و ”يُفتَرَضْ مثل ”يَجِبْ

إن كـان البشـر مجـرد مخـرجـات حلـوادث كـيميائـية عـرضـية، ملـاذا يـجب عـلينا أن نهـتمَّ مبـا يـفعلون؟ فـنحن لـن نـغضب عـلى 

اخلـميرة لـتفاعـلها مـع اخلـلّ؛ فـذلـك هـو مـا تـفعله املـواد الـكيميائـية. فـلماذا قـد يـغضب الـتطوريّ نـتيجة ألي عـملٍ يـقوم بـه 

إنـسان جتـاه إنـسان آخـر، إن كـنا مجـرّد تـفاعـالت كـيميائـية مـعقَّدة؟ إن كـنّا مجـرّد حـيوانـاتٍ مـتطوّرة، ملـاذا يـجب عـلينا أن 

نـتمسك مبـعايـير سـلوكـية فـي هـذا الـعالـم الـذي يـتصارع فـيه اجلـميع عـلى الـبقاء؟ إذ أنَّ مـا يـفعله احلـيوان بـحيوان آخـر ال صـلة 

له باألخالق. فحني يسعى التطوريّون ألن يكون أخالقيني، فإنهم ”يستعيرون“ من الرؤية املسيحية للعالم. 

أحـد األمـثلة الـساخـرة لهـذا الـواقـع حـدثـت أثـناء افـتتاح مـتحف اخلـلق فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية. حـيث قـام مجـموعـة 

مـن املـعارضـني لـلمتحف (مـعروفـون بـاسـم ديـفكون: ”احلـملة مـن أجـل الـدفـاع عـن الـدسـتور“) بـاسـتئجار طـائـرة شـراعـية 

لـتحوم فـي املـنطقة حـامـلةً ورائـها الفـتة كُـتب عـليها ”ديـفكون تـقول: ال تـكذب.“ بـشكل طـبيعيّ نـحن كمسـيحيّني نـوافـق 

عـلى هـذا الـكالم بـشكل كـامـل! فهـذه هـي إحـدى الـوصـايـا العشـر. كـما أن الـغايـة مـن إنـشاء ذلـك املـتحف هـي إظـهار احلـقيقة 

فـيما يـتعلّق بـاخلـلق. لـذلـك كـان عـلى الـتطوريّـني أن يسـتعيروا مـن الـرؤيـة الـكتابـية املسـيحية هـذه الـوصـية حـتى يـكونـوا قـادريـن 

عـلى اإلعـتراض عـليها. إن اإلعـتراض الـذي قـدّمـته مـنظمة ديـفكون ال يحـمل أي مـعنى فـي الـكون الـتطوّري (بـالـرغـم مـن 

 الشكر اجلزيل لهم لذلك اإلعالن اجملاني للمتحف)
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فهم املوقف التطوّري 
بـالـرغـم مـن أن الـرؤيـة املسـيحية تـقدم شـرحـاً وسـببا لـألخـالق إال أنـها تـتعدى ذلـك وتـقدم السـبب الـذي يـدفـع بـالـتطوريّـني أن 

يـقومـوا بهـذه الـتصرفـات الـتي يـقومـون بـها. فـحتى أولـئك الـذيـن ال ميـتلكون أي قـاعـدة لـألخـالق فـي ظـل رؤيـتهم لـلعالـم 

ولـكنهم يـتمسكون بـالـقيم األخـالقـية؛ هـم يـعرفـون فـي أعـماق قـلوبـهم بـوجـود اهلل اخلـالـق حـتى فـي ظـل انـكارهـم لـه واعـترافـهم 

بـالـنقيض. فـالـوحـي املُـقدَّس يـقول بـأنّ اجلـميع يـعرفـون اإللـه لـكنهم يحجـزون احلـقيقة (رومـية ۱: ۱۸-۲۱). ملـاذا يـقوم أي 

شخص بشيء مماثل؟ 

جـميعنا قـد ورثـنا الـطبيعة اخلـاطـئة (ونـعني بـذلـك: املـيل إلـى الـتمرد عـلى اهلل) مـن آدم (رومـية ٥: ۱۲)، الـذي متـرَّد عـلى اهلل 

فـي جـنّة عـدن (تـكويـن ۳). ويشـير الـوحـي املُـقدَّس فـي يـوحـنا ۳: ۱۹ إلـى أن الـناس يـفضلون أن يـبقوا فـي الـظلمة الـروحـية 

بـدالً مـن أن يـتم كـشف أعـمالـهم الشـريـرة. عـلى شـبه الـعمل الـذي قـام بـه آدم حـني حـاول أن يـختبئ ويتهـرَّب مـن احلـضرة 

اإللهــية (تــكويــن ۳: ۸)، حــيث أن نســله قــد فــعلوا األمــر عــينه. إال أن احلــل ملــشكلة اخلــطيئة لــيس مــن خــالل مــحاولــة 

إخـفاءهـا، بـل بـاحلـريّ اإلعـتراف بـها والـتوبـة عـنها (يـوحـنا ۱: ۹، لـوقـا ٥: ۳۲). فـاملسـيح أمـنيٌ أن يـغفر جلـميع الـذيـن يـدعـون 

باسمه (رومية ۱۰: ۱۳). 

ميـكن الـقول أن اجلـميع تـقريـباً يـؤمـنون بـضرورة الـتصرف وفـق مـعايـير أخـالقـية مـعيّنة. لـكن لـكي يـكون لـلقيم األخـالقـية أي 

قـيمة، ال بـد أن يـكون اخلـلق الـتوراتـي حـقيقيّاً. ومبـا أن اهلل قـد خـلق اجلـنس البشـري، فـهو صـاحـب السـلطان فـي إقـرار املـعايـير 

الـتي حتـدد اخلـطأ والـصواب، ونـحن نـكون مـسؤولـني أمـامـه عـن أعـمالـنا وتـصرفـاتـنا. لـذلـك يـجب عـلينا أن نسـتنتج خـتامـاً بـأن 

الـتطوريّـني ال يـتمتعون بـالـعقالنـية حـني يتحـدثـون عـن اخلـطأ والـصواب، إذ أن هـذه املـعايـير األخـالقـية ال مـعنى لـها فـي الـكون 

التطوريّ. 

۲. قوانني املنطق 
3ان االسـتنتاجـات الـعقالنـية تـتطلب اسـتخدام قـوانـني املـنطق. وبـالـتالـي فـإن الـرؤيـة الـعلمانـية لـلعالـم يـجب أن تـكون قـادرة 

عـلى تـقدمي تـبريـر لـوجـود قـوانـني مـثل هـذه. عـلى سـبيل املـثال، فـلنتأمـل فـي أحـد قـوانـني املـنطق وهـو قـانـون عـدم الـتناقـض. فـإن 

هـذا الـقانـون يـنص عـلى الـتناقـض هـو خـاطـئ، فـأنـت ال تسـتطيع أن متـتلك ”أ“ و”لـيس أ“ فـي الـوقـت عـينه وفـي ذات الـعالقـة 

(حـيث أن احلـرف أ يشـير إلـى أي ادّعـاء). عـلى سـبيل املـثال، إن الـتصريـح ”سـيارتـي مـتوقـفة فـي الـكراج وسـيارتـي ليسـت 

مـتوقـفة فـي الـكراج“ هـو بـالـضرورة خـاطـئ وذلـك بـاإلعـتماد عـلى قـانـون عـدم الـتناقـض. وسـيقوم أي شـخص عـقالنـي بـالـقبول 

3 الفيلسوف املسيحي د.غريغ باهنسن قد برع في استخدام مفهوم قوانني املنطق ليبرهن عن وجود اهلل في مناظرته املشهورة املعروفة باسم باهنسن-شتاين. حيث أشار إلى أن 

املناظرات تفترض وبشكل مسبق وجود قوانني املنطق، ومبا أنَّ اإلحلاد ال يقدم أي تفسير لتلك القوانني، فإن املناظرات بحد ذاتها تثبت وجود اهلل. وقد وقف خصمه د. غوردون 
شتاين عاجراً عن تقدمي احتجاج معاكس. وهذه املناظرة أصبحت مشهورة باسم باهنسن-شتاين.
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بهـذا الـقانـون. لـكن عـدد قـليل جـداً مـن األشـخاص سـيتقفون لـلتساؤل ”مـاهـو سـبب صـواب هـذا الـقانـون؟ مـا هـو سـبب 

وجود قانون لعدم التناقض، أو باألحرى، ملاذا يوجد أي قانون من قوانني التفكير املنطقي؟“ 

إن املسـيحيّ يسـتطيع اإلجـابـة عـلى هـذا الـسؤال. إذ أن املسـيحي ميـتلك مـعياراً مـطلقاً لـلتفكير واملـنطق؛ فـاهلل هـو قـدوتـنا فـي 

طـريـقة تـفكيرنـا ويـجب أن تـكون أفـكارنـا ممـاثـلة ألفـكاره. ونـحن نـعرف (بـطريـقة محـدودة ومـقيّدة) كـيفية تـفكير اهلل إذ أنـه 

4كـشف لـنا بـعضاً مـن أفـكاره مـن خـالل كـلمته. وفـقاً لـسفر الـتكويـن، فـإن اهلل قـد خـلق اإلنـسان عـلى صـورتـه (تـكويـن ۱: 

۲٦) وبـالـتالـي فـإنـنا يـجب أن نـتمثّل بـه (إفـسس ٥: ۱). إن قـوانـني املـنطق هـي انـعكاس لـطريـقة تـفكير اهلل، وهـي الـطريـقة 

الـتي يـريـدنـا أن نـفكر بـها. إن قـانـون عـدم الـتناقـض لـيس مجـرد رأي شـخصي لـلطريـقة الـتي يـجب أن نـفكر بـها، إمنـا يـنبع مـن 

االتـساق املـنطقي لـطبيعة اهلل. فـاهلل ال يسـتطيع أن يُـنكر ذاتـه (۲ ثـيموثـاوس ۲: ۱۳)، واحلـقيقة هـي كـامـنة فـي اهلل (يـوحـنا 

۱٤: ٦؛ كـولـوسـي ۲: ۳)، لـذلـك فـإن احلـقيقة لـن تـناقـض نـفسها. ومبـا أن اهلل هـو مـن يحـمل هـذا الـكون بـكلمة قـدرتـه 

(عبرانيّني ۱: ۳)، فإنَّ املسيحي امللتزم بالتعليم التوراتي سوف لن يتوقَّع أن يحدث أي تناقض في الكون في أي وقت. 

إن قــوانــني املــنطق هــي املــقياس اإللهــي لــلفكر. ومبــا أن اهلل ال يــتغيّر، وهــو صــاحــب الســيادة والســلطان، وذو الــطبيعية غــير 

املـاديـة، فـإن أفـكاره بـالـضرورة سـتكون جتـريـديّـة، كـونـية، وثـابـتة اخلـصائـص. وبـكلمات أُخـرى ميـكن الـقول بـأنـها غـير مـصنوعـة 

مـن املـادّة، وتـنطبق فـي كـل مـكان وفـي كـل زمـان. إن قـوانـني املـنطق مـرهـونـة بـطبيعة اهلل غـير املـتغيرة. وهـي مـن الشـروط 

املسـبقة لـلقيام بـاسـتنتاجـات مـنطقية. وبـالـتالـي فـإن اإلسـتنتاجـات املـنطقية سـتكون مسـتحيلة دون وجـود اإللـه الـذي يـقدمـه 

الكتاب املُقدَّس. 

إن قـوانـني املـنطق حتـمل مـعنىً فـي ضـوء الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم. لـكن الـرؤى األُخـرى لـلعالـم غـير قـادرة عـلى تـقدمي تـبريـر لـها. 

فـعلى سـبيل املـثال، مبـعزل عـن الـكتاب املُـقدَّس، كـيف نـعرف أن الـتناقـضات خـاطـئة دومـاً؟ فـليس مـن املـمكن أن نـقول سـوى 

أنـها خـاطـئة بـناءً عـلى جتـربـتنا. لـكن جتـربـتنا محـدودة لـلغايـة، ولـيس مـن أحـد قـد اخـتبر املسـتقبل. فـإن قـام شـخص مـا بـالـتأكـيد 

عـلى أنـه قـد وجـد مـتناقـضني صـحيحني مـعاً، فـإن الـشخص غـير املسـيحي لـيس لـديـه األسـاس لـيرفـض مـثل هـذا الـقول. وحـدة 

الـشخص الـذي يحـمل الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم يسـتطيع أن يـؤكّـد أن الـتناقـضات ال ميـكن أن تـتم فـي احلـياة الـواقـعية، ووحـده 

املسيحي لديه أساسات لقانون عدم التناقض، أو قوانني املنطق بشكل إجمالي. 

4 من الواضح أن أفكارنا ليس ”بالسمو“ الذي ألفكار اهلل، نحن قد خُلقنا على صورة اهلل، وبالتالي فإننا منتلك قدرة محدودة على التفكير املنطقي - ”لنفكّر بحسب أفكار اهلل وعلى 

منوذجه“.
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ردود محتملة 
قـد يـجيب الـتطوريّ ”حـسناً، أنـا أسـتطيع أن أقـوم بـالـتفكير املـنطقي بـشكل جـيد، ولـكني ال أؤمـن بـالـكتاب املُـقدَّس.“ لـكن 

هـذا لـيس ردّاً عـقالنـياً. فـالـدلـيل املـطلق هـو أن الـتفكير املـنطقي (بـجانـب جـميع األمـور األُخـرى املـطلوبـة لـلحصول عـلى 

املـعرفـة) يـتطلب اإللـه الـذي يـقدمـه الـكتاب املُـقدَّس، ولـيس اإلعـتراف بـاإلميـان بـه. فـإنـه مـن الـطبيعي أن يـكون الـشخص 

الـتطوري قـادراً عـلى اسـتعمال املـنطق؛ إذ أن اهلل قـد خَـلقَ الـفكر البشـري وأعـطى البشـر الـقدرة عـلى اسـتعمال قـوانـني املـنطق - 

وهـذه هـي الـنقطة. فـالـتفكير املـنطقي ممُـكن بسـبب أن اخلـلق الـتوراتـي هـو حـقيقيّ. وبـالـرغـم مـن أنَّ الـتطوري يسـتطيع أن 

يستعمل املنطق، إال أن نظرته للعالم ال ميكن أن تقدم تفسيراً لقدرته تلك.  

إجــابــة أُخــرى مُــحتملة قــد تــكون ”قــوانــني املــنطق ال تــتطلب إلــه الــكتاب املُــقدَّس. إذ أنــها مجــرَّد أعــراف وتــقالــيد وضــعها 

البشـر.“ وهـذه اإلجـابـة غـير وافـية. فـاألعـراف بـالـتعريـف هـي عِـرفـيّة (مـتَّفق عـليها) - كـما هـو احلـال فـيما يـختص بـالـقيادة 

عـلى اجلـانـب األميـن مـن الـطريـق. لـكن إن كـانـت قـوانـني املـنطق عـرفـيّة الـطبيعة، حـينذاك ميـكن لـلحضارات اخملـتلفة أن تـتبنى 

قـوانـني مـختلفة لـلمنطق (كـما فـي حـالـة الـقيادة عـلى اجلـانـب األيسـر مـن الـطريـق). وبـالـتالـي فـإنـه قـد يـكون مـن املـمكن لـك 

أن تـناقـض نـفسك فـي بـعض احلـضارات. أو أن احلـقيقة فـي بـعض اجملـتمعات قـد تـكون مـتناقـضة ذاتـياً. مـن املـؤكـد أن ذلـك 

. ولـن يـكون مـن املـمكن فـي تـلك  غـير ممـكن. فـإن كـانـت قـوانـني املـنطق هـي مجـرد أعـراف، حـينئذٍ لـن تـكون قـوانـيناً عـاملـيّةً

احلـالـة إجـراء أيّ مـناظـرة عـقالنـية، إذ أن طـرفـي املـناظـرة قـادِرَيـن بـكل بـساطـة أن يـقومـوا بـاخـتيار مـعايـير مـختلفة لـلمنطق الـذي 

“ وفق املعيار التعسّفي الشخصي.  سيستخدمونه. وكل منهما سيكون ”مُصيباً

الـبعض مـن الـتطوريّـني قـد يـجيبون ”إن قـوانـني املـنطق هـي ردود كـيميائـية فـي الـدمـاغ قـد حُـفِظت نـظراً لـقيمتها الـنفعية فـي 

الـبقاء.“ يـوجـد عـدد مـن املـشاكـل فـي هـذا الـرّد. أوالً، الـقيمة الـنفعية لـلبقاء ال تـتساوى مـع احلـقيقة. فـإن يـدي اليسـرى لـها 

قــيمة نــفعية لــلبقاء عــلى قــيد احلــياة، لــكننا لــن نــقول بــأن يــدي اليســرى ”صــحيحة“ أو ”خــاطــئة“، فهــي فــقط مــوجــودة. 

وبـالـتالـي فـليس لـديـنا أي سـبب لـنعتقد بـأن قـانـون عـدم لـتناقـض (أو أي قـانـون آخـر لـلمنطق) هـو حـقيقيّ، إن كـان مجـرّد 

تـفاعـالت أو ردود فـعل كـيميائـية. ثـانـياً، إن كـانـت قـوانـني املـنطق مجـرد انـعكاسـات كـيميائـية فـلن تـكون حـينئذٍ قـوانـني ولـن 

تـكون كـونـية، فـلن تـتجاوز فـي تـلك احلـالـة حـدود دمـاغـي. وبـكلمات أبسـط، لـن نسـتطيع أن جنـادل بـأن الـتناقـض ال ميـكن أن 

يـكون صـحيحاً عـلى كـوكـب املـريـخ، إذ أنَّـه ال يـوجـد أي دمـاغ شـخصي عـلى املـريّـخ. حـقيقة األمـر أنـه إن كـانـت قـوانـني املـنطق 

مجـرّد ردود فـعل كـيميائـية فـي الـدمـاغ، فـإنـها سـتختلف مـن شـخص آلخـر، حـيث أنَّ كـل شـخص لـديـه ردود فـعل مـختلفة 

في دماغه. 

رمبـا قـد يـجادل أحـد األشـخاص بـأنَ ”قـوانـني املـنطق هـي وصـف لـكيفيّة تـصرّف وعـمل الـعالـم املـادي.“ وهـذا الـردّ يفشـل أيـضاً 

ولـعدد مـن األسـباب. أوالً، إن قـوانـني املـنطق هـي عـبارة عـن مـفاهـيم فـي طـبيعتها. فهـي ال تـقدّم تـوصـيفاً لـواحـد مـن أبـعاد 
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الـكون. إمنـا تـوصّـف السـلسلة السـليمة لـلمنطق مـن الـفرض إلـى اإلسـتنتاج. ثـانـياً، إن كـانـت قـوانـني املـنطق هـي تـوصـيف 

لـلعالـم املـادّي، حـينئذٍ ميـكننا أن نـتوقّـَع أن متـتلك اجلـوانـب اخملُـتلفة مـن الـكون قـوانـني مـختلفة لـلمنطق، وذلـك عـلى اعـتبار أن 

املـناطـق اخملـتلفة مـن الـكون تـوصَّـف بـطريـقة مـختلفة؛ لـكن قـوانـني املـنطق تـنطبق فـي كـلّ مـكان. ثـالـثاً، سـوف لـن يـكون لـديـنا 

أي وسـيلة ملـعرفـة أن قـوانـني املـنطق تـنتطبق فـي املسـتقبل كـما انـطبقت فـي املـاضـي، حـيث أنَّـه لـيس مـن أحـد قـد اخـتبر الـكون 

املسـتقبليّ. فـالـظروف تـتغير فـي الـكون بـشكل مسـتمرّ. وإن كـانـت قـوانـني املـنطق هـي عـبارة عـن تـوصـيف لـظروف ممـاثـلة، 

فبالضرورة أنها ستتغير هي األُخرى. 

الـبعض قـد يـقول أنَّ ”قـوانـني املـنطق هـي وصـف لـكيفيّة تـفكير الـدمـاغ.“ لـكن إن كـان ذلـك صـحيحاً فـلماذا حـينذٍ سـنحتاج 

لـقوانـني املـنطق حـتى نُـصحِّح طـريـقة تـفكير الـدمـاغ؟ إن كـانـت قـوانـني املـنطق هـي مجـرد وصـف لـطريـقة تـفكير الـناس، حـينذٍ 

لــن يــكون مــن املــمكن ألي شــخص أن يخــرق قــوانــني املــنطق، إذ أنَّ جــميع الــناس بــالــضرورة يــفكرون وفــق هــذه الــطريــقة 

لـلتفكير. وكـما فـي الـردود األُخـرى، فـإن قـوانـني املـنطق سـتفقد قـوتـها كـمعيار قـانـونـي فـي حـال كـانـت مجـرد أوصـاف لـعملية 

معاجلة األفكار. 

يـتجه بـعض الـتطوريّـني بـكل بـساطـة إلـى اتـخاذ املـوقـف الـبراغـماتـي  بـاسـتخدام عـبارة”أنـا أسـتخدم قـوانـني املـنطق كـونـها نـافـعة 

(أي سـليمة)“. األمـر املـؤسـف بـالنسـبة لـهؤالء أنـهم ال يـقدمـون إجـابـة عـلى الـسؤال. فـنحن جـميعاً مـتفقون عـلى أنَّـه ميـكن 

اسـتخدام قـوانـني املـنطق والـعمل بـها، ذلـك كـونـها سـليمة. إمنـا الـسؤال هـو، مـا سـبب وجـود قـوانـني املـنطق فـي املـقام األول؟ 

وكـيف لـلتطوريّ أن يـقوم بتفسـير املـعايـير املـطلقة لـلتفكير املـنطقي، أي قـوانـني املـنطق عـلى سـبيل املـثال؟ فـي الـعالـم الـعرضـيّ 

التطوّري املعتمد على املصادفة، ملاذا سيوجد معايير عاملية ثابتة؟ 

إجابات إضافية 
غـالـباً مـا يسـتخدم الـتطوريـون واحـدا مـن الـردود الـسابـقة بـصيغها اخملـتلفة. لـذلـك فـإن قـمت بـدراسـتها وفـهمت عـيوبـها، 

سـوف لـن تـواجـه أي مـشكلة فـي تـفنيد أي مـحاولـة السـتخدام أحـد هـذه الـردود الـتي قـد تـقدم عـلى الـدلـيل احلـاسـم؟ لـكن 

سـيكون مـن املـفيد أن نـقوم بـذكـر بـعض الـردود الـقليلة اإلسـتخدام. فـي الـغالـب يـتم اسـتخدم هـذا الـردّ كـرصـاصـة أخـيرة، 

حـيث يُـقرُّ الـتطوريّ بـأنَّـه عـاجـر عـن تـقدمي تفسـير لـقوانـني املـنطق ولـكن سـيقوم بـإضـافـة ”لـكنك أنـت أيـضاً عـاجـز عـن ذلـك!“ 

إن هـذا الـردّ مَـعيب ذلـك أنـه يـعتمد عـلى أسـلوب الهـرب مـن الـنقاش مـن خـالل اسـتخدام مـغالـطة مـنطقية مـشهورة وهـي 

مـغالـطة وأنـت كـذلـك (Tu Quique). ولـكن املسـيحيّ قـادر بـكل حـال مـن األحـوال عـلى تـقدمي تفسـير لسـبب وجـود 

قوانني املنطق، إذ أننا منتلك معياراً عاملياً للتفكير املنطقي كون اهلل أظهر لنا البعض من أفكاره. 

وفـي بـعض احلـاالت الـنادرة جنـد أنَّ املـعترض يتخـلّى عـن املـنطق مـن أجـل حـمايـة رؤيـته لـلعالـم. لـكنه عـاجـر فـي احلـقيقية عـن 

ذلـك. فـهو قـد يـقول عـبارة تشـبه ”أنـا ال أؤمـن بـاملـنطق لـذلـك لـيس مـفروضـاً عـلي أن أمـتلك تفسـيراً لسـبب وجـود الـتفكير 
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املـنطقي فـي رؤيـتي لـلعالـم.“ لـكن هـذا الـرد هـو ذاتـيّ الـنقض. إذ أنَّ املـعترض قـد اسـتخدم املـنطق (حـني قـال ”لـذلـك…“) 

مـن أجـل أن يُـجادل بـأنَّـه ال يـحتاج املـنطق، وبـالـتالـي فـهو قـد خسـر املـناظـرة واجلـدال. إن اجلـدال الـذي نـقدّمـه هـو أن املـؤمـن 

بـاخلـلق الـتوراتـي هـو وحـده مـن ميـتلك قـاعـدة مـنطقية وعـقالنـية لسـبب وجـود قـوانـني املـنطق، لـذلـك فـإن املـوقـف الـتطوري هـو 

ذو طبيعة غير عقالنية فهو حني يحاول أن يتخلى عن املنطق يُقرّ بهزميته. 

إن قـوانـني املـنطق تتسـبب مبـشكلة كـبيرة بـالنسـبة لـلتطوريّـني. إذ أن الـتطوريّـني بـشكل عـام مـتيقّنني مـن حـاجـتهم ألن يـكونـوا 

مــنطقينّي، لــكنهم فــي الــوقــت عــينه مــتيقنون أيــضاً مــن عــدم وجــود أي أســاس لــقوانــني عــلم املــنطق فــي ظــل رؤيــتهم الــتي 

5يـعترفـون بـها. وهـذه املـشكلة تتسـبب بـإحـراج خـاصّ للملحـديـن املـاديّـني. إذ أنَّ امللحـد املـاديّ ال يـؤمـن بـوجـود أي شـيء 

سـوى الـكون الـفيزيـائـي املـادي. وفـي ظـل رؤيـته، ال يـوجـد أي شـيء سـوى املـادة الـتي تتحـرك. لـكن قـوانـني املـنطق ليسـت 

مــادّيــة فهــي ليســت جُــزءاً مــن الــكون املــاديّ. وعــليه فــإن قــوانــني املــنطق ال ميــكن أن تــتواجــد فــيما لــو كــان املــذهــب املــاديّ 

حـقيقيّاً! لـيس فـقط أن امللحـد املـاديّ غـير قـادر عـلى تفسـير وجـود قـوانـني املـنطق، إمنـا وجـودهـا هـو يـناقـض رؤيـته لـلعالـم. 

وبالتالي فإن رؤيته للعالم هي بالضرورة غير عقالنية. 

إن قـوانـني املـنطق هـي إنـعكاس لـفكر اهلل وال ميـكن أن تـكون ذات مـعنى فـي الـكون الـتطوريّ. وقـد افـترض بـعض األشـخاص 

أن الـتطور الـربـوبـي قـد يـقوم بحـلّ املـعضلة. حـيث يـؤمـن الـعديـد مـن الـتطوريّـني بـنوع مـا مـن اآللـهة، ويـحاولـون أن يجـدوا 

قـاعـدة لـقوانـني املـنطق بـاسـتخدام آلهـتهم تـلك كـما يـفعل اخلـلقيّيون. وفـي احلـقيقة جنـد عـدداً كـبيراً مـن الـتطوريّـني واملـؤمـنني 

بـقدم عـمر األرض يـعلنون إميـانـهم بـاإللـه الـذي يـقدّمـه الـكتاب املُـقدَّس ”أي اإللـه املسـيحي“. فهـل ذلـك سـيعطيهم قـاعـدةً 

لوجود قوانني املنطق؟ 

بـالـطبع ال، فـلنتذكـر أوالً أن قـوانـني املـنطق هـي انـعكاس لـفكر اهلل. ولـكن كـيف لـنا أن نـعرف فـكر اهلل؟ إن اهلل قـد أعـلن لـنا 

عـن أفـكاره مـن خـالل كـلمته املسجّـلة فـي الـكتاب املُـقدَّس. ونـحن قـادرون عـلى أن نـكون مـنطقينّي نـظراً ألنـنا مخـلوقـون عـلى 

صـورة اهلل كـما هـو مسجّـل فـي سـفر الـتكويـن. إال أنَّ الـتطوريّـني واملـؤمـنني بـقدم عـمر األرض يـرفـضون سـفر الـتكويـن، أو عـلى 

األقـل هـم يـرفـضون أن يـقبلوه عـلى أنـه سـرد لـلتاريـخ احلـقيقي، وبـالـتالـي فـهم ال ميـتلكون فـي رؤيـتهم هـذه أي سـبب الفـتراض 

أنـنا يـجب أن منـاثـل أفـكار اهلل. وفـي الـوقـت عـينه ال يـؤمـنون بـأنَّ اهلل قـد سجَّـل أفـكاره بـدقّـة فـي الـكتاب املـقدَّس، عـلى اعـتبار 

6أنهم يرفضون الكتاب املُقدَّس أو على األقل أجزاءً منه. 

5 إن هذا املقطع مبني على مقال مصممة باألصل لدحض الرؤية اإلحلادية. وهو موجود على موقع إجابات في سفر التكوين حتت عنوان ”اإلحلاد: رؤية غير عقالنية“. الحظ أن 

موقف كل من  التطوريّني وامللحدين ميكن أن يُدحض باستعمال اجلدال عينه على اعتبار أنَّ املوقفني ميتلكان العيون عينها.

6 سوف يتم التعامل مع هذا اإلدعاء في امللحق.
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موقف ”الديانات“ األُخرى 
بـالـرغـم مـن أن الهـدف الـرئيسـي لهـذا الـطرح هـو دحـض األفـكار الـتطوريـة، إال أنـه ال بـد مـن الـتأكـيد عـلى أن الـرؤيـة املسـيحية 

وحـدهـا هـي الـقادرة عـلى تفسـير وجـود الشـروط املسـبقة لـلوضـوح - مـثل قـوانـني املـنطق. لـيس فـقط الـتطوريّـون مـن ميـتلكون 

عـيوبـاً فـي رؤيـتهم. إمنـا األشـخاص الـذيـن يـتّبعون الـديـانـات األُخـرى الـذيـن قـد يـدّعـوا بـأنـهم ميـتلكون تفسـيراً لـوجـود قـوانـني 

املـنطق مـن خـالل قـولـهم ”نسـتطيع أن نـقوم بتفسـير وجـود قـوانـني املـنطق مـن خـالل إلـهنا بـالـطريـقة عـينها الـتي تـقومـون أنـتم 

بتفسـيرهـا مـن خـالل إلـهكم ”إلـه الـكتاب املُـقدَّس“. لـكن إن قـمنا بـالـفحص سـوف جنـد أن تـلك اآللـهة ليسـت أكـثر مـن مجـرَّد 

أوثان وغير قادرة على فعل ما فعلة إلهنا احلقيقي املوصوف في الكتاب املُقدَّس. 

فـنتأمـل مـثالً فـي آلـهة املـورمـون. إن املـورمـون هـي ديـانـة مـتعدّدة اآللـهة إذ أنـهم يـؤمـنون بـأن اهلل اآلب يـختلف عـن اإلبـن. فـإن 

كـانـت قـوانـني املـنطق هـي انـعكاس لـفكر اهلل ألـن يـتبع ذلـك أنـه ال ميـكن أن يـوجـد مجـموعـة مـوحـدة مـن قـوانـني املـنطق تـكون 

عـاملـية عـلى اعـتبار أنـه يـوجـد أكـثر مـن إلـه. لـذلـك فـإن الـديـانـات مـتعددة اآللـهة ال تسـتطيع أن تفسـر سـبب وجـود قـوانـني 

املـنطق (كـما هـو حـالـها مـع األخـالق: فـأوامـر أيٍّ مـن اآللـهة يـجب أن نـتبع؟) بـاإلضـافـة إلـى أن آلـهة املـورمـون تـتغير مبـرور 

الـوقـت. فـهم يـعلّمون بـأن اهلل اآلب  هـو جسـدي إمنـا حتـوّل أو ارتـقى إلـى إلـه عـبر الـوقـت - كـما سـيحدث لـهم. فـإن كـانـت 

طـبيعة اإللـه تـتغير فـلن يـكون لـديـنا أي سـبب لـنؤمـن بـأن قـوانـني املـنطق الـتي يـفرضـها ذاك اإللـه لـن تـتغير. ولـن تـكون قـوانـني 

املنطق عاملية فيما لو صحَّ مذهب املورمون. 

ولـنتأمـل إيـضاً فـي إلـه املسـلمني. فهـل مـن املـمكن أن تـكون قـوانـني املـنطق هـي انـعكاس لـفكر إلـه اإلسـالم؟ وفـقاً لـلتعالـيم 

اإلسـالمـية املـتعلّقة بـالـتنزيـه، فـإن إلـه اإلسـالم هـو أرفـع و أكـبر مـن أي مـفهوم بشـري أو اخـتبار بشـريّ كـما نـرى فـي سـورة 

الـشورى ۱۱. لـكن قـوانـني املـنطق هـي شـيء يـختبره البشـر - ونـحن نسـتعملهم فـي كـل وقـت. وبـالـتالـي فـإن قـوانـني املـنطق ال 

ميكن أن تكون انعكاساً لفكر إله اإلسالم. وبالتالي فإن اإلسالم سيفشل أيضاً في تأمني الشروط املسبقة لقابلية الفهم. 

إن اخللق التوراتي يستطيع أن يشرح املنطق 
مبـا أن اإللـه الـذي أعـلنَ عـن ذاتـه فـي الـوحـي املُـقدَّس هـو غـير مـادّي، وكـلّي الـقدرة، وكـلّي الـوجـود، وخـارج حـدود الـزمـن، 

فـإنـه مـن املـفهوم أن منـتلك قـوانـني لـلمنطق تـكون غـير مـاديّـة، عـاملـية وغـير مـتغيّرة. مبـا أن اهلل قـد أعـلن عـن نـفسه لـإلنـسان 

فــنحن نســتطيع أن نــتعلم ونســتخدم املــنطق. ومبــا أن اهلل قــد خــلق الــكون، وهــو خــلق ذهــننا، فــإنــه مــن املــفهوم أن أذهــانــنا 

سـتكون قـادرة عـلى دراسـة وفـهم الـكون. لـكن إن كـانـت أذهـانـنا أو الـكون عـبارة عـن نـتاج عـمل املـصادفـة والـزمـن كـما 

يجادل التطوريون، ملاذا سنتوقع بأن يكون للكون أي معنى. كيف للتكنولوجيا والعلم أن يكونوا ممُكِنَني؟ 

إن كـل مـن الـتفكير املـنطقي والـعلم والـتكنولـوجـيا حتـمل مـعنى فـي ضـوء الـرؤيـة اخلـلقية الـتوراتـية لـلعالـم. فـاملسـيحي املـتمسك 

بـالـكتاب املُـقدَّس ميـتلك أسـاسـاً لهـذه األشـياء، فـي حـني أن الـتطوريّ ال ميـتلك أي أسـاسٍ لـها. وهـنا ال نـريـد أن نـقول بـأن 
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الـتطوريـني ال يسـتطيعوا أن يـكونـوا مـنطقيّني فـي بـعض األشـياء. بـل الـعكس، إذ أنّـهم مخـلوقـون عـلى صـورة اهلل وقـادرون 

عـلى الـتعامـل بـقوانـني املـنطق الـتي تـعكس فـكر اهلل. لـكنهم ال ميـتلكون أسـاسـاً عـقالنـياً لـها فـي ظـل رؤيـتهم لـلعالـم. بـنفس 

الـطريـقة الـتي أظهـرنـاهـا سـابـقاً، الـتطوريـون قـادرون عـلى أن يـكونـوا أخـالقـيّني، لـكنهم ال ميـتلكون أسـاسـاً لـألخـالق بـناءً عـلى 

رؤيــتهم لــلعالــم الــتي يــعلنون إميــانــهم بــها. إن اإلنــسان الــتطوّريّ يســير فــي حــزمــة مــن الــتعارضــات. فــهو يســتعمل املــنطق 

ويـدرس الـعلوم، فـي الـوقـت عـينه يـنكر اهلل الـذي يـجعل مـن الـعلوم واملـنطق أمـراً ممـكناً. ومـن جـانـب آخـر، فـإنـه وفـق الـرؤيـة 

املسيحية للعالم سيكون لكلٍّ من املنطق واخلبرات البشرية معنىً. 

۳. انتظام الطبيعة 
هـذا يـنقلنا إلـى املـثال الـتوضـيحي الـثالـث لـلدلـيل احلـاسـم - و املـفضّل لـدي: أال وهـو انـتظام الـطبيعة. قـد جـادل الـبعض مـن 

الـتطوريّـني بـأن الـقيام بـالـعلم هـو أمـر غـير ممـكن بـدون الـتطور. ويـعلّمون بـأن الـعلم والـتكنولـوجـيا يـتطلّبان بـاحلـقيقة مـفهوم 

تـطور اجلـزيء إلـى إنـسان. ويـدَّعـون بـأن اولـئك الـذيـن يـحتفطون بـالـرؤيـة اخلـلقية لـلعالـم يـشكلون خـطراً قـد يـؤدي إلـى عـدم 

7القدرة على فهم العلوم! 

بـوصـفي عـاملـاً يـجب أن أُقـرّ أنـني أجـد هـذا الـنوع مـن اإلدعـاءات عـبثيّةً لـلغايـة ومـن السهـل دحـضها. ومـن سخـريـة األمـر أن 

الـتطور هـو مـفهوم مـناقـض ملـفهوم الـعلم. حـيث أنـه إن كـان الـتطور صـحيحاً، فـلن يـوجـد أيّ مـعنى ملـفهوم الـعلم. فـالـعلم 

يـتطلب اإلطـار اخلـلقي لـلكتاب املُـقدَّس حـتى يـكون إجـراءه أمـراً ممـكناً. وبـالـتالـي فـإنـه يـتبنيّ أن الـتطوريّـني ميـيلون ألن يـكونـوا 

8”ضد-العلم“ أكثر من أن يكونوا علميّني. 

7 كتب ثيودوسيوس دوبزانسكي ”ال يوجد أي معنى ألي شيء في علم األحياء إال في ضوء التطوّر.“ وهذا كان عنوان مقال نشره في مجلة ”مدرّس علم األحياء األمريكي“، 

اإلصدار ۳٥، ص. ۱۲٥-۱۲۹ لعام ۱۹۷۳.

8 إن مصطلح ”ضد-العلم“ كان مصدر إلهام املقال األصلي الذي يبنى هذا القسم عليه. حيث أن هذا القسم هو عبارة عن توسع وتطوير للمقال األصلي الذي متَّ نشره في موقع 

إجابات في سفر التكوين حتت عنوان ”التطور: املضاد-للعلم.“
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الشروط املسبقة للبحث العلمي 
فـي سـبيل الـقيام بـالـبحث الـعلمي نـحن نـأخـذ وبـشكل مُسـلَّم أن الـكون هـو قـابـل لـلفَهم - أي أنّـَه قـابـل لـلقياس بـطريـقة كـميّة 

ميــكن لــلعقل أن يــفهمها. فــنحن نــفترض أن الــكون هــو مــنطقيّ ومــنتظم ويــخضع لــقوانــني ريــاضــيّة مســتقرّة عــبر الــزمــن 

والـفضاء. وبـالـرغـم مـن اخـتالف الـظروف فـي الـقطّاعـات اخملـتلفة مـن الـفضاء ومـن متـايـز احلُـقَب الـتاريـخيّة، إال أنَّـه يـوجـد نـوع 

9مـن األسـاس املـوحَّـد. وبسـبب وجـود هـذا الـنوع مـن اإلنـتظام فـي الـكون، فـإنـه يـوجـد الـعديـد مـن األمـثلة الـتي متُـكن الـعلماء 

10مــن اجــراء تــوقّــعات نــاجــحة تــتعلق بــاملســتقبل. عــلى ســبيل املــثال، يســتطيع عــلماء الــفلك أن يــقومــوا بــحساب نــاجــح 

لـلمواقـع الـتي سـتتخذهـا كـلّ مـن الـكواكـب، األقـمار والـكويـكبات فـي املسـتقبل الـبعيد. وبـدون انـتظام الـطبيعة ـ لـن يـكون 

مـن املـمكن الـقيام بهـذه الـتنبؤات، ولـن تـكون الـعلوم مـوجـودة. إن املـشكلة الـتي تـواجـه الـتطوريّـني هـي أنَّ هـذا الـنوع مـن 

اإلنتظام ال معنى له إال في ضوء الرؤية اخللقية للعالم. 

إن اخلـلقي سـيوف يـتوقـع أن يـوجـد نـظام فـي الـكون ألن اهلل قـد صـنع كـل األشـياء (تـكويـن ۱: ۱؛ يـوحـنا ۱: ۳) وقـد فـرض 

قـانـونـاً عـلى الـكون. ومبـا أن الـكتاب املُـقدَّس يـعلّم بـأن اهلل يـديـر كـل األشـياء بـقدرة كـلمته (عـبرانـيّني ۱: ۳)، فـإن اخلـلقي 

11سـيتوقـع أن يـعمل الـكون بـطريـقة مـنتظمة مـنطقية ومتـتلك نـوعـاً مـن الـنظام. عـالوة عـلى ذلـك، إن اإللـه ميـتلك ثـوابـت 

(۱صـموئـيل ۱٥: ۲۹؛ الـعدد ۲۳: ۱۹) وهـو كـلّي الـوجـود وغـير  محـدود فـي املـكان (مـزمـور ۱۳۹: ۷-۸). بـالـتالـي فـإن 

اخلـلقي سـوف يـتوقـع أن كـل قـطّاعـات الـكون سـتخضع لـلقوانـني عـينها، حـتى تـلك الـقطاعـات الـتي تـكون فـيها الشـروط 

الفيزيائية مختلفة إلى حدٍّ كبير. إذ أنَّ حقل علم الفلك بأكلمه يعتمد على هذا املبدأ الهامّ من الكتاب املُقدَّس. 

كـما أن اهلل هـو خـارج الـزمـن (۲بـطرس ۳: ۸ ) وهـو قـد اخـتار أن يـديـر الـكون بـطريـقة مُـتَّسقة عـبر الـزمـن وذلـك ملـنفعتنا. 

ولـذلـك فـإنـه بـالـرغـم مـن أن الـظروف قـد تـكون مـختلفة فـي املـاضـي عـمّا هـي عـليه فـي احلـاضـر واملسـتقبل، فـإن الـطريـقة الـتي 

9 يجب أال يتم املزج بني مفهوم انتظام الطبيعة مع مذهب الطبيعة الواحدة ”uniformitarianism“. إذ أن اإلنتظام هو اإلصرار على أن قوانني الطبيعة تكون مستقرّة إلى حدٍّ 

ما وال تتغير بشكل اعتباطيّ عبر املكان أو الزمان، ذلك بالرغم من أن بعض الشروط احملدَّدة أو اإلجراءات قد تتغيّر. فمفهوم الطبيعة الواحدة هو مفهوم غير كتابيّ يقول بأن 
العمليات التي جتري في احلاضر هي ذاتها العمليات التي جرت في املاضي؛ ويؤكّد هذا املذهب على االستقرار  في الشروط واملعدالت  عبر الزمن واملكان وميكن تلخيص اإلفتراض 

الذي تقدّمه بعبارة ”احلاضر هو مفتاح املاضي“.

10 يوجد بعض احلاالت (كما في األنظمة الفوضويّة) حيث تكون اخملُرجات غير محسوبة بسبب أن الشروط البداية غير قابلة للحساب بدقّة كافية. فالطقس هو أحد األمثلة على 

ذلك. لكن حتى األنظمة الفوضوية ميكن التنبؤ بها من حيث املبدأ - إن كان من املمكن معرفة املتغيرات البدائية بدقّة كافية. حتى أنظمة ميكانيك الكم ميكن التنبؤ بها إحصائياً. 
فالطبيعة اإلحتمالية مليكانيك الكم ال تتعارض مع اإلنتظام. فكما أن مبادئ ميكانيك الكم قد عملت في املاضي فنحن نتوقع منها أن تعمل في املستقبل؛ وهذا هو صميم 

اإلنتظام.

11 ”فرائض السماوات واألرض“ مذكورة بالتحديد في سفر ارمياء ۳۳: ۲٥.
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12يـديـر بـها اهلل الـكون (وهـي مـا نـدعـوه ”قـوانـني الـطبيعة“) سـوف لـن تـتغير بـطريـقة اعـتباطـية تـعسّفية. إن اهلل قـد أعـلَمَنا بـأنـه 

ميــكننا أن نــكون عــلى يــقني مــن أن بــعض االشــياء ســتكون حــقيقية فــي املســتقبل كــما هــي حــقيقية اآلن - كــالــفصول، 

والـدورات الـفصلية وإلـى مـا هـناك (تـكويـن ۸: ۲۲؛ ارمـياء ۳۳: ۲۰-۲۱). لـذلـك، فـإنـه وفـي ظـلّ ظـروف مـعيّنة، سـيكون 

لدى املسيحي امللتزم احلقّ بأن يتوقع بعض مخرجات األمور كونه يعتمد على اهلل الذي يدير الكون بطريقة متّسقة؟ 

هـذه املـبادئ املسـيحية ضـروريـة لـلعلم. وخـصوصـاً حـني نـقوم بـإجـراء جتـارب عـلمية مسـتخدمـني شـروط مـعدّة مسـبقاً لـلبدء، 

ونـتوقـع أن تـكون اخملـرجـات هـي عـينها فـي كـلّ مـرّة. مبـا مـعناه أن ”املسـتقبل يـشكل انـعكاس لـلماضـي“. فـالـعلماء قـادريـن 

عـلى تـقدمي الـتوقـعات نـظراً لـوجـود هـذا اإلنـتظام فـقط كـنتيجة لسـلطان اهلل وقـدرتـه املـتّسقة. وسـتكون الـتجارب الـعلمية 

عـدميـة اجلـدوى دون وجـود هـذا اإلنـتظام؛ فـنحن سـنحصل عـلى نـتائـج مـختلفة فـي كـلّ مـرّة نـقوم بـتجارب مـتطابـقة، وهـذا 

األمر سيدمّر امكانية املعرفة العلمية. 

مبـا أن الـعلم يـتطلب املـبدأ املسـيحي لـإلنـتظام (كـما بـالنسـبة لـعدد أخـر مـن املـباد املسـيحية اخلـلقيّة)، قـد يـبدوا أمـراً مـدهـشاً 

أن الـشخص قـد يـكون عـاملـاً إال أنَّـه فـي الـوقـت عـينه تـطوّريـاً. ومـن املسـتغرب أن جنـد أن عـدداً كـبيراً مـن الـعلماء يـصرّحـون 

بإميانهم بالتطور. فكيف لذلك أن يكون ممكنا؟ 

إن اإلجـابـة هـي أنَّ الـتطوّريـني قـادريـن عـلى الـقيام بـالـعلوم فـقط كـنتيجة لـلتناقـض وعـدم اإلتّـساق. فـهم يـقبلون املـفاهـيم 

املسـيحية مـثل اإلنـتظام، فـي الـوقـت عـينه الـذي يـرفـضون فـيه الـكتاب املُـقدَّس الـذي هـو مـصدر هـذا املـبدأ. هـذا الـنوع مـن 

عـدم اإلتـساق هـو أمـر شـائـع فـي الـفكر الـعلمانـي؛ فـالـعلماء الـعلمانـيّون يـدَّعـون بـأن الـكون لـيس مُـصمَّماً فـي الـوقـت عـينه 

الـذي يـقومـون فـيه بـتجاربـهم الـعلمية كـما لـو أن الـكون مُـصمَّم ويُـدار بسـلطان اهلل بـطريـقة مـنتظمة. إن الـعلماء الـعلمانـيون 

قــادرون عــلى الــقيام بــالــعلوم فــقط لــكونــهم يــعتمدون عــلى اإلفــتراضــات اخلــلقية الــتوراتــية (مــثل اإلنــتظام) الــتي تــناقــض 

13اعترافهم املُصرَّح به باإلميان بالتطور. 

كيف قد يجيب التطوّريّ؟ 
إن املسـيحي املـلتزم بـالـتعليم الـكتابـي يسـتطيع أن يسـتعمل جتـارب املـاضـي عـلى أنـها دلـيل ملـا هـو مـحتمل أن يحـدث فـي 

املسـتقبل. ألن اهلل قـد وعـدنـا بـأن املسـتقبل سـوف يـقدّم انـعكاسـاً لـلماضـي (تـكويـن ۸: ۲۲). لـكن كـيف ميـكن لـهؤالء 

12 من األكيد أن اهلل قادر على استخدام وسائل غير اعتيادية في بعض األحيان إلجناز أهداف غير عاديّة - هذا األمر الذي ندعوه ”باملعجزة“ التي هي بحسب التعريف حدث 

استثنائي؛ فيمكن أن يتم تعريف قوانني الطبيعة على أنها الطريقة اإلعتيادية التي يسيّر من خاللها اهلل لهذا الكون إلمتام مشيئته. وسيتم مناقشة أوفى لهذا املوضوع في الفصل 
التاسع.

13 ملاذا قد يقوم أي شخص ممن يعلنون اميانهم بالتطور بقبول أي من املبادئ ذات االساس اخللقيّ؟ بالرغم من كونهم ينكرونه،  إال أن التطوريّني هم أيضاً مخلوقني على صورة اهلل 

(تكوين ۱: ۲٦-۲۷). ففي أعماق قلوبهم هم يعرفون اهلل (رومية ۱: ۱۹-۲۰)، لكنهم يخدعون أنفسهم (يعقوب ۱: ۲۲-۲٤). فهم يتناسون أنَّ مصدر املبادئ العلمية هو 
الرؤية املسيحيّة للعالم.
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الـذيـن يـرفـضون سـفر الـتكويـن أن يـقومـوا بتفسـير سـبب وجـود هـذا اإلنـتظام فـي الـطبيعة؟ كـيف يـجيب الـتطوري فـي حـال مت 

سؤاله ”ملاذا قد يكون املستقبل انعكاساً للماضي؟“ 

إن أحـد أكـثر اإلجـابـات اسـتخدامـاً هـو ”حـسناً، إنـه لـطاملـا كـان األمـر كـذلـك، وبـالـتالـي فـأنـا أتـوقـع بـأنَّـه سـيكون كـذلـك 

14دائـماً.“لـكن هـذا نـوع مـن املـنطق الـدائـري. أنـا سـأُسَـلِّم بـأن املـاضـي كـان مـنتظماً. لـكن كـيف لـي أن أعـرف أن املسـتقبل 

سـيحمل هـذا اإلنـتظام، إال فـي حـال كـنت قـد افـترضـت لـلتو بـأن املسـتقبل هـو انـعكاس لـلماضـي (أي اإلنـتظام)؟ فـي كـل مـرّة 

نـقوم بـاسـتعمال الـتجارب الـتي متَّـت فـي املـاضـي عـلى أسـاس أنـها دلـيل ملـا قـد يحـدث فـي املسـتقبل، نـكون نـفترض اإلنـتظام 

بـشكل مسـبق. فـحني يـقول الـتطوّري بـأنـه يـؤمـن أنَّ سـوف يـكون هـنالـك انـتظام فـي املسـتقبل عـلى اعـتبار أنّـه يـوجـد انـتظام 

في املاضي ، يكون محاوالً أن يبرر اإلنتظام ببساطة من خالل افتراض وجود اإلنتظام - حجّة دائرية مفرغة. 

 

15قـد يـجادل الـتطوري بـأنَّ طـبيعة املـادّة أن تـتصرف بـطريـقة مـنتظمة؛ بـكالم آخـر ، إن اإلنـتظام هـو مـن خـواصّ الـكون. 

وهـذه اإلجـابـة فـاشـلة لـعدة أسـباب. أوالً، أنـها بـالـدرجـة األولـى ال جتـيب عـن الـسؤال. رمبـا يـكون اإلنـتظام واحـداً مـن جـوانـب 

الـكون لـكن الـسؤال هـو ملـاذا؟ مـاذا قـد يـكون أسـاس هـذه اخلـاصّـية وفـق الـرؤيـة الـتطوريـة لـلعالـم؟ ثـانـياً، ميـكننا أن نـسأل، 

كـيف مـن املـمكن لـلتطوّري أن يـعلم بـأن اإلنـتظام هـو مـن خـصاص الـكون. فـفي أفـضل األحـوال هـو قـادر عـلى أن يـقول بـأنَّ 

14 من خالل قبول هذا األمر، نحن نكون متسامحني إلى حدّ كبير مع التطوريّني. إذ أنَّه من املمكن أن نتعمق في اجلدال ونسأل ”على أيّ أساس نحن نعرف بأن الطبيعة كانت 

منتظمة في املاضي؟“ فقد يجيب البعض بأننا نتذكر اإلنتظام من املاضي. لكن على اعتبار أن ذاكرتنا ليست أكثر من جزء من دماغنا الذي يتطلب أن تكون قوانني الفيزياء والكيماء 
منتظمة في املاضي حتى نكون قادرين على تذكر أن املاضي كان منتظماً! إن أي ردّ غير مسيحي سيكون عبارة عن حلقة مفرغة.

15 قد استخدم د. غوردن شتاين امللحد هذا الرد بشكل أساسي في مناظرته الشهيرة لعام ۱۹۸٥ مع الفيلسوف املسيحي د. غريغ باهنسن التي تناولت موضوع وجود اهلل.
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16الـكون - فـي املـاضـي - يـبدو أنّـَه ميـتلك بـعض اإلنـتظام. لـكن كـيف نـعلم بـأن سـوف يـتابـع بهـذا اإلنـتظام فـي املسـتقبل إن 

لـم نـكن نـعرف بـأنّـه يـوجـد انـتظام بـاسـتخدام طـريـقة أُخـرى؟ إن الـكثير مـن األمـور فـي هـذا الـكون تـتغير؛ فـكيف نـعرف بـأن 

قوانني الطبيعة لن تقوم باملثل؟ 

بـعض الـتطوريّـني سـيحاولـون اسـتعمال اإلجـابـات الـبراغـماتـيّة: ”حـسناً، نـحن ال نسـتطيع تفسـير السـبب. إال أن اإلنـتظام 

يـوافـقنا بـشكل جـيد وهـو صـالـح. لـذلـك نـقوم بـاسـتخدامـه.“ وهـذه اإلجـابـة تفشـل لسـببني. األول، ميـكننا أن جنـادل بـأن 

اإلنـتظام صـالـح لـلعمل بـه فـي املـاضـي؛ وال يـوجـد أي سـبب يـدفـعنا للتسـليم بـأنَّـه سـيستمر بـالـعمل فـي املسـتقبل إال فـي حـال 

قـد افـترضـنا سـلفاً بـوجـود اإلنـتظام (وهـو األمـر الـذي يـقوم بـه املسـيحيّون فـقط). وبـذلـك جنـد أن الـتطوريّـون يـقومـون بـافـتراض 

أن اإلنـتظام سـيكون صـحيحاً فـي املسـتقبل. إنـهم عـاجـزيـن عـن الشـروع فـي يـومـهم دون هـذا اإلفـتراض. ثـانـياً، إنَّ أي شـخص 

قـد يسـتخدم هـذا الـنوع مـن اإلجـابـات يـكون قـد اعـترف لـلتو بـأن اإلنـتظام لـيس مُـبرَّراً فـي ظـل الـرؤيـة الـتطوريـة لـلعالـم - وهـذه 

هـي الـنقطة الـتي نـحاول إيـضاحـها. فـليس مـن شـخص يـنكر وجـود اإلنـتظام فـي الـطبيعة، إمنـا نـحن نـحاول أن نُظهـر أنَّـه فـقط 

فـي ضـوء الـرؤيـة اخلـلقية الـتوراتـية لـلعالـم يـوجـد لهـذا اإلنـتظام مـعنىً. إن الـتطوريّـني قـادرون عـلى الـقيام بـالـعلوم فـي حـال كـانـوا 

غير متّسقني - أي أنّهم في حال افترضوا املفاهيم اخللقية التوراتية في سبيل أن يقوموا بإنكار اخللق التوراتي. 

التطور الربوبي عاجز عن إنقاذ املوقف 
17الـبعض مـن الـتطوريّـني قـد يـجادلـون بـأنـهم يسـتطيعون أن يـقومـوا بـتبريـر اإلنـتظام بـطريـقة مـشابـهة ملـا يـقوم بـه اخلـلقيّون - 

ذلك باإلستناد إلى اهلل الذي يدير الكون بطريقة شبه قانونية. 

فـليس جـميع الـتطوريّـني مُلحـديـن. إمنـا الـعديـد مـنهم يـؤمـن بـأن نـوع مـن اآللـهة قـد اسـتخدم الـتطور لـيقوم بـتشكيل جـميع 

أنـواع الـكائـنات احلـيّة: وهـذا مـا نـدعـوه ”بـالـتطور الـربـوبـي“. لـكن إضـافـة إلـه مـا إلـى الـتطور لـن يـقوم بـتقدمي حـل لـلمعضلة. 

ذلـك أنـه ال يـوجـد أي ضـمان ألن اإللـه الـذي يـقدمـونـه سـوف يـديـر الـكون بـطريـقة مـتسقة ومـنتظمة كـما يـفعل اإللـه الـذي 

يقدّمه الكتاب املُقدَّس. 

حـتى فـي حـال أنـهم أعـلنوا إميـانـاً بـإلـه الـكتاب املُـقدَّس، فـإن ذلـك لـن يـقدّم حـالً لـلمشكلة. إذ أنّـه ميـكننا أن نـسأل حـينئذٍ، 

”كـيف ميـكنك أن تـعرف بـأن هلل سـوف يـديـر املسـتقبل كـما أدار املـاضـي؟“ فـاخلـلقيّ الـتوراتـي يسـتطيع اإلجـابـة عـلى هـذا 

16 وهنا نحن نكون متسامحني أيضاً. إذ أنَّ هذه اإلجابة ليست إال تهرّباً من السؤال، على اعتبار أنَّ التطوريّ سوف يفترض اإلنتظام في املاضي في سبيل أن يجادل إلثبات دقّة 

ذكرياته عن املاضي.

17 قد يحاول اخللقيّون املؤمنون بأن كلمة يوم تعني حقبة زمنية أن يستعلموا ذات اجلدال، لكن ذلك يفشل لالسباب عينها. فاخللقيني أصحاب نظرية (يوم = حقبة زمنية) ال 

يؤمنون بأن سفر التكوين يعني باحلقيقة ما يصرّح به (أي أنَّ اهلل قد خلق الكون في ستة أيام تقليدية). وبالتالي كيف لنا أن نثق بأنّ التكوين ۸: ۲۲ تعني ما تصرّح به؟ وإن لم 
تكن اآلية ۸: ۲۲ من التطوين تعني باحلقيقة ما نصرّح به، فلن يكون هنالك من سبب منطقي لإلميان باإلنتظام. وبالتالي فإننا جند أن اخللقيّني ذوي تفسير اليوم على أنه حقبة 

زمنية يعانون من املشاكل عينها التي يعاني منها التطوريّيون. فكالهما عاجر عن تأمني مبرر للعلوم والتكنلوجيا من خالل رؤيته للعالم.
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”بـالـقول إن الـكتاب املُـقدَّس يُـعلِّم هـذا األمـر.“ لـكن الـتطوري ال يسـتطيع أن يـقدّم إجـابـة جـيدة ذلـك أنَّـه ال يـؤمـن بـالـكتاب 

املُقدَّس (أو على األقل ال يؤمن بكامل الكتاب املُقدَّس، كالتكوين مثالً.) 

حـتى نـكون واضـحني، قـد ميـتلك الـتطوري الـربـوبـي إميـانـاً قـويـاً بـأن اهلل (أو إلـه مـن نـوعٍ مـا) سـوف يـقوم بـإدارة املسـتقبل كـما 

أدار املـاضـي (وبـالـتالـي فـإن قـوانـني الـطبيعة سـوف لـن تـتغيّر مـع تـغيّر الـوقـت.) لـكن تـذكـر، أن اإلميـان بشـيء مـا يـجب أن 

ميـتلك تفسـيرات جـيدة لـكي يـعتبر عـقالنـياً، وال ميـكن أن يـكون مجـرّد رأي تـعسّفي. فـاخلـلقي الـتوراتـي ميـتلك أسـباب 

جـيدة إلميـانـه: إذ أن اهلل قـد أعـلن فـي كـلمته بـأنـه سـوف يـديـر الـكون بـطريـقة مـتّسقة. لـكن الـتطوريّ الـربـوبـي يـحتاج أن يـنكر 

الـكتاب املُـقدَّس بـوصـفة مـعياراً أعـلى (ذلـك كـونـه يـنكر سـفر الـتكويـن)، لـذلـك السـبب فـهو عـاجـر أن يسـتند إلـى الـكتاب 

املُقدَّس على أساس أنَّه يقدم قاعدةً ملعرفته عن اإلله. 

فـي مـحاولـة أخـير قـد يـحاول اخلـلقيّ الـتطوريّ أن يـقول ”لـكني أقـبل مـعظم الـكتاب املـقدَّس. أنـا بـبساطـة أرفـض فـقط الـقراءة 

احلـرفـية لـسفر الـتكويـن. وبـالـتالـي فـأنـا أؤمـن بـاإلنـتظام وذلـك إعـتماداً عـلى تـعليم الـكتاب املُـقدَّس.“لـكن هـذا الـرد فـاشـل 

18لسـببني. أوال، إن الـكتاب املُـقدَّس الـذي يُـعلِّم عـن اإلنـتظام، يُـعلِّم أيـضاً أن اهلل قـد خـلق الـكون فـي سـتة أيـام. ثـانـياً، إن 

19أسـاسـات اإلنـتظام تـترسـخ فـي سـفر الـتكويـن (مـثل تـكويـن ۸: ۲۲)، الـتي يـرفـضها الـتطوري. دون الـكتاب املُـقدَّس 

ســيُفقَد األســاس الــعقالنــي لــإلنــتظام. فــالــتطوّر الــربــوبــي ال ميــتلك ســببا جــيداً لــإلميــان بــاإلنــتظام، وبــالــتالــي فــهو ال ميــتلك 

األساسات التي تبنى عليها العلوم. 

إن اإلنـتظام ال يـتطلب فـقط وجـود إلـه مـن نـوع مـا، إمنـا يـحتاج وجـود اإللـه الـذي يـقدمـه الـكتاب املُـقدَّس والـذي أعـلن عـن 

ذاتـه. فـوحـده اإللـه الـذي هـو خـارج حـدود الـزمـن، املُـتَّسق، الـوفـي، كـلي الـقدرة، وكـليّ الـوجـود، والـذي أعـلن عـن ذاتـه 

لـلجنس البشـري هـو وحـده قـادر عـلى أن يـؤمّـن وجـود اإلنـتظام فـي الـزمـان واملـكان. لـذلـك، فـإن اخلـلقي الـتوراتـي يسـتطيع أن 

يفسّــر ســبب وجــود اإلنــتظام فــي الــطبيعة. يــوجــد مــعلومــات إضــافــية تــوضّــح أســباب عــدم عــقالنــية املــوقــف الــذي يتحــذه 

التطوريّون الربوبيون في امللحق ”أ“. 

التطور ليس عقالنياً 
حـقيقة األمـر، لـو أن الـتطوّر كـان صـحيحاً ملـا وُجـد أي سـبب عـقالنـيّ لـإلميـان بـه! إن كـانـت احلـياة نـتيجةً لـلتطور، فـذلـك 

يـعني أن عـقل الـتطوريّ سـيكون بـبساطـة نـتاج مـاليـني الـسنني مـن مـعاجلـة اإلحـتماالت الـعشوائـية. وسـوف يـكون الـدمـاغ 

18 لكن هذا يفشل لسببني. األول، إن ذات الكتاب املُقدَّس الذي يعلّم عن اإلنتظام، يُعلِّم أن اهلل قد خلق الكون في ستة أيام. وإنه ملن التعسّف والعدم اإلتساق أن يتم قبول 

الواحدة وإنكار اإلُخرى. ألنه في تلك احلالة يحتاج اإلنسان إلى استخدام معيار أعلى ليقوم باحلكم على الكتاب املُقدَّس الختيار األقسام التي سيقبلها، والتي سيقوم برفضها. لكن 
اعتماد أي معيار سوى املعيار اإللهي سوف لن يكون معياراً أعلى، كما أظهرنا سابقاً في هذا الكتاب. انظر الفصل التاسع لنقاش مطوَّل حول ضرورة عقالنية املعيار األعلى. وانظر 

امللحق ”أ“ ملناقشة املواقف املُساوِمَة، مثل املوقف اخللقي القائل (يوم = حقبة)، أو املوقف التطوري الربوبي.

19 التكوين ۸: ۲۲ هي مثال واحد. حتى اآليات التي توجد خارج سفر التكوين والتي ميكن استخدامها لتدعيم اإلنتظام تنبع أساساتها من سفر التكوين. ومثاالً على ذلك ارمياء 

۳۳: ۲۰-۲۱، عهد اهلل مع الليل والنهار الذي تصرح عنه اآلية قد مت ضمن أسبوع اخللق.
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مجـرد مجـموعـة مـن اإلنـعكاسـات - ردود األفـعال الـكيميائـية الـتي حُـفظَت نـتيجة امـتالكـها قـيمة ايـجابـية لـلبقاء فـي املـاضـي. 

وإن كـان الـتطور صـحيحاً، فـإن جـميع أفـكار الـتطوريّـني ليسـت إال نـتيجة مـباشـرة لـلتفاعـالت الـكيميائـية عـبر الـزمـن. لـذلـك 

يـجب عـلى الـتطوري أن يـفكّر ويـقول بـأن ”الـتطور صـحيح،“ لـيس ألسـباب عـقالنـية، إمنـا هـي نـتائـج حـتمية لـردود الـفعل 

الكيميائية. 

إن التحـليل الـعلمي يـفترض أن الـعقل البشـري لـيس مجـرّد كـيمياء. فـالـعقالنـية تـفترض وبـشكل مسـبق أنـنا منـتلك احلـريـة 

لـلنظر بـشكل واعٍ إلـى اخلـيارات اخملـتلفة والـقيام بـانـتقاء األفـضل بـينها. إال أن املـنهج الـتطوري يـقلل مـن شـأن الشـروط املسـبقة 

الالزمة للتفكير العقالني، وبالتالي فهي تدمر إمكانية املعرفة والعلم. 

إن الــتطور يــقف مــوقــفاً مــناهــضاً لــلعلم واملــعرفــة. فــإن كــان الــتطور صــحيحاً، لــن يــكون لــلبحث الــعلمي أي مــعنى نــتيجة 

لـــغياب أي ســـبب يـــدفـــعنا لـــلقبول بـــوجـــود اإلنـــتظام فـــي الـــطبيعة والـــذي يـــشكل األســـاس الـــذي تـــعتمد عـــليه الـــعلوم 

والـتكنولـوجـيا. كـما أنـه لـن يـوجـد أن سـبب لـالعـتقاد بـأنَّ التحـليل الـعقالنـي سـيكون أمـراً ممـكناً كـون األفـكار الـصادرة عـن 

الـعقل البشـري ليسـت إال ردود فـعل كـيميائـية. إن الـتطوريّـني قـادريـن عـلى الـقيام بـالـبحث الـعلمي واكـتساب املـعارف فـقط 

نتيجة لعدم اتساقهم وثبات أفكارهم - كونهم يؤمنون بالتطور في الوقت عينه الذي يقبلون املبادئ اخللقية التوراتية؟ 

ملاذا يغيب اإلتساق؟ 
حـني نـقوم بـالـتأمـل فـي مـفاهـيم األخـالق، املـنطق والـبحث الـعلمي جنـد أن الـتطور وبـبساطـة شـديـدة عـاجـز عـن تـبريـرهـا، 

وبـالـرغـم مـن ذلـك يـؤمـن الـتطوريـون بـها. فـكيف لـنا أن نـفهم هـذا الـتضارب؟ إن الـكتاب املُـقدَّس يـعطينا األسـاس لهـذه 

املـفاهـيم، وكـذلـك يـقدم لـنا اإلجـابـة عـن سـبب قـدرة غـير املـؤمـنني عـلى الـتحصُّل عـلى املـعارف فـي الـوقـت عـينه الـذي يـرفـضون 

فـيه مـعرفـة اخلـالـق الـذي هـو مـصدر كـل األشـياء. إن الـكتاب املُـقدَّس يـخبرنـا بـأن اهلل قـد أعـلنَ عـن ذاتـه لـلجنس البشـري، وبـأن 

جـميع األشـخاص لـديـهم مـعرفـة مـبدأيّـة عـن اهلل. إال أن الـناس قـد متـرَّدوا عـلى اهلل. وهـم يـرفـضون أن يـقدّمـوا الـشكر واجملـد لـه. 

وعوضاً عن ذلك يقومون بكتم معرفتهم عن احلق. وتقدم لنا رسالة رومية ۱: ۱۸-۲٥ اخلالصة: 

”ألَنَّ غَـضَبَ اهللِ مُـعْلَنٌ مِـنَ الـسَّمَاءِ عَـلَى جَـمِيعِ فُـجُورِ الـنَّاسِ وَإِثْـمِهِمِ، الَّـذِيـنَ يَحْجِـزُونَ احلَْـقَّ بِـاإلِثْـمِ. إِذْ مَـعْرِفَـةُ اهللِ ظَـاهِـرَةٌ 

فِـيهِمْ، ألَنَّ اهللَ أَظْهَـرَهَـا لَـهُمْ، ألَنَّ أُمُـورَهُ غَـيْرَ املَْـنْظُورَةِ تُـرىَ مُـنْذُ خَـلْقِ الْـعَالَـمِ مُـدْرَكَـةً بِـاملَْـصْنُوعَـاتِ، قُـدْرَتَـهُ السَّـرْمَـدِيَّـةَ وَالَهُـوتَـهُ، 

حَـتَّى إِنّـَهُمْ بِـالَ عُـذْرٍ. ألَنّـَهُمْ ملَّـَا عَـرَفُـوا اهللَ لَـمْ ميَُجّـِدُوهُ أَوْ يَـشْكُرُوهُ كَـإِلـهٍ، بَـلْ حَـمِقُوا فِـي أَفْـكَارِهِـمْ، وَأَظْـلَمَ قَـلْبُهُمُ الْـغَبِيُّ. وَبَـيْنَمَا 

ذِي الَ يَـفْنَى بِشِـبْهِ صُـورَةِ اإلِنْـسَانِ الَّـذِي يَـفْنَى، وَالـطُّيُورِ،  هُـمْ يَـزْعُـمُونَ أَنَّـهُمْ حُـكَمَاءُ صَـارُوا جُهَـالَءَ، وَأَبْـدَلُـوا مَجْـدَ اهللِ الّـَ

افَـاتِ. لِـذلِـكَ أَسْـلَمَهُمُ اهللُ أَيْـضًا فِـي شَـهَوَاتِ قُـلُوبِـهِمْ إِلَـى الـنَّجَاسَـةِ، إلِهَـانَـةِ أَجْـسَادِهِـمْ بَـنيَْ ذَوَاتِـهِمِ. الَّـذِيـنَ  وَالـدَّوَابِّ، وَالـزَّحّـَ

اسْتَبْدَلُوا حَقَّ اهللِ بِالْكَذِبِ، وَاتَّقَوْا وَعَبَدُوا اخملَْْلُوقَ دُونَ اخلَْالِقِ، الَّذِي هُوَ مُبَارَكٌ إِلَى األَبَدِ. آمِنيَ.“ 
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اخلالصة 
فـي عـلم املـنطق، ال يُـسمح ألي شـخص أن يـكون تـعسفياً - أي أن يـقوم بـتأكـيد اإلفـتراضـات الـتي ال يـوجـد لـها أي أسـاس. 

20فـالـشخص الـعقالنـي البـد أن ميـتلك أسـبابـاً ملـا يـؤمـن بـه. وقـد قـمنا بـعرض يشـرح أن املسـيحيّ املُـلتزم ميـتلك سـبباً جـيداً 

لـيؤمـن بـالشـروط املسـبقة لـقابـلية الـوضـوح: وبـأنـها مـتوافـقة مـع الـكتاب املُـقدَّس واخلـلق الـتوراتـي. فـالـرؤيـة اخلـلقية الـتوراتـية 

تـؤمـن األسـاس والـقاعـدة لهـذه الشـروط الـتي نـتبنّاهـا بـشكلِ مُسـلَّمات. ولـكن هـذا لـن يـكون السـبب الـوحـيد الـذي يـدفـعنا 

لـلقبول بـالـكتاب املُـقدَّس بـوصـفه املـعيار األعـلى لـنا، بـالـرغـم مـن كـونـه سـبباً جـيداً: إن الـكتاب املُـقدَّس يـزوّدنـا بـرؤيـة لـلعالـم 

تتمتع باإلتساق ومتتلك جميع املبادئ الضرورية للتفكير املنطقي، البحث العلمي واألخالق. 

فـي حـني أن الـتطوريـني ال ميـتلكون أي تـبريـر لهـذه املـبادئ. 

فـبالـرغـم مـن إميـانـهم بـاملـنطق، واألخـالق والـبحث الـعلمي، 

إال أنَّ هـــذه املـــبادئ ال مـــعنى لـــها فـــي الـــكون الـــتطوريّ. 

ولــذلــك يــحتاج الــتطوريّــون أن يــقومــوا بــاســتعارة املــبادئ 

اخلـــلقية الـــتوراتـــية فـــي ســـبيل اســـتخالص املـــعنى مـــن أي 

شـيء. إنـهم مـصابـون بـالـفصام الـفكري - حـيث يـعتمدون 

عـلى رؤيـة لـلعالـم فـي حـني يـؤمـنون بـرؤيـة أُخـرى. كـما هـو 

حـــال املـــعترض عـــلى وجـــود الـــهواء، يـــحتاج الـــتطوري أن 

يستعمل ما هو مناقض ملوقفه في سبيل أن يجادل إلثباته. 

يـقوم الـتطوريـون بـشكل خـاص بـاإلعـتراض عـلى تـعليم اخلـلق مـبرريـن اعـتراضـهم بـأنَّ ”هـذا كـذب.“ لـكن مبـا أن هـذا املـبدأ 

األخـالقـي يـعتمد عـلى املـبادئ الـتوراتـية (أي أنَّ الـكذب خـطيئة)، فـإن هـذا اجلـدال لـن يـكون لـه مـعنى إال فـي حـال كـان 

اخلـلق صـحيحاً. أو أنَّ الـتطوريّـني يـعترضـون بـأن اخلـلقيّني لـيسوا عـقالنـيّني. لـكن الـعقالنـية تـتطلب وجـود قـوانـني املـنطق - 

الـتي ال مـعنىً لـها إال فـي ظـلّ الـرؤيـة اخلـلقية لـلعالـم. وأخـيراً، سـيجادل الـتطوريّـون بـأن الـعلم يـؤيّـد مـوقـفهم. لـكن الـبحث 

الـعلمي يـتطلب وجـود اإلنـتظام فـي الـطبيعة، والـذي ال يحـمل أي مـعنىً إال فـي حـال كـان اخلـلق صـحيحاً. إن الـتطوريـون 

20 وإال، ملاذا ال نقوم بتأكيد الفرض اخملالف؟ فإن كان مسموحاً لألشخاص أن يكونوا تعسّفني، حينذاك سيكون من املستحيل إجراء نقاش عقالني حيث أن كلّ من طرفي النقاش 

سيكون قادراً على إثبات موقفهم من خالل افتراضه بشكل تعسّفي.
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يـقفون فـي مـوقـفٍ ال يحسـدون عـليه، ذلـك أنـهم يـجب أن يـعتمدوا عـلى حـقيقة كـون رؤيـتهم لـلعالـم البـد أن تـكون خـاطـئة 

حتى يكونوا قادرين على اجلدال حول صحّتها. 

إن الـدلـيل احلـاسـم للخـلق الـتوراتـي هـو أنّـَه دون اخلـلق الـتوراتـي ال ميـكننا أن نـعرف أيَّ شـيء. لـقد رأيـنا مـحاكـاة لـثالثـة أمـثلة 

عـن الـدلـيل فـي هـذا الـفصل. كـما إنـه مـن املـمكن أن يـتم إيـراد أمـثلة كـثيرة إال أنَّ هـذه الـثالثـة كـافـية لـدحـض الـرؤيـة الـتطوريـة 

للعالم. 

فـي الـفصول الـتالـية، سـوف نسـتعرض كـيفية اسـتعمال هـذه احملـاكـاة فـي حـوار عـقالنـيّ مـع الـتطوريّـني، أو املـؤيـديـن ملـواقـف 

 أُخرى غير كتابية.
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الفصل الرابع 
استعمال املنطق مع الشخص التطوريّ 

اآلن وبـعد أن رأيـنا بـأنـه يـوجـد دلـيل غـير قـابـل لـلدحـض عـن اخلـلق، كـيف لـنا أن نـقوم بـاسـتخدام هـذا الـدلـيل فـي حـوار 

عـقالنـي مـع الـتطوريّـني؟ لـقد سـبق ودرسـنا ثـالثـةً مـن األمـثلة عـن الـدلـيل وكـل مـنها يـتناول أحـد جـوانـب املـعرفـة. فـاألشـخاص 

عـاجـزون عـن مـعرفـة أي شـيء يـختص بـالـعلوم، الـعقالنـية أو األخـالق دون اإلعـتماد عـلى املـبادئ املسـيحية. وفـي سـبيل أن 

يــكون أليّ إنــتقاد للمســيحيّة أيّ مــعنىً، ال بــد أن يــقوم الــتطوريّ بــشكل ســريّ بــافــتراضٍ يــفيد بــأن اخلــلق الــتوراتــي هــو 

حـقيقيّ. لهـذا السـبب فـإن الـدلـيل احلـاسـم للخـلق الـتوراتـي إن متَّ اسـتخدامـه بـطريـقة سـليمة سـيكون قـادراً عـلى حتـويـل أي 

جـدل غـير شـرعـي ضـد اخلـلق إلـى جـدلٍ شـرعـيٍّ لـلدفـاع عـن اخلـلق. ولـلقيام بـذلـك بـشكل جـيد، سـيكون مـن املـفيد أن نـفهم 

طريقة تفكير غير املؤمنني، وكيفية اختالف أسلوب تفكيرهم عن أسلوب تفكير املسيحي امللتزم. 

اإلفتراضات املسبقة 
إن جـميع األشـخاص ميـتلكون بـعض األمـور الـتي يـعتقدون بـأنـها حـقيقية. ونـحن نـتمسك بـالـبعض مـن مـعتقداتـنا بـطريـقة 

متشـدّدة فـي حـني أن الـبعض اآلخـر مـنها ال يـكون عـلى ذات الـدرجـة مـن األهـمية. وكـمثال عـن املـعتقدات الـتي ال نـتمسك 

بـها بتشـدّد، كـنت أعـتقد مسـبقاً بـأن كـوكـب املـرّيـخ ميـتلك اثـنان فـقط مـن األقـمار. إال أنَّـه فـي حـال قـام شـخص مـا بـالـتصريـح 

ه قـد اكـتشف قـمر ثـالـث، وإن قـدَّم دالئـل مُـقنعة، سـأقـوم بـتغيير اعـتقادي لـيتوافـق مـع اإلكـتشافـات اجلـديـدة. لـكن مـن  بـأنّـَ

جـانـبٍ آخـر، أنـا أمـتلك اعـتقاداً قـويـاً ومتشـدّدا بـصحة قـانـون عـدم الـتناقـض. فـإن قـام شـخص مـا بـاإلدعـاء بـأنـه اكـتشف وجـود 

1تـصريـحني مـتناقـضني صـحيحني، سـأكـون عـلى درجـة عـالـية مـن الـتشكّك بـذلـك. وفـي احلـقيقة أنـي سـأقـوم غـالـباً بـرفـض ذلـك 

اإلدعـاء بـشكلٍ مـباشـر، ذلـك أنـي مـقتنعٌ متـامـاً بـأن اإلدعـائـني املـتناقـضني ال ميـكن أن يـكونـا صـحيحان. إن اإلعـتقادات الـتي 

نــتمسك بــها بــشكل قــويّ جــداً تــدعــى ”اإلفــتراضــات املســبقة“. وســيتردَّد األشــخاص كــثيراً قــبل أن يتخــلوا عــن هــذه 

اإلفتراضات املسبقة. 

يـتم افـتراض هـذه اإلفـتراضـات املسـبقة عـند الـبدء، وقـبل الشـروع بـأي حتـقيق يـتعلّق بـاألدلَّـة؛ فهـي مـفترضـة مسـبقاً وتـتحكم 

ـة. وفــي كــثير مــن األحــيان ال نــكون واعــني الفــتراضــاتــنا املســبقة، إال أنــها مــوجــودة بــشكل دائــم.  بــطريــقة تفســيرنــا لــألدلّـَ

وبــالــطريــقة عــينها الــتي نــتنفس بــها بــشكل دائــم دون أن نــتوقــف لــلتفكير فــي الــتنفس، كــذلــك يــكون احلــال بــالنســبة 

الفتراضاتنا املسبقة التي تقود حتليلنا وفهمنا لالختبارات التي نعيشها. 

1  أي أنهما صحيحني معاً في الوقت عينه وفي ذات العالقة أو املعنى.
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يـجب أن يـتم تـبنّي هـذه اإلفـتراضـات املُسـبقة قـبل الـبدء بـأيـة حتـقيق حـول أيّ شـيءٍ. عـلى سـبيلِ املـثالِ، جنـدُ أن قـوانـني املـنطق 

هـي أمـرً مـفترض مسـبقاً. ويـتوجـب عـليَّ أن أقـوم بـتبنيها بـشكل مُسـلَّمٍ قـبل أن أكـون قـادراً عـلى الـتفكير بـشكل مـنطقي. 

ولـقد رأيـنا سـابـقاً بـأن قـوانـني املـنطق هـي إحـدى الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـوضـوح أيـضاً. فـإنَّـهُ أمـرٌ شـائـعٌ أن تـكون اإلفـتراضـات 

املسـبقة مـن الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـوضـوح إال أنَّ الـبعضَ مـنها لـيس كـذلـك. فـيوجـد عـدد مـن الـتطوّريّـني يـقبلون املـذهـب 

الطبيعي على أنَّه أمر مفترضً بشكل مسبق، ولكن من الواضح أنَّه ليس شرطً مسبقاً لقابلية الوضوح وفهم الكون. 

إن كـل افـتراضـاتـك املسـبقة، حـني يـتم جـمعها مـعاً تـقوم بـتشكيل رؤيـتك لـلعالـم. وهـذا يـقودنـا إلـى تـقدمي تـعريـفٍ أكـثر دقّـة 

لـلرؤيـة لـلعالـم مـن الـتعريـف الـذي قـمنا بـتقدميـه فـي الـفصل األوَّل. فـالـرؤيـة لـلعالـم هـي شـبكة اإلفـتراضـات املُسـبقة الـتي يـتم 

مـن خـاللـها تـقييم جـميع األفـكار وتفسـير كـلّ املـعايـنات. وبـالـرغـم مـن أنـنا لـم نـذكـر هـذا املـصطلح حـتى اآلن، إال أنـنا قـد 

تـعامـلنا مـعه فـي الـفصول الـسابـقة حـني تـناولـنا مـوضـوع االفـتراضـات املسـبقة جـنباً إلـى جـنبٍ مـع الـرؤى لـلعالـم. وملـعرفـة مـاهـيّة 

الـفروقـات بـني طـريـقة تـفكير كـلٍّ مـن اخلـلقيّني والـتطوريّـني فـيما يـتعلَّق بـالـكون، البـدَّ لـنا أوالً مـن أن نـقوم بـفحصٍ الافـتراضـات 

املسبقة اخلاصَّة بهم. 

يـؤمـن املسـيحي املـلتزم بـأنَّ: الـكتاب املـقدَّس هـو حـقُّ، بـوجـود اهلل، بـوجـود قـوانـني املـنطق، وبـوجـود انـتظامٍ فـي الـطبيعة، 

وبـوجـود مـعايـير مـطلقة لـألخـالق، كـما يـؤمـن بـأنـنا قـادرون عـلى الـوثـوق النسـبي بـذاكـرتـنا ومسـتقبالتـنا احلسـيّة. هـذه 

عُ أن تـوجـد قـوانـنيٌ لـلمنطق فـي حـال كـان الـكتاب  اإلفـتراضـات املسـبقة هـي مـتوافـقة بـعضها مـع بـعض. فـنحن سـوف نـتوقّـَ

املُـقدَّس صـحيحاً وذلـك كـونـه يـقدّم املـنطق. لـكن األمـريـن هـما افـتراضـاتٍ مسـبقة يـجب أن نـأخـذهـا قـبل بـدء الـتحقيق. فـإنَّـهُ 

بـالـرغـم مـن عـدم امـكانـية تـبريـر املـنطق مبـعزل عـن وجـود اإللـه الـذي يـقدّمـه الـكتاب املُـقدَّس، إال أنـنا نـحتاج أن نـعتمد عـلى 

املـنطق حـتى نـكون قـادريـن عـلى قـراءة الـكتاب املُـقدَّس. إن قـوانـني املـنطق (والـكتاب املُـقدَّس) قـابـلني لـإلثـبات، إال أنَّـه يـجب 

2افــتراضــهم قــبل أن يــكون مــن املــمكن اثــباتــهم. أي أنــهم افــتراضــات مســبقة. وتــقوم اإلفــتراضــات املســبقة للمســيحي 

بتشكيل رؤية للعالم تتمتع باإلتّساق العقالني وجتعل من املعرفة أمراً ممكناً. 

الـتطوريّـون ميـتلكون افـتراضـاتـهم املسـبقة أيـضاً. والـعديـد مـنهم يـؤمـن بـالـبعض مـن الـتالـي: ال عـالقـة لـلكتاب املُـقدَّس بـالـعلم، 

املـذهـب التجـريـبي (كـل املـعرفـة حتُـصَّل مـن خـالل التجـربـة)، املـذهـب الـطبيعي (ال يـوجـد أيّ شـيء عـدا الـطبيعة)، ميـكن أن 

“، الـتفكير املـنطقي البشـري قـادر وبـدون أي مـساعـدة عـلى حتـديـد احلـقيقة. الـبعض مـن  يـتم تفسـير األدلـة بـشكل ”حـياديّ

الـتطوريّـني يـقبلون الـتطور عـلى أنَّـه افـتراض مسـبق - أي أنَّـه حـقيقة غـير قـابـلة لـلشكّ والـتي مـن خـاللـها يـجب أن يـتم تفسـير 

األدلّة. 

2 يوجد أمثلة توضح هذه النقطة في الفصل التاسع من الكتاب.
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إال أنَّ اإلفـتراضـات املسـبقة الـتطوريّـة ال تـقوم بـتشكيل رؤيـة مـتّسقة لـلعالـم بـحيث يـكون احلـصول عـلى املـعرفـة أمـراً ممـكناً مـن 

خـاللـها. وفـي عـديـد كـبير مـن احلـاالت، جنـد أن الـتفكير الـعلمانـي يـكون ذاتـيّ الـنقض (كـما أظهـرنـا فـي الـفصل الـثانـي.) 

وفـي جـميع األحـول فـإنـها تفشـل فـي تـأمـني الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـوضـوح. فـإنـه فـي حـال كـان الـتطور صـحيحاً، سـوف لـن 

يـكون مـن املـمكن الـقيام بـالـتفكير املـنطقي أو الـبحث الـعلميّ: فـإنـه ال يـوجـد أيّ أسـاسٍ لـلمنطق أو انـتظام الـطبيعة. فـلو أن 

الـتطوريّـني كـانـوا ثـابـتني عـلى اسـتخدام رؤيـتهم لـلعالـم ملـا كـان مـن املـمكن لـهم أن يسـتعملوا املـنطق أو يـقومـوا بـالـبحث 

الـعلمي. إال أنـهم قـادرون عـلى اسـتخدام املـنطق واجـراء الـبحث الـعلمي نـتيجةً لـعدم اعـتمادهـم بـشكل مـتّسق عـلى رؤيـتهم 

للعالم. حيق أنهم يعتمدون على االفتراضات املسبقة للخلقيّني! فكيف لنا أن نفسّر عدم اإلتّساق هذا؟ 

طبيعة غير املؤمن 
إن الكتاب املُقدَّس يقدم لنا السبب الذي يدفع غير املؤمن إلى اإلعتماد (بدرجات مختلفة) على املبادئ الكتابية. ذلك 

أنَّ جميع الناس يعرفون في عمق قلوبهم عن اهلل اخلالق، ذلك أنَّ اهلل قد أعلن عن ذاته للجميع. ونقرأ في رسالة رومية 

۱: ۱۹-۲۰ ”إِذْ مَعْرِفَةُ اهللِ ظَاهِرَةٌ فِيهِمْ، ألَنَّ اهللَ أَظْهَرَهَا لَهُمْ، ألَنَّ أُمُورَهُ غَيْرَ املَْنْظُورَةِ تُرىَ مُنْذُ خَلْقِ الْعَالَمِ مُدْرَكَةً 

بِاملَْصْنُوعَاتِ، قُدْرَتَهُ السَّرْمَدِيَّةَ وَالَهُوتَهُ، حَتَّى إِنَّهُمْ بِالَ عُذْرٍ.“ فاملشكلة ليست أن الناس غير مدركني هلل. إمنا املشكلة 

“ (رومية ۱: ۱۸).  تكمن في أنهم ”يَحْجِزُونَ احلَْقَّ بِاإلِثْمِ

إن اهلل قد ثبَّت فينا بعضاً من املعلومات احملُدَّدة مبا في ذلك املعرفة الفطرية به ومببادئه. هذ هو السبب في أنَّ اجلميع 

يؤمنون بوجود قوانني حتكم املنطق، انتظام الطبيعة واألخالق املطلقة (مبن فيهم اولئك الذي ال يصرّحون بذلك). إن اهلل 

قد جعل نفسه معروفاً للجميع. لكن ليس اجلميع سيمجّدون اهلل ويقدّمون له الشكر إلعالناته اإللهية. رسالة رومية ۱: 

۲۱-۲۳ تقول: ”أَنَّهُمْ ملََّا عَرَفُوا اهللَ لَمْ ميَُجِّدُوهُ أَوْ يَشْكُرُوهُ كَإِلهٍ، بَلْ حَمِقُوا فِي أَفْكَارِهِمْ، وَأَظْلَمَ قَلْبُهُمُ الْغَبِيُّ. وَبَيْنَمَا هُمْ 

يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ حُكَمَاءُ صَارُوا جُهَالَءَ، وَأَبْدَلُوا مَجْدَ اهللِ الَّذِي الَ يَفْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ اإلِنْسَانِ الَّذِي يَفْنَى، وَالطُّيُورِ، 

وَالدَّوَابِّ، وَالزَّحَّافَاتِ.“ إن هذه اآليات تؤكّد ما قد عاينّاه سابقاً: بأنَّ رفض املبادئ الكتابية املسيحية سوف تقود إلى 

األفكار احلمقاء - وحتوِّل املعرفة إلى أمرٍ مستحيل. 

كذلك جند أن رسالة أفسس ٤: ۱۷-۱۸ تشير أيضاً إلى أنه يحب علينا أال نسير على خطى األمم الوثنيّني ”…بِبُطْلِ 

ذِهْنِهِمْ، إِذْ هُمْ مُظْلِمُو الْفِكْرِ، وَمُتَجَنِّبُونَ عَنْ حَيَاةِ اهللِ لِسَبَبِ اجلَْهْلِ الَّذِي فِيهِمْ بِسَبَبِ غِالَظَةِ قُلُوبِهِمْ.“ إن حماقة أفكار 

غير املؤمنني ليست إال نتيجةً مباشرةً لعصيانهم وعنادهم ضد اهلل. األمر الذي يقودهم إلى اجلهل والذي يقودهم بدوره 

إلى األفكار املظلمة التي تفضي في نهاية املطاف إلى احلُمق في األفكار وعدم جدواها. 

األمر اجليد هو أن غير املؤمنني ال يتّبعون افتراضاتهم اخلاطئة بشكل متّسق وثابت، وإال ملا كانوا قادرين على أداءأي 

عمل. فال بد لهم من اإلعتماد على املبادء التوراتية في سبيل احلصول على أي نوع من أنواع املعرفة. حيث أنَّ غير 
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املؤمنني هم ”مهووسون بسرقة اإلفتراضات املسبقة“. إنهم يعجزون عن التوقف عن سرقة اإلفتراضات املسبقة التوراتية 

ذلك نتيجةً حلاجتهم إليها  حتى يكونوا قادرين على األداء الوظيفي واحلصول على أي نوع من أنواع املعرفة عن الكون. 

إال أنهم ”نَسَوا“ مصدر هذه املبادئ. وميكن القول بأنَّ غير املؤمنني يؤمنون باهلل إال أنهم يقنعون أنفسهم بخالف ذلك. 

إي أنَّهم يخدعون أنفسهم (يعقوب ۱: ۲۲-۲٤). فكيف لنا أن نكشف عن عدم اتساق هذا املوقف العلمانيّ؟  

إن الكتاب املُقدَّس يقدّم معلومة إضافيةً عن غير املؤمن: إنَّه أحمق (أمثال ۱: ۷، رومية ۱: ۲۲). اآلن وقبل أن تتضايق 

من استعمال الوصف التوراتي ”أحمق“. يجب أن تفهم أن الكتاب املُقدَّس هنا ال يتورط في تبادل اإلهانات والشتائم. 

وال أنا أفعل؛ إمنا أنا أستعل املصطلح التوراتي ألقدِّمَ توصيفاً الستراتيجية توراتية. فاألحمق (بحسب املفهوم التوراتي 

للكلمة) هو الشخص الذي تكون أفكاره عدمية اجلدوى نتيجةً رفضه لإلعالنات اإللهية (رومية ۱: ۲۱؛ ۱كورنثوس 

۳: ۱۹؛ أمثال ۱: ۷). فاألحمق ميكن أن ميتلك معدَّل ذكاءٍ عالٍ، لكنه يرفض أن يستعمل ذكاءه هذا في الطريقة التي 

صمّمها اهلل - بطريقة وفيّة لإلعالنات اإللهية. ونتيجةً لذلك جند أفكاره تنهار إلى درجة السّخف. 

إن ”األحمق“ يرفض بشكلٍ تعسّفي اإلفتراضات املسبقة التوراتية التي تقود للمعرفة، ويستبدالها باإلفتراضات العلمانية 

التي تقود إلى انعدام اجلدوى، والتناقض املنطقيّ. فالسبب الوحيد الذي ميكّن األحمق من احلصول على معرفة هو عدم 

اتّساقة وثباته على مبادئه. فهو يؤمن في أعماق قلبه باإلفتراضات املسبقة التوراتية. ويجب علينا أال نستخفّ أو 

نستهزئ باألحمق. فهو وقبل كلّ شيءٍ مخلوقً على صورة اهلل وعلى هذا األساس له احلق في الكرامة واإلحترام. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن كلَّ شخصٍ منا قد كان أحمقاً في يومٍ من أيام حياته. لذلك يجب علينا أن نتعلم كيفيّة 

كشف حماقة التفكير العلماني في الوقت عينه الذي نتذكر فيه وبشكل دائم أن جنيب بوداعةٍ واحترام (۱بطرس ۳: 

 .(۱٥

كيف جتُادِل ”أحمقاً“: الجتُب، بل أَجِب. 
إن الـكتاب املُـقدَّس يـخبرنـا كـيف منـيّز األحـمق وفـي الـوقـت عـينه يـعطينا تـعليمات عـن الـكيفية الـتي يـجب أن جنُـادلـه. فـنحن 

قـد رأيـنا سـابـقاً أنـه مـن غـير اجملـدي اسـتعمال األدلـة الـعلمية فـي اجلـدل مـع االشـخاص الـذيـن ميـتلكون افـتراضـاتٍ مسـبقةٍ 

مـختلفةٍ؛ فـهؤالء سـيقومـون وبـشكلٍ مـباشـرٍ بـإعـادة تفسـير األدلـة بـطريـقةٍ تـتناسـب مـع رؤيـتهم لـلعالـم. لـكن اهلل يـعلم مسـبقاً 

بـأن هـذامـا سـيكون عـليه احلـال، وبـالـتالـي فـإنـه قـد قـام بـتزويـدنـا بـأداةٍ هـامّـة: اسـتراتـيجيّة إلجـابـة هـذا الـنوع مـن األشـخاص 

الـذيـن يـتبنون بحـماقـةٍ اإلفـتراضـات املسـبقة اخلـاطـئة وغـير الـكتابـية. وتـقوم هـذه اإلسـتراتـيجية عـلى مـرحـلتني مُـقَدَّمَـتَني فـي 

سفر األمثال ۲٦: ٤-٥. 

سـفر األمـثال ۲٦: ٤ يـصرّح: ”الَ جتَُـاوِبِ اجلَْـاهِـلَ حَسَـبَ حَـمَاقَـتِهِ لِـئَالَّ تَـعْدِلَـهُ أَنْـتَ.“حـيث نـتعلم مـن هـذه اآليـة بـأنـه يـجب 

عـلينا أال جنـيب الـشخص غـير املـؤمـن بحسـب حـمقه وافـتراضـاتـه املسـبقة احلـمقاء. وبـأنـه يـجب عـلينا أالنـقبل مبـعايـيره الـتي 
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يـضعها للجـدل، فهـي غـير مـنطقية وال مـعنىً لـها. إذ أنَّ مـعايـيره تـلك سـوف تـقودنـا إلـى عـدم امـكانـية مـعرفـة أي شـيء، وفـي 

تـلك احلـالـة لـن يـكون مـن املـمكن أن جنـادل أو أن نـتوصـل حلـلّ اجلـدل. كـما أنـنا إن قـبلنا بـتلك املـعايـير الـعبثية سـوف نحـدر 

إلى ذلك التفكير العقيم واملتناقض، األمر الذي لن يقودنا إلى أي مكان. 

عـلى سـبيل املـثال، فـلنتأمـل فـي جـدل مـع أحـد الـذيـن يـتبنّون الـرؤيـة التجـريـبية (اإلمـبريـقية). إن املـتبنّي لـلفكر التجـريـبي لـن 

يــقبل أي جــدل إن لــم يــكن مــبنياً عــلى املــعايــنة التجــريــبية اإلخــتباريــة. ويــجب أن نــتذكــر أن مــوقــفه قــائــم عــلى أنّــه ”يــتم 

اكـتساب جـميع أنـواع املـعرفـة مـن خـالل املـعايـنة التجـريـبية“. لـكن هـذا املـعيار هـو مـعيارٌ ذاتـي الـنقض؛ فـإن كـانـت كـلّ املـعرفـة 

تكتسـب مـن خـالل املـعايـنة التجـريـبية، فـكيف سـيكون مـن املـمكن أن نـعرف أنَّ ”كـلّ املـعرفـة تكتسـب مـن خـالل املـعايـنة 

التجـريـبية“، إذ أنَّ هـذه املـعرفـة ال ميـكن أن تـتم مـعايـنتها. إن مُـتَبَنِّي األفـكار التجـريـبية عـاجـز عـن مـعرفـة أي شـيء وذلـك ألن 

املـعيار الـذي يـعتمده لـلمعرفـة هـو مـعيارٌ مـشكوك بـه. لـذلـك إن قـبلنا هـذا املـعيار الـذاتـيّ الـنقض، سنتَّخـذ نـحن أيـضاً ذلـك 

املوقف الذاتي النقض، ولن نكون قادرين على معرفة أي شيء. وسنعدله في تلك احلالة ونكون حمقى. 
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وكـمثال آخـر، نـحن جنـد أن الـتطوريـنيّ يـحاولـون فـي أغـلب األحـيان أن يـقومـوا بـتأطـير اجلـدل حـول األصـول بـشكل يـبدو عـلى 

أنّـَه ”الـعلم ضـدّ اإلميـان“ وفـي تـلك احلـالـة عـم يـحاولـون أن يـقولـوا بـأن ”الـعلم“ هـو ”الـتطور“. واحملـزن أن الـكثير مـن املسـيحيّني 

يفشـلون فـي حتـدّي هـذا اإلدعـاء؛ بـل ويـقبلون بـاجلـدل عـلى أسـاس هـذا املـعيار اخلـاطـئ. فـيجيب هـؤالء املسـيحيّون مـحاولـني 

حتـقير الـعلم فـيقولـون:”إنـه مـن غـير املـمكن اإلعـتماد عـلى الـعلم، وبجـميع األحـوال فـإنّ الـتطور هـو مجـرّد نـظريـة.“ ميـكن 

الـقول بـأنـهم جـدلـهم يـعتمد عـلى: ”الـكتاب املـقدّس جـيّد، أمـا الـعلم فـهو سـيّء.“ وهـذا اجلـدل مـؤسـف ومحـزن لـلغايـة. إذ 

أن اجلـدل حـول األصـول لـيس جـدالً ”لـإلميـان ضـد الـعلم“. بـالـرغـم مـن أن الـعلم قـابـل للخـطأ إال أنّـَه أداة رائـعة وقـويـة أعـطانـا 

إيـاهـا اهلل، وهـي تـؤكـد اخلـلق إن متَّ اسـتخدامـها بـطريـقة سـليمة. إضـافـةً إلـى أنَّ الـتطور يـقف مـوقـفاً مـضادّاً ملـبادئ الـبحث 

الـعلمي، وهـذا مـا سـبق وعـرضـناه فـي الـفصل الـسابـق. لـذلـك يـجب أال نَـسمح لـلتطوريّـني أن ميَُـرّروا هـذا الـنوع مـن اإلدّعـاءات 

 .“ وأن ”الَ جنَُاوِبِ اجلَْاهِلَ حَسَبَ حَمَاقَتِهِ

مـثال آخـر وهـو خـطأ شـائـع جـداً بـني املسـيحيّني حـني يـخوضـون نـقاشـات مـع الـتطوريّـني. حـيث أن الـتطوريّ سـيقول قـوالً 

مـشابـهاً لـلتالـي : ”ميـكننا أن نـتكلم عـن مـوضـوع األصـول، لـكن فـلنبقي الـكتاب املـقدَّس خـارج الـنقاش. فـأنـا مهـتمٌّ بـاألدلّـة 

الـعلمية فـقط.“ وجنـد أن الـعديـد مـن املسـيحينّي ميـيلون لـلموافـقة، ويـبدأون فـي مـحاولـة إقـناع الـتطوريّ مـن خـالل اسـتخدام 

األدلّـة الـعلمية اجملُـرَّدة. إال أن هـذا اإلجـراء هـو إجـراء خـاطـئ وذلـك بـناءً عـلى سـفر األمـثال ۲٦: ٤. أوالً، نـحن قـد رأيـنا أنَّ 

األدلَّـة الـعلمية اجملُـرَّدة ليسـت كـافـية لـلدفـع بـأي شـخص لـيقوم بـتغيير افـتراضـاتـه املسـبقة (ذلـك ألن اإلفـتراضـات املسـبقة الـتي 

نـضعها هـي مـن سـتسهم فـي تفسـيرنـا لـألدلّـة). وال يـوجـد مـن آلـية لـإللـتفاف عـلى هـذه الـنقطة فجـميعنا نـقوم بتفسـير األدلـة 

بطريقة تطابق رؤيتنا للعالم. 

ثـانـياً، هـذه نـوع مـن ”مـغالـطة إدّعـاء احلـياديـة.“ فـإنَّ املـؤمـن بـاخلـلق الـتوراتـي يـحاول إظـهار السـلطة املـطلقة لـلكتاب املُـقدَّس 

وبـأنَّ جـميع األدلّـة (مبـا فـي ذلـك األدلـة املـرتـبطة مبـوضـوع األصـول حتـديـداً) يـجب أن يـتم تفسـيرهـا مـن خـاللـه. فـإن كـان مـن 

املــمكن أن يــتم تفســير األدلــة املــتعلقة بــاألصــول بــطريــقة صــحيحة دون اإلفــتراضــات املســبقة الــتوراتــية، حــينئذٍ لــن يــكون 

الــكتاب املُــقدَّس هــو املــرجــع املــطلق. وبــالــتالــي فــإن قــبلنا بــأنــه مــن املــمكن أن نُــحيِّد الــكتاب املُــقدَّس عــن الــنقاش، نــكون 

وبشكل مباشر قد خسرنا اجلدال - إذ أننا قد تنازلنا عن القضية احلقيقيّة التي تقف وراء موضوع األصول. 

ثـالـثاً، إن فـكرة إبـقاء الـكتاب املُـقدَّس خـارج الـنقاش حـني نـتكلم عـن مـوضـوع األصـول ال مـعنىً لـها. فـالـكتاب املُـقدَّس هـو 

السجـلّ املـعصوم الـذي منـتلكه وخـصوصـاً فـيما يـتعلَّق مبـوضـوع األصـول. فـما هـو السـبب الـوجـيه الـذي قـد يـدفـعنا ألن نـقوم 

بترك الكتاب املُقدَّس خارج النقاش؟ 

إضـافـةً إلـى أنَّ الـكتاب املُـقدَّس هـو املـعيار املُـطلق الـوحـيد الـقادر عـلى تـأمـني الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـوضـوح والـتي جتـعل مـن 

املــعرفــة أمــراً ممُــكناً. فــاملــعيار املــطلق الــذي يســتخدمــه الــتطوريّ ســوف لــن يــقود إال إلــى الهــراء (كــما وجــدنــا فــي الــفصل 
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الـسابـق). ونـحن إن قـمنا مبـقايـضة رؤيـتنا الـصحيحة لـلعالـم بـرؤيـة خـاطـئة لـلعالـم حـينئذٍ نـكون أيـضاً حـمقى. إذ أنّـه يـجب 

دائماً أن نتذكر بأننا ال يجب أن جنيب األحمق بحسب حماقته لئال نعدله نحن. 

 

اآلن، أجِبْ 
إن سـفر األمـثال ۲٦: ٥ تـقدّم لـنا اخلـطوة الـثانـية. فـإن هـذه اآليـة تـقول: ”جَـاوِبِ اجلَْـاهِـلَ حَسَـبَ حَـمَاقَـتِهِ لِـئَالَّ يَـكُونَ حَـكِيمًا 

“. عـند الـقراءة السـطحية لـآليـة قـد تُـعطي انـطباعـاً بـوجـود تـناقـض - ألـم نـقرأ لـلتو أنـه ال يـجب أن جنـيب  فِـي عَـيْنَيْ نَـفْسِهِ

األحـمق حسـب حـماقـته؟ لـكن ال يـوجـد أي تـناقـض فـاملـعنى مـختلف بـني اآليـتني. اآليـة الـرابـعة تشـير إلـى عـدم اعـتناق حـماقـة 

غـير املـؤمـن حـتى ال نـعادلـه بـاحلُـمق. فـي حـني أن اآليـة اخلـامـسة تـقودنـا ألن نـقوم بـإظـهار الـنتائـج الـتي قـد تنجـم فـي حـال كـانـت 

اإلدّعـاءات احلـمقاء الـتي يـقدّمـها غـير املـؤمـن صـحيحة. فـنحن نـقوم بـقبول افـتراضـاتـه مـن الـناحـية الـنظريـة بـحيث أنـنا وفـي 

سـبيل اجملـادلـة نـكون قـادريـن عـلى إظـهار الـنتاج الـعقيمة الـتي سـتقودنـا إلـيها. ويـجب أن يـكون األمـر واضـحاً لـغير املـؤمـن، فـي 

أنـنا ال نـقبل افـتراضـاتـه بـشكل حـقيقيّ، إمنـا نـأخـذهـا بـشكل نـظريٍّ وفـقط إلظـهار الـنتائـج الـعبثية الـتي سـتقودنـا إلـيها؛ هـذا 

األمــر الــذي ال يــسمح لــألحــمق أن يــكون حــكيماً فــي عــينيّ نــفسه (أمــثال ۲٦: ٥). حــني نــقوم بهــذا األمــر عــلى ســبيل 

اجلدل، نعكس الفلسفة العبثية التي يستخدمها ”األحمق“ ونظهر له عبثيّة النتائج الناجمة عنها. 
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وكـمثال عـلى ذلـك، لـنتأمـل فـي جـدال يـدور مـع مـؤمـن بـالنسـبيّة. فـيقول: ”أنـا ال أؤمـن بـاألمـور املـطلقة. فـيمكننا أن نـتكلم 

عـن الـكتاب املُـقدَّس إن كـنت حتـبَّ أن تـقوم بـذلـك، لـكن ال ميـكن أن تـقدّم أي تـصريـح مُـطلَق، فـأنـا ال أعـتقد بـوجـود أي 

شيء مشابه.“ فما هي الطريقة الكتابية لإلجابة على هذا املعيار األحمق؟ 

أوال، الَ جنَــاوِبِ اجلَْــاهِــلَ حَسَــبَ حَــمَاقَــتِهِ لِــئَالَّ نــعْدِلَــهُ نــحن.(أمــثال ۲٦: ٤): ”أنــا ال أقــبل إدّعــاءك بــعدم وجــود أي شــيء 

مُـطلَق.“ لـكن عـلى سـبيل اجلـدال نـقوم بـإظـهار الـنتائـج الـتي سـيقودنـا إلـيها الـقبول بهـذا اإلدّعـاء األمـر الـذي ال يـسمح لـلمؤمـن 

بـالنسـبية أن يـكون حـكيماً فـي عـينيّ نـفسه. (أمـثال ۲٦: ٥): ”لـكن عـلى سـبيل اجلـدال، إن لـم يـوجـد أي أمـر مـطلق، لـن 

يـكون مـن املـمكن لـك أن تـقول بـأنـه ال يـوجـد أي أمـر مـطلق، ذلـك أن تـصريـحك هـذا هـو تـصريـح مُـطلق بحـدّ ذاتـه. إن 

معيارك هذا هو ذاتيّ النقض: واألمر هذا يقود إلى أنَّه معيار خاطئ.“ 

“ هـي أداة فـعالـة قـادرة عـلى كـشف اإلفـتراضـات املسـبقة اخلـاطـئة. وحـقيقة األمـر أنـنا كـنا  إن اسـتراتـيجية ”ال جتُـبْ، بـل أجِـبْ

نسـتخدم هـذه األداة عـينها طـوال الـوقـت. إذ أنـنا وخـالل الـفصل الـسابـق لـم نـتنازل أبـداً عـن الـكتاب املُـقدَّس بـوصـفه املـعيار 

املـطلق. فـي الـوقـت الـذي كـنا نـقوم بـكشف الـنتاج الـعبثية لـلقبول بـالـنظرة الـتطوريـة لـلعالـم كـبديـل نـظري. إن الـرؤى غـير 

الـكتابـية لـلعالـم تـقود إلـى نـتائـج عـبثية بـحيث أنَّـه لـن يـوجـد أي أسـاس لـلمنطق، الـبحث الـعلمي أو األخـالق. لـذلـك فـلنقم 

بالتأمل باملزيد من السيناريوهات اإلفتراضية. 

افـترض أن أحـد األشـخاص قـال: ”أنـا ال أؤمـن بـوجـود الـكلمات. فـيجب أن تـثبت لـي أن اخلـلق الـتوراتـي صـحيح وذلـك دون 

اسـتخدام الـكلمات.“ ولسـبب مـن األسـباب، جنـد أنَّ املسـيحينّي ميـيلون إلـى أن يـجيبوا اجلَْـاهِـلَ حَسَـبَ حَـمَاقَـتِهِ فـيعدلـوه 

ويـصيروا مـثله؛ فـنحن منـيل بـشكل مـا إلـى الـقبول بـاملـعايـير غـير املـنطقية الـتي يـقوم بـطرحـها املـعترض. لـكن إن كـنا سـنفعل 

هـذا فـإنـنا سـنتهاوى إلـى احلـماقـة. ملـاذا قـد يـقبل أيّ مسـيحيّ خـلقيّ أيَّ مـعيارٍ مـن املـعايـير الـسخيفة. فـقط حـاول أن تـتخيل 

شـخصاً خـلقياً يـحاول أن يظهـر حـقيقة اخلـلق الـتوراتـي بـاسـتخدام اإلميـاءات فـقط! إن هـذه الـصورة الـعقلية هـي الـتي تـرتـسم 

فـي عـقلي فـي كـلّ مـرة أجـد أحـد املسـيحيّني يـحاول أن يـثبت اخلـلق الـتوراتـي دون أن اسـتخدام الـكتاب املُـقدَّس. ال تـقبل 

بــاملــعايــير الــتي يــقوم بــوضــعها املــعترض! ســواء كــان يــريــد أن يــحيّد الــكتاب املُــقدَّس عــن الــنقاش أو أنَّــه ال يــؤمــن بــوجــود 

الكلمات، إنَّه اجلهل اخلاصّ به. ال تتبناه أنت! 

عوضاً عن ذلك، استخدم استراتيجية ”ال جتُب، بل أجِب“. 

“ قـائـلني: ”أنـا ال أقـبل إدّعـاءك بـعدم وجـود الـكلمات.“ ثـم نـكمل ”لـكن عـلى سـبيل اجلـدال، إن  أوال، نـقوم بـتطبيق ”ال جتُِـبْ

لـم يَـكُن لـلكلمات وجـود، لـن يـكون مـن املـمكن لـك أن جتُـادل حـول أيّ شـيء ألـبتَّة. فـحقيقة كـونـك قـادر عـلى الـتعبير عـن 

مـوقـفك تـثبت أن مـوقـفك خـاطـئ.“إن هـذا سـيثير حـنق املـعترض. فـفي الـنهايـة، كـيف لـه أن يـجيب عـلى هـذا. إن لـم يُـجِب، 
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سـتبقى الـنقطة الـتي قُـمتَ بـطرحـها دون دحـض. وإن أجـاب بـأيّ شـيء، سـيثبت الـنقطة الـتي قـدّمـتها والـتي تـثبت وجـود 

الكلمات. 

لـيس مـن الـضروري أن تـكون إجـابـتنا لـلمعترض بـصياغـة مـطابـقة متـامـاً ملـا سـبق. فـحقيقة األمـر أنّـَه ال يـوجـد أي صـيغة ثـابـتة 

“. كـما أنَّـه ال يـوجـد  لـإلجـابـات، فـقد يحـمل تـطبيق اجلـزء ”ال جتُـب“ عـلى إشـارة ضـمنية واضـحة عـن اجلـزء اآلخـر أي ”أَجِـبْ

“ أوالً،  تـرتـيب مُـعيَّن السـتخدام هـذه اإلسـتراتـيجية. فـقد يـكون مـن األجـدى فـي بـعض احلـاالت أن يـتمّ اسـتخدام ”بـل أجِـبْ

“. إضـافـةً إلـى أنَّـه مـن املـمكن لـنا أن نـختار الـطريـقة األنسـب لـصوغ إجـابـتنا، واألمـر  وثـم الـتصريـح بـالـقسم اآلخـر أي ”ال جتُِـبْ

الـوحـيد الـذي يـجب عـلينا أن نـفعله هـو أن نـبقي مـلخَّص اإلسـتراتـيجية حـاضـراً فـي ذهـننا: (۱) يـجب أال نـقوم أبـداً بـتبنّي 

املـعتقدات واإلفـتراضـات املسـبقة الـتي يـتبنّاهـا املـعترض، إمنـا (۲) يـجب أن نُظهـر الـنتائـج فـيما لـو صـحَّت تـلك اإلفـتراضـات 

(بشكل نظريّ). 

حـني نـقوم بـإضـافـة هـذه اإلسـتراتـيجية إلـى املـعلومـات الـتي مت تـقدميـها فـي الـفصول الـسابـقة، سـيكون لـديـنا مجـموعـة مـن 

األدوات الـقويـة لـلدفـاع عـن اإلميـان املسـيحيّ. يجـدر لـك أن نـتعلم كـيفية الـتعرف عـلى اإلعـتماد الـضمني الـذي يـقوم بـه 

الــتطوريّــون عــلى املــبادئ واإلفــتراضــات املســبقة املســيحيّة. وحــني يــحاولــون أن يــحاصــروك بجــدل يــعتمد عــلى مــعايــيرهــم 

“). وبـشكلٍ أخـص، قُـمْ بـالـنظر إلـى الشـروط املسـبقة لـقابـلية  (احلـمقاء) غـير املُـتّسقة، يـجب أن تـرفـض ذلـك (”ال جتُِـبْ

الـوضـوح. وأظهـر لـهم أنـه بـاالعـتماد عـلى افـتراضـاتـهم املسـبقة ورؤيـتهم لـعالـم، أنـهم ال ميـتلكون أي أسـاسٍ لـلمنطق، انـتظام 

الطبيعة، أو األخالق. لنقم بالنظر في بعض األمثلة. 

إجابة املعترضني 
افـترض بـأن شـخصاً مـؤمـناً بـالـتطور قـال لـك: ”أنـا أؤمـن بـاملـذهـب الـطبيعي. أظهـر لـي بـشكل مـنطقي كـيف ميـكن أن يـكون 

عـمر األرض حـوالـي ٦۰۰۰ عـام فـقط. لـكن ال ميـكنك اإلسـتناد عـلى الـقوى خـارقـة لـلطبيعة - فـأنـا ال أؤمـن بـأيّ شـيءٍ ال 

ميُـكنك اخـتباره بـحواسّـك.“ فـي احلـاالت الـعاديـة، لـن يـقوم املـعترض بـالـتصريـح عـن رؤيـته لـلعالـم بهـذا الـشكل املُـعلَن؛ لـذلـك 

يـجب عـلى املسـيحيّ أن يُـصغي بـشكل جـيّد ويـحاول أن يحـدد املـعايـير املسـبقة الـتي يسـتخدمـها املـعترض. لـكن مبـا أنـنا 

نـقوم بـالـتدريـب فـي هـذه املـرحـلة، فـإن املـعترض اإلفـتراضـي الـذي اسـتخدمـناه هـنا كـان واضـحاً حـيال رؤيـته لـلعالـم. اآلن كـيف 

ميكننا الردّ؟ 

يـجب أن نـتجاوز اإلغـراءات الـتي قـد تـدفـعنا لـتبنّي مـعايـير املـعترض لـئال نـشابـهه. كـما أن إمـطارك املـعترض بـاحلُـجَج والـدالئـل 

الـتي تـوافـق شـروطـه الـتي وضـعها لـن يـفضي بـه إلـى إعـادة الـنظر مبـواقـفه املسـبقة. عـوضـاً عـن ذلـك قـم بـالـنظر إلـى الـتناقـض وعـدم 

اإلتـساق فـي رؤيـته لـلعالـم. فـحني قـمت بـفحص تـصريـحه، آمـل أنـك قـد قـمت بتحـديـد بـعض الـكلمات أو الـعبارات بـطريـقة 

عـقليّة فـوضـعت عـليها إشـارة: ”املـذهـب الـطبيعي“ و ”املـنطق“ عـلى سـبيل املـثال. هـاتـان الـعباراتـان غـير منسجـمتان مـع 
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بـعضهما الـبعض. فـإن كـانـت الـطبيعة هـي كـلّ مـا هـو مـوجـود وال شـيء سـواهـا، فـكيف حـينئذٍ لـلمنطق أن يـوجـد، فـاملـنطق 

لـيس جـزءاً مـن الـطبيعة. فـأنـت غـير قـادر عـلى اخـراج قـانـونَ مـنطقٍ مـن ثـالجـتك، ولـن تـصدم إصـبَع قـدمـك بـأحـد الـقوانـني 

3املـنطقية. فـي أي مـرّة يـطالـبك أحـد األشـخاص غـير املسـيحيّني بـأن تـكون عـقالنـيّاً، يـجب أن تـسألـه، ”ملـاذا؟“ فـنحن وفـي 

ضـوء رؤيـتنا املسـيحيّة لـلعالـم يـوجـد عـلينا لـزامٌ أخـالقـيٌّ بـأن نـتّبع قـوانـني املـنطق - وقـوانـني املـنطق أنـفسهم لـيس لـهم مـعنىً إال 

“ في جابتك للمعترض:   في ضوء الرؤية املسيحية للعالم. وقم مباشرةً باستخدام استراتيجيّة ”ال جتُِبْ، بَلْ أَجِبْ

“: ”أنـا ال أقـبل اعـتقادك بـأن كـل األشـياء يـجب أن تـعايَـن  وهـهنا اإلسـتخدام الـعملي لـلقسم األول مـن اإلسـتراتـيجية ”ال جتُِـبْ

بـاسـتخدام احلـواس.“ ثـم أجـب ”فـي احلـقيقة (وعـلى سـبيل اجلـدال) إن كـان املـذهـب الـطبيعيّ صـحيحاً، فـلن يـكون مـن 

املـمكن أن متـتلك قـوانـيناً لـلمنطق ذلـك أن قـوانـني املـنطق ليسـت جـزءاً مـن الـطبيعة. وأنـت تـقول بـأنـك ال تـؤمـن إال بـاألشـياء 

الـتي ميـكنك أن تـعايـنها بـاسـتخدام حـواسّـك؛ فـإن كـان ذلـك صـحيحاً فـإنـت غـير قـادر عـلى اإلميـان بـقوانـني املـنطق نـظراً ألنـه 

مـن غـير املـمكن إدراكـها بـاسـتخدام احلـواسّ. وسـيكون الـتفكير املـنطقي أمـراً مسـتحيالً فـي حـال صـحَّ مـعتقدك. وعـليه، ملـاذا 

تُـطالـبني بـأن أكـون مـنطقياً؟ إن قـوانـني املـنطق سـتحمل مـعنى فـي حـال كـانـت الـرؤيـة اخلـلقية لـلعالـم صـحيحة.“ إن هـذا الـردّ 

يعتمد على الدليل احلاسم للخلق. وليس من ردٍّ عقالنيّ عليه. 

وبـالـرغـم مـن أن املـعترض قـد خسـر اجلـدال فـي هـذه الـنقطة، إال أن هـذا املـؤمـن بـاملـذهـب الـطبيعيّ لـن يـعلن الهـزميـة. سـوف 

يـحاول غـالـباً اجلـدال بـأن قـوانـني املـنطق مـتوافـقة مـع رؤيـته لـلعالـم. فـقد يـقول بـأن قـوانـني املـنطق هـي مجـرّد قـناعـات، أو أنـها 

مجـرد ردود فـعل كـيميائـية فـي الـدمـاغ، أو أنـها وصـف لـلطريـقة الـتي يـعمل بـها الـدمـاغ. لـكنّنا سـبق وأظهـرنـا بـأن هـذه الـردود 

حتـمل عـيوبـاً مـن الـناحـية الـعقالنـية؛ فـقوانـني املـنطق لـن تـكون عـاملـية (وبـالـتالـي فـلن يـكون لـها أي سـلطة إلـزامـية) فـيما لـو صـحَّ 

أيٌّ مـن هـذه الـردود. (إن لـم يـكن هـذا األمـر واضـحاً لـك فـي هـذه الـنقطة، الـرجـاء مـراجـعة الـقسم الـثانـي مـن قـوانـني املـنطق فـي 

الـفصل الـسابـق حتـت الـعنوان الـفرعـي ”ردود مـحتملة“) أو أن املـعترض قـد يـحاول أن يـجادل بـأنـه يسـتحدم قـوانـني املـنطق 

لـكونـها فـعّالـة. لـكن هـذا الـنوع مـن اإلجـابـات لـيس إال هـروبـاً مـن املـوضـوع عـوضـاً عـن اخلـوض بـه: لـن يـكون لـقوانـني املـنطق أي 

معنى إال في ضوء الرؤية اخللقية للعالم. 

لـنأخـذ مـثاالً آخـر، فـلنفترض أن مـؤمـناً بـالـتطور قـد قـال: ”إنـه مـن اخلـاطـئ أن تـقومـوا بـالـتعليم عـن اخلـلق فـي املـدارس. فـأنـتم 

تـكذبـون عـلى األطـفال!“ وهـنا أيـضاً يـجب أن جنـيب بـاسـتخدام األمـثال ۲٦: ٤-٥. فـال نـقوم بـتبني اإلفـتراضـات املسـبقة 

الـي يـعتمدهـا املـؤمـن بـالـتطور، إمنـا نُظهـر لـه الـنتائـج احلـتمية التـباع هـذا األسـلوب مـن الـتفكير فـي حـال كـان صـحيحاً. فـننظر 

3  استخدم د. باهنسن هذا املثال أكثر من مرّة. والنقطة التي نريد الوصول إليها أن قوانني املنطق ليست ذات طبيعة مادّية، ومع ذلك فهي موجودة.  وبالتالي فليست كلّ األشياء 

املوجودة هي ذات طبيعة مادّية.
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إلـى الـتناقـض فـي الـتصريـح الـذي قـدَّمـه املـعترض. فـمن جـانـب هـو يـؤمـن بـأن الـكذب خـاطـئ. ومـن جـانـب آخـر هـو يـؤمـن بـأن 

اخللق ليس حقيقيّ، ما يعني أنه ال يوجد أيّ قاعدةٍ لألخالق. وبالتالي فإن إجابتنا تكون بالشكل التالي: 

“. نـقول: ”أنـا ال أقـبل إدّعـاءك بـأن الـتعليم عـن اخلـلق هـو كـذب. فـأنـا مـقتنع متـامـاً أن الـتطور لـيس إال كـذب،  أوال: ”ال جتُِـبْ

ولـدي أدلـة عـلمية قـويّـة تـؤكّـد ذلـك.“وسـيكون مـن املـناسـب فـي هـذه املـرحـلة أن تـقوم بـتقدمي مجـموعـة مـن األدلـة الـعلمية - 

رمبـا الـبعض ممـا سـبق تـقدميـه فـي الـفصل األول عـلى سـبيل املـثال. لـكن مبـا أنَّ تـلك األدلـة لـن تـقوم بـدحـض نـهائـيّ لـلتطور، 

يـتوجـب عـلينا أن”جنُـيبَ األحـمق“ ونظهـر سـخف املـنطق الـتطوريّ. وميـكن الـقول: ”عـلى سـبيل اجلـدال، ملـاذا سـيكون أمـراً 

خـاطـئاً أن نـكذب عـلى األطـفال وفـقاً لـرؤيـتك لـلعالـم؟“ األمـر األكـيد أنـنا ال جنـادل بـأن الـكذب هـو أمـرٌ مـقبول. نـحن جنـادل 

بأنه في حال كان التطور أمراً حقيقيّاً، فإنه لن يوجد أي معيارٍ أخالقيٍّ ميكن من خالله أن نقول بأنَّ الكذب أمرٌ خاطئ. 

وميـكننا أن نـضيف ”فـي ضـوء رؤيـتي لـلعالـم، إن الـكذب هـو أمـرٌ خـاطـئ إذ أنـه يـخالـف وصـايـا اهلل، ونـحن مـسؤولـون أمـامـه إذ 

أنّـَنا قـد خُـلِقنا مـن قِـبَلِه. لـكن لـو أن الـتطور كـان صـحيحاً، ملـاذا سـيكون مـن اخلـاطـئ أن نـكذب عـلى األطـفال؟ فـفي احملـصلة، 

إن البشـر مجـرَّد حـوادث كـيميائـية مـن الـطبيعة وفـقاً لـرؤيـتك لـلعالـم. فـلماذا يـجب عـلينا أن نـقلق حـيال مـا قـد يـفعله أحـد 

احلـوادث الـعرضـية الـكيميائـية جتـاه حـادثٍ كـيميائـيٍّ عـرضـيٍّ آخـر؟فـإن كـان الـتطور صـحيحاً، ملـاذا سـيكون خـاطـئاً أن أكـذب 

على أي شخص آخر، وخاصّةً إن كان ذلك سيرفع من قدرتي على البقاء؟“ 

أمثلة إضافية 
يـحاول الـتطوريّـون عـادةً أن يسـتعملوا ”األدلـة الـعلمية“ لـدحـض اخلـلق الـتوراتـي فـيقولـون: ”إن جـميع األدلـة الـعلمية تظهـر أن 

احلـياة قـد تـطورّت عـبر مـليارات الـسنوات. إضـافـةً إلـى ذلـك، سـيكون مـن املسـتحيل الـقيام بـالـبحث الـعلمي فـيما لـو كـان اهلل 

يعبث بشكل دائمٍ بقوانني الطبيعة.“ سنجيب باستخدام اإلستراتيجية الكتابية. 

“، فـنصرّح: ”أنـا ال أوافـق عـلى تـصريـحك بـأن األدلـة الـعلمية تـدعـم الـتطور، فـي احلـقيقة، يـوجـد الـكثير  الـبدايـة مـع ”ال جتُِـبْ

مـن األدلـة الـعلمية الـتي تتحـدى اإلدعـاءات الـتطوريـة.“ وميـكننا فـي هـذه املـرحـلة أن نـقوم بـتقدمي عـدد مـن األدلـة واألمـثلة مـن 

خــالل إظــهار أن كــل مــن عــلم املــعلومــات، الــتعقيد غــير الــقابــل لــإلخــتزال، والــكربــون ۱٤ كــلها أدلّــة عــلمية تــؤكّــد اخلــلق 

الـكتابـي. وثـم نـتابـع ”كـما أنـني ال اقـبل إدّعـاءك بـأن اهلل يـعبث بـشكلٍ دائـمٍ بـقوانـني الـطبيعة. فـي ضـوء رؤيـتي لـلعالـم، إن 

قـوانـني الـطبيعة هـي وصـف لـلطريـقة املـتّسقة الـتي يـديـر بـها اهلل الـكون.“ ثـم نـضيف، ”ولـكن عـلى سـبيل اجلـدال، مبـعزل عـن 

اخلـلق الـتوراتـيّ، ملـاذا سـيكون الـكون قـابـالً لـلفهم؟ إن كـان الـكون مجـرد حـادث عـرضـيّ، وإن كـانـت أدمـغتنا مجـرّد طـفراتٍ 

عـرضـية، ملـاذا سـنتوقّـع أن تـكون سـلسلة مـن األحـداث الـعرضـية قـابـلة بـشكل صـحيح لـفهم سـلسلة أُخـرى مـن احلـوادث؟ ملـاذا 

سـيوجـد نـوع مـن اإلنـتظام الـكامـن فـي الـكون الـذي يـتطور بـشكل دائـم؟ ملـاذا سـيوجـد قـوانـني لـلطبيعة؟ وبـشكل أخـصّ، ملـاذا 

سنفترض جميعنا أن قوانني الطبيعة ستكون صاحلة لالستخدام في املستقبل كما كانت صاحلة لإلستخدام في املاضي؟“ 
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إن الـسؤال األخـير هـو سـؤال ”قـاتـل“ - حـيث أنَّـه ال يـوجـد أيّ إجـابـةٍ جـيّدة مبـعزل عـن الـرؤيـة املسـيحيّة لـلعالـم. تـسع مـن كـل 

عشـرة مـؤمـنني بـالـتطور سـيجيبون ”حـسناً، إن قـوانـني الـطبيعة كـانـت ثـابـتة فـي املـاضـي، بـالـتالـي فـأنـا أتـوقـع أنـها سـتكون ثـابـتة 

فـي املسـتقبل أيـضاً.“ لـكن هـذه اإلجـابـة قـد افـترضـت لـلتو أن املسـتقبل هـو انـعكاس لـلماضـي؛ وهـذا نـوع مـن املـنطق الـدائـري 

املريب وهو ما قدمناه في الفصل السابق. 

فـي كـل مـرّة تسـتخدم جتـاربـك املـاضـية عـلى أسـاس أنـها سـتساعـدك عـلى تـوقّـع مـا قـد يحـدث فـي املسـتقبل، أنـت تـقوم 

بـافـتراض أن املسـتقبل هـو انـعكاس لـلماضـي. وبـالـتالـي فـأنـت ال تسـتطيع أن تسـتعمل هـذا اإلفـتراض إلثـبات أن املسـتقبل هـو 

إنـعكاسٌ لـلماضـي. وبـالـرغـم مـن ذلـك، فـإنـنا جنـد عـدداً كـبيراً مـن الـتطوريّـني ال يـالحـظون بـأنـهم يـقدمـون جـدالً دائـريـاً. وأكـاد 

أجـزم أنـك سـتكون مـضطراً أن تـقوم بشـرح ذلـك لـهم، لـذلـك أبـق مـثاالً حـاضـراً فـي ذهـنك. وإلـيك أحـد األمـثلة احملـببة لـديّ: 

”نـحن ال نسـتطيع أن نـفترض أن األشـياء فـي املسـتقبل سـتكون دائـماً كـما كـانـت فـي املـاضـي؛ فـاألشـياء تـتغير. سـيكون مـن 

الـسخف أن أجـادل أنـني لـن أمـوت. فـأنـا لـم أمـت قـبالً وال مـرّة، وبـالـتالـي مبـا أنـني لـم أمـت فـي املـاضـي فـأنـا لـن أمـوت فـي 

املستقبل.“ 

كـيف نـعرف أن قـوانـني الـطبيعة سـتكون فـي الـغد كـما كـانـت فـي املـاضـي؟ بـالـطبع، إن هـذا مـا سـيكون عـليه احلـال، لـكن 

كــيف ميــكنك أن تُــثبت ذلــك؟ إن الــكتاب املُــقدَّس وحــده يُــقدِّم اإلجــابــة: اهلل (الــذي ال يــخضع لــقيود الــزمــن ويــعرف 

املستقبل) قد وَعدَ بأنه سوف يدير الكون بطريقة متّسقة (تكوين ۸: ۲۲). 

“. تـخيل أن شـخصاً غـير مـؤمـن يـقول: ”ال ميـكنك أن  فـلنتأمـل أيـضاً فـيس أحـد األمـثلة عـن اسـتراتـيجية ”ال جتُـبْ، بـل أجِـبْ

تـثق بـالـكتاب املُـقدَّس. إنَّـه مـليء بـالـتناقـضات!“. بـدالً مـن أن تهـرع لـتقدمي تفسـير لـكل الـتناقـضات املـزعـومـة الـتي يـقدمـها 

 !“ غير املؤمن، كم هو أجدى أن نستخدم استراتيجية سفر األمثال ۲٦: ٤-٥ ”ال جتُِبْ، بل أَجِبْ

أوال، ال جتُِـبْ: نـصرّح بـالـتالـي: ”أنـا ال أوافـق عـلى تـصريـحك بـأن الـكتاب املُـقدَّس مـليء بـالـتناقـضات.“ ثـم أَجِـبْ: ”لـكن 

عـلى سـبيل اجلـدال، إن كـان احلـال كـذلـك، ووفـقاً لـرؤيـتك لـلعالـم، ملـاذا سـيكون هـذا األمـر خـاطـئاً؟ فـأنـا كمسـيحيّ أؤمـن بـأن 

الـتناقـضات ال ميـكن أن تـكون صـحيحة ذلـك ألن كـل احلـقيقة فـي اهلل واهلل ال يـناقـض ذاتـه. لـكن مـا هـو األسـاس الـذي متـتلكه 

لـقانـون عـدم الـتناقـض، أو أي قـانـون آخـر مـن قـوانـني املـنطق؟“ فـكما رأيـنا فـي الـفصل الـسابـق، وحـده الـكتاب املُـقدَّس يـؤمـن 

الـقاعـدة الـعقالنـية لـقوانـني املـنطق. وهـذا سـيضع غـير املـؤمـن عـلى ”رأس هـرم املـعضلة.“ فـإن قَـبِل الـكتاب املُـقدَّس عـلى أسـاس 

أنـه الـقاعـدة لـقوانـني املـنطق، حـينئذٍ ال ميـكنه أن يـجادل ضـدَّهُ. لـكن إن قـام بـرفـض الـكتاب املـقدّس، فـهو ال ميـتلك أي قـاعـدة 

لـيعتمد عـليها فـي الـتصريـح بـأن الـتناقـضات هـي خـاطـئة دومـاً. وحـينها كـيف سـيكون قـادراً عـلى الـقول بـأنـه مـن غـير املـمكن 

أن نثق بالكتاب املُقدَّس من خالل اإلدّعاء بأنَّه مليء بالتناقضات؟ 
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لـيس جـميع املسـيحيّني واعـني لهـذه اإلسـتراتـيجية فـي الـردّ، وهـذا أمـرٌ محـزن، فـالـكتاب املُـقدَّس يُـقدِّم لـنا أسـلوبـاً قـويـاً جـداً. 

ويـجب أن تـتم اإلشـارة هـنا أنـنا قـمنا بـتقدمي أمـثلة إفـتراضـية، لـكن فـي الـعادة لـن يـكون مـن الـضروري أن يـتم الـتصريـح 

بـالـقسم األول ”ال جتُـب“ بهـذا الـشكل الـعلني، إذ أنّـه غـالـباً مـا يـكون مـتضمناً أو مـفهومـاً مـن خـالل تـصريـحنا فـي اجلـزء الـثانـي 

“. لكن في بعض احلاالت ال بد من توضيخ املوقف املسيحي لغير املؤمنني.  من اإلستراتيجية ”بل أَجِبْ

كن مستعداً بشكلٍ دائم 
رسـالـة بـطرس األولـى ۳: ۱٥ ” بَـلْ قَـدِّسُـوا الـرَّبَّ اإلِلـهَ فِـي قُـلُوبِـكُمْ، مُسْـتَعِدِّيـنَ دَائِـمًا جملَُِـاوَبَـةِ كُـلِّ مَـنْ يَـسْأَلُـكُمْ عَـنْ سَـبَبِ الـرَّجَـاءِ 

الّـَذِي فِـيكُمْ، بِـوَدَاعَـةٍ وَخَـوْفٍ،“. والـكلمة الـعبريـة املسـتخدة ”جملـاوبـة“ هـي ”أبـولـوغـيا“ وهـي مـصدر مـا يـعرف بـالـدفـاعـيات أو 

Apologetics. إن هـذه الـكلمة تـعني تـقدمي جـدال مـنطقي لـلدفـاع عـن املـوقـف الـشخصي. وبـالـتالـي فـإن الـدفـاعـيات 

Apologetics4 هـي الـدفـاع عـن اإلميـان املسـيحي. ويـجب عـلينا أن نـقوم بـتقدمي سـبب ”لـلرجـاء“ (أي الـثقة) الـتي فـينا 

فـي كـلّ مـرّة يـسألـنا أي شـخص. وإن الـدلـيل احلـاسـم يـقدم لـنا سـببا رائـعاً، فـإميـانـنا بـاملسـيح يـزودنـا بجـميع الـقواعـد واألسـاسـات 

للتفكير املنطقي العقالني، البحث العلمي، واألخالق. 

“ ذلـك أن هـذا  لـكننا فـي أحـوال عـديـدة نفشـل فـي تـقديـر املـقطع األول مـن ۱بـطرس ۳: ۱٥ ”قَـدِّسُـوا الـرَّبَّ اإلِلـهَ فِـي قُـلُوبِـكُمْ

اجلـزء هـو األسـاس الـذي يـجعل مـن تـنفيذ بـقية اآليـة أمـراً ممـكناً. فـنحن يـجب أن نُـقدس املسـيح كـرب وإلـه ومخـلّص فـي 

قـلوبـنا (فـي مـركـز وجـودنـا) بـحيث يـكون كـلّ تـفكيرنـا مـبنياً عـليه. وحـني نـقوم بـذلـك، سـوف نـكون قـادريـن عـلى رؤيـة أن 

غـير املـؤمـنني يـعرفـون الـرب وأنـهم يـعتمدون بـشكل سـرّي عـلى املـبادئ الـتي مـن الـكتاب املُـقدَّس. وهـذا يـشكل األسـاس 

لـلدفـاع عـن اإلميـان املسـيحي. وكـلما أتـقنا هـذه األجـزاء كـلما كـان مـن املـهم أن نـتذكـر اجلـزء األخـير مـن اآليـة وهـو أنـنا يـجب 

“ أي مبحبة واحترام.  أن جنيب ”بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ

إن كـنت قـد فـهمت الـدلـيل احلـاسـم بـشكل جـيد، وفـهمت احملـاكـاة الـتي قـدّمـناهـا عـن اسـتخدامـه، وكـذلـك اإلسـتراتـيجية فـي 

“، حـينها أنـت جـاهـز ألن تـقوم بـتصويـب أي جـدال يسـتخدم بـشكل غـير صـحيح ضـد اخلـلق  اإلجـابـة ”ال جتُِـبْ، بـلْ أَجِـبْ

اتوراتي وتعيده إلى نصابه احلقيقي للدفاع عن اخللق التوراتي والرؤية املسيحية اخللقيّة للعالم.  

فـي الـفصل الـتالـي سـنقوم بـتقدمي اسـتراتـيجيات إضـافـية كـما سـنقوم بـتدويـن مـقاربـة عـامـة لـلدفـاع عـن اخلـلق الـتوراتـي ضـد 

 جميع املعترضني.

4 إن الكلمة اليونانية الواردة في بطرس األولى ۳: ۱٥ واملترجمة ”الرجاء“ ال تعني مجرّد األمل أو التمني  إمنا هي تشير ما هو مُنتَظر بثقة.
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الفصل اخلامس 
مناهج الدفاع عن اإلميان 

لـقد قـدَّمـت لـنا الـفصول الـسابـقة جـدالً غـير قـابـل لـلدحـض عـن اخلـلق الـتوراتـي وعـن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم بـشكل عـامّ. كـما 

أن الـكتاب املـقدَّس قـدَّم لـنا اسـتراتـيجيّة متـكننا مـن كـشف مـدى سُـخف اإلفـتراضـات غـير الـكتابـية. وفـي هـذا الـفصل، سـوف 

نـقوم بـتدويـن مـقاربـة عـامّـة لـلرد عـلى أي انـتقاد مـحتمل لـلرؤيـة اخلـلقيّة لـلعالـم. وجـميع اإلجـراءات الـدّفـاعـية تسـتند عـلى 

احلـقاق الـتي قـمنا بـالـتأسـيس لـها سـابـقاً. وبـالـتالـي فـإنـه سـيكون مـن املـفيد أن نـقوم بـتقدمي تـلخيص ملـا تـعلّمناه فـي الـفصول 

األربـعة األولـى. فهـذه األمـور يـجب أن تـكون حـاضـرة عـلى ذهـننا فـي كـلّ مـرة نشـرع فـي مـناظـرةٍ أو نـقاشٍ مـع أي مـؤمـنٍ 

بالتطور، أو مؤمن بقدم عمر األرض أو أي شخص يتبنّى موقفاً غير كتابيّ. 

ملخصّ الفصول األربعة األولى 
أوال، إن كـلَّ شـخص ميـتلك افـتراضـات (مسـلّمات) - الـتي هـي عـبارة عـن اعـتقادات نـتبناهـا عـلى أنـها مسـلمات قـبل أن 

نــبدأ بــاســتخالص اإلســتنتاجــات املــتعلقة بــالــكون. وهــي تــتضمن أشــياء مــثل املــنطق ومــوثــوقــيّة احلــواسّ. مجــموع هــذه 

اإلفـتراضـات تـقوم بـتشكيل رؤيـتنا لـلعالـم. ورؤيـتنا لـلعالـم هـي مـن يحـدد الـكيفيّة الـتي سنفسّـر مـن خـاللـها احلـقائـق، ومـن 

يحـدد مـاهـيّة ”احلـقائـق“. مـعظم األشـخاص ال يـدركـون أنـهم ميـتلكون رؤيـة لـلعالـم، ونـتيجةً لـذلـك لـم يـبذلـوا اجلهـد أو 

الوقت في التفكير بها. 

ثـانـياً، إن اإلفـتراضـات الـتي يـتبناهـا غـير املـؤمـن غـير مـتوافـقة بـعضها مـع بـعض، ومـن غـير املـمكن أن يـتم اسـتعمالـها مـعاً. فهـي 

مـتعارضـة وغـير مـتّسقة وفـي الـغالـب مـا تـكون ذاتـية الـنقض، وسـتجعل مـن احلـصول عـلى املـعرفـة أمـراً مسـتحيالً. إن الـرؤيـة 

الـتي يـتبناهـا غـير املـؤمـن لـلعالـم غـير قـادرة عـلى تـأمـني الشـروط املسـبقة لـلوضـوح - وهـي األمـور الـتي نـتبنّاهـا عـلى أنّـها 

مسـلّمات حـتى نـكون قـادريـن عـلى مـعرفـة أيّ شـيء. تـتضمن الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم كـلٍّ مـن قـوانـني املـنطق، انـتظام 

الـطبيعة، واألخـالق املـطلقة. وفـي غـياب األسـاس الـعقالنـي للشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم، لـن يـكون غـير املـؤمـن قـادراً عـلى 

مـعرفـةِ أيّ شـيء مـن خـالل اإلسـتناد عـلى رؤيـته لـلعالـم. هـو بـالـتأكـيد قـادر عـلى اإلعـتقاد بـبعض األشـياء، إال أنَّـه ال يـعرفـها 

حقاً، وذلك إن اعتمد على رؤيته للعالم. 

ثـالـثاً، ال يسـتطيع غـير املـؤمـنني أن يـتصرفـوا بـشكل دائـم ومـتّسق بـاإلعـتماداً عـلى رؤيـتهم الـتي يـصرّحـوا بـها لـلعالـم. ألنـهم إن 

فـعلوا، سـيكونـوا عـاجـزيـن عـن مـعرفـة أيّ شـيء. ولـن يـكونـوا قـادريـن عـلى أداء أيّ مـن وظـائـفهم. فـإنّـه فـي ظـلّ افـتراضـاتـهم 

املسـبقة ال يحـمل الـكون أي مـعنى. وبـالـتالـي فـإن غـير املـؤمـنني مـضطرون أن يـقومـوا ”بسـرقـة“ اإلفـتراضـات املسـيحيّة فـي 

سـبيل تـأديـة وظـائـفهم. إنـهم ”مـهوسـون بسـرقـة اإلفـتراضـات،“ ويـقومـون بـشكل مسـتمر بـافـتراض أمـور (مـثل قـوانـني املـنطق)  
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الــتي ال مــعنى لــها فــي ضــوء رؤيــتهم غــير الــكتابــية لــلعالــم. إن حــقيقة العجــز املســتمر لــغير املــؤمــنني بــأن يــقومــوا بــاعــتناق 

افتراضاتهم املسبقة يُظهر أنهم في قلوبهم يعرفون اهلل كما أعلن عن نفسه في الكتاب املُقدَّس. 

“. الـتي تـعني  رابـعاً، إظـهار عـدم اإلتـساق فـي أفـكار غـير املـؤمـنني، يـجب عـلينا أن نسـتعمل اسـتراتـيجيّة ”ال جتُِـبْ، بَـلْ أَجِـبْ

أنـنا يـجب أال نـتبنّى اإلفـتراضـات الـتي يـقوم غـير املـؤمـنني بـطرحـها؛ وإال فـإنـنا نـحن أيـضاً سـنصل إلـى اسـتنتاجـاتٍ خـاطـئةٍ عـن 

األدلّـة وسـوف ننحـدر إلـى نـوع مـن السـذاجـة واحلُـمْق. لـكن، وعـلى سـبيل اجلـدال، نُظهـر لـغير املـؤمـنني الـنتائـج الـتي سـنصل 

إلـيها فـي حـال كـانـت تـلك اإلفـتراضـات صـحيحة. ونظهـر لـغير املـؤمـن أنَّـه غـير قـادرة عـلى إيـجاد مـعنى لـألشـياء فـيما لـو حـكم 

عـليها بـاإلعـتماد عـلى مـعايـيره. كـما وأنـنا نُظهـر مـعرفـة غـير املـؤمـن املسـبقة بـاهلل كـما يـقدمـه الـكتاب املُـقدَّس ‘ال أنَّـه يحجـز 

تـلك املـعرفـة بـاإلثـم (رومـية ۱: ۱۸). لـكن يـجب أن نـقوم بـكشف سـذاجـة وسُـخف غـير املـؤمـن وذلـك بـكل وداعـة واحـترام، 

إذ يـجب أن نـذكـر بـشكل دائـم أنّـَه أيـضاً مخـلوقٌ عـلى صـورة اهلل (تـكويـن ۱: ۲٦-۲۷)، وبـالـتالـي فـإنـه مـن الـواجـب الـتعامـل 

معه باحترام. 

املبادئ التوجيهيّة للدفاع 
مـن املـفيد أن يـكون لـديـنا مخـطط بـيانـي ذهـني يـساعـدنـا فـي التخـطيط لـلدفـاع عـن اإلميـان. وبـناءً عـلى املـعلومـات املـقدَّمـة 

أعـاله، نـحن قـادرون عـلى رسـم هـذا اخملـطّط. عـلى الـرغـم مـن قـناعـتي الـتّامـة بـأنـه يـوجـد مـقاربـةٌ واحـدةٌ فـقط لـلدفـاع عـن اإلميـان 

(وهـي الـطريـقة الـتي نـتعلمها مـن خـالل الـكتاب املُـقدَّس - وسـنقوم بـتقدميـها فـي الـفصل الـعاشـر)، إال أنَّـه يـوجـد عـدة سُـبُل 

للتخـطيط لـها. وهـذا يـعني أنـه يـوجـد عـدة طـرق خَـلَّاقـة لـتذكـر املـبادئ الـتوراتـية املـبيّنة أعـاله. األمـر يشـبه وجـود قـالـب واحـد 

مـن احلـلوى إال أنّـه يـوجـد عـدّة طـرق لـتقطيعه. ولـرمبـا الـطريـقة األبسـط هـي تـقطيعه إلـى نـصفني. لـذلـك سـنقوم اآلن بـتقدمي 

الدفاع املبني على شقّني. 

(۱) نقوم بتقدمي الرؤية اخللقية للعالم ونقدم دعوة للمؤمن بالتطور أن يتبناها على سبيل اجلدل. فإنه بالرغم من ان 

تفكير جميع األشخاص يخضع لرؤيتهم للعالم، إال أنَّ معظمهم ال يفكرون بأنهم يستخدمون الرؤية للعالم لتحديد 

تفكيرهم. هذه هي احلالة العامة للتطوريّن، الذين يتبنون الفلسفة التجريبية واملذهب الطبيعي (واملضحك في األمر 

أنهما تشكالن رؤيتان للعالم). وهم ال يفهمون أن املؤمن باخللق التوراتي ميتلك معياراً مختلفاً لتحديد احلقيقة. لذلك 

يجب علينا أن نقوم بايضاح األمر للتطوريني بأننا ال نقبل باملعايير التي يضعونها لتحديد ماهو حقيقيّ أو معقول. وهذا 

“، فنحن نرفض اإلفتراضات املسبقة التي  األمر يتوافق مع استخدام اجلزء ”ال جتُب“ من استراتيجيّة ”ال جتُِب، بل أجِبْ

يضعها التطوريون. كما وأننا نتخذ الكتاب املُقدَّس كمعيار مطلق، ذلك أننا نعتبره الكلمة املعصومة لإلله الكلي 

املعرفة. 
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معظم املؤمنني بالتطور ال يدركون ماهيّة إميان اخللقيني التوراتيّني؛ فهم ميتلكون عدداً من املفاهيم اخلاطئة (فغالباً ما 

يعتقدون بأن اخللقيّني يؤمنون بثبات األصناف، أو أنهم ينكرون اإلنتقاء الطبيعي، … الخ). فنحن حني نقوم بتقدمي 

الرؤية التوراتية للعالم، تكون تلك محاولة في تثقيف التطوريّ. يجب أن نتأكد من ادراكه حلقيقة أنَّ (أ) كل شخص 

ميتلك رؤية للعالم وهي ما حتدد طريقة تفسير األدلة، و(ب) رؤيتنا للعالم هي ما يعطي معنىً لألدلّة. ونقوم بإظهار أن 

الرؤية املسيحية للعالم هي متماسكة ومتّسقة داخلياً (أي أنها ال حتتوي على تناقضات)، كما أنها غير تعسّفية، وفي 

ضوءها تكون جميع األشياء الضرورية للحصول على املعرفة هي ذات معنى - مثل الشروط املسبقة لقابلية الفهم. فنحن 

نطلب من التطوري أن يتأمل في رؤيتنا للعالم، حتى لو كان ذلك على سبيل اجلدال، بحيث يكون عارفاً للكيفية التي 

نقوم من خاللها بتفسير األدلة. 

(۲) نقوم بنقد داخلي للرؤية التي يتبناها غير املؤمن أو التطوريّ للعالم، بحيث نُظهر بأنها متناقضة داخلياً وتقود إلى 

نتائج سخيفة. يجب أن نظهر للتطوري أنه لم يقم بالتأمل الدقيق في تداعيات ونتائج املعتقدات التي يُعلن اعتناقها. 

فإن كانت تلك املعتقدات صحيحة، فإنها سوف تقود إلى نتيجة ال مفرّ منها في أننا سنكون عاجزين عن معرفة أي 

شيء، وذلك لعدم وجود أي أساس لقوانني املنطق أو العقالنية التي  من خاللها نقوم باستنتاج األشياء األُخرى. ثم جنيب 

“ وعلى سبيل اجلدال فقط، نُظهر الطبيعة الذاتية النقض للرؤية التطورية. فإن كانت معتقداته  باستخدام ”بل أجِبْ

صحيحة فهي ستكون خاطئة. وبالتالي فهي خاطئة. 

إن الرؤى للعالم تشبه إلى حد كبير الكِلى عند البشر، فاجلميع ميتلكها - وال ميكنك أن حتيا دونها. لكن، معظم 

األشخاص ال يهتمون بوجودها … إلى أن يحدث خطب ما فيها. فإن أردنا أن ندفع غير املؤمن إلى أعادة النظر في ريته 

للعالم، يجب أن نقدم له ما يعادل احلصى الكلوية لكن على املستوى الفكري (وذلك سيكون ملنفعته!). نذكره 

باملعلومات التي يعتقد بحقيقتها لكنه لم يتأملها بدقّة - املعلومات التي تعجز رؤيته للعالم عن معاجلتها. كما يحدث 

مع احلصى الكلوية، وهذا النوع من املقاربات قد يكون مؤملاً للتطوري؛ فهو لن يكون فرحاً بذلك. لكن رؤيته اخلاطئة 

للعالم يجب أن تُكشفْ على حقيقتها ذلك إن أراد أن يتوصل إلى معرفة احلقيقة. لذلك فإنه من الضروري أن يتم 

تقدمي النقد الداخلي حتى ال يكون غير املؤمن ”حكيماً في عينيّ نفسه“(أمثال ۲٦: ٥). 

إن منهج الدفاع املبني على شقّني الذي مت تقدميه أعاله يوازي استراتيجية ”ال جتب، بل أجب“ التي قمنا مبناقشتها في 

الفصل السابق. وكما هو حال النظرية، فإن هذا املنهج ال يشترط أن يُجرى وفق الترتيب الذي ورد أعاله. فقد جتد أنه 

من املناسب أن يتم استخدام القليل من القسم (۲). ومن ثمّ العودة إلى القسم (۱). وبالتناوب بحسب احلاجة. 

فمعظم النقاشات أو املناظرات غير الرسمية تشبه لعبة كرة الطائرة وال يوجد ترتيب معني لكيفية اجراءها. 
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تقدمي لقائمة املراجعة الدفاعية: قائمة ”ت.ت.ش“  
أثـناء قـيامـنا بـالـنقد الـداخـلي لـلرؤيـة غـير الـكتابـية أو الـتطوريـة، يـوجـد ثـالثـة مـن األشـياء الـتي يـتوجـب عـلينا أن نـبقيها حـاضـرةً 

فـي ذهـننا. وهـذه الـقائـمة الـذهـنية لـلمراجـعة ميـكننا أن نـختصرهـا بـثالثـة أحـرف ”ت.ت.ش“. حـيث أن أول حـرفـني هـما 

مـفتاح ”للخـطايـا“ الـعلمية الـتي يـرتـكبها غـير املـؤمـن: التعـسّف و عـدم اإلتسـاق. فـي حـني أن احلـرف الـثالـث يشـير إلـى 

”الشروط املسبقة لقابلية الفهم“. إن هذه األشياء الثالثة ستُظهر أن الرؤية التطورية هي معيبة بشكل تامّ. 

(ت) الـتعسّف: فـي الـتفكير املـنطقي، ال يـسمح ألي شـخص بـأن يـكون تـعسّفياً. ذلـك يـعني أنـه مـن غـير املـسموح لـنا أن 

نـقوم بـتأكـيد أي إدّعـاء ال يـوجـد لـه أسـباب تـدعـمه وأن نـنتظر مـن اآلخـريـن أن يـقبلوا بـه. فـإن اعـتقاداتـنا يـجب أن تـكون 

مُـبرَّرة. فـاجلـدال الـعقالنـي سـيكون أمـراً مسـتحيالً فـيما لـو اخـتار كـل مـن الـطرفـني أنـه مـن غـير الـواجـب أن يـقوم بـتقدمي أسـباب 

لـلموقـف الـذي يتخـذه. فـإن قـام كـل مـن الـطرفـني بـافـتراض األمـر الـذي يـحاول إثـباتـه، لـن يـكون هـنالـك مـن داعٍ للجـدل. 

وعـلى الـرغـم مـن هـذا، فـنحن جنـد الـعديـد مـن الـتطوريـني مـؤمـنني بـعدد مـن األشـياء الـتي ال يـوجـد لـديـهم أي مـبرر مـنطقي 

لـها. إنـه مـن غـير الـعادل (ومـن غـير الـعقالنـي) أن الـتطوري يـطالـب اخلـلقي بـتقدمي أسـباب مـنطقية ملـوقـفه، إن لـم يـكن 

الـتطوريّ نـفسه مسـتعداً أو قـادراً عـلى فـعل املِـثل. إن هـذا الـنوع مـن الـتعسّف يـجب أن يـتم كـشفه عـلى أنـه خـلل فـادخ فـي 

الرؤى غير الكتابية للعالم. 

فـي كـلّ مـرة يـقوم أحـد الـتطوريّـني بـتأكـيد ادّعـاء مـا بـطريـقة مـتعسّفة أو اعـتباطـية، نـوجِّـه إلـيه بـسؤال بسـيط، ”ملـاذا يـجب عـليّ 

أن أقـبل إدّعـاءك هـذا؟“ فـإن أصـرَّ عـلى مـوقـفه بـأنـه لـيس مـن حـاجـة لـتقدمي مـبرّرات، فـي تـلك احلـالـة، بـامـكانـنا أن نـقوم بشـيء 

مـشابـه ونـقوم بـالـتصريـح بـأن اخلـلق الـتوراتـي هـو حـقيقة فـنقول: ”إن اخلـلق هـو أمـر واقـع، ومـا مـن داعٍ ألن نـقوم بـتقدمي أسـباب 

أو مـبررات“. إن كـان املـؤمـن بـالـتطور سـيتبع أسـلوبـاً تـعسفياً فـإنـه سـيفقد احلـق فـي انـتقاد املـؤمـن بـاخلـلق كـونـه اتخـذ أيـضاً 

مـوقـفاً تـعسفياً. فـفي نـهايـة املـطاف، إنـه الـعدل. لـكن إن كـنا سنسـتعمل هـذا األسـلوب فـي اإلجـابـة البـد لـنا مـن أن نـكون 

واضـحني بـأنـنا نسـتخدم هـذا األسـلوب بـطريـقة فـرضـية؛ فـنحن كخـلقيّني لـديـنا بـاحلـقيقة أسـباب مـوثـوقـة ملـوقـفنا الـذي نتخـذه. 

وحدهم التطوريّيون ال ميتلكون أسباباً. 

إن األطـفال الـصغار بـالـعادة يـكونـون مـتعسّفني. إنـهم يـعتقدون بـالـعديـد مـن األشـياء دون أي مـبرر لـها. فـالـطفل قـد يـعتقد 

بـوجـود وحـش مـا أسـفل سـريـره أو بـأن سـانـتا كـلوز يـدخـل إلـى مـنزلـه مـن مـدخـنة املـدفـأة فـي عـيد املـيالد. وبـالـرغـم مـن عـدم 

وجـود أي مـبرر لـتلك اإلعـتقادات، إال أن األطـفال يـؤمـنون بـها بـصدق، ومـن ثـمّ فـإنـهم يـتصرفـون بـناءً عـلى إميـانـهم الـصادق 

هـذا. فـقد نـراهـم يـضعون الـغطاء فـوق رؤوسـهم ليحـميهم مـن الـوحـش؛ كـما أنـهم قـد يُـحَضِّرون احلـلوى مـع احلـليب لـسانـتا 

كـلوز. إن هـذا الـتصرفـات الـعسفية هـي أفـعال مـتوقّـعة مـن األطـفال. لـكنه سـيكون أمـراً مـقلقاً أن جنـد أحـد الـبالـغني يـؤمـن 

بـصدق بـوجـود وحـش أسـفل سـريـره؛ سـوف نـتشكك بـشكل مـباشـر فـي صـحته الـعقلية. فـإنـنا ومـع تـقدمـنا بـالـسن يـفترض بـنا 
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أن نـصبح أكـثر عـقالنـية. وجـزء مـهم مـن الـعقالنـية هـو أنـنا نـتعلم أن نـبحث ومنـتلك أسـبابـاً كـافـية لـتدعـم مـعتقداتـنا. لـذلـك 

فإن التطوريني حني يفشلون بتقدمي أسباب ملعتقداتهم، فإنهم باحلقيقة يتصرفون بطريقة مشابهة لألطفال غير املتعلمني. 

مـا هـي بـعض املـعتقدات الـتي ميـتلكها الـتطوريّـيون بـطريـقة تـعسفية؟ بـالنسـبة لـلبعض مـن الـتطوريّـني فـإن الـتطور بحـد ذاتـه هـو 

أمـر مـقبول ”كـحقيقة“ وغـير قـابـل لـلتشكيك. سـواء صـدَّقـت ذلـك أم ال، إنـك سـوف تـتواجـه مـع الـبعض مـن الـتطوريّـني 

الـذيـن سـيشعرون بـاإلهـانـة إن طـالـبتهم أن يـقدّمـوا دفـاعـاً عـن اعـتقداهـم بـالـتطور. بـالنسـبة ملـعظم الـتطوريّـني فـإن الـفلسفة 

الـطبيعية، أو أدنـى اإلميـان املـنهج الـطبيعي، هـو أمـر مـقبول دون احلـاجـة ملـبررات تـدعـمه. والـعديـد مـن األشـخاص يـتمسكون 

بـالـفلسفة التجـريـبية كـحقيقة غـير قـابـلة لـلشك. والـعدد األقـل مـن الـتطوريّـني سـوف يـجادلـون بـأنـهم لـيسوا بـحاجـة لـتقدمي 

دفــاع عــن مــوقــفهم وافــتراضــاتــهم. لــكن اإلفــتراضــات يــجب أن متــتلك تــبريــرات لــكي تُــعتبر عــقالنــية (بــالــرغــم مــن أن 

1اإلفـتراضـات املسـبقة، بحسـب طـبيعتها، يـجب أن يـتم افـتراضـها قـبل امـكانـية تـبريـرهـا). الـكثير مـن الـتطوريّـني يـدَّعـون بـأنَّ 

اخلـلقيّني ميـتلكون ”إميـانـاً أعـمى“. ولـكن الـساخـر فـي األمـر، هـو أنـنا جنـد أنَّ الـتطوريّـني هـم مـن يتخـذ املـواقـف الـتعسّفية حـيال 

ما يعتقدون به. 

الحــظ أن الــبعض مــن الــتطوريّــني ســيقومــوم بــتقدمي أســباب ســيئة وضــعيفة لــدعــم مــوقــفهم؛ وهــذا أمــر يــختلف عــن كــون 

الــشخص مــتعسّفاً. فــإن الــتعسّف هــو عــدم إعــطاء أي ســبب عــلى اإلطــالق، أي مجــرد افــتراض شــيء مــا وتــوّقــع أن يــقوم 

خـصمك بـالـقبول بـه دون تـقدمي أي مـبرّرات. فـإن قـام الـتطوري بـتقدمي أسـباب سـيئة وضـعيفة، حـينها يـجب كـشف زيـف 

السـبب الـذي قـام بـتقدميـه وإظـهار عجـزه مـن خـالل اسـتخدام قـائـمة (ت.ت.ش) لـلمراجـعة. فـالسـبب الـذي يـتم تـقدميـه قـد 

يكون تعسّفياً، غير متّسق، أو ينتهك الشروط املسبقة لقابلية الفهم. 

(ت) عـدم اإلتّـساق: فـي الـتفكير املـنطقي ال يـسمح ألي شـخص أن يـكون 

غـير مـتّسق - أي أن ميـتلك مـعتقداتٍ مـتناقـضة. والسـبب بسـيط: فـإن وجـد 

مـعتقدان مـتناقـضان فـعلى األقـل واحـداً مـنهما سـيكون خـاطـئ. وبـالـتالـي فـإن 

الـرؤيـة لـلعالـم الـتي حتـتوي عـلى تـناقـضات هـي بـالـضرورة خـاطـئة. وغـالـباً مـا 

تـــكون الـــتناقـــضات غـــير مـــباشـــرة؛ أي أن أحـــد املـــعتقدات ســـيقود نـــتائـــج 

مـتناقـضه. وكـمثال عـلى ذلـك، املـؤمـن بـاملـذهـب الـطبيعي قـد يـحاول الـدفـاع 

عـن مـوقـفه مـن خـالل اسـتخدام قـوانـني املـنطق، لـكن املـذهـب الـطبيعي يـقود إلـى 

نــتيجة حــتمية بــأنّــه ال مــكان لــقوانــني املــنطق فــيها، ذلــك أنَّ قــوانــني املــنطق ليســت كــيانــاً مــادّيــاً 

تشكل جزءاً من الكون املادّي (هذا ما قدّمناه في الفصلني ۳ و ٤). 

1 لهذاالسبب، يجب أن يتم اثبات اإلفتراضات املسبقة بطريقة مختلفة عن طريقة إثبات احلقائق األُخرى. هذا املوضوع سيتم مناقشته في الفصل التاسع.
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(ش) الشــروط املســبقة لــقابــلية الــفهم: إن الــرؤيــة الــعقالنــية لــلعالــم يــجب أن تــكون قــادرة عــلى تــأمــني مــبرّرات لــألمــور 

الـضروريـة لـلقيام بـالـتفكير املـنطقي. كـما رايـنا فـي الـفصل الـثالـث إن الـتطور عـاجـز عـن تـأمـني الـقاعـدة الـتي حتـتاجـها قـوانـني 

املـنطق، انـتظام الـطبيعة، واألخـالق، وهـذه األمـور هـي ضـروريـة لـكل مـن املـعرفـة، الـعقالنـية والـبحث الـعلمي. فـكيف لـلرؤيـة 

التطورية أن تُعتبر رؤيةً عقالنية للعالم في الوقت عينه الذي تُدَمِّر إمكانية البحث العلمي والعقالني؟ 

إن املـؤمـنني بـالـتطور يـقومـون بـشكل مـتكرر بـاسـتخدام الـعلم والـتفكير املـنطقي (غـالـباً بـنجاح)، لـكن هـذا نـوع مـن عـدم 

اإلتـساق، إذ أن هـذا األمـر لـن يـكون لـه أي مـعنى فـي حـال كـان الـتطور صـحيحاً. فـالـتطوري بـبساطـة قـد يـفترض وجـود قـوانـني 

املـنطق وانـتظام الـطبيعة. لـكنه ال ميـتلك أي مـبرر لـها فـي ضـوء رؤيـته املـعلنة لـلعالـم. ولـذلـك فـهو يُـعتبر مُـتعسّفاً فـي مـوقـفه 

هـذا. لـذلـك فـإن اجلـزء (ش) مـن الـالئـحة سـيُستَخدَم بـالـتناسـق مـع اجلـزئـني (ت.ت). إن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم تسـتطيع أن 

تـقدّم مُـبرراً للشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم بـطريـقة مـتّسقة وغـير مـتعسّفة. إال أن الـتطور عـاجـز عـن الـقيام بـاملـثل وكـذلـك هـو 

حال بقية الرؤى غير التوراتية للعالم. 

إن اخـتبار (ت.ت.ش) يـتم اجـراءه بـشكل أسـاسـي فـي اجلـزء (۲) مـن مـنهج الـدفـاع الـذي قـمنا بـتقدميـه - أي أثـناء إجـراء 

الـنقد الـداخـلي لـلرؤيـة الـتطوريـة. فـنقوم بـإظـهار أن الـرؤيـة الـتطوريـة لـلعالـم هـي رؤيـة قـاصـرة وذلـك كـونـها تـعسفية، غـير 

مـتسقة، وغـير قـادرة عـلى تـأمـني الشـروط املسـبقة لـلوضـوح. إضـافـةً إلـى ذلـك فـإنـه مـن املـمكن لـنا أن نشـير فـي اجلـزء األول مـن 

مــنهج الــدفــاع إلــى أنَّ الــرؤيــة املســيحية الــكتابــية لــلعالــم تــنجح فــي اخــتبار (ت.ت.ش). فــالــرؤيــة اخلــلقية لــلعالــم ليســت 

تعسّفية، متّسقة داخلياً، وتؤمن األساس العقالني للشروط املسبقة لقابلية الوضوح. 

توسعة قائمة املراجعة 
يـجب أن نـكون عـلى اسـتعداد دائـم لـكشف الـتعسف وعـدم اإلتـساق فـي الـرؤيـة الـتي يـتبناهـا غـير املـؤمـن لـلعالـم، وبـأنـها 

عـاجـزة عـن تفسـير أو تـقدمي أسـاس للشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم. لـذلـك فـإنـه مـن املـفيد أن نـتعلم كـيفية متـييز أشهـر أنـواع 

األصـناف الـفرعـية مـن الـتعسّف وعـدم اإلتّـساق املُـرتَـكَبان مـن قـبل غـير املـؤمـنني، بـاإلضـافـة إلـى مـعرفـة املـزيـد مـن الشـروط 

املسبقة لقابلية الوضوح. 

إن هــذه الــتوســيعة لــلقائــمة تــعتمد عــلى واحــدة مــن مــحاضــرات الــدكــتور غــريــغ بــاهــنسن، إال أنــني قــمت بــإجــراء بــعض 

التعديالت على بعض األمثلة لتتناسب مع غايتنا. 

(ت) التوسّع في دراسة التعسّف 
يـوجـد أربـعة أنـواع رئيسـية مـن الـتعسف الـتي تُـرتَـكب مـن قـبل غـير املـؤمـنني. وهـي (۱) الـرأي اجملـرد، (۲) النسـبية، (۳) 

التخـمني اجملُـحف و(٤)الـتحيز الـفلسفي غـير الـقابـل لـلنقاش. إنـه مـن املـفيد أن نـتذكـر هـذه األنـواع احملـددة مـن الـتعسّف أثـناء 
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إجـراء حـوار مـع املـعترضـني عـلى املسـيحية. إال أنـه لـيس مـهماً أن يـتم حتـديـد اسـم الـنوع الـذي ارتـكبه الـناقـد؛ فـيكفي أن تـتم 

اإلشارة إلى أنَّ املعترض يتخذ موقفاً تعسّفياً. 

(۱) الـرأي اجملـرد: يحـدث هـذا الـنوع مـن الـتعسف حـني يـقوم الـشخص بـتأكـيد رأيـه دون أي مـبررات ويـعتقد أنـه بـذلـك قـد 

قـام بحـلّ املـسألـة. لـكن الـشخص الـعقالنـي يـجب أال يـبني مـعتقداتـه عـلى مـا يـريـده أن يـكون حـقيقةً، أو مـا يـبدو لـه أنـه 

عـقالنـي مـن خـالل احلـدس أو الـرأي الـشخصي. وبحسـب جتـربـتي الـشخصية، فـإن مـا يـقرب مـن ۹۰٪ اإلدعـاءات الـتعسّفية 

املـقدّمـة مـن قـبل الـتطوريّـني (أو املـعترضـني اآلخـريـن عـلى الـكتاب املُـقدَّس) تـقع ضـمن هـذه الـفئة. فـالـتطوريّ يـؤكّـد مـا يظهـر 

ه مـنطقي دون أي مـبرّر، ويـتوقـع أن املـؤمـن بـاخلـلق يـجب أن يـوافـق. وهـذا املـنهج يـجب أن يـتم كـشفه عـلى أنّـه  لـه عـلى أنّـَ

متعسف وغير عقالني. 

كـمثال عـلى ذلـك، مـنذ فـترة مـن الـزمـن وخـالل مـقابـلة أجـراهـا مـعي أحـد الـصحفيّني املـؤمـنني بـالـتطور حـيث كـان يـسألـني عـن 

مـوضـوع حتـرك الـصفائـح الـتكتونـية. رأى بـأن الـنموذج اخلـلقيّ األكـثر شـعبية عـلى  درجـة عـالـية مـن الـسخف، ذلـك أنـه يـقول 

بـأن الـقارّات قـد تـباعـدت خـالل سـنة واحـدة (فـي زمـن الـطوفـان الـعاملـي املسجـل فـي سـفر الـتكويـن.) بـأي حـال، لـم يـكن 

قـادراً عـلى تـقدمي أي سـبب عـلمي أو مـنطقي ملـوقـفه هـذا. حـيث ”بـدا“ لـه بـأن األشـياء ذات الـكتلة الضخـمة ال تسـتطيع أن 

تتحرك بتلك السرعة! 

أشـرت إلـى الـصحفي بـأن األرض هـي أكـبر مـن صـفائـحها الـتكتونـية، وبـالـرغـم مـن ذلـك فهـي تـطوف حـول الـشمس بسـرعـة 

٦۷٫۰۰۰ مـيل فـي الـساعـة - فـالـواضـح أن األشـياء الضخـمة تسـتطيع أن تتحـرك بسـرعـة كـبيرة. بـالـرغـم مـن ذلـك أصـرَّ عـلى 

أنَّ الـصفاح الـتكتونـية ال تسـتطيع أن تتحـرك بسـرعـة، ألن األمـر ”يـبدو“ مسـتحيال بـالنسـبة لـه. مـن الـواضـح أن هـذه هـي 

إحـدى حـاالت الـرأي اجملـرد فـي الـتعسف. وكـان مـن الـواجـب عـلي أن أكـشف عـدم عـقالنـية تـفكيره. فـأجـبت بـطريـقة لـطيفة 

قـائـال ”أعـذرنـي، لـكن هـل يـوجـد لـديـك أي اعـتراض عـلمي أو عـقالنـي؟“ كـان هـذا أسـلوبـي املهـذب فـي اإلشـارة إلـى أنـه لـم 

يـكن عـقالنـيّا أو عـلميّاً، وبـأنـني لـن أجـيبه بـناءً عـلى مـعايـيره الـعاطـفية وغـير الـعقالنـية (أمـثال ۲٦: ٤). فـي كـلّ مـرة يـقوم 

أحد األشخاص بتأكيد رأيه اجملرد، اسأله وبكل بساطة إن كان ميتلك سببا عقالنياً لرأيه هذا. 

(۲) النسـبية: إن املـؤمـن بـالنسـبية يـؤكـد أنّـه ال يـوجـد أي شـيء مـطلق وبـأن احلـقيقة هـي أمـر شـخصي، ”احلـقيقة الـتي لـي 

تــختلف عــن احلــقيقة الــتي لــك“. لــكن الــتفكير املــنطقي يــفترض وبــشكل مســبق وجــود األمــور املــطلقة وبــأن احلــقيقة 

مـوضـوعـية وليسـت شـخصية. فـقانـون عـدم الـتناقـض عـلى سـبيل املـثال، سـيكون عـدمي اجلـدوى وال مـعنىً لـه فـيما إذا كـانـت 

احلـقيقة تـختلف مـن شـخص إلـى آخـر. إن النسـبية هـي مـوقـف غـير عـقالنـي إذ أنّـها فـي أسـاسـاتـها تتخـلى عـن قـوانـني املـنطق، 

في الوقت عينه الذي تتوقع من اآلخرين أن يلتزموا بها. 
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إن الـتناقـض فـي مـوقـف املـؤمـن بـالنسـبية يـجب أن يُـكشف. وميـكن الـردّ بـالـتالـي: ”إن كـان مـا تـقولـه حـقيقيّاً، كـيف لـك أن 

ه خـاطـئ؟“ إن هـذا الـتناقـض فـي  جتـادلـني؟ إن كـانـت احلـقيقة نسـبية وشـخصية، كـيف لـك أن تـقول عـن مـوقـفي خـاطـئ بـأنّـَ

املـوقـف قـد ال يتسـبب بـأي نـو مـن اإلزعـاج لـلمؤمـن بـالنسـبية، ذلـك أن الـكثير مـنهم ال يـشعرون بـاحلـاجـة ألن يـكونـوا مـتّسقني 

فـي مـواقـفهم. لـذلـك فـإنـه مـن الـواجـب أن يـتم كـشف مـوقـفهم غـير الـعادل واملـتعسّف حـني يـطالـبون اخلـلقي املـؤمـن بـالـكتاب 

املُـقدَّس أن يـكون مـتّسقاً ومـنطقياً، فـي الـوقـت عـينه الـذي ال يُـبدُون هـم فـيه أي رغـبة بـأن يـقومـوا بـاملـثل. ويـجب أيـضا أن 

تـتم اإلشـارة إلـى أن املـؤمـن بـالنسـبية عـاجـز أن يـحيا وفـق رؤيـته الـتي يـعترف بـها لـلعالـم. قـد يُـعلن اعـتقاده بـوجـود أرضٍ 

خـرافـية حـيث تـكون احلـقيقة فـيها شـخصية ورمبـا يـكون الـتناقـض أمـراً مـقبوالً، لـكنه فـي الـوقـت عـينه يـعيش فـي الـكون الـذي 

خـلقه اهلل وال بـد لـه أن يـخضع لـلحقيقة املـطلقة هلل، ذلـك إن أراد أن يـكون قـادراً عـلى أداء وظـائـفه. فـحتى أعـتى املـؤمـنني 

بـالنسـبية سـينظر إلـى اإلجتـاهـيني قـبل أن يـقوم بـقطع الـشارع. كـما أنّـَه يـنتظر مـن سـائـقي املـركـبات أن يـخضعوا لـلقانـون عـينه 

الـذي يـخضع هـو لـه - أي أنـهم يـجب أن يـتوقـفوا عـند إشـارة الـتوقـف عـلى سـبيل املـثال. كـما هـو حـالـنا جـميعاً، إن املـؤمـن 

بالنسبية يعرف في أعماق قلبه اإلله احلقيقيّ الذي يقدمه الكتاب املُقدَّس. 

(۳) التخـمني اجملُـحف: يحـدث هـذا األمـر حـني يـقوم الـشخص بـاسـتخدام التخـمني اجملـحف عـوضـاً عـن املـعرفـة. ذلـك أنـه 

فشـل فـي دراسـة املـوضـوع قـيد الـبحث، وبـالـتالـي فـإنـه يـصرّح بتخـمينات ليسـت مـبنية عـلى أي شـيء عـدا كـونـها أوهـام 

وتـخيّالت. إن التخـمني اجملـحف هـو عـدم الـقيام بـاسـتنتاجـات مـنطقية فـي حـني أن املـعلومـات الـتي هـي قـيد الـدراسـة مـتوفّـرة 

لـلعموم، لـكن هـذا الـشخص لـم يـقم بـأداء واجـباتـه. فـلو أنـه بـذل الـقليل مـن اجلهـد وذهـب إلـى إحـدى املـكتبات الـعامّـة حـيث 

أجرى نصف ساعة من البحث، لكان قد امتلك معرفةً أضل وجتنب تقدمي هذا النوع من اإلدعاءات غير املدروسة. 

مبـا أن مـعظم األشـخاص يجهـلون تـاريـخ الـكتاب املُـقدَّس، تـكثر التخـمينات اجملـحفة الـتي تـتعلق بـه. فـلرمبـا سـمعت ادعـاءاتٍ 

تـقول: ”بحسـب مـا وصـل إلـينا، فـإن الـكتاب املُـقدَّس بـالـغالـب قـد متّـَت كـتابـته مـن قِـبَل أحـد الـرهـبان خـالل الـعصور املـظلمة. 

فـنحن ال نـعرف إن كـانـت الـشخصيات املـذكـورة فـي الـكتاب املـقدّس حـقيقيّة. بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، فـإنـه قـد تـعرض لـلنسخ 

مـرّاتٍ ومـرّات لـذلـك فـإنـه غـالـباً يـحتوي عـلى كـمية كـبيرة جـداً مـن األخـطاء.“ فـي احلـقيقة، إن نـصف سـاعـة مـن الـبحث اجلـاد 

تكفي لدحض هذا النوع من اإلدّعاءات. 

(٤)الــتحيز الــفلسفي غــير الــقابــل لــلنقاش. كــلٌّ مــنا ميــتلك رؤيــة لــلعالــم - أي فــلسفة تــقوم بــتحييز تفســيرنــا لــألدلــة إلــى 

التفســير األفــضل أو األســوأ. إال أنَّ مــعظم األشــخاص غــير مــدركــني المــتالكــهم رؤيــة لــلعالــم وال يــدركــون أن األشــخاص 

اآلخـرون يفسّـرون األدلّـة مـن خـالل اسـتخدام مـعايـير مـختلفة. ولـذلـك فـإنـنا جنـد أن مـعظم األشـخاص ال يـدركـون بـأنـه يـجب 

عـليهم أن يـقومـوا بـاجلـدال لـلدفـاع عـن رؤيـتهم لـلعالـم: أي أنـه يـتوجـب عـليهم إظـهار صـحّة مـعايـيرهـم املسـتخدمـة لتفسـير 

األدلة وبأنها ليست مجرّد افتراضات.  
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ان الـتحيز الـفلسفي غـير الـقابـل لـلنقاش هـو بحسـب الـتعريـف غـير قـابـل لـلنقاش. لـذلـك يـجب أن نـتعلم كـيفية ”قـراءة مـا بـني 

الســطور“ - بــحيث نــفهم اإلفــتراضــات املســبقة غــير املــصرّح بــها واملــسؤولــة عــن اإلســتنتاجــات اخلــاطــة الــتي يــصل إلــيها 

الـتطوريّـون. وعـلى سـبيل املـثال، الـتصريـح الـتالـي يـحتوي عـلى حتـيز فـلسفي غـير قـابـل لـلنقاش: ”ال بـد أن يـكون الـتطور 

ـه الســبيل الــوحــيد لــتقدمي التفســير الــطبيعي لــنشوء احلــياة.“إن الــتحيز هــنا هــو أنَّ املــذهــب الــطبيعي هــو  صــحيحاً، إذ أنّـَ

حـقيقيّ. وبـالـتالـي فـإنـه يـتوجـب عـلينا أن نـكشف هـذا الـتحيز وجنُـبر املـؤمـن بـالـتطور عـلى (أن يـحاول) الـدفـاع عـنه. وميـكننا 

“ كـالـتالـي: ”لـكن يـا سـيدي، أنـا ال أقـبل بـاملـذهـب الـطبيعي. حـقيقة األمـر أنّـَه  أن نسـتخدم اسـتراتـيجية ”ال جتُِـبْ، بـلْ أَجِـبْ

إن كان املذهب الطبيعي حقيقيّ، فإنه لن يكون ممكناً إثبات أيّ شيء ذلك النتفاء وجود أي أساس لقوانني املنطق.“ 

مـثال آخـر: ”ال يـوجـد أي دلـيل تـاريـخي عـلى أن أي مـن األحـداث الـتي يـقدّمـها الـكتاب املـقدَّس هـو حـقيقيّ.“ إن الـشخص 

الـذي يـقدم هـذا اإلدّعـاء ميـتلك حتـييز غـير قـابـل لـلنقاش: فـهو يـفترض بـشكل تـعسّفي أن الـكتاب املُـقدّس ال يُـعتبر أنّـَه دلـيل. 

لة فـيه دلـيالً  ه وثـيقة تـاريـخية (عـلى األقـل)، فـحينئذ سـتمتلك األحـداث املُسجّـَ فـإن مت األخـذ بـالـكتاب املُـقدَّس عـلى أنّـَ

تاريخيّاً - أي الكتاب املقدَّس. 

(ت) التوسع في دراسة عدم اإلتساق: 
بـالـطريـقة عـينها الـتي يـوجـد فـيها أربـعة أنـواع شـائـعة لـلتعسّف، يـوجـد أيـضاً أربـعة أنـواع شـائـعة لـلتناقـض وعـدم اإلتـساق 

وهـي: (۱) املـغالـطات املـنطقية، (۲) نـقض الـضدّ، (۳) السـلوك غـير املـتوافـق و (٤) اإلفـتراضـات املُـقنَّعة. وسـيكون مـن 

املـفيد أن نُـبقى هـذه الـفئات الـفرعـية حـاضـرة فـي أذهـانـنا حـني نـحاور أي مـعترض، ولـكنها ليسـت أسـاسـية. ويـكفي فـقط أن 

نشـير لـغير املـؤمـن بـأنَّـه لـيس مـتّسقاً أو أنَّـه يـناقـض ذاتـه، ولـيس مـن الـضروري أن نـذكـر اسـم الـفئة الـتي يـتبع لـها هـذا الـنوع مـن 

عدم اإلتساق. 

(۱) املـغالـطات املـنطقية: إنَّ مـعظم الـتطوريّـني ال يـفكرون بـطريـقة جـيّدة، واضـحة وعـقالنـية حـني يـتعلق املـوضـوع بـالـرؤيـة 

لـلعالـم. والـرجـاء أال يُـساء فَـهم هـذه الـعبارة؛ فهـي ليسـت بـقصد اإلسـاءة. وأنـا ال أقـول بـأنَّ الـتطوريّ هـو شـخص غـير ذكـيّ أو 

يـفتقد املـعرفـة. بـل الـنقيض مـن ذلـك، لـقد سـبق لـي وعـملت مـع عـدد مـن الـعلماء الـتطوريّـني ممـن ميـتلكون مـعدّل ذكـاء عـالٍ 

جـداً ويـتمتعون بـاملـهارات والـدقـة والـعقالنـية حـني يـختص املـوضـوع بـأبـحاثـهم. لـكن حـني يـتعلق األمـر بـقضايـا الـرؤى لـلعالـم 

أو قضايا الكتاب املُقدَّس، يبدو أن املنطق يقفز من النافذة ويهرب بعيداً. 

إن اخلـلقيّني الـذيـن يـريـدون أن يـقومـوا بـالـدفـاع عـن اإلميـان بـشكل جـيد، سـيستفيدون مـن دراسـة املـنطق وتـعلم كـيفية رصـد 

املــغالــطات املــنطقية. ولهــذا الســبب، لــقد اخــترت أن أخَــصِّصَ فــصلني مــن هــذا الــكتاب لهــذه الــفئة الــفرعــية مــن عــدم 

اإلتـساق. لـكن فـي هـذا املـقام، فـإنـه يـكفي أن نـقول بـأنـه يـتوجـب عـلينا أن نـكون يـقظني لـلمغالـطات املـنطقية. وبـشكل 
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أخــصّ يــجب أن نــنتبه حلــاالت انــتهاك قــانــون عــدم الــتناقــض. فــأي رؤيــة لــلعالــم تــكون مــتناقــضة ذاتــياً ال ميــكن أن تــكون 

صحيحة. 

(۲) نـقض الـضدّ ”اإلخـتزال إلـى اإلسـتحالـة“: فـي هـذا الـنوع مـن عـدم اإلتـساق، سنجـد أن أخـذ أي مـبدأ إلـى اإلسـتنتاج 

املـنطقي لـه سـوف يحـمل نـتائـج عـبثية بـشكل صـارخ. فـإنـنا سنجـد أن الـعديـد مـن الـتطوريّـني سـيقومـون بـاسـتخدام إحـدى 

الـفلسفات إلـى حـدٍّ مـعني، ثـم يـقفزون بـطريـقة غـير مـتسقة إلـى فـلسفة أُخـرى. إنَّ دَحْـضَنَا لـلفلسة التجـريـبية يسـتحدم هـذا 

املـبدأ. تـذكـر أن الـفلسفة التجـريـبية تُـعَلِّم بـأن كـلّ األشـياء تُـعرف مـن خـالل املـعايـنة. لـكن إن قـمنا بـأخـذ هـذا املـبدأ إلـى 

نـتيجته املـنطقية، فسـيكون مـن الـواجـب عـلينا أن نُـطبِّق هـذا املـبدأ عـلى الـفلسفة التجـريـبية عـينها. فـإن كـانـت الـفلسفة 

التجـريـبية صـحيحة، لـن يـكون مـن املـمكن لـنا أن نـعرف بـصحَّتِها، ذلـك أنـها غـير قـابـلة لـلمعايـنة. إن الـفلسفة التجـريـبية 

تقود إلى نتائج عبثية بأنه ليس من املمكن أن نعرف أيَّ شيء. 

(۳) السـلوك غـير املـتَّسق: وهـذا مـا ميـكن وصـفه مبـبدأ ”األعـمال تـتكلم بـشكل أوضـح مـن األقـوال“. إن عـدم اإلتـساق فـي 

السـلوك يظهـر أنَّ الـتطوريّ ال يـؤمـن بـشكلٍ حـقيقيّ فـي أعـماق قـلبه مبـا يـقولـه. عـلى سـبيل املـثال، فـلنتأمـل فـي أحـد األسـاتـذة 

اجلـامـعيّني الـذي يـعلمون أن احلـياة هـي مجـرّد سـلسلة مـن احلـوادث الـعرضـية عـدميـة املـعنى، وبـأن البشـر هـم مجـرَّد حـيوانـات 

مـتطوّرة - أو غُـثاء مسـتنقع مُـعادٌ تـرتـيبه. لـكنه فـي الـوقـت عـينه يـذهـب إلـى املـنزل حـيث يـقبّل زوجـته وأطـفالـه، كـما لـو أنـهم 

لـيسوا مجـرّد غُـثاء مسـتنقع مُـعادٌ تـرتـيبه. أو تـأمـل فـي املـؤمـن بـالتسـيير (أي انـعدام حـريـة اإلخـتيار) الـذي يـقوم بـتعليم بـأن 

اإلنـسان ال ميـتلك أي خـيار فـي مـا يـفعله، فـإن تـصرفـاتـه مُحـدَّدة بـشكل مسـبق مـن قـبل قـوانـني الـكيمياء الـتي تـعمل فـي 

الـدمـاغ. لـكنه فـي الـوقـت عـينه سـينفجر غـاضـباً حـني يـقوم شـخص مـا بسـرقـة سـيارتـه. وسـيُصِرُّ بـأنـه يـجب أن تـتم مـحاكـمة 

السارق. لكن ملاذا يجب أن تتم معاقبة السارق إن لم يكن لديه أي خيار في ما فعل؟ 

فـي كـال احلـالـتني، جنـد أن سـلوك غـير املـؤمـن يـناقـض اميـانـه املـعترف بـه. وهـذا يُظهـر أنـه يـحيا وفـق رؤيـة لـلعالـم تـختلف عـن 

الـرؤيـة الـتي يـعلن عـنها. فجـميع الـرؤى غـير الـتوراتـية لـلعالـم عـاجـزة عـن تفسـير األشـياء الـتي نـأخـذهـا بـشكل مسـلَّمات: 

كـاألخـالق، احلُـبّ، احلـريّـة، الـعدالـة، والـكثير… . إن هـذا الـنوع مـن الـعيوب يـتم كـشفه مـن خـالل سـلوك غـير املـؤمـن. فـهو 

فـير قـادر عـلى الـعيش وفـق رؤيـته لـلعالـم؛ الحـظ أنَّ هـذا األمـر بـعينه لـن يـقوم بـإبـطال رؤيـته لـلعالـم؛ وهـذا قـد مت بـاسـتخدام 

الـدلـيل احلـاسـم. لـكن عـلى اعـتبار أن رؤيـته لـلعالـم مَـعيبة فـهو عـاجـز عـن الـعيش فـي ظـل نـتاجـها، وأنَّ سـلوكـه يظهـر أنَّـه ”فـي 

أعماق قلبه“ ال يؤمن بها بشكل حقيقيّ. 

(٤) الـتوتّـر املُـقنَّع: يـجب أن نـكون حـريـصني مـن اإلفـتراضـات املسـبقة الـتي يـضعها غـير املـؤمـن. فـاإلفـتراضـات الـعلمانـية ال 

تـتوافـق بـعضها مـع بـعض. وهـي ذاتـيه الـنقض، أو جتـعل مـن املـعرفـة أمـراً مسـتحيالً. انـتبه مـن ”سـرقـة“ اإلفـتراضـات املسـبقة 

أيـضاً. فـالـتطوريّ سـيقوم بـافـتراض اإلفـتراضـات املسـيحية حـني تـوافـقه (مـثل فـكرة ”اخلـطأ“ و”الـصواب“)، لـكنه فـي الـوقـت 
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عـينه سـيؤكـد عـلى اإلفـتراضـات املسـبقة الـعلمانـية مـثل املـذهـب الـطبيعي عـلى سـبيل املـثال. لـكن هـذه اإلفـتراضـات املسـبقة ال 

تـتوافـق بـعضها مـع بـعض. وهـي تـشكّل نـوعـاً مـن ”الـتوتـر“ غـير الـقابـل للحـل فـي رؤيـته لـلعالـم. ولـن يـكون الـتطوريّ قـادراً 

على تفسير هذا النوع من التوتّر، وبذلك يتم كشف زيف رؤيته للعالم. 

(ش) التوسع في دراسة الشروط املسبقة لقابلية الفهم. 
لــقد قــمنا بــدراســة ثــالثــة مــن الشــروط املســبقة لــقابــلية الــفهم وهــي: (۱) قــوانــني املــنطق، (۲) انــتظام الــطبيعة، (۳) 

األخـالق. دون وجـود هـذه الشـروط نـحن بـاحلـقيقة عـاجـزون عـن مـعرفـة أي شـيء ذلـك ألنـنا لـن منـتلك أي قـاعـدة لـلعقالنـية أو 

الـبحث الـعلمي أو األخـالق. لـكن يـوجـد أيـضاً الـعديـد مـن األُمـور األُخـرى الـتي نـتبنّاهـا بـشكل مسـلّمات ولـكننا سـنكون 

عـاجـزيـن عـن أداء وظـائـفنا دونـها. إن الـتوسـع فـي الئـحة الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم ميـكن أن يـكون غـير محـدود إلـى 

درجـة مـعيّنة، لـكن سـنقوم بـأخـذ الـبعض فـقط مـن الشـروط: (٤) قـابـلية اإلعـتماد عـلى حـواسّـنا، (٥) قـابـلية اإلعـتماد عـلى 

ذاكرتنا و(٦) الكرامة واحلرية الشخصية. 

(٤) قـابـلية اإلعـتماد عـلى حـواسّـنا: نـحن نـتبنّى بـشكل مُسـلَّم أنَّ مـا نـعايـنه، نـسمعه، نـشمّه، نـتذوفـه ونـلمسه هـو مـوجـود 

بـاحلـقيقة ويسـتجيب ملـا نـختبره عـن طـريـق حـواسّـنا. فـنحن نـفترض بـأنَّ إدراكـنا لـلعالـم هـو دقـيق مـن حـيث املـبدأ. ولـكن 

كـيف ميـكننا أن نـعرف ذلـك؟ إن كـان هـذا مجـرّد افـتراض، فـإن احلـقيقة سـتكون أنـنا ال نـعرف كـل األشـياء الـتي نـعتقد أنـنا 

نـعرفـها. لـذلـك يـجب عـلينا أن نـقدّم تـبريـراً لـقابـلية اإلعـتماد عـلى مسـتقبالتـنا احلسـيّة حـتى نـكون قـادريـن عـلى مـعرفـة أيّ 

شـيء. ومبـعزل عـن الـرؤيـة الـتي يـقدّمـها الـكتاب املُـقدَّس لـلعالـم، فـإنـه سـيكون مـن الـصعب أن يـتم إثـبات هـذا اإلعـتقاد. 

فـنحن قـادرون عـلى إجـراء اخـتبار أو جتـربـة لـنقوم ”بـفحص“ حـواسّـنا. لـكن عـلى اعـتبار أن مخـرجـات ونـتائـج أي جتـربـة ممـاثـلة 

حتـتاج أن تُسـتَقبل بـاسـتخدام احلـواس، فـإنَّـه سـيكون مـن املسـتحيل مـعرفـة أنـه قـد مت إجـراء مـالحـظة دقـيقة لـلنتائـج. وحـده 

اخللقي املؤمن بالكتاب املُقدَّس ميتلك تبريراً في ضوء رؤيته للعالم. 

سـفر الـتكويـن وفـي االصـحاح األول يشـير إلـى أن اهلل قـام بـشكل اسـتثنائـي بخـلق اجلـنس البشـري وأنـه قـد أعـطاهـم املـسؤولـية 

لـرعـايـة مخـلوقـاتـه. ومبـا أنَّ أعـضاءنـا احلسّـية قـد خُـلِقَت مـن قِـبَل اهلل الـكلي املـعرفـة والـكلي الـقدرة (األمـثال ۲۰: ۱۲) ميـكننا 

أن نـتوقـع أنـها سـتؤدي وظـائـفها بـشكل جـيّد. وإال فـإنـنا لـن نـكون قـادريـن عـلى اإلهـتمام والـرعـايـة مبخـلوقـات اهلل دون أن 

تـكون مسـتقبالتـنا احلسـيّة مـوثـوقـة بـشكل أسـاسـي. كـما أنـنا نـعرف أن الـكتاب املُـقدَّس يـخبرنـا بـأنَّ الـعالـم هـو حتـت الـلعنه 

كـنتيجة لـعصيان اإلنـسان ومتـردّه ضـد اهلل (تـكويـن ۳: ۱۷-۱۹؛ رومـية ۸: ۲۰-۲۲). وبـذلـك فـإن الـعالـم لـيس بـحالـة 

مـثالـية كـما كـان فـي مـرّة سـابـقة. وبـالـتالـي، لـن نـتوقـع أن تـعمل املسـتقبالت احلسـية لـدى اجلـميع بـشكل ممـتاز كـلّ الـوقـت 
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(الـعيوب اخلـلقية، احلـوادث، ومـاشـابـه ذلـك). ومبـا أن اهلل لـم يُـلغي أمـره بـالـعنايـة بـاألرض واإلهـتمام بـاخملـلوقـات، فـإن ذلـك 

2يُنتج أنَّ حواسّنا ال تزال على درجة كافية من املوثوقية حتى نكون قادرين على إمتام ذلك األمر. 

فـي ظـل الـرؤيـة الـتطوريـة لـلعالـم، ال يـوجـد أي مـبرر لـقابـلية اإلعـتماد عـلى احلـواس. وإنـه مـن الـطبيعي أن الـتطوريّـني يـؤمـنون 

بـقدرتـهم عـلى الـوثـوق بـحواسّـهم، لـكن هـذا اإلميـان ال مـعنىً لـه فـي حـال كـانـت أعـضاءنـا احلسـيّة هـي نـتيجة لـطفرات وراثـية 

عـرضـية قـد مُـرِّرَت نـتيجة لـقيمتها فـي الـبقاء فـي املـاضـي. قـد يـجادل الـتطوريّـون بـأنَّ الـتطور قـادر عـلى تـقدمي تفسـير ملـوثـوقـية 

حـواسـنا وذلـك ألن اإلنـتقاء الـطبيعي سـيحافـظ عـلى األشـياء الـتي متـتلك قـيمة فـي الـبقاء عـلى قـيد احلـياة. وعـلى اعـتبار أن 

هذا الرد شائع جداً، لذلك سنقوم مبناقشته بتوسّع. 

أوالً، إن امـتالك حـواسّ ذات اعـتماديـة (تـقود إلـى إدراك وفـهم دقـيق لـلعالـم) ال تـتساوى مـع الـقيمة فـي الـبقاء عـلى قـيد 

“ أو ميـكن الـقول أنـها بـشكل عـام ال  احلـياة. مـعظم األعـضاء فـي الـعالـم (الـنباتـات، الـبكتيريـا، الـخ.) ال متـتلك أيَّ ”حـواسّ

متـتلك إدراك، ولـيس فـقط أنـها ال متـتلك حـواس مـوثـوقـة. ولـقد اسـتمروا بـالـبقاء عـلى قـيد احلـياة بـشكل جـيد دون تـلك 

املسـتقبالت احلسـيّة. أمـا عـلى صـعيد الـتعداد فـإن الـبكتيريـا تـقوم بـعمل جـيد وأفـضل مـن البشـر، وذلـك بـالـرغـم مـن عـدم 

امتالكها ألعضاء حسيّة متطورة أو عقل لتفسير األحاسيس. 

ثـانـياً، مبـعزل عـن الـوحـي املُـقدَّس، ال يـوجـد أي سـبب لـإلعـتقاد بـأنـه مـن املـمكن اإلعـتماد عـلى حـواسّـنا، حـتى وإن امـتلكت 

قـيمة فـي الـبقاء عـلى قـيد احلـياة. ولـرمبـا مـا نـعرفـه عـن الـعالـم هـو مجـرّد وهـم (أي مـا يشـبه فـيلم مـاتـريـكس) -وهـو مجـرد نـتائـج 

تـفاعـالت كـيميائـية مـعقدة صـادف أنـها متـتلك قـيمة لـلبقاء عـلى قـيد احلـياة فـي الـعالـم احلـقيقي. كـمثال عـلى ذلـك تـأمـل فـي 

الــتالــي: إنَّ الــنباتــات خــضراء الــلون وذلــك لــيس أن الــلون األخــضر بحــد ذاتــه قــد ســاهــم فــي الــبقاء واإلســتمرار، بــل ألن 

الــكلوروفــيل يــساعــدهــا عــلى الــبقاء، والــكلوروفــيل صــادف أن يــكون أخــضراً. إن الــنباتــات هــي خــضراء الــلون ”كــنتيجة 

جـانـبية“ لشـيء لـه قـيمة حـيويـة فـي الـبقاء عـلى قـيد احلـياة. فهـل مـن املـمكن أن تـكون حـواسـنا مـشابـهة لـذلـك؟ رمبـا كـان 

فـهمنا لـلعالـم مجـرد ”نـتيجة جـانـبية“ لـتفاعـالت كـيميائـية سـاعـدتـنا عـلى اإلسـتمرار والـبقاء عـلى قـيد احلـياة. فـي ظـل الـعالـم 

الـتطوري ال يـوجـد أي سـبب لـإلافـتراض بـأن الـصورة الـعقلية الـتي منـتلكها عـن الـعالـم هـي انـعكاس ألي شـيء فـي الـعالـم 

احلـقيقيّ. ومبـعزل عـن اخلـلق الـتوراتـي، ال يـوجـد أي سـبب لـإلعـتقاد بـأن حـواسّـنا وتـصوراتـنا عـن الـعالـم هـي ذات أي نـوع مـن 

أنواع اإلعتمادية. 

ويجـدر بـاملـالحـظة بـأن قـابـلية اإلعـتماد عـلى حـواسـنا هـو افـتراض مسـبق. حـيث أنـه يـجب افـتراضـه قـبل الـبدء بـالـتحقيق بـأيّ 

شـيء آخـر. حـتى قـبل أن نـقوم بـقراءة الـكتاب املُـقدَّس (الـذي يـحتوي عـلى الـتبريـر لهـذا اإلفـتراض احلـيوي)، فـإنـه يـجب 

2 خصوصاً، أن األمر قد أُعطي للبشرية جمعاء، فإننا سنتوقع أن البشرية جمعاء ستمتلك حواسّ تكون على درجة مقبولة من املوثوقية. واحلقيقة الواضحة هي أنَّ وجود عدد من 

األشخاص في عاملنا الساقط من العُميٌ أو الصُمٌّ  لن مينع البشرية بأكملها من رصد مخلوقات اهلل والعناية بها.
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3عـلينا أن نـفترض أن حـواسـنا مـوثـوقـة. إن قـابـلية اإلعـتماد عـلى احلـواس فـي ظـل الـرؤيـة الـتطوريـة لـلعالـم سـتبقى دائـماً افـتراض 

”أعـمى“ دون أي مـبرر لـها؟ وكـنتيجة لـذلـك، فـإن كـان الـتطور صـحيحاً، فـإن قـابـلية اإلعـتماد عـلى حـواسـنا يـجب أن تُـرفـض 

كـونـها افـتراض تـعسّفي (لـكننا جنـد أن الـتطوريّـني يـرفـضون الـقيام بهـذا األمـر - وهـذا نـوع مـن السـلوك غـير املـتسق). لـكن 

هـذا اإلفـتراض ميُـكن أن يـتم تـبريـره فـي ضـوء الـرؤيـة اخلـلقية لـلعالـم. فـالـرؤيـة الـكتابـية املسـيحية لـلعالـم تـعطينا سـبباً جـيداً 

حـتى نـثق بـأنّـَه ميـكننا اإلعـتماد عـلى حـواسّـنا. ولـنصوغـها بـعبارة أُخـرى، إن اإلميـان بـصحة الـكتاب املُـقدَّس واإلميـان بـقابـلية 

اإلعـتماد عـلى احلـواس يسـيران مـعاً ويـتوافـقان. ولـكننا جنـد أن الـتطوريّـني غـير مـتّسقني مـع إميـانـهم بـأنـه مـن املـمكن اإلعـتماد 

على احلواس. 

(٥) قـابـلية اإلعـتماد عـلى ذاكـرتـنا: نـحن وبـشكل بـديهـي نـعتقد بـأنـنا قـادرون عـلى تـذكُّـر مـا حـدث بـالـفعل. لـكن (كـما 

حــدث مــع قــابــلية اإلعــتماد عــلى حــواســنا) فــإن قــابــلية اإلعــتماد عــلى ذاكــرتــنا هــي أمــر صــعبُ اإلثــبات مبــعزل عــن الــرؤيــة 

املسـيحية لـلعالـم. فـأنـا قـادر عـلى الـقيام بـاخـتبار لـلذاكـرة، لـكن فـي سـبيل أن أعـرف نـتيجتي فـي ذلـك اإلخـتبار، يـجب عـلى 

أن وبـشكل مسـبق أن أفـترض أنـه مـن املـمكن أن أعـتمدَ عـلى ذاكـرتـي. إن اخلـلقيّ الـتوراتـي ميـتلك مُـبرِّراً لهـذا اإلدّعـاء. إذ أنَّ 

4اهلل قـد خـلق ذهـننا بـحيث نـكون قـادريـن عـلى تـذكـر املـاضـي(لـيس بـشكل تـامّ وهـذه نـتيجة للخـطيئة والـلعنة). لـكن فـي 

الـكون الـتطوّري، ملـاذا يـجب عـلينا أن نـثق بـأن دمـاغـنا قـادر عـلى تـذكـر املـاضـي؟ فـوفـقاً لـلتطوريّـني إن الـدمـاغ مجـرّد نـتائـج 

عـرضـية لـلطفرات الـعشوائـية الـتي صـادف بـطريـقة مـا أنـها سـتزيـد مـن مـن قـدرتـنا عـلى الـتكاثـر والـبقاء. فـفي الـكون الـتطوريّ 

ال يوجد أي سبب يؤسس لإلعتقاد بأنه يجب أن نكون قادرين على تذكّر املاضي بشكل موثوق. 

(٦) الـكرامـة واحلـريـة الـشخصية: نـحن جـميعاً نـفترض بـأن جـميع البشـر يسـتحقون نـوعـاً مـن اإلحـترام، وبـأن لـديـهم درجـة 

مـعينة مـن احلـريّـة الـشخصية فـي اخـتيار مـا سـيقومـون بـه. ولهـذا السـبب نـحن نـحضر جـنازة األصـدقـاء واألقـارب. ونـحن 

نـتوقـع مـن اجلـميع أن يـلتزمـوا بـنوع مـن السـلوك. كـما ونـشعر بـأن األشـخاص يـجب أن يـعاقـبوا فـي حـال اتخـذوا قـرارات 

تــنتهك حــقوق اآلخــريــن. لــكن جــميع هــذه األشــياء تــفترض وبــشكل مســبق وجــود الــرؤيــة الــتوراتــية لــلعالــم. فــوفــق ســفر 

الـتكويـن، جنـد أن اهلل قـد خـلق اإلنـسان عـلى صـورتـه (تـكويـن ۲: ۲٦-۲۷). ومبـا أنـهم حـامـلني لـصورة اهلل، فـإن البشـر 

يسـتحقون درجـةً مـن اإلحـترام والـكرامـة. كـما أن اهلل قـد أعـطى حـريـة اإلخـتيار إلـى آدم (تـكويـن ۲: ۱٦-۱۷) وحـمّله 

مسؤولية اختياراته وتصرفاته (تكوين ۳: ۱۹-۱۷). 

ونــحن نــأخــذ هــذه املــبادئ الــكتابــية الــتوراتــية عــلى أنــها بــديهــيّات ومســلّمات. لــكنها ال حتــمل أيّ مــعنى فــي ظــل الــكون 

الـتطوري. فـإن كـان اجلـنس البشـري مجـرّد نـتائـج عـرضـية حلـوادث كـيميائـية حـدثـت عـبر فـترات مـن الـزمـن، ملـاذا سـيستحقّون 

3 البعض قد يجادل بأن هذا هو نوع من املنطق الدائري. وسوف نتعامل مع املوضوع في الفصل التاسع.

4 إنه أمرٌ مشكوك بصحته أن دماغنا قد مت تصميمه لتذكّر جميع التفاصيل الدقيقة وحتى قبل السقوط باخلطيئة؛ فإن خطّة اهلل هي أن نكون مخلوقات محدودة ولها قيود. إن هذا 

النوع من النقاشات يتعدى املوضوع الذي يتناوله هذا الكتاب. لكنه من اآلمن القول بأنّ األمراض مثل داء الزهامير أو متالزمة الذاكرة املزيفة لم توجد قبل سقوط اإلنسان.
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أي نـوع مـن اإلحـترام؟ هـل سـنقيم جـنازةً لـباونـد مـن خـمية اخلـبز الـتي فَسَـدَت نـتيجة لـتفاعـلها مـع اخلـلّ؟ إن األمـر األكـيد هـو 

أن البشـر لـيسوا مجـرّد تـفاعـالت كـيميائـية مـعقدة. فـلو أن البشـر كـانـوا مجـرّد كـيمياء، فـلن يـكون لـهم حـينذاك أي خـيار فـي 

مـا يـفعلونـه - كـما هـو حـال اخلـل الـذي لـم يـكن لـه أي خـيار فـي الـتفاعـل مـع خـميرة اخلـبز. وبـالـتالـي ، ملـاذا يـجب مـعاقـبة 

األشـخاص الـذيـن يـقومـون بـأعـمال شـريـرة إن لـم يـكن لـديـهم اخلـيار بـذلـك؟ فـإنـه ال يـوجـد مـكان لـلكرامـة واحلـريـة اإلنـسانـية 

في حال كان التطور صحيحاً. 

(۷، ۸، ۹،…) يـوجـد الـكثير مـن األشـياء الـتي نـأخـذهـا بـشكل بـديهـيا ومسـلّمات والـتي ال مـعنى لـها إال فـي ضـوء الـرؤيـة 

اخللقية التوراتية للعالم. 

ملـاذا يـوجـد قـوانـني لـلريـاضـيّات؟ ملـاذا يـجب أن يـكون الـفن واملـوسـيقا جـميلني؟ أي الـرؤى الـعاملـية تـقدم مـعنى لـلفرح، أو 

األلـم؟ بـبساطـة قـم بـاخـتيار مـوضـوع ومـن ثـمّ اسـأل الـسؤال الـتالـي ”أي الـرؤى الـعاملـية قـادرة أن تـقدم مـعنى لـه؟“ إن كـان 

الـتطوري مـن دعـاة حـمايـة حـقوق احلـيوان، اسـألـه ”أي رؤيـة لـلعالـم تـقدم مـعنى حلـقيقة أنـه يـوجـد عـلينا الـتزام أخـالقـي بـأن 

نـعتني بـاخملـلوقـات الـتي عـلى األرض؟“ إن كـان الـتطوري عـالـم ريـاضـيّات اسـألـه ”أيّ مـن الـرؤى لـلعالـم حتـمل مـعنى لـقوانـني 

الرياضيات؟“  

فـي نـهايـة املـطاف، وحـدهـا الـرؤيـة اخلـلقية الـتوراتـية حتـمل مـعنى جلـميع األشـياء الـتي نـأخـذهـا عـلى أسـاس أنـها مسـلّمات 

وبديهيّات. 

خالصة 
لـقد قـمنا بـتغطية الـكثير مـن املـواضـيع حـتى اآلن. وال زال يـوجـد الـقليل مـن املـواضـيع والـنصائـح الـتي نـريـد أن نسـتكشفها، 

نـحن لـديـنا اآلن بـشكل مـبدأي كـل مـا نـحتاج إلـيه لـدحـض أي جـدل تـطوري قـد يـواجـهنا. وبـاسـتخدام الـدلـيل احلـاسـم، 

“، ومـناهـج الـدفـاع عـن اإلميـان الـتي قـدمـناهـا أعـاله، فـنحن اآلن جـاهـزون لـتقدمي دفـاع مـتني  اسـتراتـيجية ”ال جتُِـبْ، بَـلْ أَجِـبْ

عـن اخلـلق الـتوراتـي. وبـشكل عـام سـنبقي حـاضـراً فـي ذهـننا قـائـمة املـراجـعة (ت.ت.ش) حـني نـنتقد اجلـدل الـذي يـقدمـه 

املعترض. 

فـي املـلحق ب، سـوف نـقوم بـتطبيق مـا تـعلمناه عـلى رسـائـل حـقيقية كـتبها أشـخاص رافـضني للخـلق الـتوراتـي. وهـذا مـا 

سـيعطينا فـرصـةً لـلتدرب عـلى مـا قـمنا بـتعلّمه حـتى اآلن. بـالنسـبة لـلقرّاء الـقلقني حـول امـكانـية اسـتخدام الـدلـيل احلـاسـم، 

رمبـا يـكون مـن األفـضل أن يـقرأوا املـلحق ب قـبل مـتابـعة الـقراءة واإلنـتقال إلـى الـفصل الـتالـي. عـدا ذلـك، فـإنـنا سـنتابـع بـتقدمي 

مـعلومـات إضـافـية مـفيدة سـتساعـدنـا عـلى حتسـني أسـالـيبنا الـدفـاعـيّة فـي الـفصول الـتالـية. وتشـتمل هـذه املـواضـيع عـلى 

اسـتخدام األدلـة الـعلية، كـشف املـغالـطات املـنطقية، أمـثلة مـن الـكتاب املـقدَّس عـن الـدفـاعـيات، إضـافـةً إلـى مـواضـيع يـتم 

 التطرق لها عادةً عند التعامل مع الدفاعيات.
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(ت) التعسّف: 

الرأي اجملرّد (۱)

النسبية (۲)

التخمني اجملحف (۳)

التحيز الفلسفي غير القابل للنقاش (٤)

(ت) عدم اإلتساق: 

املغالطات املنطقية (۱)

نقض الضدّ (۲)

السلوك غير املتوافق (۳)

اإلفتراضات املُقنّعة (٤)

(ش) الشروط املسبقة: 

قوانني املنطق (العقالنية) (۱)

انتظام الطبيعة (البحث العلمي والتكنلوجيا) (۲)

األخالق املطلقة (اآلداب) (۳)

قابلية اإلعتماد على احلواس (٤)
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الفصل السادس 
مكان األدلّة 

في الفصل األول قمنا بتقدمي سؤال بريء ”ما هو مكان األدلة العلمية في اجلدل حول األصول؟“ ومن خالل تفكير 

منطقي دقيق، قمنا بالوصول إلى اإلستنتاج املفاجئ والذي ال مفرّ منه أال وهو أن األدلة العلمية غير قادرة على حل اجلدل 

الدائر حول األصول. إن األدلة العلمية ستكون مفيدة جداً عندما يتفق األطراف املشاركني في اجلدل على الكيفية التي 

سيتم من خاللها تفسير األدلة. وسيكون من املالئم متاماً أن يتجادل مؤمنان باخللق حول أحد األدلة فيما إذا كان يدعم 

منوذجاً علمياً معيناً. وذلك حني يكون الطرفان متفقان على ”قواعد التفسير،“ ثم بعد ذلك يجب أن يقوم اإلثنان 

  1بالوصول إلى ذات اإلستنتاج عندما يدرسون الدليل نفسه.

إن مشكلة اجلدل الدائر حول األصول هو أن كلّ من اخللقيّني والتطوريّني ميتلكون آراء مختلفة حول قواعد التفسير. 

وبالتالي فإنهم يقومون بالوصول إلى استنتاجات مختلفة في ضوء رؤيتهم اخلاصة للعالم. ويُسمَح للطرَفَني بشكل عام أن 

يقوما باإلستناد إلى أجهزةِ اإلنقاذ في مواجهة األدلة التي قد تبدو على أنها تعارضهم. وبالتالي، فإنه يجب أن يتم 

استخدام أسلوب آخر في املقاربة للعمل على حلّ جدل األصول. 

لقد رأينا أنه من املمكن أن يتم حلّ اجلدل من خالل استخدام الدليل احلاسم: وذلك من خالل إظهار أن الرؤية اخللقية 

التوراتية للعالم تؤمن الشروط املسبقة لقابلية الفهم بطريقة متسقة وغير تعسّفية. ولكننا لم نستعمل أيٌّ من األدلة 

العلمية في ذلك املنهج. وهذا قد يترك بعض القرّاء حائرين فيما إذا كان لألدلة أي دور في الدفاعيات. نعم، يوجد دور 

لها. فاألدلة العلمية والتاريخية مفيدة جداً في الدفاعيات في حال مت استحدامها بشكل سليم. وفي هذا الفصل سوف 

نقوم باستكشاف طريقة عقالنية الستخدام األدلة. 

أوالً-إثبات اخللق التوراتي 
إن واحـداً مـن بـني االسـتخدامـات املـناسـبة لـألدلـة الـعلمية والـتاريـخية هـو فـي إثـبات اخلـلق الـتوراتـي. وإن كـلمة ”إثـبات“ ميـكن 

أن يـتم اسـتخدامـها بـأكـثر مـن طـريـقة،  لـذلـك اسـمحوا لـي بـالـتوضـيح. حـني نـقول بـأن األدلـة تـثبت أو تـؤكـد اخلـلق نـعني بـأن 

األدلـة تـتسق مـع اخلـلق - أي أنـها تـتزامـن وتُظهـر تـوافـقاً. ولـقد مت تـعليم الـعديـد مـن املسـيحيّني بـأن األدلـة الـعلمية هـي نـقطة 

فـي صـالـح الـتطور وبـطريـقة خـاطـئة جـداً اسـتنتجوا بـأنـهم يـجب أن ميـتلكوا إميـانـاً ”أعـمى“. والـعديـد مـن الـتطوريّـني يخـلطون 

بـني ”الـعلم“ و ”الـتطور“، آمـلني بـأنـهم سـيكونـون قـادريـن عـلى إقـناع الـناس بـأنـه يـجب عـليهم أن يـقبلوا الـتطور فـي حـال 

1 بني اخللقيّني أيضاً يوجد بعض اإلختالفات في وجهات النظر حول قواعد التفسير. لذلك فإننا جند أن بعض اخللقيني يصلون إلى استنتاجات مختلفة من الدليل عينه. وهذا األمر 

صحيح أيضاً بالنسبة للتطوريّني.
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أرادوا أن يـقبلوا الـعلم. إن هـذا الـنوع مـن الـتعليم اخلـاطـئ ويـجب أن يـتم حتـدّيـه، واألدلـة الـعلمية هـي أدوات عـملية جـداً 

إلمتام هذا األمر. 

إن الـبحث الـعلمي يـتوافـق بـشكل تـامّ مـع اخلـلق الـتوراتـي. والـعديـد مـن األدلـة ميـكن أن يـتم إيـرادهـا. فـعلم الـوراثـة يـؤكـد أن 

الـكائـنات احلـية تـعطي ”بحسـب أنـواعـها“ - وهـو مـا سـنتوقـعه متـامـاً مـن سـفر الـتكويـن. الـسجالت األحـفوريـة تشـير إلـى كـارثـة 

عـاملـية: فـاحلـيوانـات والـنباتـات قـد قُـتِلَت ودُفِـنَت بسـرعـة كـبيرة مبـياه الـطوفـان. وهـذا متـامـاً مـا سـيتوقـعه اخلـلقي مـن الـطوفـان 

املـوصـوف فـي الـتكويـن. الـكربـون ۱٤ املـوجـود فـي املـاس واملـواد األُخـرى هـو أيـضاً مـا سـيتوقـعه املـؤمـن بـاخلـلق الـتوراتـي، ذلـك 

أن عـمر األرض هـو عـدة آالف مـن الـسنوات. هـذه احلـقائـق الـعلمية تتحـدى اإلدعـاء الـعبثي بـأن ”كـلّ األدلـة الـعلمية تـؤيـد 

التطور“. 

إضـافـة إلـى ذلـك، إن هـذه األدلـة هـي مـؤيّـدة لـإلميـان. فـاملسـيحيّني بـحاجـة لـفهم أن رؤيـتهم لـلعالـم ليسـت مجـرّد فـرضـية. 

فـالـكون احلـقيقي هـو الـكون املـوصـوف فـي الـكتاب املُـقدَّس. و عـلى اعـتبار أن الـكتاب املـقدَّس صـحيح، فـإنَّـه ميـكن أن يـتم 

اسـتخدامـه لللتفسـير والـقيام بـالـعديـد مـن الـتوقّـعات الـناجـحة حـول مـا ميـكن أن جنـده فـي الـكون. عـلم الـوراثـة، اجلـيولـوجـيا، 

الـفلك، املسـتحاثـات، اآلثـار، والـكثير مـن فـروع الـعلم األُخـرى كـلها تُظهـر حـقاق هـي متـامـاً مـا سـنتوقّـعه مـن خـالل األحـذ 

2بصحّة الكتاب املُقدّس. وإنه ألمر مشجّع للمسيحيّني أن يتعلّموا عن هذه احلقائق. 

ثانياً - تقدمة حول الرؤى للعالم 
فـي أي مـناظـرة تـتناول مـوضـوع األصـول، سـيكون مـن املـهم فـهم طـبيعة الـرؤى لـلعالـم وكـيف تـتحكم الـرؤى لـلعالـم بتفسـيرنـا 

لـألدلـة. ودون هـذا الـفهم سـتكون املـناظـرة مجـرد ”شـخصان يـتكلمان بـالـتناوب“ ولـن يـتم الـتطرق إلـى املـوضـوع الـرئيسـي. 

 Master والناشر Green ForestK) 2 للمزيد من املعلومات واألمقلة التفصيلية في هذه احلقول العلمية، انظر ”كتاب اإلجابات اجلديدة“ ب’صداريه األول والثاني من

.(Books
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ومــعظم األشــخاص ال يــدركــون أنــهم ميــتلكون رؤيــة لــلعالــم، وبــالــتالــي فــإنــهم لــم يــتأمــلوا مــلياً فــيها. ويــقعون حتــت تــأثــير 

اإلنـطباع بـأن ”األدلـة تـتكلم مـن تـلقاء نـفسها“. وهـذا الـنوع مـن األخـطاء يـجب أن يـتم كـشفه ودحـضه فـي املـناظـرة وذلـك 

في سبيل الوصول إلى حلول. واألدلة قادرة على إمتام هذه اخلطوة. 

سـوف نتخـذ حـقيقة عـلمية مـعيّنة ومـن ثـمَّ نـقوم بـإظـهار كـيف يـقوم كـلّ مـن اخلـلقيّني والـتطوريّـني بتفسـيرهـا والـوصـول إلـى 

نـتائـج مـختلفة مـنها وذلـك نـتيجةً المـتالكـهما رؤيـتني مـختلفتني لـلعالـم. عـلى سـبيل املـثال، فـنتأمـل فـي أن بـعض أنـواع الـقردة 

والبشـر ميـتلكان سـلسلة حـمض نـووي مـتشابـهة. فـإن الـتطوري سـوف يخـلص إلـى أن الـقردة والبشـر لـديـهم أصـل مشـترك. 

لـكن اخلـلقي سـوف يسـتنتج بـأن ذلـك نـتيجة تـصميمهما مـن قِـبَل خـالـق واحـد وامـتالكـهما تـشابـهاً عـضويـاً، ممـا سـيتطلب 

وجود تشابها في األوامر اجلينيّة. وكال املوقفني ميكن أن يعتبر بأنه تفسير للحقيقة عينها، لكن التفسيرين مختلفني. 

ومـثال آخـر سـيكون املسـتحاثـات. فـالـتطوريّ يـؤمـن بـأن املسـتحاثـات قـد متـوضـعت عـبر مـاليـني الـسنوات وكـنتيجة حلـدوث 

عـدد مـن الـطوفـانـات احملـليّة أو الـكوارث محـدودة املـدى الـتي كـانـت مـسؤولـة عـن قـتل ودفـن هـذه الـكائـنات. لـكن اخلـلقيّ 

يـؤمـن بـأن مـعظم املسـتحاثـات قـد مت أيـداعـها فـي تـلك الـطبقات كـنتيجة لـلطوفـان الـذي وصـفه سـفر الـتكويـن، حـيث غـطت 

املـياه كـل الـكوكـب، األمـر الـذي تسـبب بـقتل ودفـن مـاليـني مـن الـكائـنات احلـية. وإن كـل مـن املـوقـفني قـادر عـلى أن يـكون 

تفسيراً لتلك احلقيقة إمنا بطريقة مختلفة. 

إن هـدفـنا فـي هـذه الـنقطة لـيس اجلـدل بـأن اخلـلقيني ميـتلكون تفسـيراً أفـضل لـألدلـة (هـذه اخلـطوة سـتأتـي فـي وقـت الحـق). 

إمنـا هـدفـنا املـبدأيّ هـو إظـهار أنَّ كـل مـن الـتطوريّـني واخلـلقيّني يـقومـان بتفسـير األدلـة بـطريـقة مـختلفة عـن بـعضهما الـبعض - 

وبـالـتالـي فـإنـهما يـجب أن يـصال إلـى اسـتنتاجـات مـختلفة كـنتيجة المـتالكـهما رؤيـتني مـختلفتني لـلعالـم. إن الهـدف هـو 

تـعليم اخلـصم عـن طـبيعة الـرؤى لـلعالـم، وكـيفية تـأثـيرهـا عـلى تفسـير احلـقائـق، لـتعريـفه عـن رؤيـتنا لـلعالـم، ولـتمكينه مـن 

إدراك أنه هو اآلخر ميتلك رؤيةً للعالم. 

ثالثاً- إظهار عدم اإلتساق والتعسّف 
حــني نــقوم بــنقد داخــلي لــلرؤيــة الــتي يــعتمدهــا غــير املــؤمــن لــلعالــم، يــجب أن نــبحث بــشكل دائــم عــن (ت.ت.ش): 

الـتعسف، عـدم اإلتـساق، والشـروط املسـبقة لـقابـلية الـوضـوح؟ فـاألدلـة الـعلمية والـتاريـخية تسـتطيع أن تـساعـدنـا عـلى إمتـام 

هـذا األمـر، ولـنتأمـل فـي أول اثـنني مـن الـالئـحة: أي الـتعسف وعـدم اإلتـساق. إذ أنَّ الـطريـقة الـتي يـتعامـل بـها الـتطور مـع 

األدلة العلمية والتاريخية تكون بالعادة غير متسقة ومتعسّفة. وهذا النوع من ”اخلطايا الفكرية“ يجب أن يتم كشفه. 

غـالـباً مـا يـتمّ اإلدعـاء بـأن الـكتاب املُـقدَّس بسـبب كـونـه قـد تـعرّض لـلنسح مـرّاتٍ ومـرّات عـديـدة، فـإن مـا هـو مـتوفـر بـني يـديـنا 

3ال ميـكن اإلعـتماد عـليه مـن الـناحـية الـتاريـخية. لـكن األبـحاث الـتاريـخية تـؤكـد مـوثـوقـية الـكتاب املـقدَّس. فـعدد اخملـطوطـات 

3 إن هذا اإلدعاء هو نوع من ”التخمني اجملحف“ والذي هو نوع من التعسف.
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4الـقدميـة لـلكتاب املُـقدَّس كـبير، والـفوارق الـزمـنية بـني زمـن كـتابـة األحـداث وأقـدم الـنسح املـتوفـرة صـغير نسـبياً، األمـر الـذي 

يـقلل مـن احـتمالـية اخلـطأ فـي الـنسخ. وبـاإلعـتماد عـلى هـذه املـواد املـتوفـرة فـإن الـكتاب املُـقدَّس يـعتبر مـن األكـثير اعـتماديّـة 

من خالل اخملطوطات التاريخية املتوفرة من العالم القدمي. 

فـي املـقارنـة مـع أعـمال أفـالطـون، فـإن الـنسخ املـتوفـرة مـن أعـمال أفـالطـون أقـل كـثيراً مـن نـاحـية الـعدد والـفترة الـفاصـلة بـني 

5الـنُسَخْ واألصـل أكـبر بـكثير، ولـكننا جنـد أن اجلـميع تـقريـباً يـقبلون كـتابـات أفـالطـون عـلى أنـها أصـيلة. إن كـان األشـخاص 

يـريـدون أن يـنكروا أنَّ الـكتاب املـقدَّس قـد مت نـقله إلـينا بـدقـة عـالـية، فـإن ذلـك سـيكون خَـيَارَهُـم الـشخصي، لـكن فـي تـلك 

احلـالـة كـيف لـهم أن يـقبلوا مخـطوطـات أقـل اعـتماديّـةً مـنه مـثل كـتابـات أفـالطـون؟ إنـه نـوع مـن عـدم اإلتـساق حـني يـقوم 

شـخص مـا بـإنـكار اإلعـتماديـة الـتاريـخية لـلكتاب املُـقدَّس، فـي الـوقـت عـينه الـذي يـقبل الـوثـوق بـكتابـات قـل اعـتماديّـةً، مـثل 

كتابات أفالطون، أو أي مستند قدمي آخر؟ 

تـأمـل فـي بـرنـامـج الـبحث عـن حـياة ذكـية خـارج كـوكـب األرض املـعروف بـ SETI. إن األشـخاص الـعامـلني فـي هـذا الـبرنـامـج 

الـبحثيّ يـأمـلون بـالـتقاط إشـارات راديـو تـعود حلـضارات فـضائـيّة. لـكن عـدد كـبير مـن األشـياء املـوجـودة فـي الـفضاء تـصدر 

مـوجـات الـراديـو- مـثل الـنجوم، وأشـباه الـنجوم (الـكويـزار)، الـنجوم الـنابـضة (الـبولـسار)، …الـخ؟ فـكيف ميـكن الـتمييز بـني 

اإلشــارات الــصادرة عــن كــائــنات ذكــية وبــني ”الــطبيعية“ مــنها؟ أحــد املــعايــير الــتي ســتقوم بــأداء هــذه الــوظــيفة هــو وجــود 

مـعلومـات فـي تـلك اإلشـارات. فـإنـه مـن املـؤكـد أنـنا إن اسـتقبلنا اشـارات راديـو حتـتوي عـلى تـعليمان تـساعـدنـا عـلى بـناء آلـية 

مـعقّدة، سـوف لـن يـشك أي شـخص بـأن ذلـك اإلرسـال قـد صـدر مـن مـصدر ذكـيّ. ومـن املـؤكـد أن سـالسـل احلـمض الـنووي 

حتـتوي عـلى هـذا الـنوع مـن الـتعليمات: أي تـعليمات لـكيفية بـناء آلـية فـائـقة الـتعقيد. لـكننا جنـد نـفس الـباحـثني سـيقومـون 

بـانـكار املـصدر الـذكـي للحـمض الـنووي. وهـذا نـوع مـن عـدم اإلتـساق حـني يـقوم غـير املـؤمـن بـقبول أن املـعلومـات اخملـزنـة 

واملـشفرة عـلى أنـها إشـارة لـوجـود حـياة فـضائـية ذكـية، فـي حـني أنـه فـي الـوقـت عـينه يـرفـض نـفس املـعيار عـند تـطبيقة عـلى 

احلمض النووي للكائنات احليّة. 

إن اجلـداالت الـتي تـعتمد عـلى كـيفية تفسـير األدلـة الـعلمية (كـما أظهـرنـا فـي الـفصل األول) ميـكن أن تـكون طـريـقة جـيدة 

لـإلشـارة إلـى الـتعسف املـرتـكب فـي الـتفكير الـعلمانـي. فـيمكننا أن نُظهـر أن قـواعـد عـلم املـعلومـات تشـير إلـى أنَّ املـعلومـات 

اخملـزّنـة فـي احلـمض الـنووي يـجب أن تـصدر عـن عـقل ذكـي. وبـالـتالـي فـإن احلـمض الـنووي ال ميـكن أن يـكون نـتاج الـتطور 

الـكيميائـي. إن الـتطوري قـد يـعترض عـلى هـذا بـالـقول بـوجـود نـوع مـن اآللـيات الـقادرة عـلى تـولـيد مـعلومـات فـي احلـمض 

النووي؛ ”ولكننا لم نكتشفها بعد.“ إال أن هذا النوع من التفسيرات هو تعسّفي للغاية. وهو ببساطة جهاز انقاذ. 

4 أقرب القصاصات املتوفرة من العهد اجلديد تعود إلى فترة تبعد عن زمن كتابة األصل ما يقرب من ٥۰ عاماً. أما بالنسبة للكلتة الكاملة تقريباً من الكتاب املُقدَّس فإن أقدمها 

يرجع إلى ۲۰۰-۳۰۰ سنة من زمن كتابة األصل.

5 أقدم نسخة موجودة من أعمال أفالطون تعود حلوالي العام ۹۰۰ ميالدي في حني أن أفالطون قد كتب األصل حوالي عام ۳٥۰ قبل امليالد.
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6يــوجــد الــعديــد مــن األدلــة الــتي أقــل مــا يــقال عــنها أنــها تظهــر عــلى أنــها تــؤيــد اخلــلق و”حــداثــة“ عــمر الــكون. وجنــد أن 

الـتطوريّـني ميـيلون إلـى أن يـكون تـعسّفيني واعـتباطـيّني عـند الـتعامـل مـع األدلـة مـن هـذاالـنوع.  عـلى سـبيل املـثال، إن اجملـرات 

احلــلزونــية األذرع ســتختفي بســرعــة وهــي غــير قــادرة عــلى اإلســتمرار ملــاليــني الــسنني، فــقام الــفلكيّون الــعلمانــيون بــتقدمي 

7فـرضـيات إلعـادة إنـتاج أذرع جـديـدة. الـكربـون ۱٤ املـوجـود فـي املـاسّ يتحـدى أيـضاً وبـشكل أكـيد اإلداءات الـتطوريـة بـأن 

املـاس يـعود إلـى مـليارات الـسنني؛ فـالـكربـون ۱٤ عـاجـز عـن اإلسـتمرار لـتلك الـفترة. وبـالـتالـي فـإن الـتطوريّـون قـد افـترضـوا بـأن 

الـنظام الـبيئي قـد تـلوّث بـطريـقة مـا أو بـأنـه يـوجـد نـوع مـا مـن ”آلـيات إعـادة الـشحن“. إال أن هـذا الـنوع مـن اإلدعـاءات إمنـا هـو 

عـبثي متـامـاً؛ إذ أنَّ الـتطوري ال ميـتلك أي سـبب لـإلعـتقاد بـها. حـيث تـبني أن الـتطور هـو ”الـتوأم الشـريـر“ لـلصفة الـتي يـصف 

بها التطوريّنَ اخللق بأنه: إميانٌ أعمى. 

هـل يـوجـد أي سـبيل للهـرب؟ تـذكـر أن أجهـزة اإلنـقاذ ليسـت بـالـضرورة تـعسفية. إذ أنـه ميـكننا أن نـلتمس املـبرر جلـهاز 

اإلنـقاذ فـي رؤيـتنا لـلعالـم . وبـالـتالـي فـإن الـتطوري قـد يـجيب بـأنـه ميـتلك سـبباً وجـيها لـكل أجهـزة اإلنـقاذ تـلك؛ فـيقول: ”إن 

هـذه التفسـيرات مـطلوبـة مـن رؤيـتي لـلعالـم، وأنـا مـتأكـد مـن أن رؤيـتي لـلعالـم هـي رؤيـة صـحيحة“. ولـكن فـي تـلك احلـالـة 

يــجب عــلى الــتطوري أن يــقدم دفــاعــاً عــن رؤيــته لــلعالــم - وهــذا مــا لــن يــكون قــادر عــلى الــقيام بــه.  عــدد قــليل جــداً مــن 

الـتطوريّـني سـيقومـون بـاتـباع هـذا املـسار، إذ أنَّ الـغالـبية الـعظمة مـن الـتطوريّـني يـعتقدون أن مـعتقداتـهم إمنـا هـي نـتاج األدلـة 

املطلقة، وليس لرؤيتهم للعالم أي دور في توجيه تفسير تلك األدلة. 

رابعاً - تقدمي الدليل احلاسم 
إضـافـةًإلـى كـشف الـتعسف وعـدم اإلتـساق فـي الـرؤيـة الـتطوريـة لـلعالـم، ميـكن أن يـتم اسـتخدام األدلـة الـعلمية بـطريـقة تُـعرّف 

اخلـصم عـلى الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـوضـوح، وبـالـتالـي فهـي سـتقود إلـى الـدلـيل احلـاسـم للخـلق. فـيمكننا الـقول ”لـقد كـنا 

نتحـدث عـن األدلـة الـعلمية، لـكن أي رؤيـة لـلعالـم قـادرة عـلى أن تـقدم أي مـعنى حلـقيقة أنـه مـن املـمكن الـقيام بـالـعلم؟ أي 

مـن رؤانـا لـلعالـم قـادرة عـلى تفسـير كـون هـذا الـعالـم مـنطقيّ وقـابـل لـلفهم بـاسـتخدام الـعقل البشـري؟ أي مـن الـرؤى لـلعالـم 

تـقدم أي مـعنى لـكل مـن: قـوانـني املـنطق الـتي بـاسـتخدامـها نـقوم بـالـتفكير املـنطقي، وانـتظام الـطبيعة الـذي مـن خـاللـه نـقوم 

باألبحاث العلمية؟“ 

إن غـير املـؤمـن يـأخـذهـا بـشكل مسـلّمات بـديهـية بـأن األدلـة الـعلمية هـي ذات مـعنى عـمليّ لـتساعـدنـا عـلى فـهم الـكون. لـكن 

هـذا الـنوع مـن املـعتقدات يـقوم بـافـتراض مسـبق لـلرؤيـة املسـيحية لـلعالـم. إذ أنَّ الـرؤيـة الـتطوريـة لـلعالـم غـير قـادرة عـلى تفسـير 

.www.creation.com و  www.answersingenesis.org .6 انظر مقاالت من موقع إجابات في سفر التكوين، اخللق

7 لقد مت حتدي نظرية ”موجة الكثافة“ بحقيقة كون احلقول املغناطيسية سوف تكون موازية لألذرع احللزونية. فإن أصبحت األذرع احللزونية بشكل ملتف أو دائري بعد مليارات 

السنني فإن خطوط احلقل املغناطيسي سوف تُلغى، وأن أي أذرع حلزونية جديدة جديدة سيتم نشاؤها بواسطة فرضية موجات الكثافة سوف لن يكون لها أي مجال مغناطيسي.
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الشـروط املسـبقة لـلوضـوح الـتي جتـعل مـن الـعلم أمـراً ممـكنا. إن األدلـة الـعلمية قـابـلة لـإلسـتخدام بـطريـقة حتـقق هـذه الـنقطة 

بالتحديد. واحلقيقة أن أي قطعة من األدلة العلمية قابلة لالستخدام كنوع من احملاكاة التي توضّح الدليل احلاسم. 

تطبيق اإلستعماالت األربعة لألدلة 
ميـكن أن تظهـر هـذه اإلسـتعماالت األربـعة لـألدلّـة فـي أي مـناظـرة. وكـلّ حـالـة تـختلف عـن األُخـرى. فـي احلـقيقة، إنّـه مـن 

املــمكن أن يــتم تــقدمي جــدل لــلدفــاع عــن اخلــلق الــتوراتــي دون اســتخدام أي دلــيل عــلمي (إذ أنَّــه ممــكن عــلى ســبيل املــثال 

اسـتخدام مـحاكـاة األخـالق). وسنجـد أنـه أمـر مـتكرر أنَّ اخلـطوات الـتي مت تـقدميـها أعـاله سـترد بـالـترتـيب الـذي ذُكِـرَت فـيه 

هنا. 

عـلى سـبيل املـثال، قـد يـدّعـي الـتطوري ”إنـه ال يـوجـد أي نـوع مـن األدلـة الـتي تـدعـم املـوقـف اخلـلقي.“ فـيمكننا فـي تـلك 

احلـالـة أن نـقوم بـاسـتخدام األدلـة بـطريـقة #۱ فـنقول ”فـي احلـقيقة يـوجـد الـعديـد مـن األدلـة الـتي تـؤكـد عـلى اخلـلق الـتوراتـي. 

تـأمـل فـي املـعلومـات فـي احلـمض الـنووي …“ ونـتابـع. ومـن ثـم فـإن الـتطوري قـد يـجيب بـأنَّ ”لـكن هـذه األدلـة األُخـرى 

(املسـتحاثّـات، أو …) تـدعـم الـتطور، وال تـدعـم اخلـلق.“ هـنا ميـكننا أن نسـتعمل األدلـة بـطريـقة #۲ فـنقول، ”فـي احلـقيقة، 

إن اخلـلقيّ يـقوم بتفسـير هـذه األدلـة بـطريـقة مـشابـهة عـن تـلك الـتي تـقوم بـها أنـت. وإلـيك الـطريـقة الـتي يـفهم بـها اخلـلقي 

هـذه األدلّـة.“ (حـيث نـقوم بـتقدمي تفسـيرنـا لـألدلـة.) ”أي أنـنا جـميعنا منـتلك احلـقيقة عـينها، لـكننا نـقوم بتفسـيرهـا بـطرق 

مختلفة كنتيجة المتالكنا رؤى مختلفة للعالم.“ 

ثــم قــد يــحاول الــتطوري أن يــجادل بــأنَّ تفســيره لــألدلــة أفــضل مــن التفســير الــذي قــدّمــناه. فــيمكننا حــينذٍ أن نشــير بــأنَّ 

تفسـيره إمنـا هـو تـعسّفي وغـير مـتّسق وذلـك بـاسـتخدام األدلـة وفـق الـطريـقة # ۳. حـيث أنـه بـإمـكانـنا أن نـقوم بـاسـتخدام 

الـنماذج املـقدمـة فـي الـفصل األول الـتي تظهـر أن الـتطوري يسـتخدم أجهـزة اإلنـقاذ إلبـعاد األدلـة الـتي تـناقـض رؤيـته لـلعالـم - 

ويستعملها بطريقة تعسّفية. 

الـتطوري احملـنّك سـوف يـحاول فـي هـذه املـرحـلة إمـا أن يسـتند إلـى رؤيـته لـلعالـم (عـلى أنـها السـبب الـداعـي السـتخدام أجهـزة 

اإلنـقاذ تـلك)، أو (وهـو األكـثر شـيوعـاً) بـأن اخلـلقيّني أيـضاً يسـتعملون أجهـزة إنـقاذ. (إن فشـل فـي مـالحـظة هـذا اجلـانـب، 

يـجب عـلينا أن نـعمل عـلى مـساعـدتـه فـي مـالحـظته مـن خـالل طـرح الـبعض مـن أجهـزة اإلنـقاذ الـتي تسـتعمل فـي لـدفـاع عـن 

ملـوقـف اخلـلقي.) واآلن سـيكون الـتطوري قـد تـعلّم مـا فـيه الـكفايـة لـيفهم بـشكل واضـح طـبيعة اجلـدل الـدائـر حـول األصـول - 

أي إنـه جـدل حـول الـرؤى لـلعالـم. وبهـذا نـنتقل إلـى اإلسـتخدام الـرابـع لـألدلـة ونـسأل، ”فـي ضـوء أي مـن الـرؤى لـلعالـم يـوجـد 

معنى لهذه األمور التي نأخذها بشكل مسلّمات وبديهيّات - الكرامة واحلرية الشخصية، العقالنية، األخالق، و…؟“ 
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داود وجليات 
إن األدلــة الــعلمية والــتاريــخية تــتشابــه إلــى حــدٍّ كــبير مــع أحــجار داود اخلــمسة الــتي اســتخدمــها لــقتل جــليات اجلــتّي 

(۱صــموئــيل ۱۷: ٤۰). إن اإلنــتصار بــاملــعركــة ال يــتعلق بحجــم أو عــدد احلــجارة. إذ أنَّ األهــم مــن ذلــك هــو كــيفيّة 

اسـتخدامـها. وحـقيقة األمـر أنَّـه ال يـتطلب املـوضـوع الـكثير مـن املـعرفـة عـن الـعلوم حـتى يـكون الـشخص قـادراً عـلى دحـض 

الـتطور، لـكن الـقليل مـن املـعرفـة الـعلمية سـتساعـد بـشكل كـبير فـي حـال متّ اسـتخدامـها بـشكل جـيّد. داود كـان قـد عـرف 

كـيفية اسـتعمال املـقالع بـشكل جـيد؛ لـقد تـدرَّب. واألهـم هـو أنـه عـرف بـأن األسـلحة بـشكل مجـرّد ليسـت هـي مـن يـحسم 

املــعركــة؛ فــالــنصر يــعود هلل وحــده (۱صــموئــيل ۱۷: ٤۷). ويــوجــد هــنا درس لــنتعلمه حــني نــقوم بــالــدفــاعــيات فــي وقــتنا 

الراهن. 

إنَّ اهلل قــد دعــا اجلــميع ألن يــكونــوا جــاهــزيــن لــتقدمي دفــاع عــن إميــانــهم املســيحيّ (بــطرس األولــى ۳: ۱٥). ولــيس اجلــميع 

قـادرون أو يـجب عـليهم أن يسـتحصلوا عـلى شـهادات دكـتوراه فـي أحـد مـجاالت الـعلوم، لـكن اجلـميع تـقريـباً قـادريـن عـلى 

تـعلم اثـنني أو ثـالثـة مـن األدلـة الـعلمية الـتي ميـكن اسـتخدامـها فـي الـدفـاعـيات وفـق االسـتخدامـات األربـعة املـذكـورة أعـاله. 

تـذكـر، ان داود قـد حـمل مـعه خـمس حـجارة فـقط - وانتهـى بـه املـطاف بـأنّـه احـتاج لـواحـدة فـقط. لـكن يـجب عـلينا أن 

نـتذكـر أيـضاً أن داود كـان مـعتاداً عـلى السـالح الـذي كـان يسـتخدمـه. وإنـه سـيعتبر ضـربـاً مـن ضـروب الـوقـاحـة أن يـتوقـع أن 

ميـنحة اهلل الـغَلَبَة لـو أنـه لـم يـقض الـوقـت الـكاف لـيتعلم ويشحـذ مـهاراتـه. وبـالـطريـقة عـينها، إن كـنّا نـريـد أن نسـتخدم األدلـة 

الـعلمية لـلدفـاع عـن اإلميـان املسـيحي، يـجب عـلينا أن نـقضي الـوقـت الـكافـي فـي فـهمها بـشكل جـيّد، واسـتخدامـها بـطريـقة 

 سليمة وموافقة للوحي املقدّس.
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الفصل السابع 
املغالطات املنطقية - اجلزء األول 

إن مـعظم الـدفـاعـيات اجلـيدة تـعتمد عـلى الـتفكير املـنطقي اجلـيد والـواضـح (بـالـتالـي ميـكن الـقول أنـها تـعتمد عـلى الـتفكير 

الـذي يـرتـكز عـلى الـوحـي املُـقدَّس). وغـالـباً مـا يـكون غـير املـؤمـنني تـعسّفيني وغـير مـتّسقني فـي املـنطق الـذي يسـتخدمـونـه. 

ورؤيـتهم لـلعالـم عـاجـزة عـن تـقدمي تفسـير للشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم، وتـقود إلـى اسـتنتاجـات غـريـبة تـفضي إلـى أنّـَه مـن 

غـير املـمكن أن يـعرفـوا أيَّ شـيء فـي حـال كـانـت رؤيـتهم لـلعالـم صـحيحة. لـقد تـعلّمنا حـتى اآلن طـريـقة فـي مـقاربـة وكـشف 

أخـطاء الـتفكير املـنطقي، وفـي املـلحق ب سـوف نظهـر كـيفية اسـتخدام هـذه الـطريـقة بـشكل فـعّال مـن خـالل أمـثلة حـقيقيّة 

مـتعددة. لـكن اآلن سـوف نـقوم بـاسـتكشاف دقـيق لـنوع مـن أنـواع عـدم اإلتـساق الـتي قـمنا بـذكـرهـا فـي الـفصل اخلـامـس أال 

وهو املغالطات املنطقية. 

مقدمة في التفكير املنطقي 
فـي الـبدايـة يـجب أن نـقوم بـتقدمي تـعريـف جملـموعـة مـن املـفاهـيم. الـفَرْض (أو اإلدّعـاء) وهـو تـصريـح مـصمم لـيكون إمـا 

“. مـثالً ”جـميع الـثديّـات متـتلك كِـلى“ هـو فـرض ويحـدث أنَّـه فـي هـذه احلـالـة صـحيح. الـتصريـح بـأن  “ أو ”خـاطـئاً 1”صـحيحاً

”ال يوجد أي من الثديات ميتلك كِلى“ هو أيضاً فرض، ويحدث في هذه احلالة أنه خاطئ. 

ه اثـنني أو أكـثر مـن الـفرضـيات، حـيث تـكون حـقيقة الـواحـد مـنها مـبنية عـلى  يـتم تـعريـف اجلـدل  فـي عـلم املـنطق عـلى أنّـَ

حـقيقة اآلخـر أو اآلخـريـن. أي أنـنا إن قـلنا ”(۱) جـميع الـثديـات متـتلك كِـلى. (۲) جـميع الـكالب هـي ثـديّـات. (۳) 

2لـذلـك جـميع الـكالب متـتلك كِـلى“ هـذا سـينشئ لـديـنا جـدالً إذ أنَّ الـفرض الـثالـث قـد تـأكَّـد بـناءً عـلى قـاعـدة كـون الـفرضـني 

األولـني حـقيقنيّ.  يـدعـى الـفرض الـذي متَّ تـأكـيده (۳) بـاإلسـتنتاج. فـي حـني يـسمى الـفرضـني (۱ و۲) بـاملـقدمـة املـنطقية أو 

البناء املنطقي. أما اإلستنتاج فإنَّه غالباً ما يُسبق بكلمة ”لذلك، بالتالي“ األمر الذي يجعل من متييزه أمراً سهالً. 

فـي اجلـدل املـنطقي، يـتم أخـذ الـفرضـيات بـشكل مسـلّمات؛ أي أنـه مـن املـفترض صـحّتها. وغـالـباً مـا يـتم افـتراض أن الـطرفـني 

سـيوافـقون عـلى أنّ هـذه اإلفـتراضـات هـي صـحيحة. (قـد ال يـكون احلـال كـذلـك دائـماً، إال أنَّـه عـلى األقـل أمـر مـفتَرَضٌ مـن 

قـبل الـشخص الـذي يُـقدّم اجلـدل.) ثـم مـن تـلك الـفرضـيات (املـقدمـات املـنطقية) نـقوم بـاسـتخالص اإلسـتنتاجـات. فـإن كـان 

يُـراد للجـدل أن يـكون جـيّداً، فـإنـه يـجب أن تـكون جـميع افـتراضـاتـه صـحيحة، وأن تـكون اإلسـتنتاجـات عـقالنـية وتـتبع 

الـفرضـيات. ومـن ثـمَّ فـإنـه فـي اجلـدل اجلـيّد سـتكون اإلسـتنتاجـات صـحيحة أيـضاً، أو أقـل اإلميـان سـتكون مـتوقّـعة (وذلـك 

1 حتى نكون دقيقني، الفرض هو معنى التصريح. أي أن ”جميع الثديات متتلك كِلى،“و ”جميع األشياء التي هي من الثديّات هي أشياء متتلك كِلى“ هما ذات الفرض، بالرغم من 

أنه قد متت صياغة التصريحني بكلمات مختلفة.

2 يسمى هذا النوع من اجلدل بالنموذج القياسي للقياس املنطقي القاطع.
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بـاإلعـتماد عـلى نـوع اجلـدل). إن قـوانـني املـنطق تشـير لـنا إلـى نـوع اإلسـتنتاجـات الـتي ميـكننا أن نسـتخلصها بـشكل شـرعـيّ 

مــن الــفرضــيات املــتوفّــرة. مبــا مــعناه أن قــوانــني املــنطق هــي الــتي تــصف ”الســلسلة الــصحيحة مــن املــنطق“ الــتي تــنطلق مــن 

الفرضيات إلى اإلستنتاجات. 

املـغالـطة املـنطقية هـي خـطأ شـائـع فـي الـتفكير املـنطقي. فـفي بـعض األحـيان يـرتـكب األشـخاص نـوعـاً مـن األخـطاء فـي ”سـلسلة 

املـنطق املسـتخدم“ لـإلنـتقال مـن الـفرض املـنطقي إلـى اإلسـتنتاجـات. فـإنـه وبـالـرغـم مـن إمـكانـية كـون املـقدّمـات الـتي وضـعوهـا 

صـحيحة بـشكل كـامـل، إال أنـهم قـامـوا بـاخلـلوص إلـى نـتائـج خـاطـئة مـنها، عـلى سـبيل املـثال: ”(۱) بـعض الـثديـات هـي 

قــطط. (۲) جــميع الــكالب هــي ثــديــات. (۳) بــالــتالــي فــإن بــعض الــكالب هــي قــطط.“ إن الــفرضــني (۱) و(۲) هــما 

صــحيحان بــشكل كــامــل، إال أن اإلســتنتاج (۳) هــو خــاطــئ بــشكلٍ واضــح وهــو ال يــتبع ســلسلة األفــكار مــن الــفرضــيات 

3املـقدمـة. وهـذا الـنوع مـن اجلـدل هـو مـغالـطة مـنطقية. األمـر الـذي يـجعل مـنها مـغالـطة هـو أسـلوب الـتضليل املـوجـود حـيث 

أنـها تُظهِـر انـطباعـاً بـأنـها مـنطقية. ولهـذا السـبب فـإنـه مـن املـهم أن نـكون عـلى اطـالع ومـعرفـة بـأكـثر املـغالـطات املـنطقية 

شيوعاً. 

ليسـت جـميع األخـطاء املـنطقية هـي مـغالـطات مـنطقية. فـفي بـعض األحـيان تـكون سـلسلة األفـكار املـنطقية شـرعـية متـامـاً، 

لـكن الـشخص قـد ابـتدأ مـن فـرض خـاطـئ. ولـنتأمـل فـي املـثال الـتالـي: ”(۱) جـميع الـكالب هـي ثـديـات. (۲) جـميع 

الـثديـات هـي سـحالـي. (۳) بـالـتالـي فـإن جـميع الـكالب هـي سـحالـي.“إن هـذا اجلـدل سـيء، لـكنه ال يـحتوي عـلى مـغالـطة 

مـنطقية. فـإن كـانـت الـفرضـيات الـتي فـيه سـليمة فـإن اإلسـتنتاج سـيكون سـليماً هـو اآلخـر ويـتبع تـلك الـفرضـيات. لـكن 

الـفرض الـثانـي فـي املـقدمـة املـنطقية هـو خـاطـئ، األمـر الـذي تسـبب بـأن يـكون اإلسـتنتاج غـير صـحيح. وبـالـتالـي فـإنـه حـني 

الـــفرض: هـــو الـــتصريـــح الـــذي يـــتم تـــصميمه بـــحيث 

يحـمل قـيمة لـلحقيقة. فـالـفرض إمـا أن يـكون صـحيحاً 

أو خاطئاً.

اإلسـتنتاج: هـو الـفرض الـذي يـتم تـأكـيده فـي اجلـدل بـناءً 

على الفروض األُخرى.

اجلـدل: هـو سـلسلة مـن الـفرضـيات الـتي تـكون حـقيقة 

الواحد منها مبنية على حقيقة اآلخر أو اآلخرين.

املــقدمــة املــنطقية: هــو الــفرض الــذي يــتم تــقدميــه فــي 

اجلـدل والـذي يـدعـم اإلسـتنتاج. هـذه املـقدمـات يُـفترض 

أن تكون صحيحة.

.“fallacy of the undistributed middle” “3 هذه املغالطة املرتكبة هي نوع من أنواع مغالطات القياس، وتدعى ”الوسيط غير املوزَّع
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يـقوم األشـخاص بـاسـتخالص اسـتنتاجـات غـير صـحيحة، ال ميـكننا أن نـفترض بـشكل فـوري أنـهم ارتـكبوا أخـطاء مـنطقية؛ 

بـالـرغـم مـن أن ذلـك قـد يـكون صـحيحاً فـي بـعض احلـاالت؛ إال أنـه يـوجـد احـتمال أن تـكون بـعض اإلفـتراضـات الـتي قـدّمـوهـا 

هـي خـاطـئة. فـالـطريـقة السـليمة لـلرد عـلى اجلـدل الـسابـق هـي: ”عـلى الـرغـم مـن أن السـلسلة املـنطقية الـتي قـمت بـتقدميـها 

سـليمة، إال أن الـفرض الـثانـي الـذي قـمت بـتقدميـه أال وهـو أن جـميع الـثديّـات هـي سـحالـي إمنـا هـو خـاطـئ، وهـو األمـر الـذي 

أدى بك إلى الوصول إلى استنتاج غير صحيح.“ 

إذاً، فـإنـه يـوجـد طـريـقتني يـكون بـهما اجلـدل خـاطـئاً. (۱) إنـه قـد يـحتوي عـلى مـغالـطة مـنطقية - أي خـطأ فـي سـلسلة 

املــنطق املســتخدم. (۲) إنــه قــد يــحتوي عــلى فــرض خــاطــئ. لــقد تــعلمنا عــبر هــذا الــكتاب كــيفية الــتعامــل مــع الــفروض 

اخلـاطـئة. فـاإلفـتراضـات املسـبقة الـعلمانـية مـثل (املـذهـب الـطبيعي، املـذهـب التجـريـبي، املـذهـب النسـبي) كـلها خـاطـئة، 

وبـالـرغـم مـن ذلـك فـإنـنا جنـد أنَّ غـير املـؤمـنني يـفترضـون صـحّتها. ويـنتهون بـالـوصـل إلـى اسـتنتاجـات خـاطـئة. وذلـك لـيس 

مبـغالـطة مـنطقية. لـكنه اليـزال مـنطقاً خـاطـئاً ألن افـتراضـاتـهم خـاطـئة. ونـحن قـادرون عـلى كـشف خـطأ اإلفـتراضـات املسـبقة 

الـتي يـقومـون بـتقدميـها مـن خـالل األسـالـيب الـتي طـورنـاهـا. أمـا اآلن فـإنـه الـوقـت لـلتعامـل مـع املـغالـطات املـنطقية - األخـطاء 

في املعاجلات املنطقية بحد ذاتها. 

أنواع املنطق 
يــوجــد نــوعــان رئيســيان مــن املــنطق: املــنطق اإلســتقرائــي (اإلســتداللــي) واملــنطق اإلســتنتاجــي (اإلســتنباطــي). أمــا اجلــدل 

اإلسـتقرائـي فـهو الـذي يـدّعـي كـون اسـتنتاجـاتـه متـيل إلـى أن تـكون صـحيحة فـي حـال كـانـت الـفرضـيات سـليمة. فـي حـني أن 

اجلـدل اإلسـتنتاجـي فـهو املـنطق الـذي يـدّعـي بـأنَّ اسـتنتاجـاتـه صـحيحة بـشكل قـطعيّ فـي حـال كـانـت فـرضـياتـه سـليمة. إن 

األمـثلة الـسابـقة كـانـت مـن الـنوع اإلسـتنتاجـي. وهـذا الـنوع مـن املـنطق ميـكن أن يـكون مـنطقاً سـيئاً فـي بـعض احلـاالت. فـإن 

كـان اإلدّعـاء بـأن اإلسـتنتاجـات تـتبع بـالـضرورة مـن الـفرضـيات، حـينئذ يـكون اجلـدل مـن الـنوع اإلسـتنتاجـي. أمـا إذا كـان 

اإلدعاء بأن اإلستنتاجات متيل ألن تكون حقيقية في حال كانت الفرضيات سليمة فإنه يكون من النوع اإلستقرائي. 

اجلـداالت اإلسـتقرائـية تـصنف عـلى أنـها إمـا أنّ تـكون ”قـويـة“ أو ”ضـعيفة“. الـقويـة مـنها هـي حـني تـكون اإلسـتنتاجـات ذات 

احـتمالـية عـالـية مـع األخـذ بـصحة الـفرضـيات، والـضعيفة هـي احلـالـة املـعاكـسة. وكـمثال عـلى اجلـدال اإلسـتقرائـي: ”لـقد قـمت 

لـلتو بـاإلتـصال بـالـدكـتور اليـل ولـم يُـجب. وبـالـتالـي، فـإنـه غـالـباً لـيس فـي مـكتبه.“ إن اإلسـتنتاج عـلى مـايـبدو مـدعـومـاً 

بـالـفرض. وبـالـتالـي فـإن هـذا جـدل يـعتبر قـويّ. ولـكن فـي اجلـدل اإلسـتقرائـي جنـد أن املـعلومـات اإلضـافـية سـتؤدي إلـى تـغيير 

اإلسـتنتاجـات. فـعلى فـرض أنـنا قـمنا بـإضـافـة الـفرض الـتالـي: ”الـدكـتور اليـل ال يـجيب عـلى هـاتـفه أبـداً حـتى عـندمـا يـكون 

فـي مـكتبه.“ فـي هـذه احلـالـة فـإن اإلسـتنتاج ”بـالـغالـب فـإنَّ الـدكـتور اليـل لـيس فـي مـكتبه“ لـن يـكون ذا احـتمالـية عـالـية. إن 

املعلومات اإلضافية قادرة على تغيير اجلدل القوي ليصبح جدالً ضعيفاً. 
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أمـا اجلـدل اإلسـتنتاجـي فـيصنَّف إمـا عـلى أنـه ”صـالـح (شـرعـي)“ أو ”بـاطـل (غـير صـالـح)“. فـإن كـان اإلسـتنتاج يـتبع بـشكل 

حـقيقي لـلفرضـيات حـينئذٍ يـكون اجلـدل صـالـح؛ وإال فـإنـه بـاطـل. وال يـوجـد أي مـعلومـات إضـافـية قـادرة عـلى تـغيير اجلـدل 

الـصالـح إلـى جـدل غـير صـالـح. ولـنتأمـل فـي اجلـدل الـذي قـدمـناه سـابـقاً: ”(۱) جـميع الـثديّـات متـتلك كِـلى. (۲) جـميع 

الـكالب هـي مـن الـثديـات. (۳) بـالـتالـي قـإن جـميع الـكالب متـتلك كِـلى.“ ال يـوجـد أي نـوع مـن املـعلومـات اإلضـافـية قـادرة 

عـلى تـغيير صـالحـية هـذا اجلـدل. فـإنـه مـن غـير املـهم نـوع املـعلومـات اإلضـافـية الـتي نـعرفـها عـن الـكالب، أو الـكِلى، أو 

الـثديّـات، أو أي شـيء آخـر فـي الـكون. فـإن كـان (۱) و (۲) صـحيحان فـإن (۳) سـيكون صـحيحاً. وبـالـتالـي فـإن هـذا 

اجلـدل صـالـح. وهـو أيـضاً جـدل ”سـليم“. حـيث أنَّ اجلـدل ”السـليم“ هـو اجلـدل الـصالـح الـذي ميـتلك فـرضـيات صـحيحة 

(وبالتالي فإن اإلستنتاج يجب أن يكون صحيحاً هو اآلخر.) 

إن املــناهــج الــتي تــدرس عــلم املــنطق ســتقوم أيــضاً بتقســيم املــوضــوع إلــى املــنطق ”الــرســمي“ و”غــير الــرســمي“. أمــا املــنطق 

الـرسـمي فـهو حـني يـكون مـن املـمكن الـتعبير عـن هـذا املـنطق بـطريـقة رمـوز أو مـعادالت ومـن ثـم يـتم اخـتبار صـحته دون أن 

مـعرفـة مـعنى اإلفـتراضـات. أي أن املـنطق الـرسـمي يشـبه إلـى حـدّ كـبير عـلم اجلـبر؛ فـهو يـحتوي عـلى تـعبيرات تشـبه: (۱) إن 

كـان لـديـنا س فسـيكون لـديـنا ع (۲) لـديـنا س (۳) وبـالـتالـي سـيكون ع. إن كـل مـن الـرمـزيـن س، ع يشـيران إلـى افـتراضـات 

مـعينة، لـكن صـالحـية اجلـدل ال تـعتمد عـلى نـوع اإلفـتراضـات! إمنـا تـعتمد عـلى ”صـيغة“ اجلـدل - أي اجلـدل الـرسـمي. وإنـه 

مـن املـمكن أن يـتم الـتعبير عـن اجلـدل اإلسـتنتاجـي بهـذه الـصيغ. وسـوف نـتعامـل مـع مـغالـطات املـنطق الـرسـمي فـي الـفصل 

التالي. 

أمـا املـنطق غـير الـرسـمي ال يسـتعمل الـرمـوز؛ إمنـا يسـتعمل الـلغة اإلعـتياديـة وبـالـتالـي فـإنـه مـن السهـل تـعلّمه. ولـذلـك فـإنـنا 

سـنبدأ بـدراسـة املـغالـطات املـرتـبطة بـاملـنطق غـير الـرسـمي. وهـي مـا يـعرف ”مبـغالـطات الـلغة اإلعـتياديـة“. ويـوجـد الـكثير مـن 

هذه املغالطات، لكننا سوف نقوم بتقدمي األكثر شيوعاً عند التعامل مع موضوع الدفاعيات. 

املغالطات غير الرسمية 
يـوجـد ثـالث فـئات رئيسـية مـن املـغالـطات املـنطقية الـتي تـرتـبط بـالـلغة اإلعـتياديـة. وهـي مـغالـطات اإللـتباس أو الـغموض، 

مـغالـطات اإلفـتراضـات املسـبقة، ومـغالـطات الـعالقـة أو اإلرتـباط. وإن اجلـداالت الـتطوريـة تسـتعمل هـذه الـفئات الـثالثـة مـن 

املـغالـطات، وكـذلـك تـفعل املـواقـف غـير الـكتابـية األُخـرى. ومبـا أن هـذا الـكتاب يـتعامـل بـشكل مـباشـر مـع الـرؤيـة الـتطوريـة 

لـلعالـم، سـوف نـقوم بـتقدمي األمـثلة املـأخـوذة مـن اجلـداالت الـتطوريـة الـتي حتـتوي عـلى هـذه املـغالـطات. وأعـتقد أنـه مـن املـفيد 

جـداً للخـلقي الـتوراتـي أن يـكون قـادراً عـلى كـشف ومتـييز هـذه املـغالـطات عـند وقـوعـها. ولـألسـف فـإن املسـيحيّني أيـضاً ال 

يــتمتعون بــاحلــصانــة ضــد ارتــكاب املــغالــطات املــنطقية. ولهــذا الســبب فــإنــنا ســنقوم بــاســتعراض املــغالــطات الــشائــعة الــتي 
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تـرتـكب مـن قـبل املسـيحيّني. نـريـد أن نـكون مـتأكـديـن مـن اسـتخدامـنا للجـداالت اجلـيّدة حـني نـقوم بـتقدمي دفـاع عـن اإلميـان؛ 

فأي شيء آخر لن يعطي اجملد الالزم تقدميه للرب. 

أوال - مغالطات اإللتباس والغموض 
مــغالــطات اإللــتباس هــي اجلــداالت الــتي هــي خــاطــئة نــتيجة اســتخدام كــلمات أو عــبارات غــير واضــحة أو حتــمل أكــثر مــن 

مـعنى. ويـوجـد بـالـعادة سـتة أنـواع مـن املـغالـطات ميـكن أن يـتم إدراجـها حتـت هـذه الـفئة: املـواربـة، اإللـتباس، الـلكنة أو الـنبرة 

الـصوتـية، جتسـيد املـفاهـيم، الـتعميم، الـتخصيص غـير املـبرّر. اثـنتان مـن هـذه األنـواع تـتكرر بـشكل اعـتيادي فـي املـواقـف الـتي 

تختص بالدفاعيات. 

مـغالـطة املـواربـة(خـلط املـفاهـيم) حتـدث عـندمـا يـتم تـغيير مـعنى الـكلمة فـي سـياق اجلـدل. 

وكـمثال عـلى ذلـك: ”املـمارسـة تـقود إلـى الـكمال. األطـباء ميـارسـون الـطب. وبـالـتالـي فـإن 

األطـباء البـد أن يـكونـوا كـامـلني.“ لـقد مت اسـتخدام كـلمة ممـارسـة بـطريـقتني مـختلفتني ضـمن 

السياق وهذا ما يجعل من اجلدل مبنياً على مغالطة.  

إن أكــثر أنــواع املــغالــطات شــيوعــاً بــني الــتطوريّــني هــو مــغالــطة املــواربــة فــيما يــختص بــكلمة 

”تـطور“. فـالـتطور تـعني بـبساطـة ”الـتغيّر“ مبـعناه الـعامّ، أو أنـه قـد تشـير إلـى فـكرة أن جـميع 

أشـكال احلـياة تنحـدر مـن سـلف مشـترك. وكـلٌّ مـن املـعنيّني هـو مـعنىً شـرعـيّ لـلكلمة، لـكن 

يجب عدم املزج بينهما أثناء تقدمي جدل منطقيّ. 

مــغالــطة التجســيد لــلمفاهــيم أو األفــكار حتــدث حــني يــعمد الــشخص إلــى نســب صــفات 

الـشخصية إلـى أحـد األشـياء اجملـرّدة أو املـفاهـيم. وإن أحـد أشهـر األمـثلة عـلى ذلـك هـو مـقولـة: 

”لـيس لـطيفاً أن تـقوم بخـداع الـطبيعة األمّ.“ فـالـطبيعة هـي مـفهوم، وهـي اإلسـم الـذي نـطلقه 

عـلى مجـموعـة األحـداث الـتي تـتواجـد فـي الـكون. فـإنـه مـن غـير املـمكن أن يـتم خـداع ”الـطبيعة“ فهـي ال 

متـتلك أي عـقل. إن املـواربـة هـي أمـر مـقبول متـامـاً فـي الـكتابـة الـشعريـة ولـكن لـيس فـي اجلـدل املـنطقي إذ أنـها تسـبب نـوع مـن 

اإللـتباس األمـر الـذي يسـبب فـي غـموض األفـكار املـهمة. يـقوم الـتطوريّـون بـشكل مسـتمر بـاسـتخدام هـذا الـنوع حتـديـداً 

وخصوصاً فيما يتعلق مبفاهيم مثل التطور، الطبيعة، األدلة والعلم. 

”إن اخلـلقيني ال يـؤمـنون بـالـتطور. لـكن الـتطور يحـدث - فـفي كـل يـوم األشـياء تـتغير. وبـالـتالـي فـإنـه مـن الـسخف أن يـقوم 

اخلـلقيون بـإنـكار الـتطور.“ إن اجلـملتني األولـى والـثالـثة مـن اجلـدل املـقدم تسـتعمالن مـفهوم ”الـتطور“ مبـعنى وجـود سـلف 

مشـترك. فـي حـني أن اجلـدل يـعتمد عـلى اجلـملة الـثانـية الـتي تسـتخدم كـلمة ”تـطور“ مبـعنى الـتغير الـعام. وبـالـتالـي فـإن هـذا 
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اجلـدل يسـتخدم مـغالـطة املـواربـة. فـإنـه مـن األكـيد لـيس مـن تـناقـض بـني رفـض هـذا الـنوع مـن الـتغيير املـزعـوم (الـقائـل بـوجـود 

سـلف مشـترك) فـي الـوقـت عـينه الـذي يـتم الـقبول بـوجـود أنـواع أُخـرى مـن 

التطور. 

ومـن األمـثلة األُخـرى جنـد ”إن الـعلم هـو أداة عـالـية الـفعالـية واملـوثـوقـيّة؛ لـقد 

مـكَّنَتْنَا مـن حتـقيق الـتقدم الـتكنولـوجـي، ووضـع أشـخاص عـلى سـطح الـقمر. 

فـلماذا يـنكر الـناس عـلوم الـتطور؟“ إن هـذا اجلـدل يـقوم مبـواربـة كـلمة ”عـلم“ 

الـتي قـد تـعني الـعلوم التجـريـبية أو عـلم األصـول. إذ أن الـعلوم التجـريـبية هـي 

ذات مــوثــوقــية عــالــية وهــي األداة املــسؤولــة عــن كــل هــذا الــتطور الــعلمي 

والــتكنولــوجــي، أمــا عــلم األصــول هــو عــبارة عــن مــحاولــة لــفهم األحــداث 

املـاضـية فـي ضـوء األدلـة املـوجـودة فـي احلـاضـر؛ ومـن السهـل أن يـتأثـر بـالـتحيز 

الـتاريـخي أكـثر مـن تـأثـر الـعلوم التجـريـبية كـما أنـه مـن غـير املـمكن أن يـتم اخـتباره 

أو تــكراره. إن هــذان الــنوعــان مــن أنــواع الــعلم ال يــجب أن يــتم اخلــلط بــينهما فــي 

سياق جدل منطقي واحد. 

عــلى ســبيل املــثال أيــضاً، ”الــطبيعة قــامــت بــاخــتيار األفــراد األكــثر مــالئــمةً لــلبقاء.“ لــكن الــطبيعة ال متــتلك ذهــناً أو خَــيَاراً 

وبـالـتالـي فـإنـها غـير قـادرة عـلى أن تـقوم بـشكل حـرفـي بـاخـتيار أي شـيء. ”الـتطور قـد وجـد طـريـقاً لـإللـتفاف حـول هـذه 

املـشاكـل“ لـكن الـتطور غـير قـادر عـلى الـتفكير. ”اإلنـتقاء الـطبيعي قـاد الـتطور وأوصـلنا إلـى جـميع أنـواع احلـياة الـتي نـراهـا 

عــلى األرض “ لــكن اإلنــتقاء الــطبيعي هــو مــفهوم؛ وغــير قــادر عــلى قــيادة أي شــيء. ”إن الــعلم ذو وجــهة نــظر ومــناهــج 

إحلــاديــة؟“ لــكن الــعلم ال ميــتلك أي إميــان يــتعلق بــاهلل أو بــأي شــيء آخــر!. ”األدلــة تــتكلم مــن تــلقاء نــفسها.“ األدلــة ال 

تستطيع الكالم، وحدهم األشخاص هُم القادرون على ذلك. 

ثانياً - مغالطات اإلفتراضات املسبقة: 
إن بـعض اجلـداالت قـد تـتحول لـتصبح جـداالت جـيدة فـي حـال وُجـدَت مـعلومـات إضـافـية. لـكن فـي حـال لـم يـتم تـقدمي هـذه 

املـعلومـات فـإن هـذا يـعتبر خـداعـاً وارتـكابـاً ملـغالـطات مـنطقية. وإن مـغالـطات اإلفـتراضـات املسـبقة هـي جـداالت خـاطـئة نـتيجة 

الحـتواءهـا عـلى واحـد أو أكـثر مـن اإلفـتراضـات غـير املُـثبَتَة أو الـتي ال متـتلك أي أسـاس. وفـي بـعض احلـاالت ميـكن أن يـكون 

اجلــدل جــيداً فــي حــال مت تــقدمي مجــموعــة إضــافــية مــن املــعلومــات بــحيث يــتم إســناد هــذه اإلفــتراضــات. لــكن حــني يــكون 

الـشخص الـذي قـدَّم اجلـدل عـاجـزاً عـن تـبريـر هـذه اإلفـتراضـات، فـإن اجلـدل سـوف يـحتوي عـلى مـغالـطة ويـعتبر مـخادعـاً. 

ويوجد العديد من املغالطات ضمن هذه الفئة. 
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مـغالـطات اإلفـتراضـات املسـبقة تـتضمن الـتعميم الـقطعي، الـتعميم املتسـرّع، الـتشعب (الـتقليض اخلـاطـئ)، الـتماس الـطلب 

(الـسؤال)، الـتماس الـطلب الـعاطـفي، الـسؤال املـركـب، ”ال يـوجـد اسـكتلندي حـقيقي“، الـتوسـل اخلـاص، الـقياس اخلـاطـئ، 

السـبب اخلـاطـئ، املنحـدر الـزلـق. لـقد رأيـت كـلّ واحـدة مـن هـذه املـغالـطات وقـد ارتُـكبَت مـن الـدفـاع عـن الـتطور. لـذلـك 

سنقوم بدراسة جميع أنواع هذه املغالطات في هذه الفئة. 

مـغالـطة الـتعميم املتسـرع حتـدث حـني يـقوم الـشخص بـاسـتخالص اسـتنتاج عـامّ بـناءً عـلى حـاالت محـدَّدة وقـليلة جـداً. 

فــلنفترض أنــنا ســافــرنــا إلــى واليــة فــلوريــدا عــلى ســبيل املــثال لــعدّة أيــام، وكــان املــناخ بــارداً نــوعــاً مــا. فــحني عــودتــنا ـ نــقوم 

بـاسـتنتاج خـاطـئ يـفيد بـأن املـناخ فـي واليـة فـلوريـدا هـو مـناخ بـارد عـمومـاً. هـذا الـتصريـح يـعتبر تـعميماً متسـرّعـاً. فـاملـناخ 

الذي اختبرناه خالل اقامتنا احملدودة كان استثنائياً. وبالتالي فإن تعميمنا املبني على تلك اخلبرة الصغيرة كان خاطئاً. 

”إن (س) هـو عـالـم مـؤمـن بـاخلـلق، األبـحاث والـدراسـات الـتي يـقوم (س) بـتقدميـها تـفتقر لـلتوثـيق ومشـبوهـة، لـذلـك ال بـد 

وأن الـباحـثني اخلـلقيني عـلى ذات املسـتوى مـن الـسوء.“ إن حـقيقة كـون أحـد الـباحـثني اخلـلقيّني دون املسـتوى املـوثـوق فـي 

أبحاثه ال يعني ضمناً إلى أن جميع الباحثني اخللقيّني هم على ذات املستوى. 

مـغالـطة الـتعميم الـقطعي حتـدث حـني يـتم تـطبيق نـوع مـن الـتعميم عـلى مـوقـف غـير مـناسـب لـذلـك الـتعميم. فـالـعديـد مـن 

حـاالت الـتعميم ليسـت عـاملـية ويـوجـد لـها اسـتثناءات. وإن جتـاهـل هـذه احلـقيقة هـو ارتـكاب ملـغالـطة الـتعميم الـقطعي. عـلى 

سـبيل املـثال ”ريـاضـة اجلـري مـفيدة لـعضلة الـقلب. سـمير لـديـه نـوع مـن أنـواع املـتالزمـة الـقلبية، وبـالـتالـي فـإنـه يـجب عـليه أن 

ميـارس ريـاضـة اجلـري.“ بـالـرغـم مـن كـون ريـاضـة اجلـري بـشكل عـام مـفيدة لـعضلة الـقلب، إال أنـه ميـكن أن يـوجـد بـعض 

احلاالت التي ال ينصح مبمارستها - خصوصاً بالنسبة لبعض األشخاص املصابني بأمراض قلبية خاصّة. 

”لـيس كـل مـا يـقول عـنه الـناس بـأنـه صـحيح يـكون صـحيحاً، وبـالـتالـي يـجب أال نـقبل كـل مـا يـقولـه اهلل.“إن هـذا ارتـكاب 

ملـغالـطة الـتعميم الـقطعي ألنـه وبـالـرغـم مـن أن هـذه الـقاعـدة صـحيحة عـمومـاً إال أنَّ اهلل هـو اإلسـتثناء، فـهو ال يـكذب ويـعرف 

كلّ شيء، ولذلك فإننا نأخذ كالمه دائماً. 

الـتعميم الـقطعي هـو بـشكل مـا يـعاكـس الـتعميم املتسـرع، إذ أنَّـه فـي الـتعميم املتسـرع يـنقل اجلـدل بسـرعـة مـن احلـاالت 

اخلــاصــة واحملــدودة إلــى الــعمومــيات، فــي حــني أن الــتعميم الــقطعي يــنطلق مــن الــعمومــيات إلــى احلــاالت اخلــاصّــة. وجتــدر 

ـه فــي الــتعميم الــقطعي ســيكون الــتعميم بحــد ذاتــه صــحيحاً لــكن حــني يــتم تــطبيقه عــلى بــعض احلــاالت  املــالحــظة إلــى أنّـَ

اإلسـتثنائـية يـكون خـاطـئاً. أمـا فـي الـتعميم املتسـرع فـإن الـتعميم خـاطـئ فـي حـني أن تـطبيقه عـلى بـعض احلـاالت يـكون 

صحيحاً. 

مـغالـطة الـتشعب حتـدث حـني يـتم تـقدمي خـياريـن أو عـدد محـدد مـن اخلـيارات عـلى أنـها اخلـيارات الـوحـيدة واحلـصريـة، فـي 

حـني أنـه يـوجـد بـالـفعل خـيارات أُخـرى وهـي الـصائـبة. عـلى سـبيل املـثال، ”إمـا أن تـكون إشـارة املـرور حـمراء أو خـضراء“ هـذا 
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ارتـكاب ملـغالـطة الـتشعُّب. ألنـه يـوجـد خـيار ثـالـث أال وهـو أن تـكون صـفراء. إن احلـمراء واخلـضراء هـما مـختلفان إال أنـهما 

4غــير مــتناقــضان. وميــكن أن يــكون اخلَــيَاران صــحيحان، كــما فــي قــولــنا ”إمــا أن تــذهــب إلــى املــديــنة أو أن تــذهــب إلــى 

الـكنيسة“وعـلى اعـتبار أنّـَه مـن املـمكن أن تـقوم بـاألمـريـن أو أن تـكون الـكنيسة هـي فـي املـديـنة فـإن هـذان اخلـياران ميـكن أن 

يكونا صحيحان معاً. هذه املغالطة تدعى أيضاً ”التقليص اخلاطئ“ وتعرف شعبياً باسم ”مغالطة إما أو“. 

وكـمثال عـلى ذلـك ”إمـا أن حتـيا بـاإلميـان أو أن تـكون مـفكّراً عـقالنـياً.“ لـكننا قـادرون أن نـحيا وفـق اإلميـان بـالـلهالـذي أعـلن 

عـن نـفسه فـي الـكتاب املُـقدَّس ونـكون مـفكريـن عـقالنـيّني فـي الـوقـت عـينه؛ وحـقيقة األمـر أنـنا قـد رأيـنا فـي هـذا الـكتاب أن 

الـتفكير املـنطقي يـتطلب إميـانـاً بـاإللـه الـذي يـقدّمـه الـكتاب املـقدَّس. ”أنـا ال أسـتطيع أن أؤمـن بـالـكتاب املُـقدَّس ألنـني أؤمـن 

بـالـعلم.“ ال يـوجـد أي تـناقـض بـني املـوقـفني. ”إمـا أن يـعمل الـكون بـطريـقة شـبه قـانـونـيّة (أي وفـق قـوانـني) أو أن اهلل يجـري 

املعجـزات بـشكل مسـتمرّ.“ لـكن يـوجـد خـيار ثـالـث؛ فـالـكون يُـدار بـشكل عـام وفـق قـوانـني ولـكن اهلل يجـري بـني الـفينه 

5واألُخرى معجزات.  

مـغالـطة الـتماس الـسؤال حتـدث عـندمـا يـكون اإلسـتنتاج مـن اجلـدل هـو نـسخة مـكررة ألحـد اإلفـتراضـات الـتي اعـتمد عـليها 

- أو حـني تـكون حـقيقة الـفرض تـعتمد عـلى حـقيقة اإلسـتنتاج. وتـعرف إيـضاً بـاملـنطق الـدائـري. ”كـيف أعـرف أن الـتطور 

هـو أمـر صـحيح؟ ألن الـتطور هـو حـقيقة.“ إن هـذا اجلـدل يـقوم بـالـتأكـيد عـلى أنَّ (أ) الـتطور هـو صـحيح بـناءً عـلى أنَّ (ب) 

الـتطور هـو حـقيقة. لـكن (أ) هـو مجـرد نـسخة مـعاد صـياغـتها مـن (ب). فـالـشخص الـذي يـجادل بهـذه الـطريـقة يـقوم 

بـتأكـيد األمـر الـذي يـحاول إثـباتـه. ولـكن تـأكـيد شـيء مـا يـختلف اخـتالفـاً تـامّـاً عـن إثـباتـه. هـذه إحـدى أكـثر املـغالـطات 

ارتكاباً من قبل التطوريّني واخللقيني املؤمنني بقدم عمر األرض. لذلك فإنه من املهم أن يتم أخذ احليطة من هذه املغالطة. 

عـلى سـبيل املـثال، ”املعجـزات هـي أمـور مسـتحيلة ألنـها غـير ممـكنة احلـدوث.“ إن اإلسـتنتاج هـو الـفرض عـينه وبـالـتالـي فـإن 

هـذا اجلـدل قـد بُـنِيَ عـلى مـغالـطة مـنطقية. وميـكن أن يـتفرع عـنها الـعديـد مـن األمـثلة الـتي ال تـكون واضـحة، مـثالً ”اخلـلقيني 

املـــؤمـــنني بحـــداثـــة عـــمر األرض عـــلى خـــطأ ألن الـــتأريـــخ بـــالـــعناصـــر املُـــشعَّة يظهـــر أن الـــصخور تـــرجـــع إلـــى مـــاليـــني 

الـسنوات.“املـشكلة فـي هـذا اجلـدال هـي أن اخلـلقيني املـؤمـنني بحـداثـة عـمر األرض ال يـقبلون اإلفـتراضـات املـرتـبطة بـالـتأريـخ 

4 حني يكون اخلياران متناقضني، يجب أن يكون أحدهما صحيحاً واآلخر خاطئاً. في حني أن اخلياران اخملتلفان ميكن أن يكونان صحيحان معاً، أو ميكن أن يكونا خاطِئَني. ”إشارة 

املرور حمراء“ و ”إشارة املرور خضراء“ تصريحان مختلفان. أما ”إشارة املرور حمراء“ و”إشارة املرور ليست حمراء“ هما تصريحان متناقضان؛ فإن  كان الواحد صحيحاً فاآلخر 
سيكون خاطئاً.

5 إضافة إلى ذلك فإن املعجزة ال تتطلب بالضرورة كسراً لنظام عمل الكون وفق قوانني معيّنة. إذ أنَّ اهلل في أحيان عديدة يقوم بأمور تفوق الطبيعة ولكن ضمن قوانني الطبيعة التي 

وضعها، وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل التاسع.
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6بـالـعناصـر املـشعّة. وبـالـتالـي فـإنـه مـن خـالل الـقبول مبـوثـوقـية الـقياس بـالـعناصـر املـشعة، قـام اجملـادل بـافـتراض أن املـوقـف الـذي 

يتحـذه اخلـلقيون املـؤمـنون بحـداثـة عـمر األرض خـاطـئ، ومـن ثـمَّ اسـتنتج بـأنَّ املـوقـف عـينه خـاطـئ. وهـذا الـتماس لـلمطلوب. 

إن جـميع اجلـداالت املـقدمـة مـن قـبل املـؤمـنني بـقدم عـمر األرض تـسقط فـي مـغالـطة الـتماس الـسؤال. إذ أنَّ املـؤمـنني بـقدم عـمر 

األرض ســواء كــانــوا مــن اخلــلقيني أم الــتطوريّــني يــقدمــون وبــشكل غــير مــلحوظ فــي ســياق مــقدمــتهم املــنطقية افــتراضــاً ملــا 

يحاولون إثباته.  

لـقد ذكـرنـا فـي وقـت سـابـق أهـمية الـنقد الـداخـلي لـلرؤيـة الـتي ميـتلكها غـير املـؤمـن لـلعالـم. وهـي مـا ذكـرنـاه فـي اخلـطوة الـثانـية 

مـن مـقاربـتنا الـدفـاعـية الـسابـقة. فـاآلن نـحن نسـتطيع أن نـرى أسـباب أهـمية الـنقد الـداخـلي. فـإن مجـرد قـولـنا أن غـير املـؤمـن 

إمنـا هـو عـلى خـطأ وذلـك بـناءً عـلى رؤيـتنا لـلعالـم، فـإنـنا سـنرتـكب مـغالـطة الـتماس املـطلوب. وسـيكون جـدالً مُشـتّق بـشكل 

أساسي من صيغة: ”إن موقفك هو خاطئ ذلك ألن موقفي هو صحيح.“  

فـي كـل مـرة يـحاول الـتطوري أن يـدحـض اخلـلق مـن خـالل اسـتخدام أي اسـلوب عـدا عـن الـنقد الـداخـلي، سـيقع فـي مـغالـطة 

التماس املطلوب. 

ولـألسـف فـإنـنا جنـد املسـيحيّني فـي بـعض األحـيان يـقعون فـي مـغالـطة الـتماس 

املـطلوب. ”(أ) الـكتاب املُـقدَّس هـو كـلمة اهلل ألنـه يـقول ذلـك. (ب) إن مـا 

يـقولـه الـكتاب املـقدَّس يـجب أن يـكون صـحيحاً ذلـك ألنـه كـلمة اهلل.“ الحـظ 

أن (أ) و (ب) هـــما تـــصريـــحان صـــحيحان؛ إال أن هـــذا اجلـــدل هـــو جـــدل 

خـاطـئ ألنـه يـعتمد عـلى الـتماس الـسؤال. فـإن (أ) صـحيحة فـي حـال كـان 

(ب) صــــحيحاًن و(ب) ســــيكون صــــحيحاً فــــقط فــــي حــــال كــــانــــت (أ) 

صحيحاً، وهذا النوع من اجلدال ال يثبت أي شيء. 

إنــه أمــر مــتّسق متــامــاً أن يــتم افــتراض كــلّ مــن (أ) و(ب) لــكننا ال نســتطيع أن 

نـقوم بـبساطـة اسـتخدام الـواحـد مـنها الثـبات اآلخـر. إن مـغالـطة الـتماس الـسؤال هـي مـغالـطة غـريـبة مـن نـوعـها وفـريـدة. فـفي 

جـميع أنـواع املـغالـطات األُخـرى جنـد أنـه وبـالـرغـم مـن أنَّ الـفرض يـكون صـحيحاً إال أنَّ اإلسـتنتاج قـد يـكون خـاطـئ. فـيمكننا 

الـقول أنَّ ”اإلسـتنتاج لـم يـتبع الـفرض.“ لـكن األمـر مـختلف متـامـاً فـي مـغالـطة الـتماس الـسؤال، حـيث جنـد أن اإلسـتنتاج يـتبع 

6 بشكل خاص، اإلفتراضات التي تقول بثبات معدالت التفكك لتلك العناصر، حيث جند أن هذه اإلفتراضات مرفوضة من معظم اخللقيّني. لقد قامت مجموعة RATE لألبحاث 

بالكشف عن مجموعة من األدلة املقنعة التي تثبت أن هذه املعدالت كانت قد تسارعت بشكل صارم في املاضي. فإن افتراض ثبات معدالت اإلنحالل هو افتراض ملذهب الطبيعة 
الواحدة. وبشكل عام ميكن لقول أن اجلدال املقدم من قبل املؤمنني بقدم عمر األرض يفترض بشكل مسبق مذهب الطبيعة الواحدة وفي معظم احلاالت يفترض أيضاً املذهب 

الطبيعي؛ إال أن هذه اإلفتراضات قد رُفِضَت من قبل اخللقيّني التوراتيّني. وإنه من خالل القبول بهذه اإلدعاءات فإن املؤمنني بقدم عمر األرض يقومون باتخاذ أحكامٍ مسبقة بأنَّ 
الكتاب املُقدَّس خاطئ.
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مـن الـفرض. وبـالـتالـي وإنـه وفـق الـتعريـف سـيكون اجلـدل مـن أنـواع اجلـدل الـصالـح! وهـذا األمـر قـد يسـتوقـفنا لـنتساءل عـما إذا 

كان التماس السؤال باحلق هو خطأ في التفكير املنطقي أم ال. 

لـكن يـجب عـلينا أن نـتذكـر أنـنا حـني نـقوم بـتقدمي جـدل، فـنحن نـأخـذ وبـشكل بـديهـي أن املـقدمـة املـنطقية الـتي قـدمـناهـا 

هـي صـحيحة، وأن الـشخص الـذي جنـادلـه هـو اآلخـر يـعتقد بـصحّتها. والـغايـة تـكون هـي إقـناع اخلـصم بـصحّة اإلسـتنتاج 

اجلـديـد الـذي نـقوم بـطرحـه.لـكن حـني نـقوم بـالـتماس املـطلوب، فـإن خـصمنا إن كـان يـعتقد بـصحة املـقدمـة املـنطقية فـإنـه 

يـعتقد أيـضاً بـصحة اإلسـتنتاج ولـن يـكون هـنالـك مـن داعٍ لـتقدمي جـدل، ولـكن إن لـم يـكن اخلـصم يـقبل بـصحة اإلسـتنتاج 

فهـذا يـعني أنـه ال يـقبل بـصحة املـقدمـة. وبـالـتالـي فـإنـه وبـالـرغـم مـن صـالحـية اجلـدل، إال أنّـَه غـير نـافـع، وال يـقدم إثـباتـاً ألي 

شيء. 

7إلن الــتماس الــسؤال هــو نــوع مــن أنــواع الــتعسّف، فــإنــه مــن غــير املــسموج لــنا أن نــقوم مبجــرد افــتراض مــا نــحاول إثــباتــه. 

وبـالـتالـي فـإنـه حـني يـقوم شـخص مـا بـالـتماس املـطلوب، ميـكننا أن جنـيب: ”لـقد قـمت وبـبساطـة بـافـتراض األمـر الـذي حتـاول 

اثباته. هذا تعسّف. فهل متتلك سببا منطقياً الستنتاجك هذا أم أنك تقوم بافتراضه فحسب؟ “ 

الـتماس الـسؤال الـعاطـفي  حتـدث حـني يـقوم الـشخص بـاسـتخدام لـغة مـتحيّزة (وغـالـباً مـا تـكون عـاطـفية) فـي مـحاولـة لـدعـم 

اسـتنتاجـه الـذي لـم يـتم إثـباتـه بـشكل مـنطقي. فـالـفكرة هـي أن يـتم اقـناع أي شـخص وذلـك مـن خـالل اسـتخدام الـلغة 

املــتحيزة عــوضــاً عــن املــنطق. إن قــام املــراســل الــصحفي بــالــقول ”لــقد مت اتــهام اجملــرم بــأنــه قــد قــتل بــطريــقة وحشــية الــضحّية 

الـبريـئة،“ سـيكون هـذا اسـتخدامـاً مـنه اللـتماس الـسؤال الـعاطـفي ألنـه قـد اسـتخدم لـغة مـتحيّزة لـيقدّم قـضيته عـلماً أن الـقضية 

لـم حتُـسَم بـطريـقة مـنطقية بـعد. فـالـطريـقة املـوضـوعـية لـنقل اخلـبر سـتكون ”لـقد مت تـوجـيه الـتهمة إلـى املشـتبه بـه بـأنـه قـد قـتل 

شـخصاً آخـر.“ ذلـك ألن كـون الـشخص اآلخـر هـو ضـحيّة بـريـئة وبـأن األول هـو مجـرم أمـور لـم يـتم إثـباتـها بـعد. كـما أن 

اسـتخدام كـلمة ”وحشـية“ نـوع مـن الـتحيز الـلفظي واسـتنتاج لـم يـتم اثـباتـه. فـالـعواطـف قـادرة أن تـقوم بتشـتيت اإلنـتباه 

بـحيث أنـها سـتمنع األشـخاص مـن اسـتعمال املـنطق فـي الـوصـول إلـى اإلسـتنتاجـات الـصحيحة. وحـني يسـتخدم الـناس هـذا 

األسلوب يكون هذا ارتكاباً ملغالطة التماس السؤال العاطفي. 

اجملـموعـة األولـى مـن األمـثلة فـي املـلحق (ب) حتـتوي عـلى مـغالـطة الـتماس الـسؤال بـطريـقة عـاطـفية. فـفي املـثال الـثانـي يـقول 

املـعترض، ”أصـلي أن يـأتـيك الـوحـي لـتتوقـف عـن تـضليل الـناس لـيؤمـنوا فـي هـذا الهـراء واألكـاذيـب“. عـوضـاً عـن تـقدمي جـدل 

مـنطقي إلثـبات خـطأ مـوقـفنا، قـام املـعترض بـافـتراض هـذا األمـر بـاسـتخدام لـغة عـاطـفية لـتدعـيم افـتراضـه. يـجب أن يـتم اإلنـتباه 

7 في بعض احلاالت (وأثناء تعاملنا مع بعض اإلفتراضات املسبقة) سوف يكون من غير املمكن أن يتم عزل اإلستنتاجات عن املقدمات، على سبيل املثال، سنكون قادرين على 

اثبات وجود قوانني املنطق، لكنه يجب علينا في البداية أن نقوم بافتراض وجودهم (وإال فإننا لن نكون قادرين على البدء بتقدمي جدل منطقي من األساس). في اجلدل املنطقي 
اجليد لن يكون من املسموح لنا أن نقوم بافتراض مجرّد ملا نحاول إثباته. فيجب علينا أن نقوم بتقدمي افتراضات إضافية حتى يكون اجلدل جيداً. وبالتالي فإنه يوجد نوع صحيح من 

اجلدل الدائري. إال أن اجلدل في دائرة مفرغة (أي مجرد افتراض ما حتاول اثباته) هو أمر غير مقبول. وسوف نتعلم كيفية التمييز بني هذين النوعني في الفصل التاسع.
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إلــى كــلمات مــثل ”جهــل“، ”عــدم األمــانــة“، ”غــباء“، ”ســذاجــة“ إضــافــةً إلــى املــالحــظات األُخــرى الــتي تــلجأ إلــى إهــانــة 

األشخاص. حني يتم اإلدالء بهذا النوع من اإلفتراضات دون أي دليل، يكون اجلدل مغلوطاً. 

مـغالـطة الـسؤال املـركّـب وهـي الـصيغة اإلسـتفهامـية مـن مـغالـطة الـتماس الـسؤال. وحتـدث حـني يـحتوي الـسؤال عـلى افـتراضٍ 

غـير مـثبت. وفـي تـلك احلـالـة فـإن أي إجـابـة عـلى هـذا الـنوع مـن األسـئلة سـيعطي انـطباعـاً بـأن ذلـك اإلفـتراض هـو صـحيح، فـي 

حـني أن الـواقـع يـخالـف ذلـك. وأحـد األمـثلة الـكالسـيكية هـو: ”هـل تـوقـفت عـن ضـرب زوجـتك؟“ فـأيـاً كـانـت اإلجـابـة سـواء 

بـالـنفي أو بـاإليـجاب، إن الـسؤال يحـمل تـلميحاً إلـى أنَّ هـذا الـشخص كـان يـضرب زوجـته فـي املـاضـي، وهـذا رمبـا يـكون 

خاطئاً. إن هذا السؤال مركب إذ أنَّه يجب أن يأتي بشكل سؤالني: 

۱. هل قمت بضرب زوجتك من قبل؟ 

۲. إن كنت قد فعلت ذلك، هل توقفت عن ارتكاب هذا العمل؟ 

يـجب اإلنـتباه إلـى األسـئلة الـتي تـأتـي مـن قـبل الـتطوريّـني: ”ملـاذا تتخـذون أنـتم أيـها اخلـلقيون مـوقـفاً ضـد الـعلم؟“ لـكن 

اخلـلقيني لـيسوا ضـد الـعلم، وبـالـتالـي فـإن الـسؤال مـغلوط. بـإنـه يـجب أن يـتم تـقدميـه بـشكل سـؤالـني ”(۱) هـل أنـتم أيـها 

اخلــلقني ضــد الــعلم؟ (۲) إن كــنتم ضــد الــعلم، فــلماذا تتخــذون هــذا املــوقــف؟“ مــثال آخــر هــو: ”أي قــصة مــن الــقصتني 

املـتناقـضتني للخـلق واملـذكـورتـني فـي الـتكويـن هـي الـقصة الـتي تـتبناهـا؟“ لـكن يـوجـد فـقط سـرد واحـد للخـلق وهـو مـذكـور فـي 

8سـفر الـتكويـن، وال يـوجـد أي تـناقـض فـيه. وبـالـتالـي فـإن املـعترض قـد ارتـكب مـغالـطة الـسؤال املـركـب. فـإنـه كـان يـجب أن 

يـقسّم سـؤالـه هـذا إلـى قـسمني ”(۱) هـل يـوجـد قـصتني مـتناقـضتني للخـلق فـي سـفر الـتكويـن؟ (۲) إن كـان كـذلـك، أي 

منهما هي القصة التي تتبناها؟“ 

إن مـا يـعتقد الـناس بـكونـه مـغالـطة يـعتمد بـشكل كـبير عـلى رؤيـتهم لـلعالـم. تـأمـل فـي الـسؤال الـتالـي: ”هـل قُـدِّمـت تـوبـةً عـن 

خطاياك؟“ 

إن غـير املـؤمـن سـيعتبر أن هـذا الـسؤال هـو ارتـكاب ملـغالـطة الـسؤال املـركـب وسـوف يـريـد أن يـقوم بتقسـيمه إلـى: ۱. هـل 

سبق لك وارتكبت أي خطيئة؟ ۲. إن قمت بذلك، هل قدمت توبةً عنها؟ 

مـغالـطة ”ال يـوجـد أي اسـكتلندي حـقيقي“ ميـكن أن يـتم اعـتبارهـا إحـدى األنـواع الـفرعـية مـن مـغالـطة الـتماس الـسؤال. 

ويـتم ارتـكاب هـذه املـغالـطة حـني يـحاول الـشخص أن يـقوم بحـمايـة ادعـاءاتـه مـن اجلـدل املـقدم ضـدّهـا مـن خـالل الـدفـاع 

بـاسـتخدام اسـلوب مـتحيّز (وهـذا األسـلوب يـقوم بـالـتماس املـطلوب). إن املـثال الـذي مت مـنه اشـتقاق اإلسـم لهـذه املـغالـطة هـو 

الـتالـي: ”الـشخص (أ) أكَّـد بـأنَّ االسـكتلندي ال يـضع الـسكر عـلى حـساء الـشوفـان اخلـاص بـه. إذ أنَّـه إن فـعل خـالف ذلـك 

8 التكوين ۲ هو وصف ألحداث اليوم السادس من اخللق. والسرد املتعلق به يتوافق بشكل كامل مع التكوين ۱ وذلك حني يتم فهم السياق بشكل جيد.
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ســوف لــن يــكون اســكتلنديــاً حــقيقيّاً.“ ومبــا أنَّ الــفرض واإلســتنتاج هــما مــتساويــان، فــإن هــذا ارتــكاب ملــغالــطة الــتماس 

السؤال. 

تأمل في اإلدّعاءات التي يقدّمها التطوري (ت) وكيفية الرد عليها عند مواجهتها مع األدلة التي يقدمها اخللقيّ (خ): 

(ت): ”ال يوجد أي عالم حقيقي يؤمن بأن اخللق قد متَّ في ستة أيام.“ 

(خ): ”العلماء العاملون في اجابات من سفر التكوين يؤمنون بأن اخللق قد متَّ في ستة أيام“ 

(ت): ”حسناً، ال يوجد أي عالم حقيقي يؤمن بأن اخللق قد متَّ في ستة أيام“. 

(ت): ”ال يوجد أي مجلة علمية تعتمد املراجعة بالقرائن تقبل بأن اخللق قد متَّ في ستة أيام“ 

(خ): ”مجلة إجابات البحوث تقبل األوراق البحثية املتعلقة باخللق بشكل دائم“ 

(ت): ”حسناً، ليس من مجلة محترمة وذات سمعة جيدة ستقبل باألوراق البحثية املتعلقة باخللق.“ 

إن اجلـدلـني املـقدمـني أعـاله يـرتـكبان مـغالـطة ”اليـوجـد اسـكتلندي حـقيقي“. حـيث أن كـل مـن ”اجملـلة طـيبة الـسمعة“ و 

”عـلماء حـقيقيّون“ قـد مت حتـديـد املـعنى اخلـاص بـهما بـطريـقة تـعسّفية، وهـذا الـنوع مـن اإلدعـاءات ميـكن أن يـتم عـكسه. 

فـنحن نسـتطيع أن نـقول بـاخملـالـف متـامـاً: ”فـي احلـقيقة، ال يـوجـد أي عـالـم حـقيقي سـيؤمـن بـالـتطور. واجملـالت الـعلمية احملـترمـة 

سـوف لـن تـقبل األوراق الـبحثية املـتعلقة بـالـتطور.“ بـالـطبع يـجب أال نـقوم بهـذا الـنوع مـن اإلدعـاءات، لـكن مـن اجلـيد أن 

نشـير لـلخصم أنـنا وبـشكل فـرضـيّ نسـتطيع أن نـقوم بـتقدمي ادعـاءات مـتعسفة فـي كـلّ مـرة يـرتـكب فـيها مـغالـطة ”لـيس مـن 

  .“ اسكتلندي حقيقيّ

مـغالـطة الـتوسـل اخلـاصّ وتـقع حـني يـتم تـطبيق مـعايـير مـزدوجـة. أي أن املـعترض يـقوم بـتطبيق مـعيار عـلى خـصمه دون أن 

يـقبل بـتطبيقه عـلى نـفسه. ميـكن أن يـكون هـذا الـنوع مـن اإلزدواجـية خـفيّا ويـعتمد عـلى نـوعـية الـكلمات فـقط مـثالً: أنـا 

مـتيّقن أمـا أنـت فـعنيد.“ أو قـد تـكون صـريـحة. ”ال ميـكنك أن تـقول لـلناس مـا ال يـجب فـعله!“ فهـذه حـالـة واضـحة لـلتوسـل 

اخلاصّ، فاملعترض ال يقوم بتطبيق املعيار على نفسه.  

”ال ميــكنك أن تــقوم بــافــتراض أن الــكتاب املُــقدَّس صــحيح؛ يــجب عــليك أن تــثبت الشــيء قــبل أن تــؤمــن بــه.“ وجنــد أن 

املعترض ال ميتلك دليالً على موقفه هذا، فهو يطبق معايير مزدوجة.  

”ميـكنك أن تسـتخدم األبـحاث الـتي نُشِـرَت فـي اجملـالّت الـعلمانـية؛ فـاجملـالت الـتي تـؤيـد اخلـلق ال حتُتَسَـب.“ هـذا نـوع مـن 

املـعايـير املـزدوجـة الـتعسّفية. وإنـه مـن املـمكن أن يـتم تـقدمي جـدل مـعاكـس متـامـاً بـاإلدعـاء بـأن اجملـالّت اخلـلقية فـقط هـي مـا 

نقبل به وليس باجملالت العلمانية. 

 101 biblicalcreationar@gmail.com

mailto:biblicalcreationar@gmail.com


الدليل الحاسم للخلق 

مـغالـطة الـقياس اخلـاطـئ وحتـدث حـيم يـتم الـقياس بـني أمـريـن مـتشابهـني بـطريـقة سـخيفة ال تـرتـبط بـاإلسـتنتاج. ”ملـاذا تـتذمـر 

مـن الـعمل ملـدة ۱۲ سـاعـة فـي الـيوم، إن حـواسـبنا تـعمل ملـدة ۲٤ سـاعـة وهـا هـي بـحالـة جـيّدة.“ لـكنه مـن الـواضـح أن البشـر 

يختلفون عن احلواسب التي ليست بحاجة للراحة. وبالتالي فإن هذا القياس خاطئ. 

أحــد أشهــر األمــثلة عــن الــقياس اخلــاطــئ والــتي يــتم ارتــكابــها مــن قــبل الــتطوريّــني هــو فــي املــثال األول فــي املــلحق ب. ”إن 

رســالــتك شــبيهةً بــأن تــطلب مــنّا أن نــؤمــن بــأن األرض مســطحة أو أن الــشمس تــدور حــول األرض عــلى الــرغــم مــن األدلــة 

التجـريـبية الـدامـغة تـثبت خـالف ذلـك.“ إن املـعترض هـنا يـقارن اإلميـان بـاألرض املسـطحة ونـظام مـركـزيـة األرض بـاخلـلق. إال 

أن األرض املسـطحة والـنظام مـركـزيـة األرض هـما نـظامـان ميـكن إثـبات بـطالنـهما مـن خـالل األبـحاث الـعلمية التجـريـبية فـي 

احلـاضـر، وسـيكون مـن الـسخف اإلميـان بـتلك األفـكار. لـكن اخلـلق الـتوراتـي يـتعلق بـاملـاضـي؛ ولـيس مـن املـمكن أن يـتم إثـبات 

بطالنه من خالل املعاينة في الزمن احلاضر (إمنا املعاينات املعاصرة تتسق معه). وبالتالي فإن هذا القياس خاطئ. 

مـغالـطة املُسَـبِّبَات اخلـاطـئة الـتي تُـرتـكب حـني يـصرح أحـد أألشـخاص بـحتمية صـواب عـالقـة سـببية خـاطـئة بـني حـدثـني. فـإنـه 

فـي بـعض األحـيان يـوجـد عـالقـة سـببية بـني األحـداث - أي يـوجـد صـلة بـينهما. ولـكن هـذا ال يـعني أن أحـدهـا قـد كـان 

مُسـبِّباً لـآلخـر. فـلنفترض بـأن شـخصاً قـد قـام مبشـروع بـحثي ووجـد أن األيـام الـتي يـكون فـيها الـقطران لـزجـاً يـوجـد عـدد أكـبر 

مـن حـاالت األزمـات الـقلبية مـن األيـام األُخـرى. وبـالـتالـي قـام بـاسـتنتاج خـاطـئ يـفيد بـأن الـقطران الـلزج يسـب األزمـات 

القلبية. في الواقع، إن ارتفاع درجات احلرارة هو ما يسبب لزوجة القطران وميتلك تأثيراً في زيادة عدد األزمات القلبية. 

وفـي حـاالت بـديـلة قـد ال يـكون هـنالـك أي عـالقـة بـني األحـداث. فـوقـوع األمـريـن فـي وقـت واحـد قـد يـكون مجـرّد مـصادفـة. 

واخلـرافـات تـصنف عـلى أنـها ارتـكاب لهـذه املـغالـطة. مـثل السـير أسـفل السـلم، الـرقـم ۱۳، مـرور قـطة سـوداء فـي دربـك ومـا 

يتبع ذلك من أحداث ومصائب، هذه األمور هي ارتكاب ملغالطة املسببات اخلاطئة. 

”إنـه مـن املـمكن أن يـتم تـرتـيب املسـتحاثـات مـن األبسـط إلـى األعـقد. وبـالـتالـي فـإنـه مـن الـواضـح األكـثر تـعقيداً بـينها قـد 

تـطورت مـن األشـكال البسـيطة.“إن حـقيقة امـكانـية تـرتـيب بـعض املسـتحاثـات فـي سـلسلة بـحيث تـكون قـبل مسـتحاثـات 

أُخـرى ال يـعني أنّـَها كـانـت سـببا لـألُخـرى. فـإنـه مـن املـمكن أيـضاً أن يـتم تـرتـيب اإلصـدارات اخملـتلفة مـن السـيارات املـوجـودة 

حالياً في سلسلة، لكن ذلك لن يعني أنها مرتبطة احيائياً بعضها ببعض من خالل سلف مشترك. 

”إن اخلـلق يـصبح أكـثر شـعبيةً فـي الـواليـات املتحـدة، ومـعدالت نـتائـج اإلمـتحانـات تـنحفض بـشكل محـزن. فـإنـه مـن الـواضـح 

أن املـذهـب اخلـلقي يُـدَمِّـر أُسُـس الـتعليم!“ إن اإلدعـاء بـأن احلـدث األول سـبب احلـدث الـثانـي لـيس صـحيحاً فـاحلـدثـني لـيسا 

مرتبطني بعضهما ببعض، ولهذا السبب فإن اجلدل يرتكب مغالطة املُسَبِّبات اخلاطئة. 

مـغالـطة املنحـدر املـنزلـق هـي اجلـدل الـقائـل بـأنـه مـسار مـعني مـن األحـداث سـوف يتسـبب بـردود أفـعال مـعينة سـتؤدي بـشكل 

حـتمي إلـى نـتائـج غـير مـرغـوب بـها، فـي حـني أنـه يـتم إغـفال الـعوامـل الـتي متـنع مـثل هـذه الـنتائـج. ”إن قـمنا بـالـسماح لـهم بـأن 
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يـرفـعوا السـرعـة الـقصوة عـلى الـطريـق إلـى ٤٥ كـم/سـاعـة، فـإنـه ذلـك لـن يـبدو كـافـياً بـالنسـبة لـهم وسـوف يـرفـعونـها مـرّات 

أُخــرى األمــر الــذي ســيحول الــقيادة إلــى أمــر خــطر جــداً.“ إال أن الــرغــبة فــي احلــفاظ عــلى احلــياة البشــريــة ســوف تــقلل مــن 

احـتمال الـسماح بـالـوصـول إلـى حـدود خـطرة للسـرعـة. ومـن خـالل إغـفال هـذه الـنقطة فـإن اجملـادل هـذا قـد ارتـكب مـغالـطة 

املنحــدر املــنزلــق. إال أنَّــه يــوجــد بــعض املــسارات املــنزلــقة مــن األحــداث الــتي ليســت مبــغالــطة - حــني يــكون حــدث مــعني 

ســيتسبب حــقّاً بحــدوث ســلسلة مــن ردود الــفعل. لــكن حــني يــوجــد عــوامــل ذات احــتمالــية بــأن تتَتَســبَّب بــتجنُّب تــلك 

السلسلة من األحداث، حينئذٍ سيكون ذلك اجلدل مغلوطاً. 

”إن سـمحنا بـامـكانـية وقـوع املعجـزات، سـيكون مـن املسـتحيل إجـراء أي بـحث عـلمي. فـسوف لـن يـكون ممـكناً أن نـعرف مـا 

إذا كُــنَّا نــعايــن قــوانــني الــطبيعة أم املعجــزات.“ لــكن إغــفال مــوضــوع أن املعجــزات هــي نــادرة احلــدوث (وليســت بــالــضرورة 

تـتضمن انـتهاكـاً لـقوانـني الـطبيعة). فـإنـه مـن الـواضـح أن اهلل فـيما إذا اخـتار أن يـوقـف الـعمل بـقوانـني الـطبيعة لـفترة مـعينة فـي 

سـبيل أن ينجـز عـمل مُـعنيّ وغـير اعـتياديّ، فـإن ذلـك لـن ميـنعنا مـن الـقدرة عـلى دراسـة قـوانـني الـطبيعة الـتي تـعمل بـشكل 

اعـتيادي. مـثال آخـر: إن كـان األطـفال قـد تـعلّموا أن اهلل قـد خـلق كـلَّ شـيء فـإنـهم لـن يـقومـوا بـإجـراء الـبحوث عـن التفسـير 

احلــقيقي. وســوف يــفقدون حــبّهم لــإلطــالع، وســوف لــن يــعرفــوا أيّ شــيءٍ عــن الــعلم، ولــن يــكونــوا قــادريــن عــلى حتــقيق 

اإلجنــازات فــي الــعالــم احلــقيقي.“ لــكن ال يــوجــد أي ســبب عــقالنــي يــربــط بــني الــتعليم عــن اخلــلق مــع تــلك الســلسلة غــير 

املنطقية لألحداث التي مت تقدميها. 

ثالثاً - مغالطات العالقة أو اإلرتباط 
إن اجلــدل الــذي يــكون اإلســتنتاج الــصادر عــنه غــير مــرتــبطاً بــاملــقدمــة املــنطقية هــو مــا يــدعــى ارتــكابــاً ملــغالــطة الــعالقــة أو 

اإلرتـباط. وفـق الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم، إن جـميع األشـياء مـرتـبطة بـاهلل (وبـالـتالـي فهـي مـرتـبطة بـعضها بـبعض) بـطريـقة مـا؛ 

لـكن بـعض األشـياء هـي أقـرب بـعضها إلـى بـعض مـن األشـياء األُخـرى. وهـذا هـو مـا تـتناولـه هـذه املـغالـطات. فـإن لـم تـكن 

اإلسـتنتاجـات عـلى عـالقـة قـويـة بـالـفرضـيات، سـيكون ذلـك ارتـكابـاً ملـغالـطة مـن هـذا الـنوع الـذي نـقوم بـدراسـته. إن هـذا الـنوع 

مـن املـغالـطات يشـتمل عـلى مـغالـطة األصـل، مـغالـطة الـشخصنة، الـفرضـيات غـير املـتصلة، رجـل الـقش، وأنـواع أُخـرى مـن 

اإللتماس اخلاطئ. 

مـغالـطة االصـل حتـدث حـني تـكون الـفكرة الـتي يجـري اجلـدال حـولـها خـاطـئة بـطبيعتها ولـيس نـتيجةً للتسـلسل املـنطقي. 

وسـيكون أمـراً واجـباً أن تـتم اإلشـارة إلـى أن اإلدّعـاء سـيأتـي مـن مـصادر غـير مـوثـوقـة (عـلى سـبيل املـثال، الـصحف الـساخـرة)، 

حـيث أن هـذا األمـر يُحـرّك شـكوكـاً حـول مـصداقـية اإلدعـاء. لـكن ذلـك ال يـثبت أن اإلدعـاء خـاطـئ. فـإن قـامـت إحـدى 

الـصحف غـير املـوثـوقـة بـاإلدعـاء بـأن ۲+۲=٤، لـن تـكون عـدم مـوثـوقـية اجملـلة سـببا فـي رفـض هـذ اإلدعـاء. كـما أنـه يـجب أن 
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يـكون هـذا املـصدر قـد مت تـصنيفه عـلى أنَّـه غـير مـوثـوق بـشكل عـام حـتى يـكون ذلـك ذا صـلة. وكـل مـن اإلدعـاءات يـجب أن 

يتم احلكم عليه بناءً على حيثيّاته، وليس بناءً على املصدر الذي أتى منه. 

”إن الـكتاب املُـقدَّس قـد كُـتِبَ قـبل آالف الـسنوات مـن قـبل أشـخاص لـم ميـتلكوا مـعرفـةً عـن الـعِلْم املـعاصـر. فـلماذا يـجب أن 

نـثق بـاإلدعـاءات الـتي يـقدّمـها؟“ إن حـقيقة كـون الـكتاب املُـقدَّس بـالـغ الـقِدَم وأن الـكُتَّابْ لـم يـكونـوا عـلى مـعرفـة بـالـعلوم 

املـعاصـرة ال عـالقـة لـها مبـصداقـيّته. إضـافـةً إلـى أن هـذا اجلـدال (ومـثله الـكثير ممـن يـهاجـم الـوحـي املُـقدَّس) يـتجاهـل الـوضـع 

اخلـاص لـلكتاب املُـقدَّس. وذلـك أن الـكتاب املُـقدَّس يـقدم ادعـاءً بـأنَّـه الـكلمة املـوحـاة مـن قـبل اهلل وبـالـتالـي فـإنـه يـختلف عـن 

بـاقـي املسـتندات الـتاريـخيّة. مـن املـؤكـد أن الـكثير مـن املـعترضـني سـوف يـرفـضون هـذا اإلدعـاء، لـكن إن قـامـوا بـذلـك فـهم قـد 

افـترضـوا بـشكل مسـبق بـأن الـكتاب املُـقدَّس هـو خـاطـئ وبـالـتالـي فـإنـنا يـجب أن نشـير لـهم بـأنـهم ابـتدأوا بهـذا اإلدعـاء عـينه؛ 

وبالتالي فإنهم قد ارتكبوا مغالطة التماس املطلوب. 

مـغالـطة الـشخصنة تـرتـكب حـني يـتم تـوجـيه اجلـدل ضـد الـشخص عـوضـاً عـن املـوقـف الـذي يتخـذه. وأصـل الـتسمية التـيني 

ويـعني ”إلـى الـشخص“. إن هـذا األسـلوب إمنـا هـو مـغلوط وذلـك عـلى اعـتبار أن صـالحـية اجلـدل ال تـعتمد عـلى الـشخص 

الذي يُقدِّمه. ويوجد نوعان من الشخصنة: وهما الشخصنة النديّة والشخصنة الظرفية. 

حتـدث الـشخصنة الـنديـة جـني يـقوم املـعترض مبـهاجـمة شـخصية خـصمه، بـدالً مـن الـرد عـلى اإلدّعـاءات الـتي بـني يـديـه. 

”املسـيحيّني مـسؤولـني عـن ارتـكاب بـعض األعـمال الـوحشـيّة؛ تـأمـل فـي احلـمالت الـصليبيّة. فـكيف تسـتطيع أن تُـفَكِّر فـي 

اإلميــان بــها؟“ إن حــقيقية كــون بــعض املســيحنيّ فــي بــعض األحــيان تــصرفــوا بــطريــقة خــاطــئة ال عــالقــة لــه مبــوضــوع اإلميــان 

املســيحي والــدفــاع عــنه (أي الــرؤيــة املســيحية لــلعالــم). ”إن اخلــلقيني عــدميــي الــنزاهــة؛ وال ميــكنك أن تــعتقد بــصحة 

نــظريــاتــهم.“ حــتى وإن كــان بــعض اخلــلقيني قــد كــذبــوا حــول بــعض األمــور (هــذا األمــر قــد يحــدث فــي بــعض األحــيان 

لألسف). إال أنَّ هذا املوضوع ال يعني بالضرورة بأن املوقف الذي يدافعون عنه خاطئ. 

فـي بـعض احلـاالت يـتم اسـتخدام الـشخصنة الـنديّـة فـي سـبيل ثـني احلـاضـريـن أو املسـتمعني مـن الـقبول مبـا يـقوم الـشخص 

بـتقدميـه. وهـذا الـنوع مـن املـغالـطات يـتم اسـتخدامـه غـالـباً فـي املـناظـرات الـرسـمية وتـدعـى بـاسـم ”تـسميم الـبئر“ عـلى سـبيل 

املـثال، ”ان خـصمي فـي مـناظـرتـنا الـيوم قـد طـلَّق ثـالث مـرّات. فـإن أخـذنـا هـذا اجلـانـب مـن شـخصيته، ال أعـتقد بـأنّـه مبـكننا أن 

نـثق بـأي شـيء يـقولـه.“ بـالـطبع إن املـشاكـل الـزوجـية ال عـالقـة لـها مبـا تـتناولـه املـناظـرة (إال فـي حـالـة كـان املـوضـوع يـتناول 

الـزواج، وحـتى فـي هـذه احلـالـة فـإن وجـود املـشاكـل الـزوجـية ال يـجعل مـن املـوقـف الـذي يتخـذه الـشخص خـاطـئاً). وبـالـتالـي 

فــإن هــذا التهجّــم خــاطــئ. إال أن عــدد مــن الــناس ميــيلون إلــى الــتعامــل مــع هــذا الــنوع مــن اإلســتجابــات اخملــالــفة بــطرق غــير 

مالئمة. 
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أمـا الـشخصنة الـظرفـية فـترتـكب حـني يـتم رفـض اإلدعـاءات مـن خـالل الـزعـم بـأن الـشخص الـذي يـقدم اإلدعـاء يـقوم بـه نـتيجة 

ظـروف خـاصـة، عـوضـاً عـن تـقدمي أسـباب مـنطقية. ”أن تـؤيـد رفـع أسـعار احملـروقـات ألنـك تـعمل فـي محـطة وقـود.“ لـكن 

حـتى فـي حـال كـانـت الـظروف قـد حتُـرِّك بـعض األشـخاص لـلدفـاع عـن مـوقـف مـعنيّ، إال أنَّ ذلـك ال يـعني بـأن املـوقـف نـفسه 

سـيكون مـغلوطـاً أو أن اجلـدل املُـقدَّم عـنه هـو جـدل سـيّء. فـإنـه يـجب أن يـتم تـقييم اجلـدل بـناءً عـلى حـيثيّاتـه، ولـيس بـناءً 

على الظروف اخلاصّة بالشخص الذي يقدّمه. 

عــلى ســبيل املــثال، ”أنــت مســيحيّ ألنــك قــد تــرعــرعــت فــي أُســرة مســيحيّة.“ ال يــوجــد أي شــك فــي أنَّ األشــخاص الــذي 

يـنشأون فـي أُسـر مسـيحية ميـتلكون مـيالً ألن يـكونـوا مسـيحيّني. لـكن هـذا ال يـعني أنـهم ال ميـتلكون أسـبابـاً خـاصّـة بـهم 

لـلتمسك بـرؤيـتهم لـلعالـم. ”أنـت جتـادل دفـاعـاً عـن اخلـلق فـقط ألنـك قـد قـرأت كـتابـاً عـن املـوضـوع.“ رمبـا قـد يـكون املـوضـوع 

صـحيحاً أنـك قـرأت كـتابـاً قـد حـرّك لـديـك الـرغـبة فـي الـدفـاع عـن املـوقـف اخلـلقيّ. لـكن هـذا ال صـلة لـه فـيما إذا كـان اخلـلق 

صـحيحاً أم ال. فـإنـه ميـكن ألي شـخص أن يـقوم بـاملـثل ويـقول، ”أنـت تـؤمـن بجـدول الـضرب الـريـاضـي فـقط ألن شـخصاً مـا 

قـد قـام بـتعليمك إيـاه.“ إن هـذا قـد يـكون صـحيحاً لـكن لـن يـعني بـأي شـكل مـن األشـكال أن جـدول الـضرب الـريـاضـي 

خاطئ. 

مـغالـطات اإللـتماس اخلـاطـئ وتـرتـكب حـني يـقوم الـشخص بـالـتماس شـيء أو شـخص ال عـالقـة لـه بـاإلدعـاءات الـتي تـتعرض 

لـلتحقيق. ويـوجـد الـعديـد مـن املـغالـطات الـتي تُـشمَل ضـمن هـذه الـفئة. فـالـشخص قـادر عـلى الـتماس الـعواطـف، كـما فـي 

التماس الشفقة، اخلوف، أو أسلوب ”الغوغائية، الرُعاع“، كما ميكن إلتماس السلطة في بعض األحيان أو التماس اجلهل. 

مـغالـطة الـتماس الـشفقة حتـدث حـني يـقوم الـشخص بـاجلـدل دفـاعـاً عـن مـوقـفه عـلى قـاعـدة الـشفقة. ”أسـتاذ، مـن فـضلك 

أعـطني درجـة ممـتازة فـي هـذا الـفصل. فـعائـلتي قـد وعـدتـني مبـساعـدتـي عـلى شـراء سـيارة فـي حـال حتـصّلت عـلى درجـات 

ممـتازة.“ فـي اجلـدل عـن الـتطور، قـد يـقوم الـبعض مـن املـؤيـديـن لـلموقـف مبـحاولـة إقـناع املسـتمعني بـتبني هـذا املـوقـف مـن 

خالل احلديث عن اإلضطهاد الذي تعرض له من قبل اخللقيّني. فحتى وإن كان ذلك صحيحاً، فإن ذلك ال يدعم موقفه. 

مـغالـطة الـتماس اخلـوف الـتي حتـدث حـني يـقوم شـخص بـاجلـدال دفـاعـاً عـن مـوقـف مـعني عـلى قـاعـدة الـضرر الـذي قـد ينجـم إن 

لـم تـؤيّـد ذلـك املـوقـف. عـلى سـبيل املـثال، تـخيل أحـد احملـامـني يـجادل ”أيـها السـيدات والـسادة أعـضاء هـيئة احملـلّفني، يـجب 

أن حتـكموا بـأن املـتهم مـذنـب بجـرميـة الـقتل، وإال فـإنـكم قـد تـكونـون ضـحيّته الـتالـية!“ بـالـطبع إن هـذا التهـديـد ال عـالقـة لـه 

بـكون املـتهم مـذنـباً أم ال، وبـالـتالـي فـإن هـذا اجلـدل مـغلوط. بـالـطريـقة عـينها، يـتم الـضغط عـلى الـتالمـيذ لـيؤمـنوا بـالـتطور 

عـلى قـاعـدة أنـهم إن لـم يـفعلوا ذلـك فـإنـه لـن يـتم قـبولـهم فـي أي مـن اجلـامـعات املـرمـوقـة، أو أنـه سـيتم رفـضهم بـعد التخـرج. 

كـما أنـه يـتم الـضغط عـلى املـعلمني لـيقومـوا بـتعليم الـتطور فـقط، وإال فـإنـه سـيتم حـرمـانـهم مـن الـتعليم. ويـتم مـنع مـعلمي 
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املـدارس الـثانـويـة مـن مـناقـشة مـوضـوع اخلـلق حـيث يـتم تهـديـدهـم بـإتـخاذ اجـراءات قـضائـية. وجـميع هـذه األمـثلة تـتبع ذات 

األسلوب املغلوط: ”يجب أن تؤمن مبا أؤمن به، وإال فإنك ستواجه العواقب!“ 

مــغالــطة الــتماس الــغوغــائــية وحتــدث حــني يــتم مــحاولــة إقــناع األشــخاص (حــيث غــالــباً مــا يــوجــد مجــموعــة كــبيرة مــن 

األشـخاص) مـن خـالل اسـتعمال خـطابـات حتـفيزيـة عـاطـفية، عـوضـاً عـن اسـتخدام املـنطق. وهـذا الـنوع مـن املـغالـطات يـتم 

اسـتخدامـه غـالـباً فـي املـناظـرات الـرسـمية أو اإلجـتماعـات. تـخيل أحـد مـناصـري الـتطور يـقوم بـالـرد عـلى اإلدعـاءات املسـيحية 

بـأن اهلل هـو مـصدر األخـالق وذلـك مـن خـالل الـقول:”أقـول لـكم بـأنـنا ال نـحتاج اهلل لـيخبرنـا اخلـطأ مـن الـصواب. أنـت لـديـكم 

كـلَّ احلـق بـأن تـتبعوا مـعايـيركـم اخلـاصّـة! ال تـسمحوا لـآلخـريـن أن يـقولـوا لـكم عـما يـجب أن تـفعلوا. إنـه حـقٌّ مـن حـقوقـكم 

كـمواطـنني أن تـفكروا بـأنـفسكم!“ إن هـذا الـنوع مـن اخلـطابـات يُـتبع غـالـباً بـعاصـفة مـن الـتصفيق - وذلـك بـالـرغـم مـن عـدم 

اسـتخدامـه ألي نـوع مـن املـنطق ومـن كـونـه ذاتـي الـنقض. (فـببساطـة كـيف ميـكننا أن نـتبع تـعليمات بـأن ال نـسمح ألي 

شـخص أن يـقول لـنا عـما يـجب فـعله؟) إن هـذا اجملـادل قـد قـام بـاسـتعمال الـعواطـف مـثل الـبطولـة واإلسـتقاللـية فـي مـحاولـة 

جلذب اجلمهور من خالل هذا اخلطاب املغلوط. 

مـغالـطة الـتماس السـلطة حتـدث حـني يـجادل أحـد األشـخاص بـأن املـوقـف يـجب أن يـكون سـليماً بسـبب أن شـخص مـا أو 

مجـموعـة مـن األشـخاص تـقول ذلـك. ويـوجـد فـئتني فـرعـيّتني سـوف نـقوم بـذكـرهـما فـيما يـختص بهـذه املـغالـطة: الـتماس 

السلطة الشخصية، والتماس السلطة اجلماعية. 

الـتماس السـلطة الـشخصية وحتـدث حـني يـقول أحـد األشـخاص أن اإلدعـاء يـجب أن يـكون صـحيحاً ألن أحـد اخلـبراء يـقول 

ذلـك. مـن الـطبيعي أن رأي اخلـبير حـول مـوضـوع مـا ال يـجب أن يـتم رفـضه بـشكل تـعسّفي. لـكن اخلـبراء يخـطئون بـشكل 

دائـم، ولـذلـك فـإنـه ال يـجب أن يـتم األخـذ بـرأيـهم عـلى أنَّـه غـير قـابـل لـلشك. وهـذا األمـر يـكون واضـحاً فـي احلـاالت الـتي جنـد 

أن خـبراء آخـريـن فـي نـفس اجملـال يـعارضـون ذلـك الـرأي. ومـن الـطبيعي أن رأيـني مـتناقـضني ال ميـكن أن يـكونـا صـحيحان. 

وبـالـتالـي فـإنـه حـني يـقوم أحـد األشـخاص بـتقدمي رأي أحـد اخلـبراء عـلى أنَّـه دلـيل حـاسـم عـن مـوقـف مـعني، فـإنـه يـكون مـن 

اجلـيد حـينها أن يـتم اسـتحضار هـذه الـنسخة الـفكاهـية مـن قـانـون نـيوتـن الـثالـث: ”لـكل خـبير يـوجـد خـبير مـضاد.“ أمـا فـي 

حـال قـام جـميع اخلـبراء تـقريـباً ومـن مـختلف الـرؤى لـلعالـم الـتي ميـتلكونـها بـالـتوافـق عـلى إدّعـاء مـعنيّ فـي حـقل اخـتصاصـهم، 

فـإنـه لـن يـكون أمـراً مـغلوطـاً أن يـتم الـقبول بـرأيـهم عـلى أنّـه ذو احـتمالـيه عـالـية لـيكون صـحيحاً. والـواقـع إنـه سـيكون أمـراً 

تعسّفياً في الغالب أن يتم رفض هذا النوع من اإلدعاءات. 

كـما أنَّـه يـجب أيـضاً أن نـقوم بـالـنظر إلـى الـتحيّز الـذي ميـتلكه األفـراد، وكـيفية تـأثـير هـذا الـتحيز عـلى اسـتنتاجـاتـهم. فـإن 

الـتطوري اخلـبير مبـجال الـتأريـخ بـالـعناصـر املـشعّة قـد يـعتقد بـأنَّ هـذا األسـلوب يـدعـم فـكرة مـاليـني الـسنوات؛ لـكن يـجب أن 
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9يـتم أخـذ حتـيّزه بـعني اإلعـتبار قـبل أن يـتم الـقبول بـاسـتنتاجـاتـه.  ال يـوجـد أي انـسان يـعرف كـل شـيء، وبـالـتالـي فـإنـه مـن 

الـواجـب عـلينا أن نـكون عـلى درجـة مـن احلـيطة قـبل أن نـقبل رأي اخلـبراء الـقابـلني للخـطأ عـلى أنـه رأي غـير قـابـل لـلشك. 

والــطريــقة األُخــرى الــتي يــتم فــيها ارتــكاب هــذه املــغالــطة، هــي حــني يــقوم اخلــبير بــتقدمي رأي فــي مــجال يــقع خــارج نــطاق 

اختصاصة. فإن هذا النوع من اآلراء يحمل قيمة ضعيفة جداً إال في حال مت تدعيمه من خالل أدلّة إضافية. 

الـتماس سـلطة اجلـماعـة هـي الـفئة الـفرعـية الـثانـية مـن الـتماس السـلطة. وتـدعـى أيـضاً الـتماس رأي األغـلبية. وحتـدث حـني 

يـقوم الـشخص بـاجلـدل عـلى أن املـوقـف ال بـد أن يـكون صـحيحاً ذلـك ألن الـغالـبية مـن الـناس يـعتقدون بـذلـك. وقـد يـبدو 

األمـر مـريـباً أن جنـد بـعض األشـخاص يـقعون حتـت تـأثـير هـذا الـنوع مـن األخـطاء. لـكنهم يـفعلون. ”فهـل ميـكن أن يـكون 

جـميع أولـئك األشـخاص عـلى خـطأ؟“ غـالـباً مـا يـتم ارتـكاب هـذه املـغالـطة مـع مـغالـطة الـتماس السـلطة الـشخصية؛ ويحـدث 

هـذا حـني يـقوم أحـد األشـخاص بـالـتماس رأي أغـلبية اخلـبراء. ”كـيف جلـميع هـؤالء الـعلماء أن يـكونـوا عـلى خـطأ فـيما يـتعلق 

بـالـتطور؟“ إن الـكتاب املُـقدَّس يـقدم لـنا اإلجـابـة لـذلـك فـي رسـالـة رومـية ۱: ۱۸-۲۳. األمـر الـذي يـجب مـعرفـته فـيما يـتعلق 

بالتماس السلطة هو أن اإلدعاء يُقَيَّم بناءً على حيثيّاته وليس بناءً على الشخص الذي يقدمه. 

حتـدث مـغالـطة الـتماس اجلهـل حـني يـتم اإلدعـاء بـصحة املـوقـف جملـرد أن الـعكس لـم يـتم اثـباتـه. ”البـد أن تـوجـد حـياة أٌخـرى 

فـي الـفضاء اخلـارجـي. فـليس مـن أحـد قـد أثـبت الـعكس.“ لـكن عـدم وجـود أي شـخص قـد دحـض إدعـاءً مـا ال يـعني بـأنَّـه 

صـحيح. إن الـتماس اجلهـل ميـكن أن يـتم مـراجـعته مـن خـالل الـتماس اجلهـل. فـيمكننا أن نـواجـه اإلدعـاء الـسابـق بـطريـقة 

عـبثية ممـاثـلة ”ال ميـكن أن يـكون هـنالـك حـياة فـي الـفضاء اخلـارجـي، فـما مـن أحـد قـد أثـبت وجـودهـا.“ إن الـتماس اجلهـل هـو 

مغالطة إذ أنَّ نقض األدلة التي تدعم املوقف املضاد ليس دليالً للموقف. 

9 هذا ال يعني بأنَّه يجب أن يتم رفض استنتاجاته بشكل فوري. وإال فإن ذلك سيعتبر ارتكاباً ملغالطة الشخصنة الظرفية. لكن يجب أن نكون دائماً متنبّهني إلى الرؤية للعالم التي 

ميتلكها الشخص إلى كيفيّة تأثيرها على تفسيره للحقائق.
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ومـثلها مـثل جـميع املـغالـطات فـإن الـتماس اجلهـل يـأتـي عـلى درجـات.فـلنتأمـل فـي شـخص يـجادل، ”لـم يـتمكن أي شـخص 

مـن انـتاج طـاقـة مـن الـعدم وذلـك بـالـرغـم مـن الـتجارب واإلخـتبارات الـتي تـناولـت هـذا املـوضـوع. وبـالـتالـي فـإنـه مـن املـنطقي أن 

نستنتج أن هذا األمر ليس ممكناً.“ 

إن هـذا اجلـدل لـم يـرتـكب مـغالـطة الـتماس اجلهـل إذ أنَّ اإلخـتبارات الـعديـدة الـتي متـت، قـد أُجـريـت فـي ظـروف مـختلفة. إن 

اإلستنتاج هو ذو احتمالية كبيرة جداً لكنه ليس مثبتاً من خالل الفرضيات. 

مـغالـطة الـفرضـيات غـير املـتصلة حتـدث حـني يـحاول الـشخص أن يـقوم بـإثـبات اسـتنتاج ال عـالقـة لـه بـاملـوضـوع قـيد الـدراسـة. 

فـاألسـباب الـتي قـد ميـتلكها اجملـادل قـد تـكون مـنطقية صـحيحة، لـكنها ال تـقدم إجـابـة عـن الـسؤال املـطروح. ”إن الـناس الـذيـن 

يـريـدون أن يـخفضوا مـن كـمية األسـلحة الـنوويـة هـم عـلى خـطأ. فـإن هـذا الـنوع مـن األعـمال لـن يـقوم بحـلّ مـشاكـل الـعالـم.“ 

بـالـطبع، إن اجلـملة الـثانـية صـحيحة لـكن هـذا غـير مـرتـبط بـاجلـزء األول. وذلـك أنـنا ال جنـد أي شـخص يـقترح بـأن تـخفيض 

كـمية األسـلحة الـنوويـة سـيقوم بحـلّ مـشاكـل الـعالـم، إمنـا هـذا األمـر لـه جـوانـب إيـجابـية. إن أنـصار الـتطور يـرتـكبون هـذا الـنوع 

من املغالطات بشكل متكرر، فلنتأمل في اجلداالت التالية. 

”ملـاذا جنـد أن الـكون مـناسـب لـنشوء احلـياة؟ ألنـه إن لـم يـكن كـذلـك فـإنـنا لـن نـكون هـنا لـنعايـنه.“ إن األمـر صـحيح أنـه إن لـم 

يـكن الـكون مـناسـباً لـلحياة فـإنـنا لـن نـكون مـوجـوديـن لـنعايـنه. لـكن هـذا ال يـجيب عـن سـؤال ملـاذا جنـد أن الـكون مـناسـب 

لـلحياة - إن هـذه اإلجـابـة تـقول لـنا ملـاذا نـحن قـادرون عـلى مـعايـنة ومـراقـبة الـكون. وبـالـقياس عـلى هـذا املـثال، تـخيل أنـني 

كـنت الـناجـي الـوحـيد مـن حتـطّم طـائـرة. وحـني متَّ سـؤالـي عـن سـبب جنـاتـي مـن احلـادث، سـيكون أمـراً سـخيفاً أن أقـول، ”ألنـني 

لو لم أنُ ملا كنت هنا ألجيب على سؤالك هذا!“ 

مـثال شـائـع للخـلقيني املـؤمـنني بـقدم عـمر األرض هـو: ”إن أيـام اخلـلق ال ميـكن أن تـكون أيـام اعـتياديـة. فـالـشمس لـم تُخـلق 

10حـتى الـيوم الـرابـع.“إن مـدة الـيوم حتُـدَّد بـشكل رئيسـي مـن خـالل دوران األرض حـول مـحورهـا. وإن حـقيقة أنَّ الـشمس لـم 

تُخلق حتى اليوم الرابع هي أمر غير متصل باملوضوع. 

مـثال آخـر: ”ملـاذا متـتلك الـكائـنات احلـية أعـضاء مـعقّدة تـعمل بـطريـقة مـتناغـمة بـعضها مـع بـعض؟ ألنـها إن لـم تـكن كـذلـك 

لـكانـت قـد مـاتـت.“ إن اجلـملة الـثانـية مـن الـتصريـح صـحيحة، لـكنها فـي احلـقيقة ال تـقدم إجـابـة عـلى الـسؤال املـطروح. ”أنـت 

لســت بــحاجــة للمســيحية حــتى تــقوم بتفســير األخــالق. هــأنــذا، مُلحــد وأخــالقــيٌّ لــلغايــة.“إن اجلــملة الــثانــية قــد تــكون 

صـحيحة ـ لـكن ال عـالقـة لـها بتفسـير وجـود األخـالق مبـعزل عـن املسـيحيّة. إن جـميع املـغالـطات مـن فـئة الـفرضـيات غـير 

10 إن حركة األرض حول الشمس تكافئ أربع دقاق من اليوم الشمسي. أما ال۲۳ ساعة و٥٦ دقيقة الباقية هي دوران األرض حول محورها في الفضاء، وليس لذلك أي صلة 

بالشمس. وطاملا وُجد مصدر للنور (وهذا ما كان موجوداً في األيام الثالثة األولى من اخللق) ودوران لألرض حول محورها، سوف ينتج لنا أيام اعتيادية.
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املـتصلة ميـكن أن تـتم اإلجـابـة عـليها مـن خـالل عـبارة ”قـد يـكون األمـر صـحيحاً، لـكن هـذا املـوضـوع ال عـالقـة لـه بـالـسؤال 

املطروح“. 

مـغالـطة رجـل الـقشّ الـتي تـعتبر فـئة فـرعـية مـن مـغالـطات الـفرضـيات غـير املـتصلة. فـإنـه فـي اجلـدل الـذي يـعتمد عـلى مـغالـطة 

رجـل الـقش ، سـيعمد الـشخص إلـى الـقيام بـتقدمي خـاطـئ مبـوقـف اخلـصم ومـن ثـمَّ يـقوم بـتقدمي جـدل ضـد ”رجـل الـقش“ 

الــذي قــام بــصنعه. فــقد يــكون اجلــدل الــذي يــقدمــه جــيداً جــداً، لــكن عــلى اعــتبار أنَّــه لــيس جــدالً ضــد املــوقــف احلــقيقي 

للخصم، فهو غير مرتبط وليس ذا صلة. 

إن اجلـداالت الـتي تـرتـكب مـغالـطة رجـل الـقش هـي شـائـعة جـداً 

فـــي املـــناظـــرات الـــتي تـــتناول مـــوضـــوع األصـــول وذلـــك ألن 

الــتطوريّــني غــالــباً مــا يــفتقرون لــإلطــالع عــلى املــوقــف اخلــلقي 

احلقيقي. 

عـلى سـبيل املـثال: ”إن اخلـلقيني يـؤمـنون أن اهلل قـد خـلق كـل 

احلـيوانـات كـما نـراهـا الـيوم. لـكن يـوجـد بـعض الـفصائـل مـن 

الكالب التي لم تُعرف حتى وقت قريب.“ 

إن هـذا اجلـدل يسـيئ تـقدمي املـوقـف اخلـلقي الـتوراتـي تـعليمه. 

فـاهلل لـم يـقم بخـلق احلـيوانـات كـما نـراهـا الـيوم، إمنـا هـو قـد خـلق 

األنـواع الـرئيسـية (كـالب، قـطط، …)وقـد حـدث تـنوّعٌ ضـمن 

هـذه األنـواع مـنذ ذلـك الـوقـت. ”إن اخلـلقيني يـقولـون بـأنـك يـجب 

أن تـؤمـن بـأنّ الـكون خُـلِق فـي سـتة أيـام حـتى تَخـلُص. لـكن الـكتاب املُـقدَّس ال يـعلِّم عـن ذلـك“ إن هـذا اجلـدل قـد يـكون 

جـدالً جـيداً ليسـتخدم ضـد شـخص يتخـذ ذلـك املـوقـف. لـكن هـذا لـيس املـوقـف اخلـلقي الـتوراتـي الـذي ال يـعلّم بـأن اإلميـان 

باخللق ذو األيام الستة هو مَطلَب للخالص. وبالتالي فإن هذا اجلدل إمنا يعتمد على مغالطة رجل القش. 

خالصة 
لـقد قـمنا بـاسـتكشاف مجـموعـة مـن املـغالـطات املـنطقية الـتي تُـرتَـكَبْ مـن خـالل اسـتخدام الـلغة اإلعـتياديـة. وهـذه املـغالـطات 

ميـكن أن يـتم تقسـيمها إلـى ثـالث فـئات عـامّـة: مـغالـطات اإللـتباس أو الـغموض، مـغالـطات اإلفـتراضـات املسـبقة، ومـغالـطات 

الـعالقـة أو اإلرتـباط. وجـميع أنـواع املـغالـطات الـتي تـناولـناهـا قـد ظهـرت فـي جـداالت أو مـحاضـرات تـدافـع عـن الـتطور، 

ويوجد أمثلة عديدة قد مت تضمينها أعاله. 
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ميـكنني الـقول ومـن خـالل خـبرتـي الـشخصيّة بـأن أغـلب املـغالـطات غـير الـرسـمية املـرتـكبة مـن قـبل الـتطوريّـني تـختص بـاملـواربـة 

والـغموض (حـول مـا تـعنيه كـلمة ”تـطوّر“)، شـخصنة املـفاهـيم مـثل (الـطبيعة، الـتطور، أو األدلـة)، الـتماس الـسؤال (مـن 

خـالل نـقد اخلـلق عـلى األسـس الـتطوريـة)، واجلـداالت الـتي تسـتخدم رجـل الـقش (مـن خـالل إسـاءة تـقدمي الـتعالـيم اخلـلقية، 

وقـد يـكون هـذا األمـر دون قـصد فـي بـعض األحـيان). إن مـعرفـة املـغالـطات الـتي قـمنا بـذكـرهـا أعـاله سـوف تـقوم بـشكل 

 ملحوظ برفع مستوى قدرة املؤمن باخللق على كشف عدم اإلتساق التطوريّ.
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الفصل الثامن 
املغالطات املنطقية - اجلزء الثاني 

اآلن وبـعد أن تـعرّفـنا عـلى املـغالـطات املـنطقية غـير الـرسـمية الـتي تـرتـكب مـن قـبل الـتطوريّـني، وصـلنا إلـى الـوقـت املـناسـب 

ملـناقـشة املـغالـطات اإلسـتنباطـية الـرسـمية وكـيفية الـرد عـليها. فـي هـذا الـفصل سـوف نـحاول أن نـتناول بـشكل مـختصر أنـواع 

مـختلفة مـن املـغالـطات املـنطقية اإلسـتنباطـية الـرسـمية، وإظـهار كـيفية دحـض اجلـداالت غـير الـصاحـلة مـن خـالل اسـتعمال 

الـقياس املـنطقي. ومـن ثـم سـوف نـنتقل إلـى مـغالـطات محـددة. مـن خـالل جتـربـتي، يـوجـد نـوعـان فـقط مـن املـغالـطات املـنطقية 

الـرسـمية الـتي يـتكرر الـوقـوع بـها مـن قـبل الـتطوريّـني:”مـغالـطة بـرهـان الـطلب“(”مـغالـطة اخلـلط بـني الـواجـب والـكافـي“) 

و”مـغالـطة انـكار الـفرض“ (”مـغالـطة نـقض الـفرض“). وهـذه املـغالـطاتـان هـما مـا سـنقوم بـتقدميـه حتـديـداً فـي هـذا الـفصل. 

وهـما مـتكررتـان فـي جـداالت الـتطوريّـني واخلـلقيني املـؤمـنني بـقدم عـمر األرض. وبـالـتالـي فـإنـه مـن املـفيد جـداً أن منـتلك مـعرفـة 

كافية بهما. وفي النهاية سوف نقوم مبناقشة أهمية اإلتساق في التفكير املنطقي. 

أعـتقد شـخصياً أن املـغالـطات الـرسـمية هـي مـوضـوع ممـيز، وهـي بـديهـية إلـى حـدٍّ مـا. ومتـتلك ملـسة ريّـاضـية ممـا يـعطيها أهـمية 

خـاصـة بـالنسـبة لـي. بـالـطبع إن اهلل قـد أعـطى كـلّ شـخص مـنا مـهاراتـه اخلـاصّـة واهـتمامـاتـه اخلـاصـة. فـبعض األشـخاص قـد 

يجـدون أن املـغالـطات الـرسـمية شـديـدة الـصعوبـة ومُشَـتِّتَة لـلتركـيز. وذلـك بسـبب اسـتعمال الـرمـوز الـريّـاضـية. مـن جـانـب 

أول، إنـي ال أريـد أن يتسـبب هـذا الـفصل بـإحـباط بـعض الـقرّاء مـن مـتابـعة قـراءة هـذا الـكتاب. فـإن كـنت قـد وجـدت أن هـذا 

الــفصل مــعقّد بــالنســبة لــك - جتــاوزه. (ســوف لــن أُخــبر أحــد عــن ذلــك. ومــن جــانــب آخــر، يــوجــد قــيمة نــفعية لــدراســة 

املـغالـطات الـرسـمية وهـي تخـدم مـوضـوع الـدفـاعـيات. إن هـاتـان املـغالـطتان مـتكررتـا الـوقـوع بـشكل كـبير، لـذلـك أرجـو أن 

تعيد النظر في هذا الفصل وتعتبره مبثابة القشدة التي تُضاف على قطعة احللوى في علم الدفاعيات. 

إنـه مـن اجلـميل أن منـتلك مـعرفـةً عـن املـغالـطات الـرسـمية حـني نـقدم دفـاعـاً عـن اإلميـان، لـكن األمـر لـيس حـيويـاً، فـيمكنك 

الدفاع دونها. 

أنواع املغالطات املنطقية اإلستنباطية الرسمية 
بـدايـة يـجب أن نـتذكـر أن املـغالـطات الـرسـمية ميـكن أن يـتم الـتعبير عـنها بـاسـتخدام مـعادالت ورمـوز ريـاضـية مـثل ”إن كـان 

لـديـنا p سـيكون لـديـنا q“ حـيث أنَّ كـلّ مـن p و q متـثالن فـرض عـامّ. وإن املـغالـطات الـرسـمية هـي اسـتنباطـيّة بـطبيعتها - 

أي أن اإلسـتنتاج هـو حـتميّ الـتبعية لـلفرض (فـي حـال كـان اجلـدل صـاحلـاً). مـثال عـلى اجلـدل اإلسـتنباطـي الـصالـح: ”(۱) 

إن كـان p صـحيحاً، سـيكون q صـحيحاً. p (۲) صـحيح. (۳) بـالـتالـي فـإن q هـو صـحيح.“ ميـكنك أن تسـتبدل p و 

q بـأي افـتراض صـحيح وسـوف جتـد أنـه فـي حـال كـان الـفرضـان (۱ و ۲) صـحيحان فـإن اإلسـتنتاج (۳) سـيكون هـو اآلخـر 
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 ،q ًإذا p صـحيحاً. وبـالـتالـي فـإن اجلـدل صـالـح. ويـوجـد طـريـقة أشـد اخـتصاراً لـكتابـة هـذا اجلـدل وهـي: ”(۱) إن كـان

(۲) لدينا p، (۳) بالتالي q.“ وهذه الطريقة حتمل ذات املعنى للطريقة األولى. 

1إن املـنطق الـرسـمي اإلسـتنباطـي يُـقسَّم عـادةً إلـى فـئتني: املـنطق الـقطعي و املـنطق اإلفـتراضـي ”اإلقـتراحـي“. املـنطق الـقطعي 

يـتعامـل طـبيعة الـتصنيف، الـفات املُـدرجـة واملُسـتَبعَدة. كـما أنَّ املـنطق الـقطعي يـتعامـل مـع كـلمات مـثل ”كـل، بـعض، لـيس، 

و ال“. 

إن اجلــدل: (۱) كــل الــكالب هــي ثــديّــات، (۲) ال يــوجــد ثــديــات مــن الــزواحــف، (۳) بــالــتالــي ال يــوجــد كــالب مــن 

الزواحف.  

القياس املنطقي هو جدل ميتلك فرضان واستنتاج. وسوف نتعامل مع هذا النوع من اجلداالت في هذا الفصل. 

إن املـنطق اإلفـتراضـي يـتعامـل مـع الـطريـقة الـتي تـرتـبط بـها الـفروض بـعضها بـبعض. وهـذا الـنوع مـن اجلـدل سـتخدم كـلمات 

مـثل ”إن كـان - بـالـتالـي، و، أو ، لـيس“. واجلـدل الـتالـي هـو مـثال عـن اجلـدل اإلفـتراضـي ”(۱) إن كـان الـثلج يـتساقـط، 

سـيكون اجلـوّ بـارداً فـي اخلـارج. (۲) إن الـثلج يـتساقـط. (۳) وبـالـتالـي فـإن الـطقس بـاردٌ فـي اخلـارج“. وفـي احلـقيقة إن هـذا 

“ و اسـتبدل  املـثال يسـتخدم الـنموذج الـريـاضـي الـذي قـمنا بـتقدميـه فـي بـدايـة هـذا الـفصل. قـم بـاسـتبدال ”p“ بـ ”إنـها تُـثْلِجْ

 (۳) ،p (۲) لــديــنا ،q ًإذا p بـ ”إن الــطقس بــاردٌ فــي اخلــارج“. ســوف يــنتج لــديــك بــشكل مــباشــر ”(۱) إن كــان “q”

 “.q وبالتالي

الدحض باستخدام القياس املنطقي 
إن املــغالــطات الــتي ســنقوم بــالــتركــيز عــليها فــي هــذا الــفصل هــي مــن نــوع املــنطق اإلفــتراضــي. لــكني أريــد أن أقــوم بــتقدمي 

مـختصر لـكيفية حتـديـد ودحـض األنـواع األُخـرى مـن املـغالـطات الـرسـمية أيـضاً. والـدحـض يـتم مـن خـالل الـقياس املـنطقي 

1 يوجد أيضاً طريقة للجمع بني املنطق القطعي واملنطق اإلفتراضي؛ وتُدعى ”املنطق الكمي، أو القياسي“ وهو دراسة خاصة لن نتناولها في هذا الكتاب.
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إن املنطق القطعي يتعامل مع كلمات مثل ”كّل، بعض، ال، وليس“.

القياس املنطقي: هو الجدل املكون من فرضني واستنتاج.

املنطق اإلفتراضي يتعامل مع موضوع العالقة بني الفروض ويستعمل كلمات 
مثل”إن كان - بالتالي، و، أو و ليس“.
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الـذي هـو أداة قـويـة لـدحـض أي جـدل غـير صـالـح دون احلـاجـة ملـعرفـة أسـباب محـددة ألسـباب كـون هـذا اجلـدل مـغلوطـاً. وهـذا 

األســلوب يــعمل مــع جــميع أنــواع اجلــداالت، بــالــرغــم مــن أنــها قــد تــكون أصــعب فــي الــتطبيق عــلى بــعض اجلــداالت مــن 

األُخرى. لنتأمل اآلن في اجلدل التالي: 

اجلدل (أ): 

۱. بعض البشر جبناء. 

۲. جميع اجملازفني هم بشر. 

۳. بالتالي فإن بعض اجملازفني جبناء. (اإلستنتاج.) 

هـذا اجلـدل ميـكن أن يـتم الـتعبير عـنه بـطريـقة ريـاضـيّة مـن خـالل اسـتبدال ”البشـر“ بـ ”M“ واجملـازفـني بـ ”D“، و”اجلـبناء“ بـ 

”C“ فيكتب اجلدل بالطريقة التالية: 

 . C هم M ۱. البعض من

 .M هم D ۲. جميع

 .C هم D ۳. بالتالي فإن بعض

قـد ال يـكون األمـر واضـحاً بـشكل فـوري فـيما إذا كـان هـذا اجلـدل صـاحلـاً أم ال. لـكن يـوجـد طـريـقة بسـيطة إلثـبات أنـه غـير 

صـالـح وذلـك مـن خـالل إظـهار عـدم صـالحـية مـثال آخـر يحـمل نـفس الـصيغة (أي أنّـَه يـعطي نـفس املـعادلـة الـريـاضـية حـني يـتم 

اخــتزالــه وكــتابــته بــشكل رمــوز). ذلــك يــعني تــقدمي مــثال آخــر يحــمل ذات الــصيغة ويــكون اإلســتنتاج املــقدم مــنه بــاطــالً 

بشكل واضح فنقوم بتقدمي اجلدل (ب): 

۱. بعض الثديات هي قطط. (صحيح) 

۲. جميع الكالب هي ثديّات. (صحيح) 

۳. بالتالي بعض الكالب هي قطط. (خاطئ) 

لــكن اجلــدل (ب) ميــتلك نــفس الــصيغة الــتي ميــتلكها اجلــدل (أ). وميــكن 

 “M”لــــلقطط، و “D” ،لــــلكالب “C”) كــــتابــــته بــــاســــتخدام الــــرمــــوز

لـلثديّـات.) وسـيظهر مـطابـقاً للجـدل (أ) املـكتوب بـطريـقة الـرمـوز. ومبـا أن 

اجلـدل (ب) هـو غـير صـالـح وذلـك أنـه مـن الـواضـح أن الـفروض الـتي قُـدِّمـت 

صـحيحة ولـكن اإلسـتنتاج ”بـعض الـكالب هـي قـطط“ إمنـا هـو خـاطـئ بـشكل 

واضـح. فسـيكون اجلـدل (أ) أيـضاً غـير صـالـح ألنـه ميـتلك ذات الـصيغة الـتي 

ميتلكها جدل آخر غير صالح. 

 113 biblicalcreationar@gmail.com

mailto:biblicalcreationar@gmail.com


الدليل الحاسم للخلق 

2وبـالـتالـي فـإنـه دون مـعرفـة نـوع املـغالـطة الـتي مت ارتـكابـها، ميـكننا أن نـقوم بـدحـض أي جـدل غـير صـالـح مـن خـالل الـقياس 

املـنطقي. فـإن قـام أحـد األشـخاص بـتقدمي اجلـدل (أ)، ميـكننا أن نـرد مسـتخدمـني ”فـي احلـقيقة إن اجلـدل الـذي قـدَّمـته (أ) 

لـيس صـاحلـا. وإن األمـر يشـبه قـولـنا ب، (ونـقوم بـتقدمي اجلـدل (ب) الـذي يـكون غـير صـالـح بـشكل أشـد وضـوحـاً)“. إن 

الـدحـض بـالـقياس املـنطقي ميـكن أن يـتم اسـتخدامـه فـي مـواجـهة املـغالـطات غـير املـنطقية. حـيث أنـنا فـي تـلك احلـاالت نـقوم 

بـابـتداع جـدلٍ يحـمل ذات اجلـوهـر الـذي يحـمله اجلـدل املُـقدَّم إلـينا، وتـكون نـتائـجه خـاطـئة. وحـتى ميـكن دحـض املـغالـطات 

غـير الـرسـمية بـطريـقة الـقياس املـنطقي ال بـد أن يـكون اجلـدل الـذي نُـقدِّمَـهُ ممـاثـل مبـا يـكفي؛ وإال فـإن اخلـصم سـوف يـتهمنا 

3بارتكاب مغالطة املغالطة. 

إن املُـعَوِّق الـوحـيد السـتخدام الـدحـض عـن طـريـق الـقياس املـنطقي هـو أن الـقياس قـد يـكون صـعباً فـي بـعض احلـاالت، حـيث 

أنَّـه قـد يـكون مـن الـصعب أن يـتم ”الـتفكير“ بـشكل فـوريّ. تـذكـر أن الـغايـة هـي تـقدمي جـدل يـكون (۱) ذو صـيغة ممـاثـلة 

للجـدل األصـلي، (۲) أن ميـتلك فـرضـيات صـحيحة، و(۳) يـكون اإلسـتنتاج خـاطـئاً بـطريـقة واضـحة. فـقد يـشكّل هـذا 

األمـر حتـديـاً فـاملـطلوب هـو أن يـتم اتـباع هـذه املـعايـير وخـصوصـاً عـند احلـاجـة لـلقيام بـذلـك بسـرعـة. لـذلـك سـيكون مـن املـفيد 

أن يتم التعرف على عدد من املغالطات الرسمية. 

4يـوجـد سـتة مـغالـطات فـي املـنطق الـقطعي، وهـي تـتجاوز الـغايـة املـرجـوة مـن هـذا الـكتاب، إضـافـةً إلـى أنـها أقـل اسـتخدامـاً مـن 

املغالطتني اخملتصتني باملنطق اإلفتراضي. لذلك سنقوم اآلن باإلنتقال إلى املنطق اإلفتراضي. 

املنطق اإلفتراضي 
، وهو بالشكل التالي:  5أحد أنواع املنطق اإلفتراضي يدعى املنطق الطِباقي (الفاصل، نقض الفرض)

p .۱ أو q (فرض) 

۲. ليس p (فرض) 

۳. بالتالي ليس q (استنتاج). 

إن هذا اجلدل هو جدل صالح. وبالتالي فإنه ميكننا أن نقوم باستخدام الفرضيات بدالً p و q، وفي حال كانت الفرضان 

الذان استخدمناهما صحيحان فسيكون اإلستنتاج كذلك. على سبيل املثال. 

2 للقرّاء الفضوليّني، إن هذه املغالطة تدعى ”مغالطة الوسط غير املُقسَّم أو املوزَّع“ ، وهذا بسبب أن الوسطM لم يتم استخدامه بطريقة تشير إلى تقسيم جميع أفراد اجملموعة. ميكن 

التعبير عن ذلك بكلمات أُخرى فنقول أن ليس كلّ أفراد اجملموعة M هم C، إمنا فقك البعض من M هم C والبعض اآلخر فقط هم D. يجب أن يتم تقسيم املدى الوسطي على 
األفل في أحد الفروض حتى يكون القياس القطعي صاحلاً.

3 انظر الفصل السابع.

4 ميكن أن يُضاف إليها أو يُنقص منها وذلك بناءً على املعايير املُتَّبعة في التصنيف.

.Disjunctive Syllogism 5
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۱. إما أنَّ الدكتور اليل في مكتبه أو أنَّه يعمل من املنزل. 

۲. الدكتور اليل ليس في مكتبه. 

۳. بالتالي فإن الدكتور اليل يعمل من منزله. 

من الواضح أنَّه في حال كان الفرض صحيحاً فإن اإلستنتاج سيكون كذلك. وبالتالي فإن اجلدل صالح. 

هـذا سـينقلنا اآلن إلـى نـوع مـن اجلـدل نـريـد أن نـركـز اهـتمامـنا عـليه فـي هـذا الـفصل أال وهـو: الـقياس املـنطقي لـإلفـتراضـات 

اخملـتلطة. مبـا أنـنا نـعرف بـأنـه نـوع مـن الـقياس املـنطقي، فهـذا يشـير إلـى أنَّـه ميـتلك اثـنني مـن الـفروض واسـتنتاجـاً واحـداً. واحـداً 

مـن بـني هـذيـن الـفرضـني هـو افـتراضـي (أي أنّـَه مـبني عـلى افـتراض): تـصريـح مـن نـوع ”إن كـان - بـالـتالـي“. والـتصريـح اآلخـر 

ليس كذلك، وبالتالي فإن اجلدل مبني على فروض ”مختلطة“. 

يوجد فقط نوعان صاحلان من القياس املنطقي املبني على الفروض اخملتلطة، وقد رأينا للتو مثاالً عن األول: 

القياس اإلستثنائي: 

۱. إن كان لدينا p فسيكون q (فرض) 

۲. لدينا p (فرض) 

۳. بالتالي سيكون q (نتيجة) 

 p صحيحاً. (۲) إن q صحيحاً فسيكون p ميكن أن يتم التعبير عن هذااملثال بطريقة أُخرى مطولة وهي”۱. إن كان

هو صحيح. (۳) وبالتالي فإن q هو اآلخر صحيح.“ 

فـي كـل مـرّة يـوجـد لـديـنا فـرض افـتراضـي (اذا كـان p فسـيكون q)، يُـدعـى اجلـزء األول مـن الـفرض p ”املُسَـبِّب أو الـسابـقة“ 

 - Modus Ponens يـدعـى ”الـناجت أو الـالحـقة“ وهـذا الـنوع مـن اجلـدل يـدعـى بـالـالتـينية q فـي حـني الـقسم الـثانـي

الـذي يـعني ”نـظريـة الـتوكـيد“. أي أن الـفرض الـثانـي يـؤكـد p ”املُسَـبِّب“. ولـذلـك يُـدعـى أيـضاً ”تـوكـيد املُسَـبِّب“. ولـنتأمـل 

اآلن في أمثلة حيّة حيث نستبدل الرموز بفروض: 

 (q سيكون p إن كان) .۱. إن كان الثلج يتساقط، فإن الطقس سيكون بارداً في اخلارج

 (p لدينا) .۲. إن الثلج يتساقط

 (q وبالتالي سيكون ) .۳. وبالتالي فالبدَّ أن الطقس باردٌ في اخلارج

أما اآلن فسنقوم باستعراض النوع اآلخر من القياس املنطقي املبني على الفروض اخملتلطة: 

۱. إن كان لدينا p فسيكون لدينا q (فرض) 

۲. ليس لدينا p (فرض) 

۳. بالتالي فإنه ليس لدينا q (استنتاج) 
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إن الفرض الثاني يؤكد على أن الناجت q ليس صحيحاً. وبالتالي فإن املُسَبِّب هو اآلخر ال ميكن أن يكون صحيحاً، ذلك 

ألنه لو كان صحيحاً لكان اآلخر كذلك. هذا النوع من اجلدل يدعى بالالتينية Modus Tollens - الذي يعني 

”نظرية النفي أو النقض“. في هذا اجلدل، يقوم الفرض الثاني بنفي صحة النتيجة. وبالتالي فإن هذا اجلدل يُدعى أيضاً 

”نقض الناجت أو نفي الناجت“ وهو جدل صالح بشكل تامّ. وههنا مثال على نقض الناجت. 

 (q فسيكون p إن كان) .۱. إن كان الثلج يتساقط، فإن الطقس سيكون بارداً في اخلارج

 (q ليس) .۲. إن الطقس ليس بارداً في اخلارج

 (p بالتالي فليس) .۳. وبالتالي فإنه ال يوجد تساقط للثلوج

توكيد الناجت 
سنقوم اآلن بالنظر في قياس منطقي غير صالح للفروض اخملتلطة: 

اجلدل ج: 

 q فسيكون p ۱. إن كان

 q ۲. لدينا

 p ۳. بالتالي

إن هـذا اجلـدل هـو جـدل مـغلوط. فـعلى الـرغـم مـن أنَّ حـقيقة p تـؤكـد حـقية وقـوع q (وفـقاً لـلفرض)، إال أنَّ الـعكس لـيس 

صــحيح. فــالــناجت q ميــكن أن يــكون صــحيحاً دون أن يــكون املُســبّب (الــسابــق) صــحيحاً. ولــنقم اآلن بــاســتبدال الــرمــوز 

بفروض ونعاين سبب عدم صالحية هذا اجلدل: 

 (q فسيكون p إن كان) .۱. إن كان الثلج يتساقط، فإن الطقس سيكون بارداً في اخلارج

 (q لدينا) .۲. إن الطقس باردٌ في اخلارج

 (p وبالتالي) .۳ وبالتالي فإنه يجب أن يكون الثلج يتساقط

لـكن مـن الـواضـح أن الـطقس الـبارد فـي اخلـارج ال يـعني بـالـضرورة بـأن الـثلج يـتساقـط. قـد يـكون هـذا صـحيحاً فـي بـعض 

احلـاالت اإلسـتثنائـية مـن خـالل املـصادفـة، لـكن هـذا ال ميـكن أن يـكون احلـالـة الـعامـة، وبـالـتالـي فـإن اجلـدل لـيس صـحيحاً: ألنـه 

حـتى فـي حـال كـانـت الـفروض صـحيحةً فـإن الـناجت لـيس بـالـضرورة صـحيحاً. وتـدعـى هـذه ”مـغالـطة الـتأكـيد مـن خـالل الـناجت 

(اخلـلط بـني الـواجـب والـكافـي)“ إذ أنّ الـناجت q قـد متَّ تـأكـيد وقـوعـه فـي الـفرض الـثانـي، لـكن هـذا ال يـضمن أن اإلسـتنتاج 

سوف يكون صحيحاً. ولنتأمل اآلن في بعض األمثلة التطورية: 

۱. إن كان التطور صحيحاً، سوف نتوقع أن متتلك الكائنات احليّة تشابهاً في سلسلة احلمض النووي. 

۲. الكائنات احلية متتلك تشابهاً في سلسلة احلمض النووي. 
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۳. بالتالي فإن التطور صحيح. 

لـكن يـوجـد الـعديـد مـن األسـباب الـتي قـد تتسـبب بـالـتشابـه بـني سـالسـل احلـمض الـنووي لـلكائـنات احلـيّة. مـثالً، جـميع 

الكائنات متتلك خالقاً واحداً، أو أن التشابه هذا هو ناجت عن التشابه في الكيمياء احليوية. 

۱. إن كــان اإلنــفجار الــكونــي الــكبير صــحيحاً، فــإنــنا ســنتوقــع وجــود أمــواج اإلشــعاعــات الكهــرومــغناطيســية الــكونــية 

 .(CMB)

 .(CMB) ۲. نحن جند أمواج اإلشعاعات تلك

۳. وبالتالي فإن التطور صحيح. 

إن هــذا ارتــكاب ملــغالــطة الــتأكــيد مــن خــالل الــناجت. فــيوجــد أســباب كــثيرة تفســر وجــود اإلشــعاعــات الكهــرومــغناطيســية 

املذكورة (CMN) وال عالقة لها باإلنفجار الكوني الكبير. 

۱. إن كان التطور صحيحاً فإننا سنتوقع وجود سالسل منطقية للمستحاثات في الطبقات الصخرية. 

۲. إننا بالفعل جند أن سالسل من املستحاثات في الطبقات الصخرية. 

۳. بالتالي فإن التطور صحيح. 

لــكن وبــناءً عــلى الــنموذج الــذي قــد يــنتج عــن الــطوفــان، فــإن اخلــلقيّني ســوف يــتوقــعون وجــود مــثل هــذه الســالســل مــن 

املسـتحاثـات فـي الـطبقات الصخـريـة. وبـالـتالـي فـإنـه ميـكن اجلـدل بـأنَّ اخلـلق البـد أن يـكون صـحيحاً لـألسـباب عـينها. مـن 

املؤكد أن الفروض ال تثبت اإلستنتاج. 

نفي املُسبِّب أو السابقة 
سنقوم اآلن بالنظر في القياس الثاني غير الصالح للفروض اخملتلطة: 

اجلدل د: 

۱. إن كان لدينا p فسيكون لدينا q (فرض) 

۲. ليس لدينا p (فرض) 

۳. بالتالي فإنه ليس q (استنتاج) 

إن اجلـدل يـقول بـأن p لـيس صـحيحاً، ومـن ثـم يسـتنتج أن q يـجب أن يـكون خـاطـئاً. إال أن هـذا لـيس بـالـضرورة صـحيحاً. 

فـالـفرض q قـد يـكون صـحيحاً حـتى  فـي حـال كـان p خـاطـئاً، وبـالـتالـي فـإن اجلـدل هـذا لـيس صـالـح. هـذا مـا يـعرف مبـغالـطة 

نـفي املُسَـبِّب وذلـك أنَّ الـفرض الـثانـي يـنفي الـسابـقة أو املُسـبِّب، إال أن هـذا اإلسـتنتاج غـير مـؤكـد. واآلن فـلنقم بـاسـتخدام 

الفرضيات بدالً من الرموز. 

 (q فيكون لدينا p ان كان لدينا) .۱. إن كانت الثلج يتساقط، فالبد أن يكون الطقس بارداً في اخلارج
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 (p ليس لدينا) .۲. إن الثلج ال يتساقط

 (q وبالتالي فليس) .۳. وبالتالي فإن الطقس ليس بارداً في اخلارج

لـكنه مـن الـواضـح أن عـدم تـساقـط الـثلوج ال يـعني أن الـطقس لـيس بـارداً فـي اخلـارج. إن هـذا اجلـدال مـغلوط ألنـنا وبـالـرغـم 

من امتالكنا فرضيات صحيحة إال أن اإلستنتاج كان خاطئاً. ولنأخذ اآلن مثاالً تطورياً يستخدم نفي املُسَبِّب: 

۱. إن وجـدنـا مسـتحاثـات للبشـر والـديـناصـورات مـتموضـعة فـي نـفس الـطبقة الصخـريـة، فـإن هـذا سـيشير إلـى أن البشـر 

والديناصورات قد وجدوا في وقت واحد. 

۲. نحن ال جند مستحاثات للبشر والديناصورات في نفس الطبقة الصخرية. 

۳. وبالتالي ففإن البشر والديناصورات لم يوجدوا في وقت واحد. 

إن هـذا اجلـدل يـرتـكب مـغالـطة نـفي املُسَـبِّب. فـيوجـد عـدد مـن األسـباب الـتي تـدفـعنا إلـى عـدم تـوقـع وجـود مسـتحاثـات 

للبشر والديناصورات في مكان واحد، (على سبيل املثال، إن كانوا بشكل قياسي قد عاشوا في أقاليم مختلفة). 

۱. إن وجدوا الفُلك الذي بناه نوح، فإن ذلك سيُظهِر أن سفر التكوين يقدم تاريخاً حقيقيّاً. 

۲. لكنهم لم يجدوا الفُلك الذي بناه نوح. 

۳. لذلك فإن سفر التكوين ليس حقيقيّ. 

جملـرد أنـه لـم يـتم حتـديـد مـكان قـطعة أثـريـة قـدميـة فـإن ذلـك لـن يـعني أنـها لـم تـوجـد. وبـالـتالـي فـإن هـذا اجلـدل مـغلوط.

q سيكون لدينا p إن كان لدينا
p لدينا

q وبالتالي سيكون لدينا

Modus Ponens - نظرية التوكيد
تأكيد السابقة أو الفرض

ت.ف / الجدل صالح

q سيكون لدينا p إن كان لدينا
q لدينا

p وبالتالي سيكون لدينا

مغالطة تأكيد من خالل الناتج
(الخلط بني الواجب والكافي)

ت.ن / جدل مغلوط

q سيكون لدينا p إن كان لدينا
q ليس لدينا

p وبالتالي لن يكون لدينا

Modus Tollens - نظرية النفي أو النقض
نفي النواتج

ن.ن / الجدل صالح

q سيكون لدينا p إن كان لدينا
p ليس لدينا

q وبالتالي لن يكون لدينا

مغالطة نفي الفرض أو املٌَسبِّب 
(نفي السابقة)

ن.ف / جدل مغلوط

 118 biblicalcreationar@gmail.com

mailto:biblicalcreationar@gmail.com


الدليل الحاسم للخلق 

بــالنســبة إلــى األشــخاص املــبتدئــني فــي املــنطق الــرســمي، قــد يــكون مــن الــصعب فــي الــبدايــة أن يــتم اســتدعــاء أي نــوع مــن 

اجلـداالت هـو صـالـح وأيـها مـغلوط. والـيكم ”حـيلة“ لـلمساعـدة عـلى ذلـك: أوال، نـقوم بـاخـتصار أسـماء أنـواع اجلـداالت 

األربـعة كـما هـو وارد فـي الـعمود الـثالـث مـن اجلـدول الـسابـق: ت.ف تشـير إلـى تأكـيد الفرض، ت.ن تأكـيد الناجت، ن.ن 

نفي الناجت، ن.ف نفي الفرض. 

فنجد أن اإلختصار الذي ميتلك ن واحدة هو مغلوط.  

السليم في مواجهة الصالح 
ليست كل األخطاء في التفكير املنطقي هي مغالطات منطقية. فلنتأمل بداية في اجلدل التالي: 

۱. إن كانت الشمس حارّة، حينئذ سيقوم سكان املرّيخ بغزو األرض. 

۲. الشمس حارّة. 

۳. بالتالي، فإن سكان املريخ سيقومون بغزو األرض. 

هـل هـذا اجلـدل صـالـح؟ اإلجـابـة هـي نـعم. إنـه جـدل مـن نـوع تـأكـيد الـفرض (Modus Ponens)، الـذي سـبق ورأيـنا 

أنـه جـدل صـالـح. وبـالـتالـي فـإن هـذا اجلـدل ال يـحتوي عـلى مـغالـطة مـنطقية. ويـجب أن نـتذكـر أن اجلـدل ”الـصالـح“ يـعني 

بـبساطـة أن اإلسـتنتاج يـتبع الـفروض. لـكن اجلـدل املُـقدَّم أعـاله ميـتلك فـرض خـاطـئ. وبـالـتالـي فـإن اإلسـتنتاج الـذي وصـلنا 

إلـيه لـن يـكون بـالـضرورة صـحيحاً بـالـرغـم مـن أنَّـه قـد تَـبِعَ الـفروض. وبـالـتالـي فـإن هـذا اجلـدل هـو غـير سـليم. إن اجلـدل السـليم 

هـو اجلـدل الـذي يـكون صـاحلـاً وجـميع فـروضـه صـحيحة. فـفي ردٍّ عـلى اجلـدل املُـقدَّم أعـاله ميـكننا الـردّ بـالـقول: ”بـالـرغـم مـن 

أن اجلــدل الــذي قــدَّمــتَه هــو صــالــح، إال أنــه لــيس ســليم. فــالــفرض األول الــذي أدلــيتَ بــه هــو فــرض عــبثيّ. وبــالــتالــي فــإن 

اإلسـتنتاج الـذي وصـلت إلـيه غـير مـوثـوق بـه.“ إنـه ألمـر شـائـع بـني الـناس أن يـدَّعـوا بـشكل خـاطـئ بـأن اجلـدل غـير صـالـح، فـي 

حني أن اجلدل يكون صاحلاً لكنه غير سليم. 

 (Ethymemes) اجلدل (القياس املنطقي) اخلطابي
مـن الـنادر أن جنـد األشـخاص يسـتخدمـون فـي حـياتـهم الـيومـية احلـجج أو اجلـدل املـنطقي بـالـطريـقة الـتي ذكـرنـاهـا فـي األمـثلة 

أعـاله. فـي الـغالـب أنـهم سـيقومـون بـتقدمي الـتصريـحات بـطريـقة بسـيطة بـحيث أنـهم يـفترضـون أن بـعض احلـقائـق مـتضمنة 

ومـتفق عـليها. إن هـذا األمـر جـيّد، ولـكنه فـي الـوقـت عـينه مـن املـقبول أن نـقوم ”بـترجـمة“ هـذا الـنوع مـن اجلـداالت اخلـطابـية 

إلى النوع القياسي - وذلك يتضمن أنه يتوجب علينا أن نحافظ على معنى اجلدل. 

فــي مــعظم األحــيان جنــد أن األشــخاص قــد ال يــقومــون بــالــتصريــح الــعلني بــأحــد الــفروض (أو حــتى أنــهم قــد ال يــصرّحــون 

بـاإلسـتنتاج) فـي اجلـدل الـذي يـقدمـونـه. فـإنـهم يـقومـون بـافـتراض أن األجـزاء املـفقودة مُـتَّفَقٌ عـليها مـن اجلـميع. وهـذا الـنوع 
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مـن اجلـداالت الـذي يـكون الـبعض مـن أجـزاءه مـفقوداً يُـدعـى اجلـدل اخلـطابـي. إن هـذا الـنوع مـن اجلـدل مـقبول، كـما أنَّـه مـن 

املقبول أن نقوم نحن مبلء الفراغات (أي أن نقوم بتقدمي األجزاء الناقصة) وذلك بُغيَةَ إظهار خطأ ذلك اجلدل. 

فـي إحـدى املـناظـرات مـع تـطوريّ يُـدعَـى (جـيم) الـذي كـان قـد جـادل بـأن: ”مـن الـواضـح أن الـديـناصـورات لـم تـتواجـد مـع 

البشـر فـي نـفس الـفترة الـزمـنية. فـنحن ال جنـد بـقايـاهـم فـي نـفس الـطبقات الصخـريـة.“ وإلظـهار سـبب خـطأ هـذا اجلـدل 

6اخلطابي، يتوجب علينا ترجمته صيغة القياس املنطقي ونقوم بإظهار الفروض الناقصة: 

۱. إن وجـدنـا مسـتحاثـات للبشـر والـديـناصـورات مـتموضـعة فـي نـفس الـطبقة الصخـريـة، فـإن هـذا سـيشير إلـى أن البشـر 

والديناصورات قد وجدوا في وقت واحد. 

۲. نحن ال جند مستحاثات للبشر والديناصورات في نفس الطبقة الصخرية. 

۳. وبالتالي فإن البشر والديناصورات لم يوجدوا في وقت واحد. 

إن هذا اجلدل يعتمد على مغالطة انكار الفرض. ومبا أنه جدل غير صالح فاإلستنتاج هو اآلخر لن يكون ذو موثوقيّة. 

فـي بـعض األحـيان حـني يـتم حتـويـل اجلـدل اخلـطابـي إلـى جـدل قـياسـي،  يـتبنيّ أن اجلـدل صـالـح إال أنّـَه لـيس سـليماً. فـي مـعظم 

األحـيان جنـد أن الـفرضـيات اخلـاطـئة هـي الـفرضـيات الـتي يـتم اسـقاطـها مـن اجلـدل اخلـطابـي. عـلى سـبيل املـثال: ”ال ميـكن أن 

يـوجـد أي دلـيل عـلى وجـود اهلل. إذ أنَّـه يـوجـد الـكثير مـن امللحـديـن فـي الـعالـم.“ مـن خـالل إظـهار الـفرض املـفقود (۱) 

سيكون لدينا اجلدل القياسي التالي: 

۱. إن كان يوجد دليل على وجود اهلل، فلن يوجد أي شخص مُلحِد. 

۲. يوجد ملحدين كثيرين في العالم. 

۳. بالتالي فإنه ال يوجد أي دليل على وجود اهلل. 

7إن اجلـدل املُـقدَّم هـو جـدل صـالـح يـعتمد عـلى نـظريـة الـنقض Modus Tollens (إنـكار الـناجت)، لـكنه غـير سـليم إذ 

أنَّ الـفرض األول الـذي مت إغـفالـه مـن الـتصريـح املُـعلَن إمنـا هـو فـرضٌ خـاطـئ. فـإن وجـود دلـيل لشـيء مـا لـن يـعني بـالـضرورة أن 

اجلميع سوف يقبلون به. 

ضرورة اإلتساق 
لـقد قـمنا سـابـقاً بـلمس ضـرورة وجـود اتـساق فـي رؤيـتنا لـلعالـم. حـيث أنـنا أشـرنـا إلـى فـحص الـرؤيـة لـلعالـم والـتدقـيق فـي 

اتـساقـها وذلـك فـي اخلـطوة الـثانـية مـن اخـتبار (ت.ت.ش). واآلن بـعد أن قـمنا بـاإلطـالع عـلى مـقدمـة فـي عـلم املـنطق، 

6 إنه من املمكن أيضاً أن يتم ترجمة اجلدل إلى  جدل يعتمد نظرية التوكيد وذلك من خالل استبدال العبارة املفقودة: ”إن لم توجد مستحاثات الديناصورات والبشر في نفس 

الطبقة الصخرية، فذلك سيشير إلى أنهم لم يوجدوا في نفس احلقبة الزمنية.“ ‘ال أن هذا اجلدل ليس سليماً، إذ أنَّ الفرض الذي استكملناه هو فرض خاطئ. إن اجلدل غير السليم 
ال ميكن أن تتم ترجمته إلى جدلٍ سليم.

7 إن هذا إنكار النواجت إذ أنه يعتمد على انكار عدم وجود أي مُلحِد.  إن نفي عدم وجود الشي يفضي إلى وجوده.
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أصــبحنا قــادريــن عــلى أن نــسأل ”ملــاذا؟ ملــاذا يــكون مــن املــهم أن تــكون رؤيــتنا لــلعالــم مــتّسقة داخــلياً وال متــتلك أي 

تـناقـضات؟“ مبـعزل عـن احلـقيقة الـواضـحة بـأن الشـيئني املـتناقـضني ال ميـكن أن يـكونـا صـحيحني، يـوجـد عـدد مـن الـعواقـب 

الوخيمة لوجود حتى مجرد تناقض واحد. 

يـقال عـن افـتراضـان أنـهما خـاطـئان إذا كـان الـواحـد مـنهما يـنفي اآلخـر. بـالـتالـي (أ) و(لـيس أ) هـما فـرضـان مـتناقـضان. فـي 

الـلغة نـقوم بـتحويـل الـفرض إلـى نـقيضة مـن خـالل إضـافـة الـنفي إلـيه. وبـالـتالـي فـإن الـفرض ”ان الـدكـتور (س) فـي عـلمة 

الـيوم.“ يـتناقـض مـع الـفرض ”إن الـدكـتور (س) لـيس فـي عـمله الـيوم“. فـحني يـكون لـديـنا فـرضـان مـتناقـضان سـيكون الـواحـد 

منهما صحيحاً في حني يكون اآلخر خاطئاً. 

مالذي سيحدث في حال افترضنا وجود فرضني متناقضني وصحيحني في الوقت عينه؟ 

سـوف يـتبني لـنا أنـنا سـوف نـكون قـادريـن عـلى الـوصـول إلـى أي نـتيجة نـريـدهـا! إنـه ممـكن بـشكل حـرفـي أن نـقوم بـالـوصـول 

إلـى أي اسـتنتاج بـاسـتخدام املـنطق السـليم فـيما لـو أنـنا انـطلقنا مـن فـرضـني مـتناقـضني. (إن هـذا هـو السـبب فـي أهـميةعـدم 

وجود تناقضات في الرؤية للعالم.) وإليكم مثال عن ذلك: 

فـلننطلق مـن الـفرض (p) الـذي يـقول ”إن الـدكـتور اليـل هـو مـؤلـف هـذا الـكتاب“، إن هـذا اإلفـتراض صـحيح. وهـذا سـيعني 

بـأن نـفي هـذا الـفرض (لـيس p) ”ان الـدكـتور اليـل لـيس مـؤلـف هـذا الـكتاب.“ سـيكون بـالـضرورة خـاطـئ. اآلن فـلنفترض 

بـأنـك قـد سـمحت بـوجـود تـناقـض أي أن الـفرضـني (p) و (لـيس p) صـحيحان. أسـتطيع حـينئذٍ أ أضـيف أي افـتراض 

سخيف أريده؛ ولنقل أنه (q)؛ والذي يصرح بأنَّ ”القمر مصنوع من اجلبنة اخلضراء.“ 

اآلن، إن كـان (p) صـحيحاً فـإن الـفرض (p أو q) هـو صـحيح. إذ أنّـه فـي عـلم املـنطق ميـكنني أن أضـيف أي شـيء إلـى 

8الـتصريـح الـصحيح مـن خـالل ربـطة بـاسـتعمال (أو) والـناجت سـيكون صـحيحاً. وبـالـتالـي فـإن الـتصريـج ”الـدكـتور اليـل هـو 

مـؤلـف هـذا الـكتاب أو أنَّ الـقمر مـصنوع مـن اجلـنب األخـضر.“ هـو فـرض صـحيح. لـكنه قـد سـمح لـي أيـضاً ألن أفـترض أن 

(لـيس p) هـو اآلخـر صـحيح. ”إلن الـدكـتور اليـل لـيس هـو مـؤلـف هـذا الـكتاب“. فـاآلن أنـا قـادر عـلى أن اقـدم الـقياس 

التالي: 

 (q أو p) .۱. الدكتور اليل هو مؤلف هذا الكتاب أو أن القمر مصنوع من اجلنب األخضر

 (p ليس) ۲. الدكتور اليل ليس مؤلف هذا الكتاب

 (q بالتالي ليس) .۳. بالتالي فإن القمر مصنوع من اجلنب األخضر

.q أو p (۲) وبالتالي لدينا p 8 في علم املنطق يدعى هذا ”بقانون اإلضافة“. (۱) لدينا
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إن هذا القياس من النوع الذي سبق أن أشرنا إليه في مطلع هذا الفصل ويدعى املنطق الطباقي أو القطعي). إن هذا 

القياس هو قياس صالح وذلك ألننا إن قمنا باستخدام الصيغة الرياضية له واستبدلنا الرموز بأي افتراضات سيكون من 

املمكن أن أقوم باستنتاج أي شيء من خالل تناقض واحد فقط وبطريقة صحيحة. 

لرمبا تكون قد تعجبت سابقاً من سبب توصّل بعض األشخاص إلى استنتاجات عبثية، واآلن لدينا إجابة محتملة عن هذا 

التساؤل؟ فقد يكون املنطق الذي يعتمدونه باحلقيقة صحيح، إال أن رؤيتهم للعالم حتتوي على تناقضات. قد راينا أنه 

من خالل تناقض بسيط استطعنا أن نستنتج أي شيء، وبغض النظر عن مدى عبثيته. قد ال يكون التناقض واضحاً كما 

سبق وقدمنا في املثال أعاله، لكن سواء كان التناقض مخفياً أو ظاهراً، النتيجة ستكون أنَّه من املمكن إثبات أي شيءمن 

خالل تناقض واحد فقط. ولهذا السبب فإنه أمر حيويّ للغاية أن يتم رصد عدم اإلتساق في الرؤية التطورية للعالم. 

التلخيص واخلالصة 
ان املـغالـطتني املـنطقيتني الـرسـميتني (تـوكـيد الـناجت، ونـفي الـفرض) هـما مـن أكـثر أنـواع املـغالـطات شـيوعـاً فـي اجلـداالت الـتي 

يـقدّمـها الـتطوريّـون. وغـالـباً مـا يـتم تـقدميـها بـشكل جـداالت خـطابـية إال أنـه مـن املـمكن وبـشكل دائـم أن يـتم تـرجـمتها إلـى 

جـداالت قـياسـية وذلـك بـتقدمي الـفروض املـفقودة بـشكل صـحيح. يـجب عـلى اخلـلقي الـتوراتـي أن يـكون مسـتعداً بـشكل 

دائم ليقوم بكشف هذه املغالطات ، إضافة إلى املغالطات التي مت تقدميها في الفصل السابق. 

يـجب أن نـالحـظ أيـضاً أن اإلسـتنتاجـات اخلـاطـئة ال تنجـم فـقط عـن املـغالـطات املـنطقية. فـاجلـدل املـقدم قـد يـكون صـاحلـاً 

لـكنه غـير سـليم نـتيجة خلـطأ فـي الـفروض. فـي احلـقيقة لـقد رأيـنا أنـه مـن املـمكن اثـبات أي شـيء أيـاً تـكن عـبثيته إن سـمحنا 

بوجود فروض متناقضة.  

 إن القابلية لكشف املغالطات والفروض اخلاطئة هي أمر حيوي إال أنه يتم جتاوزه في الدفاعيات املسيحيّة.
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الفصل التاسع 
سدّ الثغرات 

اآلن أصـبح لـديـنا مـقاربـة قـويـة لـلدفـاع عـن اإلميـان املسـيحي. إال أن الـعديـد مـن األشـخاص حـني يـتواجـهون مـع هـذا األسـلوب 

ألول مـرّة يـتولـد لـديـهم عـدد مـن املـفاهـيم اخلـاطـئة. حـقيقة األمـر، أن األسـلوب الـذي كـنت أُقـدمـه وأدافـع عـنه فـي هـذا 

الـكتاب قـد تـعرض لـلنقد مـن بـعض املسـيحيّني إال أن نـقدهـم غـالـباً مـا يـتبنيّ أنـه مـبني عـلى سـوء لـلفهم. وفـي بـعض احلـاالت 

األُخـرى، كـان الـناقـد لـم يـفكر مـليّاً فـي عـواقـب تـطبيق فـلسفاتـه بـشكل فـعليّ (كـما بـالنسـبة لـإلدعـاء بـوجـود رؤيـة مـحايـدة 

لـلعالـم). مبـا أنـنا منـتلك اآلن بـعض اخلـبرة فـي الـتعامـل مـع الـرؤى لـلعالـم، اإلفـتراضـات املسـبقة، اجلـداالت، املـغالـطات، والـكثير 

الـكثير … فـنحن اآلن نـقف فـي مـوقـف اإلجـابـة عـلى هـذه اإلعـتراضـات وسـدّ بـعض الـثغرات الـتي قـد تـوجـد مـن الـفصول 

السابقة. 

هـل مـن الـضروري حـقاً أن يـوجـد مـعيار أعـلى، أم أنَّـه ميـكن أن يـتم تـقييم األدلـة بـناءً عـلى اسـتخدام طـريـقة مـحايـدة •

وموضوعية؟  

إن قمنا باستخدام الكتاب املُقدَّس في دفاعنا عن الكتاب املُقدَّس، هل يعتبر ذلك نوعاً من املنطق الدائري؟  •

كيف دافع األشخاص في املاضي عن الكتاب املُقدَّس قبل أن يُكتَب الكتاب املُقدَّس؟ •

هل يوجد مكان لإلميان في الدفاعيات، أو أن املوضوع يختص باملنطق؟ •

هل يوجد انتظام في الطبيعة، هل سيشير ذلك إلى أنَّ احلاضر هو مفتاح لفهم املاضي (أي مذهب الطبيعة الواحدة)؟ •

إن كانت املعجزات واردة احلدوث، كيف للبحث العلمي أن يكون أمراً ممكناً؟  •

إنه من السهل أن يتم اإلجابة على هذه األسئلة اآلن وذلك بعد أن قمنا ببناء األساسات. 

احلاجة إلى املعيار األعلى 
1يـوجـد قـصة عـن سـيدة عـجوز قـامـت بتحـدّي عـالـم حـول طـبيعة األرض. إن الـعالـم كـان قـد انتهـى لـتوّه مـن اعـطاء مـحاضـرة 

عـن عـلم الـفلك، متحـدثـاً عـن كـرويّـة األرض وكـيفية اتـباعـها ملـدار حـول الـشمس ومـا شـابـه ذلـك. وبـعد انـتقاء احملـاضـرة، 

اقـتربـت السـيدة إلـيه قـائـلةً: ”إن مـا قـد قـدَّمـته لـنا لـيس إال هـراء. إن األرض ليسـت إال صـفيحة مسـطحة مـثبّتة عـلى ظهـر 

سلحفاة عمالقة.“ 

ابـتسم الـعالـم وقـال، ”وعـلى مـاذا تـقف تـلك الـسحفاة؟“ مـن الـواضـح أنـها يـجب أن تـقف أو تـتموضـع عـلى شـيء مـا - رمبـا 

سلحفاة أُخرى؟ 

1 لقد قرأت هذه القصة أوالً في كتاب هوكينز ”قصة قصيرة عن الوقت“. ويوجد عدد من النسخ من هذه القصة، إال أنها حتمل نفس املعنى.
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وتلك يجب أن تقف على شيء آخر. لقد حاصرها هنا! 

لـكن تـلك السـيدة لـم تـقتنع. وأجـابـت، ”أنـت عـلى مـا يـبدو شـابّ مـتّقد الـذكـاء. إال أنَّ ذكـاءك لـيس مسـتخدمـاً بـشكل 

جيّد. أنها سلسلة من السالحف ال تنتهي!“ 

إن اإلميـان يشـبه السـالحـف فـي فـكر تـلك السـيدة الـعجوز. فـإن مـعتقداتـنا مـبنية عـلى مـعتقدات أُخـرى، الـتي بـدورهـا تـعتمد 

عــلى مــعتقدات أُخــرى. فهــل يــوجــد إذاً مــعيار أســمى يــشكل األســاس جلــميع تــلك املــعتقدات؟ أو أن املــوضــوع مجــرد 

سـالحـف مـتراتـبة بـعضها فـوق بـعض؟ لـقد اقـترح الـبعض أن املـعيار األسـمى هـو حـصريّ ”بـالـعقول الـديـنيّة“؟ فـالـعديـد مـن 

األشـخاص قـد يـعتقدون بـأنـهم ال ميـتلكون مـعياراً أو سـلطةً عـليا، أو الـتزامـاً إميـانـياً مـن نـوع مـا. عـوضـاً عـن ذلـك يـؤمـنون بـأن 

فـهمهم لـلعالـم هـو أمـر نسـبي، حـيادي، وال يـعتمد عـلى أي مـعيار أسـمى. بـالـطبع إن هـذه الـفكرة بحـد ذاتـها هـي مـعتقد 

حـول كـيفية تفسـير جـميع املـعايـنات عـن الـعالـم. وبـالـتالـي فـإن اإلعـتقاد بـأنـه ال يـوجـد مـعيار أعـلى هـو مـعيار أعـلى بحـد ذاتـه. 

وفـي الـفصل الـثانـي مـن الـكتاب قـد قـمنا بـتقدمي مجـموعـة مـن األسـباب لتفسـير سـبب عـدم صـالحـية املـوقـف ”احلـيادي“ 

وعـدم امـكانـية اتـخاذه. أمـا اآلن وبـعد أن امـتلكنا مـعلومـات أكـثر عـن اإلفـتراضـات املسـبقة واجلـداالت، نسـتطيع أن نـقوم 

بعرض هذا املوضوع بطريقة أشدّ صرامةً. 

حـني نـسأل الـشخص أي مـعتقد يـعتمده (p)، ”كـيف تـعرف أن هـذا املـعتقد صـحيح؟“ سـيقوم الـشخص بـتقدمي جـدل 

دفـاعـي إمـا مـن الـنوع اإلسـتقرائـي أو مـن الـنوع اإلسـتنتاجـي. وفـي جـدلـه ذاك سـيقوم الـشخص بـالـتماس افـتراض مسـبق آخـر 

(q) الـذي يـدعـم اإلفـتراض الـذي قـدَّمـه أي (p). لـكن ومبـا أنَّـه قـد الـتمس افـتراضـاً مسـبقاً آخـر (q)، يـجب أن نـسأل 

 ،r ســيقوم الــشخص بــالــتماس افــتراض آخــر ولــيكن ،q هــو صــحيح؟“ وفــي دفــاعــه عــن q َّحــسناً، لــكن كــيق تــعرف أن”

وميــكننا فــي تــلك احلــالــة أن نــعيد اســتخدام الــسؤال الــسابــق، وهــذا ســيقودنــا إلــى افــتراض آخــر ولــيكن (s)، وهــلم جــرا. 

وبـشكل حـتميّ إن هـذه السـلسلة مـن اإلفـتراضـات سـتقود إلـى نـهايـة. وهـي سـتنتهي بـشكل أكـيد بـاملـعيار األعـلى ولـيكن 

 .(t)

ملـاذا يـجب أن تنتهـي تـلك السـلسلة. إنـها إن لـم تنتهـي فهـذا يـعني أنـها ميـكن أن تسـتمر إلـى الـالنـهايـة، وبـالـتالـي فـإن اجلـدل 

ال ميـكن أن يُـكمَل. واجلـدل غـير الـكامـل ال يـثبت أيَّ شـيء عـلى اإلطـالق. ونـحن فـي جـميع األحـوال نعجـز عـن مـعرفـة عـدد 

غـير محـدود مـن األمـور. لـذلـك فـإن البـد أن ميـتلك كـل شـخص مـعياراً أعـلى: وهـو اإلفـتراض املسـبق (الـذي يُـبنى عـليه 

جـميع املـعتقدات األُخـرى) والـذي ال ميـكن أن يـتم اثـباتـه مـن خـالل افـتراض أسـاسـي آخـر. إن هـذه هـي احلـالـة جلـميع الـناس، 

سواء كانوا يدركون ذلك أم ال. 

لكننا ال بد أن نسأل السؤال ”القاتل“: ”كيف تعرف أن معيارك األعلى (t) هو معيارٌ صحيح؟“ 
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فـي احلـقيقة يـوجـد ثـالثـة إجـابـات سـيئة لهـذا الـسؤال، وإجـابـة جـيدة. إحـدى اإلجـابـات السـيئة هـي ”أنـا أعـرف أن  t صـحيح 

ه لـيس اإلفـتراض  ألنـه يـتبع بـشكل مـنطقي مـن u.“ ولـكن إن كـان الـوضـع كـذلـك، لـن يـكون t هـو املـعيار األعـلى - أي أنّـَ

التأسيسي في حال كان يتبع من افتراض آخر. وأي شخص يقوم بالرد بهذه الطريقة لم يفهم ماهو املعيار األعلى. 

إن كــان الــشخص يــفهم ذلــك فــهو عــاجــز عــن أن يــلتمس مــعياراً 

 t أعــلى، لــكنه قــد يــقوم بــالــتماس مــعيار أدنــى، فــقد يــقول إن

صـحيح ألنـه بـتبع مـن s (حـيث أن s قـد اعـتمد فـي ثـبات صـحته 

عـلى t). لـكن هـذا جـدل سـيء لـعدد مـن األسـباب. فـهو يـعتمد 

مـغالـطة الـتماس الـسؤال. وذلـك عـلى اعـتبار أنَّ s صـحيح فـي حـال 

 t هـو صـحيح ألن t صـحي، وسـيكون الـشخص يـدافـع بـأن t كـان

صــحيح. وحــني نــقوم بــإعــادة صــياغــة اجلــدل سنجــد أنَّــه يــرتــكب 

 .q سـيكون لـديـنا p مـغالـطة الـتأكـيد مـن الـناجت (۱.إن كـان لـديـنا

۲.لـــديـــنا q. ۳.وبـــالـــتالـــي ســـيكون لـــديـــنا p). فـــالـــشخص ال 

يسـتطيع أن يـقوم بـاثـبات املـعيار األعـلى بـاسـتخدام هـذه الـطريـقة. 

ونـقوم بـالـسؤال مـرّة أُخـرى، ”كـيف تـعرف أن مـعيارك األعـلى t هـو 

صحيح؟“ 

الـبعض مـن األشـخاص قـد يـجيبون ”أعـتقد أنـني ال أسـتطيع أن أثـبت حـقاً مـعياري األعـلى. فـأنـا أقـوم بـقبولـه عـلى أنَّـه افـتراض 

مسـبق.“ مـن املـؤكـد أن اإلفـتراضـات املسـبقة بحسـب طـبيعتها هـي افـتراضـات يـجب أن يـتم الـقبول بـها قـبل أن يـكون مـن 

املـمكن اثـباتـها. لـكن إن لـم يـكن مـن املـمكن اثـباتـها بـشكل مـطلق، حـينها تـكون تـلك اإلفـتراضـات تـعسّفية وبـالـتالـي غـير 

عـقالنـية. فـي احلـقيقة، إن لـم يـكن املـعيار األعـلى لـلشخص قـابـالً لـإلثـبات، فـإن هـذا الـشخص ال يـعرف بـاحلـقيقة أي شـيء! 

واليك األسباب. 

إنــنا جنــادل بــأنــنا نــعرف p بســبب أنــه يــتبع مــن q، والــذي يــتبع مــن r، وهــلم جــرا، وبهــذه الــطريــقة وصــوالً إلــى املــعيار 

 t وبـالـتالـي فـإنـنا إن كـنّا ال نـعرف أن .t تـعتمد عـلى حـقيقة(sو،r ،q ،p) وبـالـتالـي فـإن حـقيقة اإلفـتراضـات .(t)األعـلى

هـو حـقيقيّ، فـإنـنا ال نـعرف حـقاً إن كـان كـلٌّ مـن r ،q ،p، وs حـقيقيّني. ويـجب أن نـتذكـر أن مـعرفـة الشـيء تـتطلب 

وجـود أسـباب جـيدة لـه. لـكن إن لـم يـكن هـناك سـبب جـيد لـإلعـتقاد بـ t، حـينها ال يـوجـد سـبب جـيد لـإلعـتقاد بـكل مـن 

r ،q ،p، أو s ذلـك ألن حـقيقة كـل مـنهم تـعتمد عـلى t. مبـا أن كـل املـعتقدات تـعتمد مـن خـالل سـلسلة مـن املـنطق عـلى 

املــعيار األعــلى لــلشخص، هــذا يــعني أنّــه إن لــم يُــعرَف بــأن املــعيار األعــلى صــحيح (أي قــابــل لــإلثــبات)، حــينها ال ميــكن 
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لــلشخص أن يــعرف أي شــيء كــان. بــالــطبع إن بــعض مــعتقدات الــشخص قــد تــكون صــحيحة، لــكنه عــاجــز عــن مــعرفــة 

صحّتها. 

وبـالـتالـي فـإنـنا قـد أجنـزنـا الـتالـي: (۱) كـل شـخص البـد أن ميـتلك مـعياراً أعـلى (أي أنـه ال يـوجـد حـياديّـة). (۲) املـعيار 

األعـلى ال ميـن أن يـتم إثـباتـه مـن خـالل مـعيار أعـلى آخـر (إذ أنـه ال يـوجـد أعـلى مـن املـعيار األعـلى، وال ميـكن اثـبات املـعيار 

األعـلى مـن خـالل مـعيار أدنـى). (۳) ال ميـكن أن يـتم افـتراض املـعيار األعـلى بتجـرّد (وإال فـإنـنا لـن نـكون قـادريـن عـلى 

مـعرفـة أي شـيء عـلى اإلطـالق). وهـذا سـيتركـنا مـع إجـابـة واحـدة مـحتملة لـسؤالـنا عـن كـيفية إثـبات املـعيار األعـلى. يـجب 

أن يـثبت نـفسه أي يشهـد عـن صـحّته. إي أنَّـه يـجب أن يـؤمّـن املـعايـير ملـا ميـكن أن يـتم اعـتباره حـقيقة، والـتي ميـكن مـن 

خاللها احلُكم على جميع اإلدعاءات - مبا في ذلك املعيار نفسه. 

إن اإلعـتراض الـذي يظهـر بـشكل مـباشـر هـو: إن كـان املـعيار األعـلى يسـتخدم إلثـبات نـفسه، ألـيس ذلـك جـدالً دائـريـاً؟ لـقد 

قـمنا لـلتو بـإظـهار أنَّـه أمـرٌ مـغلوط أن يـتم بـبساطـة افـتراض مـا نـحاول إثـباتـه - إنـها مـغالـطة الـتماس الـسؤال. إنـه مـن غـير املـمكن 

أن نـقول بـأن ”t صـحيح ألن t صـحيح.“ ولـكننا مـجبريـن عـلى اسـتنتاج قـد يـبدو غـريـباً إال أنَّـه مـن غـير املـمكن تـفاديـه وهـو 

أنَّه يجب علينا استخدام معيارنا األعلى ٌثبات معيارنا األعلى. 

املنطق الدائري 
يجب تذكّر أمران يتعلقان باملنطق الدائري حني نتعامل مع اإللتزامات املطلقة (أي اإلميان). ۱. إنه من غير املمكن أن 

يتم جتاوزه. ۲. إنه ليس بالضروري ارتكاب ملغالطة. 

أوالً، يوجد بعض الدرجات من املنطق الدائري ال ميكن أن يتم جتاوزها حني نحاول اثبات املعاير األعلى. وهذا ينبع مما 

قد سبق وأشرنا إليه: أنَّ املعيار األعلى ال ميكن أن يتم إثباته من خالل استخدام أي شيء آخر، سوى املعيار األعلى 

نفسه، وإال فإنه لن يكون معياراً أعلى. وبالتالي فإنه لكي يتم اثباته يجب أن يكون صحيحاً كمعيار. 

الحظ أن الربََّ بذاته يقوم باستعمال نوع من املنطق الدائري حني يقوم بقسم. فالبشر يلتمسون سلطان أعظم حني 

يريدون أ، يقدموا حلفاً أو قسماً (عبرانيني ٦: ۱٦). لكن مبا أن اهلل هو الغير احملدود، فهو يقدر أن يستعمل نفسه 

“. من الواضح  كسلطان. العبرانيني ٦: ۱۳ تقول: ”فَإِنَّهُ ملََّا وَعَدَ اهللُ إِبْرَاهِيمَ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْظَمُ يُقْسِمُ بِهِ، أَقْسَمَ بِنَفْسِهِ

أنَّه يوجد درجة من املنطق الدائري الميكن جتاوزها حني يكون األمر متعلّقاً بإثبات املعيار األعلى. 

ثانياً، ليس كل أنواع املنطق الدائري مغالطات، فكما قلنا سابقاً، إن التماس السؤال ليس جدالً غير صالح، إمنا يتم رفضه 

ألنه تعسّفي. لكن ماذا لو كان غير تعسّفياً؟ ماذا لو كان اجلدل يخرج من نطاق الدائرة الضيقة ويستعمل معلومات 

إضافيةليدعم اإلستنتاج؟ ماذا لو أننا وجدنا أسباباً جيدة لإلفتراض الذي قمنا به؟ هذا سيكون أمراً مشروعاً حينها. 
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في احلقيقة، إن أي افتراض مسبق يجب أن يستخدم نفسه كجزء من اثباته. فيمكن القول أنه يوجد درجة من املنطق 

الدائري تُستَخدم، لكنها ليس مجرّد دائرة مفرغة بسيطة. إن هذه الدائرة يجب أن تتجاوز حدودها، فلنتأمل في اثبات 

وجود قوانني املنطق: 

۱. إن لم يكن يوجد قوانني للمنطق، لن يكون من املمكن أن نقدّم أي جدل. 

۲. نحن قادرون على تقدمي جدل. 

۳. بالتالي فإنه يوجد قوانني للمنطق. 

2إن هذا اجلدل صالح متاماً. وهو من نوع القياس املنطقي باستخدام نقض الناجت (modus tollens). والفروض 

املُقدَّمة هي صحيحة. وبالتالي فإنه جدل جيّد. إال  أنَّه ينطوي على جدل دائري. لقد افترضنا في هذا اجلدل بأنه يوجد 

قوانني للمنطق؛ إذ أن القياس املنطقي (أي نقض الناجت) هو قانون من قوانني املنطق التي استعملناها في اثبات وجود 

قوانني املنطق. في هذه احلالة لم يوجد لدينا أيّ خيار آخر؛ ففي سبيل الوصول إلى نتيجة كان ال بد لنا من افتراض وجود 

قوانني املنطق بشكل مسبق. إال أن هذا اجلدل ال يقوم مبجرد افتراض ما يحاول أن يثبته؛ إمنا يقوم باستخدام معلومات 

إضافية للوصول إلى اسنتاجاته. لكن الذي يجعل هذا اجلدال جيداً هو أنَّ أي ردٍّ محتملٍ عليه ال بد من أن يقوم 

باستعمال قوانني املنطق؛ وبالتالي فإن أي محاولة للرد سوف تكون ذاتية النقض. طريقة رائعة إلظهار أن اإلفتراضات 

املسبقة يجب أن تكون صحيحة هي من خالل إظهار أن أي شخص يجب أن يفترض صحّتها في سبيل أن يكون قادراً 

3على تقدمي جدلٍ ضدَّها! إن اجلدال الذي يقوم بإثبات الشروط املسبقة للفهم بهذه الطريقة يدعى جدل جتاوزي. 

إن املعيار املسيحي األعلى هو يشابه ما سبق؛ فأي محاولة لدحض الكتاب املُقدَّس ال بد أن تفترض بدايةً أن الكتاب 

املُقدَّس هو صحيح حتى تكون قادرة على اإلنطالق. إن الكتاب املًقدَّس ال يقدم املعايير فقط، إمنا يفعل ذلك بالنسبة 

جلميع احلقائق. فهو يقدم لنا األساس (اإلله الذي يقدمه الكتاب املُقدَّس) للتفكير املنطقي والعقالني (مبا في ذلك 

قوانني املنطق)، البحث العلمي، األخالق، اعتمادية احلواسّ والذاكرة، إلى ما هنالك. كما أنه يعطينا األساس لتفسير 

سبب وجوب ابتعادنا عن عدم اإلتساق أو التعسف (ألن اهلل ليس متعسّفاً أو متناقضاً، ونحن يجب أن نتمثل به أفسس 

٥: ۱). إن الكتاب املُقدَّس ينجح بامتحان املعايير التي يضعها للحقيقة (إنَّه متّسق، غير تعسّفي، …) ويقوم بتأمني 

املعايير الالزمة لكل شيء آخر. إن الدائرة املسيحية ليست دائرة مفرغة، إمنا هي قادرة على تقدمي تفسير جلميع 

اإلختبارات البشرية واملنطق. وكما احلال في اجلدل املقدم لقوانني املنطق، إن أيّ محاولة للردّ والدحض ستكون ذاتيَّة 

2 انظر الفصل الثامن.

3 إن اجلدل التجاوزي هو نوع من اجلداالت التي قام الدكتور باهنسن باستخدامها في مناظراته حني دافع عن وجود اإلله املُقدَّم في الكتاب املُقدَّس. وقد قدَّم الدكتور باهنسن 

 Covenant Media Foundatio مجموعة من احملاضرات مع ميخائيل باتلر عتتناول موضوع اجلدل التجاوزي. إن التسجيالت متوفرة عبر شبكة
.(www.cmfnow.com)
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النقض، ألنها يجب أن تستعمل أشياء مثل (قوانني املنطق، أهمية اإلتساق، وما شابه) وكل تلك اإلمور تقوم وبشكل 

مسبق بافتراض الرؤية املسيحية للعالم. 

سفر األمثال ۱: ۷ تقول ”مَخَافَةُ الرَّبِّ رَأْسُ املَْعْرِفَةِ، أَمَّا اجلَْاهِلُونَ فَيَحْتَقِرُونَ احلِْكْمَةَ وَاألَدَبَ.“ فإنه إما أن نبدأ مع الربّ 

وإفتراضاته املسبقة (كما أعلنها لنا في الكلمة املقدّسة)، أو أن نرفض ما يقدّمه وينتهي بنا املطاف بأن ننحدر إلى درجة 

من اجلهل.  

نحن ال نقوم بتقدمي جدال دائري بسيط من نوع ”إن الكتاب املُقدَّس هو كلمة اهلل ألنه يقول ذلك.“ إمنا جدلنا هو ”إن 

الكتاب املُقدَّس يجب أن يكون كلمة اهلل ألنه يقول أنَّه كذلك وألننا إن رفضنا هذا اإلدعاء فإننا ننحدر إلى درجة من 

اجلهل.“ إن هذا يتجاوز حدود الدائرة املفرغة البسيطة للمنطق الدائري. فكما هو احلال بالنسبة لقوانني املنطق، البد أن 

يكون الكتاب املقدَّس صحيحاً، ألنه إن لم يكن كذلك فإننا لن نكون قادرين على إثبات أي شيء. 

الدوائر غير املسيحية 
إن املـعيار األعـلى يـجب أن يـكون أكـثر مـن مجـرد أنَّـه يـثبت نـفسه. حـيث 

أنَّـه يـجب أن يـؤمـن األسـاس إلثـبات كـل شـيئ قـابـل لـلمعرفـة. وهـذا هـو 

التحـدي. فـاملـعيار املسـيحي األعـلى هـو قـادر عـلى أن يـقوم بـذلـك. لـكن 

غـــير املســـيحيّني يـــواجـــهون حتـــديـــاً صـــعباً. إن فـــحص اعـــتراضـــات غـــير 

املسـيحني يُظهـر أنَّـها ذاتـية الـنقض، عـوضـاً عـن كـونـها ذاتـية اإلثـبات، وهـي 

غير قابلة على تأمني الشروط املسبقة لقابلية الفهم. 

تـأمـل فـي املـذهـب التجـريـبي - أي اإلميـان بـأن كـلّ املـعرفـة حتَُـصَّل بـالتجـربـة 

واملـعايـنة. هـل املـذهـب التجـريـبي ذاتـيّ اإلثـبات؟ هـل هـو قـادر عـلى إثـبات ذاتـه وفـق املـعايـير الـتي يـضعها؟ كـال، فـإن كـانـت 

كـل املـعرفـة حتُـصَّل مـن خـالل املـعايـنة فـلن يـكون مـن املـمكن أن نـعرف أنَّ املـذهـب التجـريـبي نـفسه صـحيحاً. فـإن ثَـبَتَ أن 

4الـفلسفة التجـريـبية صـحيحة فسـتكون حـينذاك خـاطـئة. وبـالـتالـي فـإنـها ذاتـية الـنقض. تـأمـل فـي املـذهـب الـطبيعي - اإلدعـاء 

الـقائـل بـأنَّـه ال يـوجـد شـيء سـوى الـطبيعة واملـوادة الـتي تتحـرك وتـتغير. هـل هـذا املـذهـب الـطبيعي يـنجح فـي اإلخـتباره الـذي 

يـضعه لـلحقيقة؟ بـاملـطلق ال. فـنحن عـاجـزون متـامـاً عـن إثـبات صـحّة املـذهـب املـادّي بـاسـتعمال املـعيار الـذي يـضعه، إذ أنـنا 

بـحاجـة السـتخدام قـوانـني املـنطق (فـي سـبيل اثـبات أي شـيء)، وهـي أشـياء غـير مـادّيـة وبـالـتالـي فـإنـه ال وجـود لـها فـي الـكون 

املاديّ. 

4 يحاول الكثير من أتباع هذا املذهب باإللتفاف على هذه املشكلة من خالل طلب رئيسي بالسماح باستثناءٍ واحد لقاعدتهم الفلسفية في سبيل أن يكونوا قادرين على البدء. 

لكن إن كانت قاعدة املذهب التجريبي هي مُستثناة من نفسها، و هم يؤمنون بأنها ستكون صاحلة للحكم على حقيقة جميع األمور األُخرى. إال أنَّ هذا عدم اتّساق وارتكاب 
ملغالطة تدعى ”النزيف الذاتي“. إضافة إلى أن ذلك تعسّفي، فلماذا سنسمح باستثناء ادّعاء من معيار عني وال نسمح بذلك في معيار آخر.
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وبـالـتالـي فـإن الـسؤال لـيس، ”أي مـن الـرؤى لـلعالـم تـقوم بـاسـتخدام درجـات مـن املـنطق الـدائـري؟“ فجـميع الـرؤى تـفعل ذلـك. 

إمنـا الـسؤال هـو، ”أي مـن الـرؤى هـي الـقادرة عـلى أن تـفعل ذلـك بـطريـقة نـاجـحة؟“ إن الـرؤيـة املسـيحية هـي الـرؤيـة الـوحـيدة 

والـقادرة عـلى إعـطاء صـالحـية لـنفسها - وذلـك ألنـها تـنجح وفـق املـعايـير الـتي تـضعها فـي الـوقـت عـينه الـذي تـؤمّـن فـيه 

املـعايـير جلـميع األمـور األُخـرى. ويـجب أن نـتذكـر أن املـنطق الـدائـري هـو مـنطق صـالـح ولـكنه يـعتبر عـادةً مـغلوطـا بسـبب 

تـعسّفه. لـكن فـي حـالـة اخلـلق الـتوراتـي فـإنـه ال يـوجـد أي تـعسّف. إن املـبرر لـوجـود دائـرة مـنطقنا هـو أنـها الـوحـيدة الـتي جتـعل 

من املعرفة أمراً ممكنا. 

جتدر املالحظة أن املعايير التي حتُاكِم جميع الرؤى للعالم هي في احلقيقة املعايير التوراتية. لقد كنا نكرر ونعيد بأنَّ الرؤية 

للعالم يجب أن تكون متّسقة. لكن ملاذا؟ إن السبب هو أن اهلل نفسه هو ذاتي اإلتساق، وبالتالي فهكذا ستكون كلّ 

احلقيقة. إن غير املؤمن احلذق كان البد ن يجيب: ”ال ، ال . أنا لن أكون متّسقاً فاإلتساق هو مبدأ توراتي.“ كما أننا 

قد أكدنا على أن الرؤية للعالم يجب أن تكون غير تعسفية ألن اهلل ميتلك تفسيرات منطقية ملا يفعله. إن غير املؤمن 

احلذق كان يجب أن يجيب على عدم التعسف مستخدماً ”ال، أبداً. أنا لن أقدّم مبرّرات ملا أعتقد به. إن هذا هو مبدأ 

توراتيّ.“ ولكن ال يوجد أي شخص يجادل بهذه الطريقة. 

فجميع غير املؤمنني هم مخلوقون على صورة اهلل. ولذلك، فإنهم جميهم يعرفون في أعماق قلوبهم اهلل كما أعلن عن 

ذاته في الكتاب املُقدَّس. فاهلل قد زرع فيهم املعرفة بأنهم يجب أن يكونوا متّسقني، غير تعسّفيّني، وعقالنيّني، 

وأشخاص أخالقيّني. وأياً كانت درجة أو عدد محاوالتهم، فإنهم لن ينجحوا في الهروب من هذه املبادئ. فغير املؤمن 

البد أن يعيش في هذا العالم الذي خلقه اهلل، وبالتالي فعليه أن يقبل الفروض املسبقة التي وضعها اهلل حتى يكون قادراً 

على اإلجناز. فغير املؤمن قادر على إنكار أنَّه مخلوق على صورة اهلل، إال أنَّه غير قادر على الهروب من تلك احلقيقة. 

الدفاع عن الكتاب املُقدَّس - قبل كتابة الكتاب املُقدَّس؟ 
مـاذا عـن أولـئك األشـخاص الـذيـن عـاشـوا قـبل كـتابـة الـكتاب املُـقدَّس؟ هـل كـانـوا قـادريـن عـلى امـتالك رؤيـة عـقالنـية لـلعالـم؟ 

كيف للمؤمنني أن يدافعوا عن الرؤية التوراتية للعالم قبل أن يُكتَب الكتاب املُقدَّس؟ 

أوالً، يـجب أن نـتذكـر بـأن الـدلـيل احلـاسـم للخـلق لـيس أن األشـخاص يـجب أن يـعترفـوا بـالـكتاب املُـقدَّس - أو حـتى يـقرأوه 

حـتى يـكونـوا عـقالنـيني. إمنـا اجلـدل هـو بـأن الـكتاب املُـقدَّس يـجب أن يـكون صـحيحاً حـتى تـكون الـعقالنـية أمـراً ممـكناً. 

فـالـرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم وحـدهـا هـي الـقادرة عـلى تـبريـر الـعقالنـية، األخـالق، والـعلم. والـرؤيـة الـتوراتـية لـطاملـا كـانـت حـقيقيّة، 

حتى قبل أن يتم نقش الكتاب املُقدَّس الذي قام بتوصيف وتفصيل تلك الرؤية. 

ثـانـياً، بـالـرغـم مـن أنَّ األشـخاص لـم ميـتلكوا وبـشكل دائـمٍ الـكتاب املُـقدَّس مـكتمالً كـما منـتلكه الـيوم، لـكنهم لـطاملـا امـتلكوا 

إعـالنـات خـاصّـة مـن اهلل. فـاهلل قـد خـاطـب آدم بـشكل مـباشـر (كـما فـي الـتكويـن ۲: ۱٦-۱۷)، وال شـك فـي أنَّ آدم قـد مـرّر 
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مـا تـعلّمه عـن اهلل إلـى أبـناءه وأحـفاده (تـكويـن ٤: ۲٦). فـي احلـقيقة إن آدم قـد عـاش لـسنني طـويـلة وإنـه ملـن املـمكن أن 

يـكون قـد مـرر تـلك ملـعلومـات الـتي تـلقاهـا مـباشـرةً مـن اهلل إلـى ذرّيـته ولـعدد مـن األجـيال. كـما أنـه مـن املـرجـح أن الـكثير مـن 

تـلك املـعرفـة قـد متَّ تـسجيلها (تـكويـن ٥: ۱).وبـالـتالـي فـإن الـناس قـد امـتلكوا مـعرفـة عـن اإللـه الـتوراتـي وعـن اخلـلق الـتوراتـي 

من البداية. وقد تابع اهلل خالل الزمن إعالناته عن ذاته من خالل األنبياء (بطرس الثانية ۱: ۲۱). 

لــطاملــا كــان لــدى الــناس مــقدرة عــلى الــوصــول إلــى اإلعــالنــات اإللهــية اخلــاصــة، حــتى قــبل اكــتمال الــكتاب املُــقدَّس. لهــذا 

السـبب فـإن الـناس لـطاملـا امـتلكوا أسـاسـات لـلعقالنـية واألخـالق والـعلم. وفـي أي نـقطة مـن الـتاريـخ، إن الـناس سـيكونـون 

قــادريــن عــلى اســتخدام الــدلــيل احلــاســم للخــلق، لــكنهم رمبــا كــانــوا ســيقومــون بــاخــتيار مــحاكــاة تــتناســب مــع زمــانــهم 

وحــضارتــهم. ومــن الــطبيعي أن الــكتاب املُــقدَّس وبــعد اكــتمالــه اآلن، ســيكون الــدفــاع عــن اإلميــان أسهــل. ألنــنا منــتلك 

اإلعـالنـات اإللهـية الـكامـلة مـن اهلل إلـى أجـدادنـا األوائـل. ولـذلـك، فـإن اإلدانـة عـلينا هـي أكـبر حـني ال نـخضع ألوامـر اهلل بـأن 

نقوم بإعطاء تبرير لسرّ الرجاء الذي فينا. 

مكان اإلميان 
مـا هـو مـكان اإلميـان فـي الـدفـاعـيات؟ مبـا أنـنا منـتلك دلـيالً عـن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم، فهـل نـحتاج حـقاً لـإلميـان؟ مـا هـي 

الـعالقـة بـني اإلميـان واملـنطق؟ فـي هـذا الـفصل سـوف نسـتكشف هـذه األسـئلة وجنـد أن اإلميـان هـو أمـرٌ رئيسـيّ فـي دفـاعـياتـنا. 

فهو األمر الذي يكون مطلوباً بشكل مسبق حتى نكون قادرين على القيام بالتفكير املنطقي. 

غـالـباً مـا يـكون لـدى نـاقـدي املسـيحية اعـتقاد خـاطـئ حـول مـاهـيّة اإلميـان. إذ أنـهم يـعتقدون أن املسـيحيني يـحيَون فـي عـاملََـني 

مُـنفَصِلَني: فـي عـالـم اإلميـان وفـي عـالـم املـنطق. فـيعتقد الـكثير مـن الـناقـديـن أن املسـيحيّني يعيشـيون فـي عـالـم اإلميـان حـني 

يتخـذون قـراراتـهم األخـالقـية، أو حـني يـتكلمون عـن الـديـن، لـكنهم يـعيشون فـي عـالـم املـنطق حـني يـتعلق املـوضـوع بـأمـور 

عـمليّة. فـإنـهم يـعتقدون بـأن اإلميـان هـو أمـر مـخالـف لـلمنطق. ونسـتطيع أن نـفهم بـأنـهم يـتعبرون هـذا اإلنـقاسـم عـلى أنـه نـوع 

مـن الـالعـقالنـية. ويـعتقدون بـأن املسـيحيّني فـخورون بهـذه الـالعـقالنـية املـزعـومـة: أي أنـنا نـؤمـن بـأمـور عـبثية فـي سـبيل الـعبثية 

ذاتها، أي كما لو أن ”التدين“ كان وسام شرف. 

لـكن هـذا الـفهم اخلـاطـئ لـإلميـان هـو فـهم غـير تـوراتـيّ. فـوفـقاً لـرسـالـة الـعبرانـيني ۱۱: ۱، إن اإلميـان يـتضمن الـثقة مبـا هـو غـير 

مـنظور. وبـالـتالـي فـإن أي شـخص يـعتقد بشـيء غـير قـادرٍ عـلى الـتعرف عـليه بـحواسّـه، يـكون مـوقـفه هـذا عـملٌ مـن أعـمال 

اإلميـان. ولـكن اجلـميع ميـتلكون اعـتقاداتٍ بـأمـور تـكون غـير مـحسوسـة بـحواسـهم. فـقوانـني املـنطق هـي خـير مـثال عـلى ذلـك، 

فهـي غـير مـحسوسـة ، وبـالـتالـي فـإنـه يـوجـد تـدخـل لـإلميـان حـني يـتعلق األمـر بـقوانـني املـنطق. وعـليه فـإن جـميع أنـواع الـتفكير 

املـنطقي يـتضمن نـوعـاً مـن اإلميـان وبـشكل مسـبق. إال أنـه ال يـوجـد تـساوي فـي جـميع أنـواع اإلميـان. فـوحـده اإلميـان بـأن 
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الـكتاب املُـقدَّس هـو مـعيارنـا األعـلى قـادر عـلى أن يـفضي إلـى رؤيـة مـتّسقة ومـتماسـكة لـلعالـم وقـادرة عـلى أن تـعطي مـعنى 

لإلخبارات البشرية واملنطق. 

إن اإلميـان لـيس فـي حـالـة مـن الـعَدَاءْ  مـع املـنطق. بـل عـلى الـنقيض مـن ذلـك، اإلميـان املسـيحي هـو أمـر مـطلوب لـلمنطق. فـإنـه 

يـتوجـب عـلى الـشخص أن يـؤمـن حـتى يـكون قـادراً عـلى أن يـفهم. فـاإلميـان يـجب أن يـأتـي أوال، فـنحن بـحاجـة جملـموعـة مـن 

اإلفـتراضـات املسـبقة حـتى نـكون قـادريـن عـلى الـتفكير بـشكلٍ مـنطقي. عـلى سـبيل املـثال، يـجب عـلينا أوالً أن نـؤمـن بـوجـود 

قـوانـني لـلمنطق قـبل أن نـكون قـادريـن عـلى اجلـدل فـي سـبيل إثـبات وجـودهـم بـشكل مـنطقي. يـجب عـلينا أن نـؤمـن أن 

حـواسّـنا مـوثـوقـة قـبل أن نـبدأ بـقراءة الـكتاب املُـقدَّس. لـكننا حـني نـقوم بـقراءة الـكتاب املُـقدَّس، سنجـد أن قـد مت تـقدمي تـبريـر 

إلميـانـنا. اذ أن اإلفـتراضـات املسـبقة الـتي مـن الـكتاب املُـقدَّس مـثل املـنطق، انـتظام الـطبيعة، اعـتماديـة احلـواس والـذاكـرة، كـلها 

أمور حتمل معنى في ضوء الرؤية املسيحية للعالم. فالكتاب املُقدَّس يقدم تبريراً لهذه األشياء. 

وبـالـتالـي فـإنـنا جنـد أنـنا منـتلك سـبباً جـيداً إلميـانـنا. وأحـد األسـباب الـرائـعة هـو أنـنا دون اإلميـان املسـيحي ال نسـتطيع أن نـبدأ 

بـالـتفكير املـنطقي. فـإن كـنا نـفهم هـذا املـبدأ بـشكل جـيّد وقـادريـن عـلى شـرحـة بـكل وداعـة وتـأنّـي لـآلخـريـن، حـينذاك نـكون 

نـتمم مـا جـاء فـي رسـالـة بـطرس األولـى ۳: ۱٥. مـن خـالل اإلميـان بـأن املسـيح هـو ربّ ومُخـلّص فـي أذهـانـنا، نـحن نـكون 

قادرين على اإلجابة في حال سألنا شخص ما عن سبب الرجاء الذي فينا. 

انتظام الطبيعة ومذهب الطبيعة الواحدة 
وحـدهـا الـرؤيـة اخلـلقية الـتوراتـية لـلعالـم تـؤمـن درجـة مـعينة مـن اإلنـتظام فـي الـطبيعة. أمـا الـرؤى األُخـرى لـلعالـم فـإنـها قـد 

تـسمح بـاإلنـتظام طـبعاً، لـكنها غـير قـادرة عـلى تـأمـني سـبب مـقنع لـذلـك. إذ أن اخلـلقيني الـتوراتـيّني يـؤمـنون بـأن اهلل الـغير 

محـدود بـالـزمـن، قـد أعـلن عـن ذاتـه للبشـر، هـو الـذي وعـد بـدرجـة مـعينة مـن اإلنـتظام واإلتـساق فـي املسـتقبل (تـكويـن ۸: 

۲۲). وبهــذه الــطريــقة ال يــوجــد أي شــخص آخــر عــدا املــؤمــن بــاخلــلق الــتوراتــي يــعرف بــأن املســتقبل ســيكون مــشابــهاً 

5للماضي. وعليه فإن اخللقي التوراتي ميتلك قاعدة منطقية للبحث العلمي. 

لـكن ال يـزال يـوجـد سـؤال. إلـى أي درجـةٍ سـتكون الـطبيعة مـنتظمةً؟ هـل تـتضمن قـدرة اهلل الـتي تـديـر كـل شـيء، وجـود 

مـعدّالت وشـروط مـتّسقة؟ هـل يسـتطيع اهلل أن يـقوم بـتغيير الـطريـقة الـتي يـديـر بـها الـكون؟ إن قـام اهلل بـالـفعل بـتغيير الـطريـقة 

الـتي يـديـر بـها الـكون، هـل سـيدمـر ذلـك الـقدرة عـلى إجـراء الـبحث الـعلمي والـتطور الـتكنولـوجـي؟ فـي سـبيل اإلجـابـة عـلى 

هذه األسئلة، يجب علينا أن ننظر إلى معيارنا األعلى: الكتاب املُقدَّس. 

5 يستطيع اخللقي أن يقوم بهذا األمر بشكل متسق. فمعرفته هذه تعتمد على رؤيته للعالم. أما التطوري فهو قادر عل معرفة هذا فقط في حال قام بشكل غير متسق باإللتجاء 

واإلستعارة من الرؤية اخللقية التوراتية للعالم.
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رسـالـة الـعبرانـيني ۱: ۳ تـقول لـنا بـأن املسـيح هـو حـامـل ” كـل األشـياء بـكلمة قـدرتـه.“ ولـذلـك فـإنـه مـن خـالل السـلطان 

املـباشـر هلل فـإن الـكون يسـتمر بـالـوجـود والـعمل. كـولـوسـي ۱: ۱۷ تـقول لـنا بـأن املسـيح ”فـيه يـقوم اجلـميع“. وهـذا يـتضمن 

الكواكب، النجوم، وحتى أن الذرات جتتمع بعضها مع بعض بقوة اهلل وسلطانه. 

قـد يـعترض الـعلمانـيون عـلى هـذا. فـقد يـقولـون، ”أال تـعرف بـأن الـكواكـب والـنجوم تُـدار بـقوانـني اجلـاذبـية، وبـأن الـذرات 

جتــتمع مــع بــعضها مــن خــالل الــطاقــة اإللــكترومــغناطيســية؟“ هــذا صــحيح بــالــطبع، لــكن هــذا هــو أيــضاً ارتــكاب ملــغالــطة 

الـتشعب (الـتقليص اخلـاطـئ). فـكل مـن طـاقـة اجلـاذبـية والـطاقـة اإللـكترومـغناطيسـية هـي وصـف لـلطريـقة الـتي يـديـر بـها اهلل 

األشـياء الـتي فـي الـكون. وقـوانـني الـفيزيـاء ليسـت بـديـالً لـقدرة اهلل؛ إمنـا هـي أمـثلة عـن سـلطانـه. إن حـقيقة إمـكانـية كـتابـة 

الكثير من تلك القوانني باستخدام معادالت رياضيّة بسيطة يقدم لنا حملات عن فكر اهلل وأعماله. 

حـقيقة أن اهلل ال يـخضع لـلمكان والـزمـن، مـع أنّـَه قـد وعـد بـأن يـؤمـن أمـوراً مـعينة فـي املسـتقبل (تـكويـن ۸: ۲۲)، تـخبرنـا 

بـأنـنا نسـتطيع أن نـتوقـع بـأنَّ قـوانـني الـطبيعة سـتكون مـتّسقة سـواء كـان ذلـك عـبر املـكان أو عـبر الـزمـان. وبـصفتي خـلقيّ 

تـوراتـي، أنـا أعـتقد بـأن قـوانـني الـطبيعة سـتكون هـي ذاتـها فـي مـركـز كـوكـب زحـل كـما هـي هـنا عـلى األرض، وبـأنـها سـتكون 

ذاتـها يـوم اجلـمعة كـما كـانـت يـوم اإلثـنني. فـالـكتاب املُـقدَّس يـعلمنا بـانـتظام الـطبيعة. لـكن هـذا ال يـعني بـأن الـظروف فـي 

مـركـز كـوكـب زحـل سـتكون هـي نـفس الـظروف الـتي هـي هـنا عـلى األرض، وال يـعني بـأن الـظروف (كـالـطقس عـلى سـبيل 

املـثال) يـوم اجلـمعة سـتكون هـي نـفسها يـوم اإلثـنني. فـالـكتاب املـقدَّس ال يُـعلم مبـذهـب الـطبيعة الـواحـدة - الـذي هـو اإلدعـاء 

بأن جميع املعدالت احلالية هي ثابته عبر املكان والزمن. 

إن قـدرة اهلل املُـتَّسقة ال تـعني بـأن الـظروف واملـعدالت سـوف تـكون مـتطابـقة. فـي احلـقيقة إنـنا جنـد أن الـكتاب املُـقدَّس يـنكر 

هـذا بـشكل محـدَّد. الـتكويـن ۱: ۳۱ يـعلم بـأن الـكون كـان حـسن جـداً، لـكنه اآلن فـي حـالـة مـن الـفساد بسـبب خـطيئة آدم 

(رومـية ۸: ۲۰-۲۲). وهـذا الـعالـم كـان فـي يـوم مـن األيـام مـغموراً بـشكل كـلّي بـاملـاء (تـكويـن ۷: ۱۹-۲۳)، لـكنه اآلن 

لـيس كـذلـك. فـإنـه مـن املـؤكـد أن بـعض األشـياء قـد تـغيّرت. لـقد صـنع اهلل الـكون بـطريـقة تـكون فـيها الـظروف واملـعدَّالت 

قـابـلة ألن تـتغير بـشكل جـذري، إال أنَّ اهلل بـذاتـه ال يـتغيّر. فـهو يـديـر الـكون بـطريـقة مـتسقة. وبـالـتالـي فـإن الـكتاب املُـقدَّس 

يعلم بانتظام الطبيعة وليس بثباتها ( أي مذهب الطبيعة الواحدة). 

كـما أن انـتظام الـطبيعة ال يـتطلب وال بـأي شـكل مـن األشـكال وجـود الـطبيعة الـواحـدة، إال أنَّ مـذهـب الـطبيعة الـواحـدة 

يـتطلب وجـود اإلنـتظام. عـلى افـتراض أن الـظروف واملـعدالت كـانـت ثـابـتة عـبر الـزمـن، فـإن  ذلـك سـيتطلب أن تـكون قـوانـني 

الـطبيعة ثـابـتة عـبر الـزمـن أيـضاً. لـكنه مـن الـواضـح أن الـظروف لـن تـكون مـتسقة فـي حـال كـانـت قـوانـني الـفيزيـاء والـكيمياء 

تـتغير بـشكل مسـتمر. لـكن فـي حـال نـظرنـا إلـى هـذا األمـر مبـعزل عـن الـكتاب املُـقدَّس، فـإنـه ال يـوجـد أي أسـاس لـإلنـتظام. 

ولقد رأينا للتو بأن الكتاب املقدَّس ينكر مذهب الطبيعة الواحدة بشكل محدَّد. 
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وبـالـتالـي فـإنَّ أولـئك الـذيـن يـؤمـنون مبـذهـب الـطبيعة الـواحـدة سـيكونـون فـي مـوقـف محـرج، إذ أنـهم يـعتمدون عـلى الـكتاب 

املُـقدَّس (حـتى يـبرروا اإلنـتظام) فـي الـوقـت الـذي يـقومـون بـانـكاره (إلميـانـهم مبـذهـب الـطبيعة املـوحـدة). إن هـذا املـذهـب هـو 

غير عقالني بطبيعته. 

املعجزات 
إن كـانـت الـطبيعة تـدار بـشكل شـبيه بـالـقانـون، أال يـعني ذلـك أن املعجـزات هـي أمـر مسـتحيل؟ فـي الـبدايـة، نـحتاج إلـى أن 

 “σημεῖον” نـقرر مـا هـي املعجـزة. إن الـكلمة الـيونـانـية الـتي تـترجـم ”معجـزة“ فـي بـعض الـترجـمات لـلكتاب املُـقدَّس هـي

والــتي تــترجــم فــي بــعض األحــيان بــاســتخدام ”آيــة أو عــجيبة“ (يــوحــنا ٤: ٤۸). إن يــسوع املســيح قــد قــام بــالــكثير مــن 

املعجـزات: فـهو قـد حـوَّل املـاء إلـى خـمر، شـفى املـرضـى، أعـاد الـبصر إلـى الـعُمي، وأقـام املـوتـى. وهـذا قـد مت بسـلطان الـالهـوت 

املـطلق. ولـكننا قـد أشـرنـا سـابـقاً إلـى أن الـكون بـأكـمله يُـدار بسـلطان اهلل (عـبرانـيني ۱: ۳). فـما هـو األمـر الـذي يـجعل 

املعجزة أمراً مختلفاً عن أي شيء آخر؟ 

إن جـميع املعجـزات الـتي قـام بـها املسـيح كـانـت تـتجاوز اخـتباراتـنا اإلعـتياديـة الـيومـية. فهـي كـانـت مـصممة إلمتـام هـدف 

مـعنيّ. فـاملسـيح قـد شـفى املـرضـى لـتعاطـفه مـعهم، ولـكن تـلك املعجـزات قـد أكـدت الهـوتـه فـي الـوقـت عـينه. وهـذا مـا يـجعل 

املعجـزة أمـراً مـختلفاً عـن أي نـوع آخـر مـن أنـواع الـعنايـة اإللهـية اإلعـتياديـة. فـاملعجـزة هـي أمـر سـتثنائـي وغـير اعـتيادي ويـعلن 

قدرة اهلل على إمتام أمور بشكل يحمل قصداً معيّناً. 

بـناءً عـلى التفسـير املُـقدَّم أعـاله، هـل املعجـزات تـنتهك قـوانـني الـطبيعة. اإلجـابـة هـي: ال ، لـيس بـالـضرورة. فـالـعديـد مـن 

األمـور املعجـزيـة الـتي أمتَّـها اهلل، كـان قـد أمتـها مسـتخدمـا قـوانـني الـطبيعة ولـم تـتضمن أي انـتهاك لهـذه الـقوانـني. تـأمـل فـي 

عـبور البحـر األحـمر (تـكويـن ۱٤: ۲۱-۲۲، ۲۹). لـقد كـانـت تـلك احلـادثـة وبـشكل أكـيد هـي إعـالن واضـح عـن سـلطان 

اهلل املـطلق وقـد أمّـَنت لـلعبرانـيني اخلـروج مـن مـصر. وهـي تـتفق مـع تـعريـفنا للمعجـزة، وبـالـرغـم مـن ذلـك فـإن اهلل قـد اسـتخدم 

الـريـاح لـيُرجـع املـياه إلـى الـوراء (خـروج ۱٤: ۲۱). إن الـريـاح هـي مـن قـوى الـطبيعة، وبـالـتالـي فـإن عـبور البحـر األحـمر لـم 

يكن انتهاكاً ألي من املبادئ الفيزيائية. 

الـبعض مـن األشـخاص قـد يـجادلـون بـأن املعجـرات هـي بـالـضرورة انـتهاك لـقوانـني الـطبيعة. ”(۱) قـوانـني الـطبيعة هـي الـطريـقة 

اإلعـتياديـة الـتي يـقوم اهلل فـيها بـإمتـام مشـيئته. (۲) املعجـزات هـي اعـالنـات اسـتثنائـية (غـير اعـتياديـة) لـقدرة اهلل. (۳) 

6بـالـتالـي فـإن املعجـزات ال ميـكن أن تـوصـف مـن خـالل قـوانـني الـطبيعة.“ لـكن هـذا اجلـدل يـرتـكب مـغالـطة املـواربـة أو اإللـتباس 

فـيما يـتعلق بـكلمة ”اعـتيادي“. يـوجـد درجـات ملـا يـتم اعـتباره اعـتياديّـاً. فـبعض األشـياء ميـكن أن يـتم اعـتبارهـا غـير اعـتياديـة 

6 مغالطة اإللتباس أو املواربة تُسمى ”الشروط األربعة املزيفة“ في حال مت استخدامها في القياس املنطقي الرسمي اإلستنتاجي.
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بـناءً عـلى الـتوقـيت اإلسـتثنائـي لـوقـوعـها ، لـكنها تُـعتبر اعـتياديـة مبـعنى أنـه قـد مت وصـفها مـن خـالل قـوانـني الـطبيعة. وبـالـتالـي 

فإن املعجزات ليست بالضرورة استثناءات لقوانني الطبيعة. 

ومـن نـاحـية أُخـرى، بـعض املعجـزات قـد تـكون خـارج حـدود قـوانـني الـطبيعة. إذ إنَّ اهلل لـيس مُـلزمـاً بـإدارة الـكون بـطريـقة 

مـنتظمة ( إذ أنَّ اإلسـتثناءات الـتي يـقوم بـها ال تكسـر وعـده بـأنـه سـوف يـقوم بـضمان درجـة مـعينة مـن اإلنـتظام). فـاملعجـزات 

الـتي تـشابـه معجـزة الـيوم الـطويـل لـيشوع (يـشوع ۱۰: ۱۲-۱٤) وسـير يـسوع عـلى املـاء (مـتى ۱٤: ۲٥) قـد تـتضمن نـوعـاً 

من اإليقاف املؤقت لقوانني الطبيعة. 

بـشكل تـقني، لـيس مـن املـمكن أن يـتم اثـبات أن أي معجـزة تـقوم بـانـتهاك قـوانـني الـطبيعة. والسـبب هـو أنـنا ال نـعرف جـميع 

قــوانــني الــطبيعة. وبــالــنتيجة فــإن أيّ معجــزة قــد تــكون نــوعــاً مــن اإلعــالنــات لــقانــون غــير مُــكتَشف مــن قــوانــني الــطبيعة أو 

7الـفيزيـاء، أو بـأنـه إعـالن ألحـد املـبادئ الـتي تـعمل بـطريـقة لـم نـفهمها. لـكن فـلنفترض وعـلى سـبيل الـنقاش بـأن بـعض 

املعجـزات تـنتهك بـالـفعل قـوانـني الـطبيعة. فهـل ذلـك سـيتسبب مبـشكلة بحسـب الـرؤيـة املسـيحيّة لـلعالـم؟ فهـل سـيجعل 

ذلك من البحث العلمي أمراً مستحيالً؟ 

الـبعض اآلخـر مـن املـعترضـني قـد يـجادلـون بـأنَّ أي انـتهاك لـلقوانـني الـفيزيـائـية قـد يـقوم بـه اهلل سـوف يـؤدي إلـى انهـيار إمـكانـية 

اجـراء الـبحث الـعلمي. وبـالـتالـي فـإنـنا جنـدهـم يـرفـضون امـكانـية حـدوث املعجـزات - أو أنـهم عـلى األقـل يـرفـضون تـلك 

ملعجـزات الـتي تـبدو عـلى أنـها تـنتهك قـوانـني الـطبيعة. لـكن هـل يـعتبر هـذا املـوقـف عـقالنـياً؟ إن الـبحث الـعلمي يـتطلب 

درجـة مـعينة مـن اإلنـتظام فـي الـطبيعة. ولـكن ال يـوجـد أي سـبب عـقالنـي لـلقول بـأن اجـراء الـبحث الـعلمي يـتطلب أن 

يــكون الــكون ذا طــبيعةٍ واحــدة كــلَّ الــوقــت. وطــاملــا أنَّ املعجــزات هــي نــادرة احلــدوث (هــذا األمــر مــعروف مــن تــعريــف 

املعجـزة)، فـإن الـبحث الـعلمي أمـر ممـكن. إن اإلدعـاء بـأنَّ املعجـزات سـتجعل مـن الـبحث الـعلمي أمـراً مسـتحيالً لـيس أكـثر 

من مغالطة املنحدر الزلق. 

وبـالـتالـي فـإن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم تسـتطيع أن تفسـر الـطبيعة شـبه الـقانـونـية لـلكون. وإن كـان يـوجـد عـدد مـن اإلسـتثناءات 

الـنادرة فـإن الـرؤيـة املسـيحية تسـتطيع أن تـقدم تفسـيراً لـذلـك. إال أنّ الـرؤيـة الـعلمانـية لـلعالـم عـاجـزة عـن فـعل أيٍّ مـن األمـريـن 

الـسابـقني. فـي الـرؤيـة الـعلمانـية لـلعالـم، ال يـوجـد أي سـبب عـلى اإلطـالق لـلتوقـع بـأن الـكون سـيعمل بـطريـقة شـبه قـانـونـية 

الـشكل. وال يـوجـد أي سـبب لـالعـتقاد بـأن الـكون سـوف يـتابـع الـعمل فـي املسـتقبل بـنفس الـطريـقة الـتي عـمل فـيها فـي 

املـاضـي. والـفكاهـي فـي الـرؤيـة الـعلمانـية لـلعالـم هـو أنـنا فـي كـلّ مـرة نسـتطيع أن نـقوم بـتوقّـع نـاجـح حـول املسـتقبل (مـوقـع 

7 قام البعض من امللحدين باجلدال بأنهم سوف يؤمنون باهلل إن رأوا معجزة حتدث أمام أعينهم. لكن في حال حدث ذلك، فإنه من شبه املؤكد بأن امللحد سيقوم باستدعاء جهاز 

انقاذ؛ فهو سيقوم باجلدال بأن تلك املعجزة ليست إال إعالن لقانون من قوانني الطبيعة غير املكتشفة، أو تطبيق غير مكتشف ألحد القوانني الطبيعية. وأنا أعتقد أنَّ هذا النوع من 
أجهزة اإلنقاذ هو مبرَّر بالكامل، وذلك على اعتبار أن خبراتنا املاضية قد أظهرت لنا أن العديد من األشياء كانت في مرّة من املرات مجرد اعتقادات ولكنها اآلن مفهومة في ضوء 

القوانني الطبيعية. وبالتالي فإن املعجزات لن تقوم بإقناع أيّ شخص قد سبق له وقرَّر بأنَّه لن يؤمن باهلل.
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الـكواكـب عـلى سـبيل املـثال)، يـكون ذلـك ضـربـاً مـن ضـروب ”املعجـزات“ ألن الـرؤيـة الـعلمانـية لـلعالـم ال متـتلك أي سـبب 

 منطقي من أي نوع كان لتبرير انتظام الطبيعة، والنجاحات العلمية.
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الفصل العاشر 
الدفاعيات في الكتاب املُقدَّس 

يـوجـد مـنظورات مـختلفة لـلكيفة الـتي يـتوجـب عـلى املسـيحيّني أن يـقدمـوا دفـاعـاتـهم؛ لـكن ليسـت جـميع هـذه األسـالـيب 

جـيدة. فـالـبعض مـن األشـخاص يـعتقدون بـأن اإلميـان هـو نـوع مـن املُـعتَقَد الـصَّرفْ، وبـأنـه اليـوجـد أي سـبب لـلدفـاع عـنه. 

الـبعض اآلخـر يـقول بـانـنا يـجب أالنـفترض حـقيقة الـكتاب املُـقدَّس إلـى أنّ نُـقنِع غـير املـؤمـن بـأن الـكتاب املـقدَّس صـحيح. 

والـغريـب هـو أن بـعض األشـخاص فـقط هـم مـن يـحاولـون الـرجـوع إلـى الـكتاب املُـقدَّس لـيقرأوا مـا قـد كُـتِبَ فـيه عـن الـكيفيّة 

الـتي يـجب وفـقها الـقيام بـالـدفـاعـيات. وهـذا األمـر إمنـا هـو مـؤسـف، إذ أنَّ الـكتاب املُـقدَّس ميـتلك الـكثير لـيقدمـه فـيما يـختص 

بعلم الدفاعيات. فالطريقة التي يجب الدفاع من خاللها عن الكتاب املقدَّس تبدأ بأن نكون أوفياء للكتاب املُقدَّس. 

أوالً، يـجب عـلينا أن نـتعامـل مـع اولـئك الـذيـن يـدعـون بـأن الـكتاب املـقدَّس ال يـحتاج لـلدفـاع عـنه. وبـالـرغـم مـن أن هـذا 

ه عـير مـتسق مـع الـوحـي املُـقدَّس. فـإن رسـالـة بـطرس األولـى ۳: ۱٥  ه صـريـح وشُـجاع، إال أنّـَ املـوقـف قـد يُـعطي اإلنـطباع بـأنّـَ

تـقول لـنا بـأنـنا يـجب أن نـكون دائـماً عـلى اسـتعداد لـلدفـاع عـن إميـانـنا، وأولـئك الـذي يـسألـونـنا إن كـنا منـتلك سـبباً إلميـانـنا 

يـجب أن يـتم تـقدمي إجـابـات لـهم. وكـما قـد سـبق وعـرضـنا فـي هـذا الـكتاب، فـإنَّ املسـيحيّني ميـتلكون بـاحلـقيقة سـبباً جـيداً 

لـإلميـان. فـإنـه دون وجـود اإللـه املُـقدَّم فـي الـكتاب املُـقدَّس سـوف لـن نـكون قـادريـن عـلى مـعرفـة أيّ شـيء. إذ أن تـفكيرنـا 

املـنطقي يـتطلب افـتراض اإلميـان الـتوراتـي بـشكل مسـبق. وبـالـتالـي فـإن اإلدعـاء بـأنَّـه مـن غـير املـمكن اثـبات املسـيحيّة أو بـأن 

املسيحية ال حتتاج ألن يتم اثباتها هو ادعاء غير متسق مع تعليم الكتاب املُقدَّس أو مع املوقف العقالني. 

األدلة أوالً أم الكتاب املُقدَّس أوال 
يـجب عـلى املسـيحيّ أن يـكون مسـتعداً لـيعطي اجـابـةً- سـبباً مـنطقياً لـإلميـان. لـكن مـا هـو نـوع األسـباب املـنطقية الـذي 

“، ويـوجـد  يـتوجـب عـلينا أن نـقدّمـها؟ بـصورة عـامـة، يـوجـد مـوقـفني مـن هـذه الـقضية. يـوجـد املـوقـف الـقائـل بـأن ”األدلـة أوالً

املـوقـف اآلخـر الـقائـل بـأن الـكتاب املُـقدَّس أوالً. وجنـد أن املـوقـف الـقائـل بـأن األدلـة أوالً يـحاول إظـهار أنَّ الـتقييم املـوضـوعـي 

(”احلـيادي“) لـألدلـة سـوف يـقود بـالـنهايـة إلـى حـتمية صـحة الـكتاب املُـقدَّس (أو اخلـلق بـأكـثر تـدقـيق). أمـا مـؤيـدي املـوقـف 

“ يـبدأون بـالـوحـي املُـقدَّس، ويظهـرون بـأنـه إن لـم نـفترض بـشكل مسـبق أن الـكتاب املُـقدَّس  الـقائـل بـأن ”الـكتاب املُـقدَّس أوالً

صحيح فإنه لن يكون هنالك أي معنى لألدلة. 

“ لـيس مبـوقـف قـادر عـلى حـلّ الـصراع بـني الـرؤى لـلعالـم بـطريـقة عـقالنـية.  ونـحن قـد عـرضـنا لـلتو املـوقـف الـقال بـأنَّ ”األدلـة أوالً

فـاألدلـة هـي أمـر عـمليّ حـني نـتفق عـلى الـطريـقة الـتي يـجب أن يـتم تفسـيرهـا. لـكن فـي حـال كـان قـواعـد التفسـير هـي األمـر 

الــذي نــختلف عــليه (كــما هــو احلــال فــي اجلــدل هــو األصــول)، فــاألدلــة بــشكل مســتقل ســتكون عــاجــزة عــن تــقدمي حــلّ 
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لـلمشكلة. لـذلـك حـني يـقول الـبعض مـن األشـخاص بـأنَّ كـمية مـعينة مـن األدلـة سـتكون كـافـية إلثـبات أي مـن اخلـلق أو 

التطور، هذا يظهر بأنهم ال يعرفون باحلقيقة طبيعة الصراع هذا. 

فـالـناس سـوف يـقومـون بـشكل دائـم بتفسـير األدلـة عـلى ضـوء رؤيـتهم لـلعالـم. وبـالـتالـي، فـإن األدلـة بـشكل مـنعزل سـوف لـن 

تتسـبب بـأن يـقوم شـخص عـقالنـيّ بـالـتفكير فـي تـغيير رؤيـته لـلعالـم. كـما أن املـوقـف الـقائـل بـأن األدلـة أوالً، يـرتـكب مـغالـطة 

إدّعـاء احلـياديـة. فـإنـه ال يـوجـد ”حـياديـة“ فـيما يـتعلق بـتقييم األدلـة. فجـميع األدلـة تُفسَّـر فـي ضـوء الـرؤيـة الـشخصية لـلعالـم - 

“ هـي بـكلّ بـساطـة غـير عـقالنـية ألنـها ال تـتعامـل مـع املـشكلة األسـاسـية  ال يـوجـد اسـتثناءات لـذلـك. إن مـقاربـة ”األدلـة أوالً

وهي: الرؤى املتصارعة للعالم. 

ومـن اجلـانـب اآلخـر، فـإن مـقاربـة الـكتاب املُـقدَّس أوالً هـي مـا اسـتعملناه عـبر صـفحات هـذا الـكتاب. ونـحن قـادرون عـلى 

إعـادة تـقدمي الـدلـيل احلـاسـم لـلكتاب املُـقدَّس بـالـشكل الـتالـي: ”الـكتاب املُـقدَّس يـجب أن يـكون صـحيحاً، ألنـه ال يـوجـد أي 

مـعيار آخـر قـادر أن يـجعل مـن املـعرفـة أمـراً ممـكنا.“ إن الـكتاب املُـقدَّس يـجب أن يـأتـي أوالً؛ فـهو يـجب أن يـكون مـفترضـاً 

بـشكل مسـبق قـبل أن نـتمكن مـن تـقدمي تـقييم جـيد لـألدلـة. وجتـدر املـالحـظة بـأن مـقاربـة الـكتاب املُـقدَّس أوال تسـتعمل 

األدلـة بـشكل جـيد. ولـكن مبـا أن كـل األدلـة حتـتاج ألن يـتم تفسـيرهـا مـن خـالل مـعيار أعـلى، لـذلـك يـجب أن نـبتدئ أوالً 

مـع الـكتاب املُـقدَّس (املـعيار األعـلى الـوحـيد الـذي يـؤكـد ذاتـه و بـشكل مـتسق دون أي تـناقـضات) حـني نـقوم بتفسـير أي 

دليل. 

إن املـوقـف الـقائـل بـأن الـكتاب املُـقدَّس أوال يـعني بـالـضرورة أن ذلـك يـتم حسـب الـترتـيب الـزمـني. فـإنـه مـن الـواضـح أنـنا 

نـحتاج ألن نـثق بـحواسّـنا أوال حـتى قـبل أن نـبدأ بـقراءة الـكتاب املُـقدَّس، وهـو الـذي يـؤمـن املُـبرِّر ملـوثـوقـية حـواسّـنا. إمنـا مـقاربـة 

الـكتاب املـقدس أوال تـعني وبـكل بـساطـة بـأن الـكتاب املُـقدَّس هـو الـقاعـدة واملـعيار املـعيار األعـلى الـذي منـتلكه، وتـعني بـانـنا 

حـني جنـادل عـن حـقيقة الـكتاب املُـقدَّس، يـجب أن نـبدأ جـدلـنا بـافـتراض مسـبق هـو أنّ الـكتاب املُـقدَّس هـو مـعيارنـا األعـلى 

لـتقييم جـميع احلـقائـق. إن املـعترضـني سـوف يـقومـون بـاتـهامـنا بـاملـنطق الـدائـري، لـكننا سـبق وأظهـرنـا فـي الـفصل الـسابـق بـأن 

هــذا الــنوع مــن املــنطق لــيس بــالــضرورة خــاطــئ وذلــك فــي حــال متَّ اســتخدامــه بــشكل جــيّد. يــجب أن نــتذكــر بــأنَّ جــميع 

األشـخاص يـحتاجـون اللـتماس مـعيارهـم األعـلى حـني يـقومـون بـالـدفـاع عـنه. لـكن ووفـقا لـلوحـي املُـقدَّس، فـإن الـكتاب 

املُـقدَّس وحـده قـادر عـلى امتـام هـذا األمـر بـنجاح؛ وحـده اإللـه املُـقدَّم فـي الـكتاب املُـقدَّس قـادر عـلى أن يـكون األسـاس لـلمعرفـة 

(أمـثال ۱: ۷؛ كـولـوسـي ۲: ۳). لـم يسـتطع أي شـخص قـط أن يـقدم مـعياراً آخـر قـادر عـلى أن يـقدم تفسـيراً لـلعقالنـية، 

البحث العلمي، واألخالق. 
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الكتاب املُقدَّس أوالً في سبيل التفكير املنطقي 
إن مـقاربـة األدلـة أوالً غـير قـادرة عـلى الـصمود فـي مـواجـهة اإلخـتبارات الـعقالنـية. فـي حـني أنـه مـن اجلـانـب اآلخـر جنـد أن 

مـقاربـة الـكتاب املُـقدَّس أوالً تـقدم لـنا دلـيالً حـاسـماً لـلرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم. واألهـم هـو أنـنا جنـد أن الـكتاب املُـقدَّس نـفسه 

يـوصـي بـاسـتخدام مـقاربـة الـكتاب املُـقدَّس أوالً. فـفكرة أنـنا ال نسـتطيع مـعرفـة أي شـيء مبـعزل عـن اإللـه املـقدم فـي الـكتاب 

املُـقدَّس هـي ليسـت أمـر قـد مت اإلدعـاء بـه فـي عـصرنـا الـراهـن؛ إنـه أمـر مـن وحـي الـكتاب املُـقدَّس. كـما نـاقـشنا األمـر سـابـقاً فـاآليـة 

“. يــجب أن  ـا اجلَْــاهِــلُونَ فَــيَحْتَقِرُونَ احلِْــكْمَةَ وَاألَدَبَ الــواردة فــي ســفر األمــثال ۱: ۷ تــقول: ”مَــخَافَــةُ الــرَّبِّ رَأْسُ املَْــعْرِفَــةِ، أَمّـَ

نـبتدء بـالـطاعـة والـتوقـير هلل كـما أعـلن عـن ذاتـه فـي الـكتاب املُـقدَّس فـي سـبيل أن نـكون قـادريـن عـلى املـعرفـة. إن هـذه األيـة مـن 

سفر األمثال تظهر أيضاً نتائج رفض التعليمات واحلكمة الصادرة عن كلمة اهلل: حيث أن النتيجة هي اجلهل والعبثية. 

إن فـكرة أن كـلّ املـعرفـة تـبتدء مـع اإللـه الـتوراتـي مـوجـودة عـبر صـفحات الـكتاب املُـقدَّس بـأكـمله. فـفي رسـالـة رومـية ۱: 

۱۸-۲۳ جنــد عــرضــاً رائــعاً لــلدلــيل احلــاســم. فهــذه اآليــة تــخبرنــا بــأن اجلــميع ميــتلكون مــعرفــة مــبدأيّــة عــن اهلل (اآليــات 

۱۹-۲۰)؛ ولهـذا السـبب فـإن اجلـميع يـعرفـون قـوانـني املـنطق، اإلنـتظام، واألخـالق. لـكن الـناس يحجـزون هـذه املـعرفـة (اآليـة 

۱۸). حـيث أنـهم ال يـعترفـون بـاهلل عـلى أنَّـه أسـاس كـلّ املـعرفـة، وهـذا األمـر ينتهـي بـهم إلـى أن تنحـدر أفـكارهـم إلـى درجـة 

من العبثية والسخف (اآليات ۲۲-۲۱). 

“ هـي مـودعـة فـي املسـيح. وبـالـتالـي فـإنـه ال  فـي الـرسـالـة إلـى أهـل كـولـوسـي ۲: ۳ نـعرف بـأنَّ ”جَـمِيعُ كُـنُوزِ احلِْـكْمَةِ وَالْـعِلْمِ

ميـكننا احلـصول عـلى املـعرفـة احلـقيقة إال مـن خـالل املسـيح.  كـولـوسـي ۲: ۸ حتـذرنـا ن أن نُسـبى فـنفقد هـذا الـكنز بـقبول 

وتـبني املـعايـير الـعلمانـية - والـفلسفات األرضـية. فـتصرّح اآليـة بـالـتالـي ”اُنْـظُرُوا أَنْ الَ يَـكُونَ أَحَـدٌ يَسْـبِيكُمْ بِـالْـفَلْسَفَةِ وَبِـغُرُورٍ 

بَاطِل، حَسَبَ تَقْلِيدِ النَّاسِ، حَسَبَ أَرْكَانِ الْعَالَمِ، وَلَيْسَ حَسَبَ املَْسِيحِ.“ 

إن املــوقــف املــؤيــد الســتعمال األدلــة أوالً هــو مــوقــف عــلمانــي بــحقّ. فــهو يــؤكــد عــلى أنَّ اإلنــسان قــادر عــلى الــوصــول إلــى 

اإلسـتنتاجـات الـصحيحة دون أن يـقوم بـتبني الـوحـي املُـقدَّس. إال أنَّ اهلل يـقول بـأنَّ ”احلـكمة“ الـتي مـن الـعالـم إمنـا هـي عـبثية، 

وغـير عـملية، وعـدميـة اجلـدوى، وتـقود إلـى اجلهـل. ورسـالـة كـورنـثوس األولـى ۳: ۱۹ تـقول لـنا بـأن ”أَنَّ حِـكْمَةَ هـذَا الْـعَالَـمِ 

هِـيَ جَـهَالَـةٌ عِـنْدَ اهللِ، ألَنّـَهُ مَـكْتُوبٌ: «اآلخِـذُ احلُْـكَمَاءَ مبَِـكْرِهِـمْ».“ وكـورنـثوس األولـى ۳: ۲۰ تـصرّح: ”وَأَيْـضًا:«الـرَّبُّ يَـعْلَمُ 

أَفْـكَارَ احلُْـكَمَاءِ أَنّـَهَا بَـاطِـلَةٌ».“ أمـا رسـالـة أفـسس ٤: ۱۷-۱۸ تـقول عـن الـتفكير الـعلمانـي: ”فَـأَقُـولُ هـذَا وَأَشْهَـدُ فِـي الـرَّبِّ: 

أَنْ الَ تَسْـلُكُوا فِـي مَـا بَـعْدُ كَـمَا يَسْـلُكُ سَـائِـرُ األُممَِ أَيْـضًا بِـبُطْلِ ذِهْـنِهِمْ، إِذْ هُـمْ مُـظْلِمُو الْـفِكْرِ، وَمُـتَجَنِّبُونَ عَـنْ حَـيَاةِ اهللِ لِسَـبَبِ 

اجلَْهْلِ الَّذِي فِيهِمْ بِسَبَبِ غِالَظَةِ قُلُوبِهِمْ.“ 

الحـظ أن آخـر جـزء مـن اآليـة يـقدم لـنا سـبب اجلهـل الـذي يـتملَّك الـفكر الـعلمانـي - وهـو غـالظـة قـلوبـهم. وهـذا ال يـعني 

مجـرّد تـبني افـتراضـات مسـبقة - وإنـه مـن املـهم أن نـعرف بـأن غـير املـؤمـن لـديـه مـشاكـل روحـية. فـهو ثـائـر ضـدَّ اهلل وال يـريـد أن 
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يـقبل بـاملـعايـير اإللهـية. ورسـالـة كـورنـثوس األولـى ۲: ۱٤ تـقول: ”وَلـكِنَّ اإلِنْـسَانَ الـطَّبِيعِيَّ الَ يَـقْبَلُ مَـا لِـرُوحِ اهللِ ألَنَّـهُ عِـنْدَهُ 

مَا يُـحْكَمُ فِـيهِ رُوحِـيًّا.“ فـإنـه دون مـساعـدة وإرشـاد الـروح الـقدس، فـإن غـير املـؤمـن لـيس  جَـهَالَـةٌ، وَالَ يَـقْدِرُ أَنْ يَـعْرِفَـهُ ألَنَّـهُ إِنّـَ

قـادر عـلى فـهم األشـياء اإللهـية. وهـذه هـي احلـقيقة الـكبرى الـتي يـتم الـتغاضـي عـنها فـي الـدفـاعـيات. وهـذا هـو السـبب فـي 

أنـنا غـير قـادريـن عـلى ”ادخـال اي شـخص إلـى الـفردوس بـاسـتخدام املـنطق“ فـإنـه يـجب أن يـقدم الـتوبـة هلل الـذي مـنح الـغفران 

(تيموثاوس الثانية ۲: ۲٥؛ أعمال الرسل ٥: ۳۱؛ رومية ٤:۲). 

إن مـقاربـة األدلـة أوالً تـدفـع بـنا إلـى أن نـحاول أن نظهـر أن الـكتاب املُـقدَّس صـحيح مـن خـالل اإلنـطالق مـن مـعيار مـحايـد. 

لـكن الـكتاب املُـقدَّس يـعلم وبـكل وضـوح بـأنّـَه ال يـوجـد أي مـعيار آخـر لـلمعرفـة، إمنـا اهلل هـو املـعيار الـوحـيد (األمـثال ۱: ۷؛ 

كـولـوسـي ۲: ۳). وبـالـتالـي فـإن كـان مـن املـمكن أن يـتم اثـبات الـكتاب املُـقدّس بـعيدا عـن الـكتاب املُـقدَّس نـفسه، سـيكون 

الـكتاب املُـقدَّس فـي تـلك احلـالـة خـاطـئاً! فـالـكتاب املُـقدَّس يـؤكـد عـلى أنَّ الـناس ال يـرجـعون هلل مـن خـالل املـنطق الـعلمانـي: 

كـورنـثوس األولـى ۱: ۲۱ تـقول ”أَنّـَهُ إِذْ كَـانَ الْـعَالَـمُ فِـي حِـكْمَةِ اهللِ لَـمْ يَـعْرِفِ اهللَ بِـاحلِْـكْمَةِ، اسْـتَحْسَنَ اهللُ أَنْ يُخَـلِّصَ املُْـؤْمِـنِنيَ 

بِـجَهَالَـةِ الْـكِرَازَةِ.“ إن الـساخـر بـاألمـر أنـه ومـن خـالل تـبني مـا يـعتقد الـعالـم بـأنَّـه جـهالـة (أي كـلمة اهلل)، نسـتطيع أن نـنجو مـن 

جهالة العالم. 

كـورنـثوس األولـى ۲: ٥ تـقول لـنا بـأن إميـانـنا ال يـجب أن يـعتمد عـلى حـكمة الـناس إمنـا عـلى قـوة اهلل. وهـنا يـقوم بـولـس بـإدانـه 

احلـكمة - أي احلـكمة الـعلمانـية فـقط. ويشـير فـي اآليـات الـثالث الـتي تـلي بـأنـنا يـجب أن منـتلك احلـكمة الـتي تـأتـي مـن اهلل 

فــقط: احلــكمة الــتي لــن يــفهمها هــذا الــعالــم الــعلمانــي. فجــميع كــنوز احلــكمة واملــعرفــة هــي مُــكتَنَزَة فــي املســيح يــسوع 

(كـولـوسـي ۲: ۳) وبـالـتالـي يـجب أن نُسَـلِّم أفـكارنـا هلل فـي سـبيل احلـصول عـلى احلـكمة واملـعرفـة. رسـالـة كـورنـثوس الـثانـية 

“ فـإن أردنـا أن منـتلك املـعرفـة، يـجب أال  ۱۰: ٥. تـقول لـنا بـأنـنا يـجب أن نـكون ”مُسْـتَأْسِـرِيـنَ كُـلَّ فِـكْرٍ إِلَـى طَـاعَـةِ املَْسِـيحِ

نُطوِّع أفكارنا للعالم (رومية ۱۲: ۲) إمنا للمسيح. 

هل تستطيع األدلة أن تقنع الناس 
ميـكن أن يـتم اسـتخدام األدلـة فـي اقـناع الـناس بـنقطة مـعينة وذلـك فـي حـال كـانـوا ميـتلكون الـرؤيـة الـصحيحة لـلعالـم - أي 

اإلطـار الـصحيح الـذي مـن خـاللـه يـتم تفسـير األدلـة. لـكن إن كـانـت رؤيـتهم لـلعالـم خـاطـئة، لـن يـوجـد هـنالـك أي ضـمانـة 

بـأنـهم قـد يـقتنعون بـأي شـيء. لـذلـك فـإن مـن الـالزم عـلينا أن نـتجنب اسـتعمال مـقاربـة األدلـة أوالً. وقـد يـكون مـن املُـغري أن 

جنـد بـعض األدلـة الـتي نـعتقد بـأنـها غـير قـابـلة ألن تُفسـر بـأكـثر مـن طـريـقة: أدلـة مـن الـنوع الـذي يـثبت صـحّة الـكتاب املُـقدَّس. 

لـكن هـذا الـنوع مـن ”الـرصـاصـة الـفضيّة“ املـقاربـة غـير فـعال. يـوجـد وبـشكل دائـم جـهاز انـقاذ لـيقوم بـإبـعاد آثـار ذلـك الـدلـيل 

وتـقدمي تفسـير بـديـل مـوافـق. فـإن األشـخاص إن امـتلكوا افـتراضـات مـغلوطـة، قـد ال يـكون مـن املـمكن أن يـتم اقـناعـهم، 

وذلك أياً بلغت درجة جودة األدلة. 
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لـقد أدرك يـسوع املسـيح نـفسه ضـرورة اسـتعمال مـقاربـة الـكتاب املُـقدَّس أوالً. حـيث أنَّـه قـد قـدَّم مـحاكـاة لهـذا املـفهوم حـيث 

قـدَّم مـثل الـغني ولـعازر (لـوقـا ۱٦: ۱۹-۳۱). فـالـغني فـي ذلـك املـثل قـد رفـض اإلجنـيل، وبـالـتالـي فـإنَّـه قـد مـات وذهـب إلـى 

الـعذاب األبـديّ. وقـد صـرخَ مـن اجلـحيم مـناديـاً إلـى ابـراهـيم حـتى يـرسـل لـعازر إلـى أخـوتـه اخلـمسة ليبشّـرهـم، لـئال يـنتهوا هـم 

أيـضاً فـي الـعذاب األبـديّ. ولـكن إجـابـة ابـراهـيم كـانـت بـأن اخـوتـه ميـتلكون الـوحـي املُـقدَّس: ”عِـنْدَهُـمْ مُـوسَـى وَاألَنْـبِيَاءُ، 

لِـيَسْمَعُوا مِـنْهُمْ.“ ولـكن الـغني ردَّ عـليه: ”اَه، يَـا أَبِـي إِبْـرَاهِـيمَ، بَـلْ إِذَا مَـضَى إِلَـيْهِمْ وَاحِـدٌ مِـنَ األَمْـوَاتِ يَـتُوبُـونَ!“ لـكن ابـراهـيم 

“. إنـه لـردّ عـجيب:  أجـاب ”فَـقَالَ لَـهُ: إِنْ كَـانُـوا الَ يَـسْمَعُونَ مِـنْ مُـوسَـى وَاألَنْـبِيَاءِ، واَلَ إِنْ قَـامَ وَاحِـدٌ مِـنَ األَمْـوَاتِ يُـصَدِّقُـونَ

فأولئك الذي ال يقبلون الوحي املُقدَّس حتى القيامة لن تقوم بإقناعهم. 

إن ذلـك الـرجـل الـغني قـد امـتلك عـقلية تـعتمد عـلى األدلـة أوالً. وقـد اعـتقد بـأنّ رؤيـة أحـد األشـخاص الـذيـن يـقومـون مـن 

األمــوات ســوف يــكون دلــيالً ممــيزاً يــقنع أُخــوتــه بــشكل مــؤكــد ويســبب تــغييراً فــي رؤيــتهم لــلعالــم. لــكن يــسوع املســيح 

(مـتكلماً عـلى لـسان ابـراهـيم) قـال إن هـذا لـن يحـدث. بـالـرغـم مـن أن الـقيامـة مـن األمـوات هـو دلـيل مـدهـش - لـكنه سـوف 

لـن يُفسَّـر عـلى أنّـَه دلـيل للمسـيحيّة إال إن كـان املُفسّـر قـد قـبل املـبادئ الـتوراتـية أوالً. وبـالـتالـي فـإن قـبل الـناس الـوحـي املُـقدَّس 

(موسى واألنبياء)، سوف يقبلون دليل القيامة. 

قـد يـجادل الـبعض قـائـلني ”إنـه مـن املـؤكـد أن هـذه احلـالـة اسـتثنائـية.“ فـنحن نـعرف أن هـذا املـبدأ قـد اسـتخدم فـي قـيامـة 

ـا رَأَوْهُ سَجَــدُوا لَــهُ…“ نــعم إن هــذا األمــر  املســيح. مــتى ۲۸: ۱۷ نــقول لــنا بــأن املســيح قــد ظهــر ألتــباعــة بــعد قــيامــته: ”وَملَّـَ

صـحيح إذ أن الـعديـد مـن أتـباعـه قـد قـبلوا مـبادئ الـوحـي املُـقدَّس وسجـدوا للمسـيح الـقائـم مـن بـني األمـوات، وال يـوجـد أي 

مـفاجـأة فـي ذلـك. لـكن الـكلمات األخـير مـن اآليـة الـواردة فـي مـتى ۲۸: ۱۷ هـي ممـيزة: ”… وَلـكِنَّ بَـعْضَهُمْ شَـكُّوا.“ إذ أنَّـه 

وفـي حـضرة الـرب الـقائـم مـن األمـوات، كـان يـوجـد شـكوك! إن املسـيح الـقائـم الـقائـم مـن بـني األمـوات هـو واحـد مـن بـني أهـم 

األدلـة وأكـثرهـا متـيّزاً عـلى الهـوتـه. وبـكن ذلـك لـم يـكن كـافـياً إلقـناع اجلـميع، حـتى اولـئك الـذيـن رأوه بـأمّ أعـينهم. هـذا 

يجب أن يكون كافياً للرد على القائلني ”رأيت فآمنت!“ 

يـوجـد اولـئك الـذيـن يـقولـون : ”إن رأيـت معجـزة، حـينها سـوف أؤمـن. إن قـام اهلل بـإظـهار عـالمـة ممـيزة لـي، سـوف أصـبح 

مسـيحيّاً.“ إن هـذا مجـرّد هـراء، يـوجـد اولـئك الـذيـن رأوا املعجـزات ولـم يـؤمـنوا، تـأمـل فـي جـميع تـلك اجلـموع الـتي رأت 

معجـزات املسـيح؛ هـل سجـدت جـميعها لـه وأعـطته الـتمجيد الـواجـب كـربٍّ وإلـه؟ ال، بـل صـلبوه. إن املـشكلة ليسـت فـي أنَّ 

الـناس ال ميـتلكون أدلـة كـافـية. بـل املـشكلة هـي أنَّـهم يـكتُمُون احلـق الـذي يـعرفـونـه (رومـية ۱: ۱۸). وبـالـتالـي فـإن احلـل لـن 

يكون من خالل إغداق األدلة على غير املؤمنني، إمنا بكشف معرفته التي كتمها عن اهلل. 

أمثلة مضادة محتملة؟ 
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الـبعض مـن األشـخاص قـد يـعترضـون عـلى مـقاربـة الـكتاب املُـقدَّس أوالً ويـعتقدون بـأن لـديـهم أمـثلة مـضادة لـذلـك: ”لـكن 

فـالن مـن الـناس قـد اقـتنع بـأن الـكتاب املُـقدَّس ال بـد أن يـكون صـحيحاً نـتيجة لـتقدمي األدلـة لـه.“ وبـالـتالـي مـاذا نسـتطيع أن 

نـفعله مـع مـثل هـؤالء األشـخاص الـذيـن وعـلى مـا يـبدو قـد اقـتنعوا مـن خـالل األدلـة الـعلمية؟ هـل تـعني هـذه األمـثلة املـضادة 

بأنَّ مقاربة األدلة أوالً هي مقاربة مقبولة وفعالة في بعض األمثلة؟ 

بـدايـةً، يـجب عـلينا أن نـتذكـر أحـد األشـياء الـتي افـتتحنا بـها هـذا الـكتاب. إن الـناس ميـيلون إلـى اإلقـتناع بجـداالت سـيئة. 

والـكثير مـن األشـخاص ال ميـتلكون تـفكيراً واضـحاً وجـيّداً لـذلـك جنـدهـم يـقتنعون فـي بـعض احلـاالت مـن خـالل املـغالـطات. 

وحـقيقة أن املسـيحي قـد يـرى شـخصاً مـا قـد حتـول إلـى املسـيحيّة بـعد اسـتخدام مـقاربـة األدلـة أوالً، ال يـعني ذلـك بـأنَّ تـلك 

املـقاربـة سـليمة وقـادرة عـلى اإلقـناع بـشكل مـنطقي! فـاجلـدل الـذي قـدّمـناه فـي هـذا الـفصل هـو أنَّ مـقاربـة الـكتاب املُـقدَّس 

أوالً وحــدهــا هــي الــتي تــوافــق الــوحــي املُــقدَّس وبــأن مــقاربــة األدلــة أوالً هــي غــير عــقالنــية بــشكل مــطلق إذ أنَّ األدلــة تُفسَّــر 

بـطريـقة سـليمة فـقط فـي ضـوء الـوحـي املُـقدَّس. وبـالـتالـي فـإن اقـتناع بـعض األشـخاص بـني احلـني واآلخـر مـن خـالل اسـتعمال 

1مقاربة األدلة أوالً إمنا هو أمر غير مرتبط باإلدعاء بعدم عقالنية تلك املقاربة وعدم مطابقتها للتعليم الكتابي. 

ثـانـياً، حـتى فـي تـلك احلـاالت الـتي جنـد أن األشـخاص قـد اقـتنعوا مـن خـالل األدلـة، يـجب أن نـعرف أن ذلـك لـم يـكن تـقييماً 

“ لـألدلـة. إن األدلـة ميـكن أن تُسـتَخدَم لـكشف حـقيقة مـعرفـة اهلل الـتي يـكتمها غـير املـؤمـن؛ وهـذا هـو اسـتخدام  ”حـياديـاً

سـليم لـألدلـة. يـجب أن نـتذكـر بـأن جـميع غـير املـؤمـنني يـعرفـون اهلل فـي أعـماق قـلوبـهم. وهـم يـعتمدون عـلى املـبادئ الـتي 

أعـلنها لـهم (إمنـا يـفعلون هـذا بـشكل غـير مـتسق)، ولـذلـك جنـد أنـهم فـي بـعض األحـيان يـقومـون بتفسـير األدلـة بـشكل 

جـيّد. فـي كـلّ مـرّة يـقوم غـير املـؤمـن بتفسـير األدلـة بـشكل صـحيح، سـيكون ذلـك نـتيجةً لـعدم الـوالء لـلرؤيـة الـعلمانـية الـتي 

يـعلن تـبنّيه لـها. لـذلـك فـإنـنا ال نسـتطيع أن نـعتمد عـلى أنَّ غـير املـؤمـن سـوف يـقوم بتفسـير األدلـة دائـماً بـشكل سـليم، لـكنه 

قد يفعل ذلك نتيجةً لعد اتساقه. 

ثـالـثاً، إن كـنا نـحاول أن جنـادل أنَّ الـكتاب املُـقدَّس هـو صـحيح بـناءً عـلى دلـيل مـا، فـإن هـذا نـوع مـن الـتعليم بـأن الـكتاب 

نا سـوف نـقدم تـعليماً يـقول بـأنَّ الـفهم  املُـقدَّس هـو أقـل أهـميةً ومـركـزيـة مـن الـفهم البشـري لـألدلـة الـعلمية. وهـذا يـعني بـأنّـَ

البشــري لــألدلــة هــو املــعيار األعــلى - ولــيس كــلمة اهلل. ومبــا أن مــعظم الــدفــاعــيات املســيحية ال تســتخدم مــقاربــة الــكتاب 

املُـقدَّس أوالً، فـنحن نـقوم بتنشـئة جـيل مـن املسـيحيّني الـذيـن ال يتخـذون الـكتاب املُـقدَّس كـمعيارٍ أعـلى. وبـالـرغـم مـن أنـهم 

يـؤمـنون بـالـكتاب املُـقدَّس، إال أنَّ إميـانـهم هـذا محـدود بـفهمهم وتـقييم الـشخصي لـألدلـة. وإن كـان فـهمهم وتفسـيرهـم 

لـبعض األدلـة ال يـتوافـق مـع الـكتاب املـقدَّس، يـشعرون بـأنـه مـن الـواجـب إعـادة تفسـير الـكتاب املُـقدس، ولـذلـك جنـد عـددا مـن 

املسـيحيّني الـذيـن يـؤمـنون مبـاليـني الـسنني ”نـظريـة الـيوم املـمتد لـعصور“، الـتطور الـربـوبـي، ومـاشـابـه ذلـك. لـديـنا جـيل مـن 

1 مغالطة الطرح غير املرتبط.
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“ (أفـسس ٤: ۱٤) ألنـهم لـم يُـؤَسَّـسوا ويُـثَبَّتوا فـي كـلمة اهلل عـلى أنـها املـعيار األعـلى  املسـيحينيّ ”احملَْـمُولِـنيَ بِـكُلِّ رِيـحِ تَـعْلِيمٍ

لهم. 

ه مـن الـعَمَلي أن يـتم اسـتخدام األدلـة الـعلمية والـتاريـخية  فـي الـنهايـة، أشـعر بـأنـه مـن الـضروري بـأن أشـير مـرّة أُخـرى إلـى أنّـَ

كجـزء مـن دفـاعـياتـنا- لـكن لـيس كـأسـاس وقـاعـدة لـلدفـاع الـذي نـقدّمـه. لـقد سـبق ورأيـنا فـي الـفصل الـسادس عـدداً مـن 

اإلسـتخدامـات اجلـيدة لـألدلـة فـي الـدفـاع - مـن خـالل إظـهار عـدم اإلتـساق الـداخـلي فـي الـرؤيـة الـعلمانـية لـلعالـم. ولـذلـك فـإنـنا 

قـادرون بـل ويـجب عـلينا أن نسـتخدم عـدد مـن األدلـة كجـزء مـن الـدفـاع الـذي نـقدّمـه - آخـذيـن بـعني اإلعـتبار أن نـقوم 

بـاسـتخدام األدلـة بـطريـقة جـيدة. ولـألسـف الشـديـد يـوجـد بـعض املـواقـف الـتي ال يـسمح بـها الـقانـون أن نَـذكُـر الـكتاب 

املُــقدَّس بــالتحــديــد، لــكننا نســتطيع أن نســتخدم األدلــة الــعلمية إلمتــام جــزء مــن دفــاعــياتــنا. يــوجــد دائــما طــريــقة جــيدة 

السـتخدام األدلـة. واخلـطأ هـو فـي أن نـعتقد بـأنـنا قـادرون بـطريـقة مـا عـلى اثـبات صـحّة الـكتاب املُـقدَّس مـن خـالل تـقييم 

”حـيادي“ ومـوضـوعـي لـألدلـة. يـجب أن نـبقي حـاضـراً فـي أذهـانـنا بـأن األدلـة حتـمل مـعنى نـتيجة لـصحّة الـكتاب املُـقدَّس 

وليس العكس. 

أمثلة من الكتاب املُقدَّس 
إن الكتاب املُقدَّس يقدم لنا أمثلة عديدة عن خطأ املقاربة باستخدام األدلة أوالً: كما في حالة األشخاص الذي وضعوا 

ثقتهم في تفسيرهم الشخصي لألدلة عوضاً عن إعالنات اهلل في كلمته املُقدَّسة. وأحد أول األمثلة هو حوّاء في سفر 

التكوين في األصحاحني ۲ و ۳. فاهلل قال آلدم أالّ يأكل من شجرة معرفة اخلير والشر، وهذه التعليمات قد مُرِّرَت إلى 

2حواء أيضاً. لكن حني قامت احليّة (الشيطان) بتحدي أوامر اهلل، قامت حواء بالرد باستخدام مقاربة األدلة أوالً. 

فاختارت أن تتعامل مع كلمة اهلل على أنها واحد من اإلفتراضات، وبأن كلمة الشيطان على أنها ادعاء آخر. وقرَّرت أنها 

هيَ من ستختار بني ذينك املوقفني. وقامت بعدها مبا سيقوم به أي متبني للمذهب التجريبي؛ أي أنها أجرت اختباراً 

لترى أي من اإلدعائني هو الصحيح. 

إن تصرّفها لم يكن غير أخالقي فقط، إمنا غير عقالنيّ أيضاً. فلنتأمل في األمر: إن حواء قد اعتمدت على حواسّها وعلى 

فهمها لتحكم ما إذا كان اهلل صادقاً أم ال، لكن اهلل هو من خلق حواسّ حواء وذهنها. وبالتالي فإن كان اهلل غير أمنيٍ، 

فعلى أيّ أساس في تلك احلالة ميكن حلوّاء أن تثق بحواسها وذهنها في املقام األول. وما هي النتائج التي كانت حواء 

تنتظرها من تلك التجربة؟ إن ردّها على الشيطان كان يجب أن يكون: ”كالم اهلل حق. وبالتالي، أنت كاذب. اذْهَبْ يَا 

شَيْطَانُ!“ لكنها اختارت بأن يكون معيارها األعلى هو فهمها الشخصي. ومن ثم قام آدم باملثل. 

2 نحن نعرف أن حواء قد عرفت بأوامر اهلل على اعتبار أنها قد أجابت احلية مسخدمةً  اقتباساً من كالم اهلل إلى آدم وذلك في التكوين ۳: ۲-۳. فسواء كان اهلل قد قال لها ذلك 

بشكل مباشر أو أن التعليمات مُرِّرَت لها من خالل آدم ، فاألمر سيّان، إذ أنها كانت تعرف التعليمات. فالنص الكتابي صامت عن هذا التفصيل.
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ومن الناحية األُخرى جند أن املسيح الذي هو آدم األخير، كان يستعمل مقاربة الكتاب املُقدَّس أوالً  في جميع األشياء. 

ولنتأمل في التجربة على اجلبل املذكورة في متى ٤: ۱-۱۱. قام الشيطات بتجربة يسوع بالقول، ”إِنْ كُنْتَ ابْنَ اهللِ فَقُلْ 

أَنْ تَصِيرَ هذِهِ احلِْجَارَةُ خُبْزًا“ لم يكن ذلك أن الشيطان قد تشكك، فإنه قد عرف من هو يسوع املسيح. لكن الشيطان 

قد اقترح مقاربة األدلة أوالً لتقييم اإلدعاء. لكن املسيح أجاب من الوحي املُقدَّس: ”مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِاخلُْبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا 

“. فليس أن يسوع امليسح قد أجاب مستخدماً مقاربة الكتاب املُقدَّس أوالً إمنا  اإلِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ اهللِ

اآلية التي استدعاها تشير إلى استخدام مقاربة الكتاب املُقدَّس أوالً - أي أننا يجب أن نحيا بكلمة اهلل. 

الكثير من املسيحيّني يضعون الثقة في تقديراتهم الشخصية لألدلة عوضاً من أن يضعوها في الكلمة املعصومة هلل. 

يعتقدون بأنّه من الواجب أن يتم اثبات حقيقة الكتاب املُقدَّس أوالً وذلك باستخدام األدلة غير املتحيّزة؛ ومن ثمَّ بعد 

ذلك يَحنُونَ الركب للمسيح؛ وذلك فقط بعد أن وصلوا إلى الرضى من خالل معيارهم املستقل للحكم على ملكوت 

وسيادة املسيح. لكن هذا النوع من السلوك إمنا هو غير عقالني وغير كتابي أيضاً. فلقد سبق وأظهرنا أن دفاعياتنا يجب 

أن تبدأ أوالً بأن نَحنِي ركبتَينا للمسيح يسوع. فيجب أن نبدأ باإلعتراف بسيادته وملكوته وبأن كلمته هي املعيار 

األعلى في حال أردنا أن نصل إلى أي استنتاج حقيقيّ وعقالنيّ. 

وحقيقة األمر أن هذا هو مفتاح النجاح في الدفاعيات. إن رسالة بطرس األولى ۳: ۱٥ ال تبدأ بالقول ”مُسْتَعِدِّينَ دَائِمًا“ 

“. إن القسم األول من رسالة بطرس ۳: ۱٥ هو مطلب مسبق إلمتام بقية  إمنا تبدأ بالقول ”قَدِّسُوا الرَّبَّ اإلِلهَ فِي قُلُوبِكُمْ

اآلية. لذلك فإنه يجب أن نبدا دفاعنا بتقديس املسيح في قلوبنا . فنبدأ باملسيح كما أعلن عن ذاته في الوحي املُقدَّس. 

ونتعلّم أن نرى كيف أن األشخاص غير املؤمنني يحجبون معرفتم به. ومن ثمَّ بعد ذلك نكون مستعدين في كلّ حني 

للدفاع وتبرير سبب الرجاء الذي فينا. 

الدفاعيات التي قدمها املسيح 
لـقد اسـتخدم كـل مـن املسـيح يـسوع والـرسـل مـقاربـة الـكتاب املُـقدَّس أوالً فـي الـدفـاعـيات. لـيس ذلـك فـقط، بـل إنـهم أيـضاً قـد 

اسـتخدمـوا املـقاربـة الـتي قـمنا بـتقدميـها فـي هـذا الـكتاب. وقـامـوا بـتطبيق اسـتراتـيجية ”ال جتُِـب، بـل أجِـب“ فـي ردودهـم عـلى 

اإلدعـاءات الـعبثية . كـما أنـهم قـدمـوا الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم وقـامـوا بـنقد داخـلي لـلرؤى غـير املسـيحية لـلعالـم. ومـن خـالل 

نـقدهـم لـألفـكار الـتي طـرحـها غـير املـؤمـنني قـامـوا بـإظـهار عـبثيتها وعـدم اتـساقـها، كـما وأنـهم قـد اسـتخدمـوا الشـروط املسـبقة 

لقابلية الفهم. بالطبع لم يستخدموا املصطلحات املعاصرة، إمنا املفاهيم هي موجودة. فلنتأمل في البعض من األمثلة. 

نـبدأ مـع يـسوع املسـيح. إن اإلجـابـات الـتي قـدمـها املسـيح لـلمعترضـني عـليه كـانـت غـايـة فـي الـذكـاء. لـم يـرتـبك أبـداً بـل كـان 

دائـماً مسـتعداً لـلدفـاع. ولـنتأمـل فـي مـتى ۱۲: ۲٤-۲۹. لـديـنا هـنا الـفريسـيّني الـذيـن كـانـوا يـؤكـدون أن املسـيح كـان قـادراً 

عـلى طـرد الشـيطان بـاسـتخدام قـوة الشـيطان (”بـعلزبـول“)-ولـيس اهلل. قـام يـسوع بـالـرد عـليهم مسـتخدمـاً اسـتراتـيجية ”ال 
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“)، إمنـا أظهـر لـهم سُـخف املـوقـف الـذي قـدّمـوه  مـن خـالل  “. فـهو لـم يـقبل مـعيارهـم الـعبثي (”ال جتُِـبْ جتُِـب، بـل أَجِـبْ

 .(“ محاكاة افتراضية لنتائج ذلك املوقف (”أَجِبْ

لـقد أشـار املسـيح إلـى أنَّ أيَّ مـديـنة أو ممـلكة مـنقسمة عـلى ذاتـها ال تـصمد. وبـالـتالـي فـإنـه ال مـعنى ألن يـقوم الشـيطان بـطرد 

الشـياطـني الـتابـعني لـه، وإال فـإنـه سـوف يـنقسم عـلى ذاتـه. وبـعد ذلـك سـألـهم يـسوع قـائـالً:”وَإِنْ كُـنْتُ أَنَـا بِـبَعْلَزَبُـولَ أُخْـرِجُ 

الشَّـيَاطِـنيَ، فَـأَبْـنَاؤُكُـمْ مبَِـنْ يُخْـرِجُـونَ؟“ وبهـذا أشـار لـهم بـأنـهم غـير قـادريـن عـلى إدانـته دون أن يـديـنوا أنـفسهم. لـقد كـانـوا 

مُـدانـني بـارتـكاب مـغالـطة ”املـعامـلة اخلـاصّـة (املـعايـير املـزدوجـة)“.لـقد قـام املسـيح وبـكل ذكـاء بـإظـهار عـدم اتـساقـهم وتـعسّف 

املوقف الذي كانوا يتخذونه. 

مـثال آخـر يـوجـد فـي مـتى ۲۱: ۲۳-۲۷. حـيث قـام رئـيس الـكهنة بـسؤال املسـيح عـمّن أعـطاه السـلطان لـيعلّم هـذا الـتعليم. 

لـكن املسـيح يـسوع كـان يـعرف بـأنـهم ميـتلكون مـعايـير عـبثية (ألنـه لـو كـان األمـر بـخالف ذلـك، لـكانـوا عـرفـوا اإلجـابـة). 

لـذلـك فـهو لـم يَـقُم بـإجـابـتهم بحسـب مـعايـيرهـم، إمنـا أظهـر لـهم عـدم اإلتـساق فـي مـوقـفهم مـن خـالل طـرح سـؤالٍ عـليهم: 

بـأي سـلطان كـانـت مـعموديـة يـوحـنا؟ إن هـذا الـسؤال قـد وضـع املـعترضـني فـي مـأزق. فـإنـهم إن قـدّمـوا اإلجـابـة الـصحيحة، 

حـينها يسـتطيع يـسوع أن يـسألـهم وبـساطـة ملـاذا لـم يـؤمـنوا مبـا قـالـه يـوحـنا عـنه. وإن قـالـوا أمـراً آخـر، سـيخافـون الـشعب مـن أن 

يرجموهم ألن يوحنا كان عند اجلميع مثل نبيّ من اهلل. لقد أبطَل املسيح اعتراضهم، ولم يقدروا على إجابته. 

يـوجـد عـدد مـن األمـثلة فـي مـتى ۲۲: ۱٥-٤٦. حـيث قـام املسـيح بـتقدمي إجـابـات ملـعترضـيه بـكل وداعـة ولـكنه بـعد ذلـك قـام 

بـكشف عـبثية أفـكارهـم مـن خـالل تـقدمي بـعض األسـئلة لـهم. ويـجب اإلنـتباه إلـى أنَّ غـير املسـيحينّي ال ميـتلكون دفـاعـيات؛ 

حـيث أنـهم غـير قـادريـن عـلى تـقدمي دفـاع عـقالنـي عـن مـوقـفهم. لـذلـك يـكون مـن املـهم أن نـتذكـر بـشكل دائـم أنّ نـسأل 

. إن املـعترضـني عـلى املسـيح لـم يـكونـوا قـادريـن عـلى تـقدمي  املـعترض بـعض األسـئلة لـنطلب مـنه أن يـقدم دفـاعـاً عـن إميـانـه أيـضاً

إجابات. ”فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يُجِيبَهُ بِكَلِمَةٍ. وَمِنْ ذلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ أَنْ يَسْأَلَهُ بَتَّةً.“ (متى ۲۲: ٤٦). 

دفاعيات بولس الرسول 
لـقد اسـتعمل الـرسـول بـولـس الـكتاب املُـقدَّس كـمعيار أعـلى. حـيث قـدّم الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم، وقـام بـنقد داخـلي الـرؤيـة 

الـعلمانـية لـلعالـم مسـتخدمـاً الئـحة ”ت.ت.ش“ لـلفحص، واسـتخدم اسـتراتـيجية ”ال جتُِـب، بـل أجـب“ فـي إجـابـاتـه. ومـثال 

رائـع عـن دفـاعـيات بـولـس الـرسـول يُـقدَّم لـنا فـي أعـمال الـرسـل ۱۷: ۱٦-۳٤. حـيث جنـد بـولـس الـرسـول فـي أثـينا - مـديـنة 

تـعجُّ بـالـعبادات الـوثـنية. وقـد كـان يُـحاجِـجُ فـي اجملـمع وفـي األسـواق كـلَّ يـومٍ مـع اولـئك الـذيـن كـان يـصادف حـضورهـم هـناك. 

إن بـولـس الـرسـول لـم يسـتعمل املـقاربـات الـعاطـفية ليبشّـر؛ إمنـا كـان يُـحاجِـج الـناس. والـفالسـفة كـانـوا عـدائـيّني للمسـيحيّة 
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وقـامـوا بـالهـزء والسخـريـة مـنها. ثـم أنـهم أحـضروا بـولـس إلـى أَرِيُـوسَ بَـاغُـوسَ (الـتي تشـبه مجـلس الـعدل) لـيسألـوه عـن الـتعليم 

الذي كان يقدّمه. وتسجل لنا اآليات ۲۲-۳۱ النقاط الرئيسية التي كانت في دفاعيات بولس عن اإلميان. 

لـقد ابـتدأ بـولـس مـن خـالل حتـليل رؤيـة مـعارضـيه لـلعالـم (أعـمال ۱۷: ۲۲-۲۳). وهـذه هـي خـطوة مـهمة إن أردنـا أن نـقوم 

بـنقد داخـلي. وقـد الحـظ بـولـس أن األثـينينّي كـانـوا مـتديّـنني- مـن نـاحـية أنـهم كـانـوا يـعبدون األوثـان. وواحـد مـن مـعابـدهـم 

كـان يحـمل وصـف ”إللـه مـجهول.“ وقـام بـولـس بـاسـتعمال مـيزة اجلهـل هـذه كجسـر لـيقدم لـهم الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم. 

وفـعل هـذا فـي اآليـة ۲٤ حـيث انـطلق عـائـداً إلـى سـفر الـتكويـن - حـيث أنـه فسـر لـهم أن اهلل هـو خـالـق الـعالـم وكـلَّ شـيء فـيه. 

وقـد صـحَّح األخـطاء فـي الـرؤيـة الـتي ميـتلكها املـعارضـني لـه عـن اهلل مـن خـالل اإلشـارة إلـى أنَّ اهلل اخلـالـق ال يـسكن فـي مـعابـد 

وال يحتاج إلى أن يُخدَم بأيدي بشرية، إذ أنَّ اهلل هو نفسه معطي احلياة للجميع (اآلية ۲٥). 

يـتابـع بـولـس الـرسـول فـي اآليـات ۲٦-۲۷ تـقدمي الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم مـن خـالل إظـهار أنـنا جـميعاً ننحـدر مـن آدم. وقـد 

أشـار إلـى أنَّ اهلل هـو صـاحـب السـلطان فـي الـتاريـخ البشـري و بـأنـه لـيس بـعيداً عـنّا. ويـعود فـي اآليـة ۲۸ إلـى الـنقد الـداخـلي - 

مـن خـالل اإلشـارة إلـى أن اهلل هـو مـا نـحيا بـه ونتحـرك ونـوجـد؛ هـذه احلـقيقة الـتي عـلى مـا يـبدو أن األثـينينّي قـد عـرفـوهـا 

مسـبقاً. لـكن كـان الـسؤال، أي رؤيـة لـلعالـم تـقدم تفسـيراً ذا مـعنى لهـذه احلـقيقة؟ األكـيد أنـها لـم تـكن الـرؤيـة الـتي تـكون 

اآللــهة وفــقها مــصنوعــةً مــن ذهــبٍ وحــجارة، إمنــا الــرؤيــة املســيحية جتــعل مــن هــذه احلــقيقة أمــراً قــابــالً لــلفهم. إن اإللــه فــي 

املسيحية هو كلي القوة، وبالتأكيد فإنه قادر على أن يحافظ على وجود اإلنسان. 

يـتابـع بـولـس الـرسـول فـي الـنقد الـداخـلي مشـيراً إلـى أنَّ شـعراءَ املـعترضـني يـؤكـدون مـا كـان يـقولـه. لـقد أظهـر أن األثـينيّني كـانـوا 

بـالـفعل يـعرفـون اإللـه الـتوراتـي فـي أعـماق قـلوبـهم. فـالـشعر قـد صـرّح بـأنـنا ذريّـة اهلل - وهـو األمـر الـصحيح مـن حـيث أنـنا 

مـصنوعـون عـلى صـورة اهلل. وفـي اآليـة ۲۹ يشـير بـولـس الـرسـول إلـى أن الـرؤيـة املسـيحية وحـدهـا قـادرة عـلى أن جتـعل مـن هـذا 

األمـر مـفهومـاً. فـالـرؤيـة املسـيحية تـصرّح بـأن اهلل قـد صـنع اإلنـسان عـلى صـورتـه. لـكن اآللـهة الـتي يـعبدهـا األثـينيّني كـانـت 

مـصنوعـة مـن ذهـب وفـضة وحـجارة - وقـد كـانـت مـصنوعـة بـأيـدي الـناس؛ فـكيف لـنا أن نـكون ذريـتها؟ إن بـولـس يظهـر هـذا 

التناقض املفجع في الرؤية التي ميتلكها املعترض للعالم؟ 

بـعد أن أظهـر عـيوب مـوقـف مـعارضـيه، عـاد بـولـس الـرسـول إلـى تـقدمي الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم فـي اآليـات ۳۰-۳۱. وابـتدأ 

يـعلم أن اجلـميع يـجب أن يـتوبـوا وأن يـعودوا إلـى عـبادة اإللـه احلـقيقي املُـقدَّم فـي الـكتاب املُـقدَّس، ألن اهلل سـوف بـقوم بـإدانـة 

الـعالـم بـاملسـيح. وينتهـي بـولـس بـاحلـديـث عـن املسـيح الـقائـم مـن األمـوات. وجتـدر املـالحـظة إلـى أنَّ بـولـس يسـتعمل قـيامـة 

املسـيح كـدلـيل عـلى الهـوتـه - لـكنه يسـتعمل هـذا الـدلـيل بـعد أن ينتهـي من وضـع اإلطـار الـصحيح لـكيفية تفسـير األدلـة. 

فـهو قـد قـام لـلتو بـتدمـير الـرؤيـة األثـينيّة لـلعالـم وأظهـر بـأن الـرؤيـة املسـيحية تـؤمـن الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم والـتي كـان 

اإلغريق قد عرفوها بشكل مسبق. 
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إضـافـة إلـى أنَّ بـولـس قـد قـدَّم اخلـلفية الـتوراتـية لـفهم الـتطبيق الـالهـوتـي لـلقيامـة. وذلـك مـن خـالل الـعودة إلـى الـتكويـن، أظهـر 

بـولـس بـأن اهلل هـو اخلـالـق صـاحـب السـلطان وصـاحـب احلـق بـوضـع الـقوانـني. لـكن اجلـنس البشـري قـد متـرَّد ضـدَّ اهلل ويسـتحق 

الـديـنونـة. إال أنَّ اهلل يـدعـونـا لـلتوبـة - لـقبول املسـيح كـإلـه مخـلّص فـي حـياتـنا. إن قـيامـة املسـيح (وفـق الـرؤيـة املسـيحية 

لـلعالـم) تسـتعرض بـأن املسـيح هـو بـاحلـقيقة كـما قـال عـن نـفسه - ابـن اهلل. إن الـعديـد مـن املسـيحيّني يـبدأون التبشـير فـي 

عـصرنـا الـراهـن مـن صـلب املسـيح وقـيامـته. إال أنَّ هـذا لـن ميـتلك أيَّ تـأثـير إن لـم ميـتلك غـير املـؤمـن اإلطـار السـليم الـذي ميـكنه 

مـن التفسـير بـشكل صـحيح. يـجب أن نـفعل مـا فـعله بـولـس؛ يـجب أن نـعود إلـى سـفر الـتكويـن ونـبدأ بتفسـير املسـيحية مـن 

البداية. 

جناح بولس الرسول 
لـقد وُجِـدَت ثـالث أنـواع مـن الـردود عـلى بـولـس الـرسـول. (۱) بـعض األشـخاص كـانـوا هـازئـني (أعـمال ۱۷: ۳۲)، (۲) 

الـبعض اآلخـر أرادوا أن يـسمعوا أكـثر (اآليـة ۳۲)، و(۳) الـبعض اآلخـر انـضموا إلـيه وآمـنوا (اآليـة ۳٤). ونسـتطيع نـحن 

أيـضاً أن نـتوقـع أن نـصادف كـل واحـد مـن هـذه الـردود الـثالثـة. الـغريـب بـاألمـر بـأن الـبعض مـن املسـيحني يـصرّحـون بـأن بـولـس 

الـرسـول لـم يـكن نـاجـحاً فـي دفـاعـه عـن اإلميـان فـي أثـينا. ويـقومـون مبـقارنـة نـتائـجه مـع الـثالثـة آالف شـخص (أعـمال ۲: ٤۱) 

الـذيـن خَـلصوا بـعد عـظة بـطرس لـليهود فـي أورشـليم (أعـمال ۲: ۱٤-۳٦). حـتى أن الـبعض اقـترحـوا بـأن عـظة بـطرس 

التبشـيريـة كـانـت أفـضل بـكثير مـن الـعظة الـتي ألـقاهـا بـولـس وذلـك نـتيجة لـلعدد األكـبر مـن األشـخاص الـذيـن آمـنوا فـي 

أورشليم. إمنا هذا اإلدعاء يسقط ولعدد من األسباب. 

“ فـي دفـاعـياتـهم عـن اإلميـان، واإلثـنان قـد  أوالً، بـطرس وبـولـس قـد اسـتخدمـا األسـاس نـفسه أال وهـو ”الـكتاب املُـقدَّس أوالً

بشّـرا بـقيامـة املسـيح. ويـوجـد نـوع مـن الـتبايـن فـي تـفاصـيل الـوعـظ بـينهما وذلـك يـرجـع إلـى أن جـمهور بـولـس مـن املسـتمعني 

كان شديد اإلختالف عن جمهور بطرس. وهذا ما يصل بنا إلى النقطة الثانية. 

يـجب أن نـصنّف عـظة بـطرس بـأنـها كـانـت مـوجـهة إلـى جـمهور مـؤمـن بـالـكتاب املُـقدَّس (الـيهود)، فـي حـني أن عـظة بـولـس 

كـانـت مـوجـهة إلـى جـمهورٍ عـلمانـي (الـيونـانـيّني). واألمـر األكـيد أن بـولـس كـان يـواجـه جـمهوراً أشـدَّ عـدائـية، وبـالـتالـي فـإنـنا 

لـن نـتوقـع بـأن الـعديـد مـن الـيونـانـيّني سـيتحولـون إلـى اإلميـان. إمنـا الـيهود كـانـوا قـد امـتلكوا لـلتو رؤيـة تـوراتـية مـبنية عـلى 

الـكتاب املُـقدَّس؛ فـهم قـد آمـنوا بـالعهـد الـقدمي وكـانـوا يـنتظرون مُخـلّصاً. إذ انَّـهم قـد فـهموا مـشكلة اخلـطيئة نـتيجة لـقبولـهم 

وفـهمهم لـسفر الـتكويـن. لـقد عـرفـوا إلـه الـكتاب املُـقدَّس وبـالـتالـي فـإن بـطرس لـم يـحتاج ألن يـقوم تفسـير الـكثير مـن األمـور 

لـهم. لـقد سـاعـدهـم فـقط عـلى جتـاوز ”حجـر الـعثرة“ (۱ كـورنـثوس ۱: ۲۳)- وهـو حـقيقة أن يـسوع هـو املسـيح الـذي كـانـوا 

ينتظرونه. 
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إن عــظة بــولــس الــرســول كــانــت مــوجــهةً إلــى أشــخاص ميــتلكون تــفكيراً مــختلفاً متــامــاً - أشــخاص ميــتلكون رؤيــةً عــلمانــية 

لـلعالـم. فـلو أنّـَه ابـتدأ دفـاعـياتـه بـقيامـة املسـيح، لـن يـكون ملـا يـقدّمـه أي مـعنىً. والعـتبرهـا الـيونـانـيّون ”جـهالـة“ (۱ كـورنـثوس 

۱: ۲۳). إن بـولـس قـام بـنقد رؤيـتهم لـلعالـم ومـن ثـم قـام بـتقدمي الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم مـن بـدايـتها فـي سـفر الـتكويـن. إن 

جـمهور بـولـس الـرسـول كـان غـريـباً بـشكل كـامـل عـن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم، وبـالـرغـم مـن ذلـك فـإنـنا جنـد أن الـبعض مـنهم قـد 

آمنوا من بعد تقدميه هذا. لقد كان ناجحاً باحلقيقة! 

فـي الـنهايـة، إن ”الـنجاح“ فـي الـدفـاعـيات ال يـجب أن يـقاس بـقبول املـعترض للمسـيح أم ال. فـاهلل لـم يـدعـونـا لـنقوم بـتحويـل 

الــناس إلــى املســيحية؛ إذ أنَّ هــذا يــتجاوز حــدود قــدراتــنا. لــقد دعــانــا ألن نــقوم بــتقدمي دفــاع عــن إميــانــنا. وســواء قــبل هــذا 

الـشخص املسـيح أم ال، هـذا األمـر سـيكون فـيما بـينه وبـني اهلل. إال أنَّ اهلل يسـتخدمـنا عـادةً كجـزء مـن الـعملية؛ فـنحن يـجب 

عـلينا أن نـقدم إجـابـات. وبـالـتالـي فـإن مـسؤلـيتنا هـي أن نـتأكـد مـن أنـنا نـقدم دفـاعـاً أمـيناً لـلرؤيـة املسـيحية لـلعالـم. لـقد قـام 

بـولـس بـذلـك. وقـد كـان نـاجـحاً ألنـه أطـاع اهلل. وقـد بـارك اهلل مـسعاه فـآمـن عـدد مـن األشـخاص ونـالـو اخلـالص. وحـقيقة األمـر 

أن اثـنني مـن هـؤالء األشـخاص قـد ذكـروا بـاإلسـم (أعـمال ۱۷: ۳٤) وهـذا يشـير إلـى أنـهما قـد يـكونـان مـن مـشاهـير ذلـك 

اجملتمع. ومن يعرف ما هو نوع التأثير الذي قاما به في نشر رسالة اإلجنيل؟ 

“ املُـقنِعَة فـي دفـاعـياتـهم عـن اإلميـان. لـكن كـلٌّ مـنهما قـد طـوَّع  لـقد قـام كـل مـن بـطرس وبـولـس بـاسـتخدام مـقاربـة ”اإلجنـيل أوالً

الـتفاصـيل لـتتالءَم مـع جـمهور املسـتمعني احلـاضـريـن. لـقد كـان بـولـس مُـصيباً فـي امـضاءة فـترة أطـول مـن الـوقـت لـتدمـير الـرؤيـة 

الـعلمانـية لـلعالـم الـتي امـتلكها جـمهوره وبـتقدمي األبـعاد األسـاسـية لـلرؤيـة املسـيحية لـلعالـم بـدايـةً مـن سـفر الـتكويـن. وبـطرس 

كـان مـصيباً أيـضاً حـني جتـاوز تـلك اخلـطوات عـلى اعـتبار أن جـمهور احلـاضـريـن كـانـوا يـعرفـون تـلك األمـور. لهـذا السـبب فـإنـه 

من املهم أن نفهم الرؤية التي ميتلكها املعترض للعالم حني نقوم بالدفاع عن اإلميان. 

إن حـضارتـنا املـعاصـرة تـتشابـه إلـى حـدٍّ كـبير مـع جـمهور ”الـيونـانـيّني“ أمـثر مـن تـشابـهها مـع ”الـيهود“. فـمعظم األشـخاص فـي 

يـومـنا الـراهـن ال يـعلنون اعـترافـهم بـاخلـلق الـتوراتـي. وبـالـتالـي فـإنـهم ال يـعرفـون بـحق مـفهوم اخلـطيئة، الـصالح والـعدالـة 

اإللهـية، وبـأنـهم يـحتاجـون لـلتوبـة. إنـهم ال ميـتلكون اإلطـار الـالهـوتـيّ الـصحيح لتفسـير مـوت وقـيامـة املسـيح. وبـالـتالـي فـإن 

مـعظم األشـخاص فـي يـومـنا هـذا يـجب أن يـتم تبشـيرهـم بـطريـقة تـشابـه الـتي قـام بـها بـولـس الـرسـول مـع الـيونـانـيّني. يـجب 

علينا أن نتعلم كيفية نقد الرؤية العلمانية للعالم ومن ثم أن نقدم الرؤية املسيحية للعالم من البداية في سفر التكوين. 

أن يكون ذهننا عامالً في املسيح 
إن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم تـؤمـن الشـروط املسـبقة الـالزمـة لـلمعرفـة. وهـي ذات مـوقـف عـقالنـي وميـكن الـدفـاع عـنه. ومـن 

نـاحـية أُخـرى جنـد أن الـرؤى غـير املسـيحية لـلعالـم ليسـت إال تـوقـعات الـناس الـتي مت اخـتراعـها كـي ال يـحتاج الـناس أن يـطيعوا 

سـلطة اهلل. مـن خـالل مـطابـقة أفـكارنـا مـع كـلمة اهلل، نـحن نسـتطيع أن نـتعلم كـيفية دحـض اإلفـتراضـات غـير الـتوراتـية. إن 

 147 biblicalcreationar@gmail.com

mailto:biblicalcreationar@gmail.com


الدليل الحاسم للخلق 

رسـالـة كـورنـثوس الـثانـية ۱۰: ٥: تـصرّح ”هَـادِمِـنيَ ظُـنُونًـا وَكُـلَّ عُـلْوٍ يَـرْتَـفِعُ ضِـدَّ مَـعْرِفَـةِ اهللِ، وَمُسْـتَأْسِـرِيـنَ كُـلَّ فِـكْرٍ إِلَـى طَـاعَـةِ 

“. إن دفـاعـنا عـن اإلميـان املسـيحي ال يـجب أن ينتهـي بـأن نسـتأسـر كـل أفـكارنـا إلـى طـاعـة املسـيح فـقط، بـل بـاحلـري  املَْسِـيحِ

 يجب أن يبدأ به.
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اخلامتة 
يـوجـد حـكايـة قـدميـة عـن رجـل ميـتلك مـشكلة غـريـبة مـن نـوعـها: لـقد كـان مـقتنعاً بـأنّـَه مـيّت. وقـد حـاول طـبيبه أن يـؤكـد لـه 

بـأنـه لـم يـكن مـيتاً، وبـأنـه كـان بـصحة جـيدة. لـقد حـاجَـجَهُ الـطبيب قـائـالً ”انـظر، هـا أنـت قـادر عـلى السـير والـكالم.“ لـكن 

ذلـك الـرجـل بـقي مـتمسكاً بـقناعـته بـأنَّـه مـيّت. فـقد أشـار إلـى أنَّ الـعضالت قـادرة عـلى أن تـتقلص بـعد املـوت السـريـري، 

وهـذا قـد يفسّـر قـدرتـه عـلى السـير والـكالم. ثـم أظهـر لـه الـطبيب جـداول ورسـوم بـيانـية طـبيّة. لـكن الـرجـل هـذا لـم يـغيّر 

موقفه؛ إمنا أشار إلى هذه اجلداول والرسوم البيانية قد تكون خاطئة، وبأن الطبيب رمبا قرأ تلك املعلومات بشكل خاطئ. 

فـي الـنهايـة ملـعت لـلطبيب فـكرة ممـيزة = طـريـقة لـيثبت فـيها ألن ذلـك الـرجـل كـان حـيّاً. سـألـه الـطبيب، ”هـل يـنزف املـوتـى؟“ 

فـأجـاب الـرجـل ”ال، األشـخاص املـوتـى ال يـنزفـون.“ فـأخـذ الـطبيب إبـرة صـغيرة ووخـز بـها يـد الـرجـل. فخـرجـت نـقطة صـغير 

من الدم. وقال الطبيب ”أترى هذا؟“. حينها أجاب الرجل ”حسناً، أعتقد أن املوتى ينزفون أيضاً!“ 

هـل امـتلك الـطبيب أدلـة تـدعـم مـوقـفه؟ بـالـطبع لـقد فـعل. لـكن ذلـك الـرجـل لـم يـقتنع بـاألدلـة ألنـه قـد امـتلك افـتراضـات 

مسـبقة خـاطـئة. وقـد كـان قـادراً عـلى اخـتراع أجهـزة انـقاذ مـختلفة تـتناسـب مـع جـميع األدلـة الـتي قـام الـطبيب بـتقدميـها. إن 

مـقاربـة الـطبيب لـم تـكن فـعالـة ألنـه قـد فشـل فـي تـقديـر قـيمة الـرؤى لـلعالـم. إن األدلـة اجملـرّدة ليسـت كـافـية. لـقد كـان يـتوجـب 

عـلى الـطبيب أن يتحـدى الـرؤيـة الـتي ميـتلكها ذلـك الـرجـل لـلعالـم. لـقد كـان يـتوجـب عـليه أن يـسأل ذلـك الـرجـل عـن سـبب 

قـناعـته بـأنـه مـيت؟ لـقد كـان الـطبيب بـحاجـة ألن ميـتلك فـهماً أفـضل لـلرؤيـة الـتي امـتلكها الـرجـل ”املـيت“ لـلعالـم، وهـذا األمـر 

كان مكّنه من تقدمي نقدٍ داخلي لها، عوضاً عن تقدمي األدلة اخملتلفة له. 

إن اجلـدل حـول األصـول هـو قـياس مـشابـه لهـذه الـروايـة. فـاخلـلقيون والـتطوريـون عـادةً ”يـتكلمون مـتجاوزيـن بـعضهم الـبعض“ 

ألنـهم فشـلوا فـي متـييز أهـمية اإلفـتراضـات املسـبقة. فـعوضـاً عـن تـقدمي ورمـي األدلـة ذات الـيمني وذات الـيسار، يـجب عـلى 

كـلٍّ مـن الـتطوريّـني واخلـلقيّني أن يـتعلموا كـيفية الـتعامـل عـلى مسـتوى الـرؤى لـلعالـم. ونـحن كخـلقيّني يـجب أن نتحـدى 

الـرؤى غـير املسـيحية لـلعالـم ونـقوم بـنقد داخـليٍّ لـها. ويـجب أن نـكشف الـتعسّف وعـدم اإلتـساق والفشـل فـي تـأمـني الـقاعـدة 

العقالنية للمعرفة. إن الرؤية للعالم التي تبنى على إعالنات اهلل وحدها قادرة على الوقوف في وجه الفحص العقالني. 

وجـميع األشـخاص الـذيـن يـقدمـون الـوقـار والـطاعـة هلل وكـلمته سـوف يـكونـون حـكماء؛ أمـا اولـئك الـذيـن يـرفـضونـها سـوف 

يهبطون إلى درجة من اجلهالة (أمثال ۱: ۷). يسوع املسيح قد أكد هذا املبدأ احليوي في متى ۷: ۲۷-۲٤. 

”فَـكُلُّ مَـنْ يَـسْمَعُ أَقْـوَالِـي هـذِهِ وَيَـعْمَلُ بِـهَا، أُشَـبِّهُهُ بِـرَجُـل عَـاقِـل، بَـنَى بَـيْتَهُ عَـلَى الصَّخْـرِ. فَـنَزَلَ املَْـطَرُ، وَجَـاءَتِ األَنْـهَارُ، وَهَـبَّتِ 

الـرِّيَـاحُ، وَوَقَـعَتْ عَـلَى ذلِـكَ الْـبَيْتِ فَـلَمْ يَـسْقُطْ، ألَنّـَهُ كَـانَ مُـؤَسّـَسًا عَـلَى الصَّخْـرِ. وَكُـلُّ مَـنْ يَـسْمَعُ أَقْـوَالِـي هـذِهِ وَالَ يَـعْمَلُ بِـهَا، 

. فَـنَزَلَ املَْـطَرُ، وَجَـاءَتِ األَنْـهَارُ، وَهَـبَّتِ الـرِّيَـاحُ، وَصَـدَمَـتْ ذلِـكَ الْـبَيْتَ فَـسَقَطَ، وَكَـانَ  يُشَـبَّهُ بِـرَجُـل جَـاهِـل، بَـنَى بَـيْتَهُ عَـلَى الـرَّمْـلِ

سُقُوطُهُ عَظِيمًا!“ 
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وحدها الرؤية التي تُؤسَّسُ على الصخرة التي هي كلمة اهلل ستقف صامدة. 

الصراع بني الرؤى للعالم 
يـوجـد نـوع مـن احلـرب الـتي تسـتعر فـي الـعالـم فـي يـومـنا الـراهـن - إنـها حـرب األفـكار.إنـه صـراع بـني أصـحاب السـيادة. فنجـد 

جـانـباً يـجادل بـأن اهلل الـذي أعـلن عـن نـفسه فـي الـكتاب املـقدس وحـده قـادر عـلى تـأمـني األسـاس لـلحقيقة واملـنطق. واجلـانـب 

اآلخـر يـجادل أن الـناس املـنفصلني واملسـتقلني عـن إعـالنـات اهلل  قـادرون عـلى حتـديـد احلـقيقة. املـشكلة الـتي تـعصف بجـميع 

الـرؤى لـلعالـم الـتي تـعتمد عـلى اسـتقاللـية الـتفكير املـنطقي لـلذهـن البشـري هـي أن الـذهـن البشـري غـير قـادر عـلى امتـام هـذه 

املـهمة. فـالبشـر ميـتلكون خـبرات محـدودة وعـاجـزون عـن الـتفكير بـشكل سـليم بـشكل دائـم؛ وبـالـتالـي فـإنـه فـي حـال الـبعد 

عن اهلل؛ كيف سنكون قادرين على أن منتلك معرفةً مطلقة عن أي شيء؟  

بــاإلعــتماد عــلى مــعرفــتنا احملــدودة، كــيف ميــكننا أن نــكون مــتيقنني مــن عــدم وجــود أي حــقائــق غــير مــكتشفة قــادرة عــلى 

دحض كل ما نعتقد بأننا نعرفه؟ 

إن كنا نخترع معيارنا األعلى للحقيقة، كيف لنا أن جنادل بأنَّه معيار سليم؟ 

إال أنَّ طـبيعة اهلل كـلية اإلخـتالف عـن طـبيعتنا. فـهو ال يـعايـن لـيتعلم عـن الـكون بـالـطريـقة الـتي نـفعل نـحن بـها ذلـك فـهو 

لـيس محـدوداً مـثلنا. اهلل (بـحكم طـبيعته) كـليّ املـعرفـة (كـولـوسـي ۲: ۳)وبـالـتالـي فـهو الـوحـيد الـذي يـقف فـي مـوقـف 

ميـكنه مـن أن يـكون مـتيقناً مـن أي شـيء وذلـك بـناءً عـلى سـلطانـه. واهلل قـد أعـلن عـن الـبعض مـن مـعرفـته مـن خـالل كـلمته. 

ولـذلـك فـإنـه لـزام عـلينا أن نـتعلم كـيف نـقوّم تـفكيرنـا لـيتوافـق مـع إعـالنـات اهلل، ونـدحـض جـميع اولـئك الـذيـن يتحـدون 

خالقهم. 

رسـالـة كـورنـثوس الـثانـية ۱۰: ۳-٥ تـقول هـذا عـن احلـرب الـدائـرة بـني الـرؤى لـلعالـم ”ألَنَّـنَا وَإِنْ كـنَّا نَسْـلُكُ فِـي اجلَْسَـدِ، لَـسْنَا 

ةً، بَـلْ قَـادِرَةٌ بِـاهللِ عَـلَى هَـدْمِ حُـصُونٍ. هَـادِمِـنيَ ظُـنُونًـا وَكُـلَّ عُـلْوٍ  حَسَـبَ اجلَْسَـدِ نُـحَارِبُ. إِذْ أَسْـلِحَةُ مُـحَارَبَـتِنَا لَيْسَـتْ جَسَـدِيّـَ

يَـرْتَـفِعُ ضِـدَّ مَـعْرِفَـةِ اهللِ، وَمُسْـتَأْسِـرِيـنَ كُـلَّ فِـكْرٍ إِلَـى طَـاعَـةِ املَْسِـيحِ،“ إن مـفتاح الـنصر هـو أن نسـلم أفـكارنـا لـطاعـة املسـيح. 

رومية ۱۲: ۲ تقول لنا بأننا يجب أال نكون على شاكلة هذا الدهر إمنا يجب أن نتغير وجندِّد أذهاننا في املسيح. 

إن دفـاعـياتـنا لـيس مجـرد دفـاع عـن الـرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم، إمنـا هـي تـطبيقٌ لـها. مـن خـالل مـعرفـة أن اخلـوف املُـقدَّس مـن اهلل هـو 

رأس املـعرفـة، نسـتطيع أن نـكشف عـبثية املـواقـف الـرافـضة لـإللـه الـذي أعـلن عـن ذاتـه فـي الـكتاب املُـقدَّس وبـأن ذلـك يـقود إلـى 

اجلـهالـة (أمـثال ۱: ۷). إنَّ هـذا ال يـجب أن يـتم بـطريـقة فـظّة أو سـاخـرة، إمنـا يـجب أن يـتم دومـاً بـروح الـوداعـة واإلحـترام 

لـلمعارضـني لـنا. فـهؤالء املـعارضـني هـم مخـلوقـون عـلى صـورة اهلل أيـضاً وبـالـتالـي فـإنـهم يسـتحقون أن يـنالـوا كـلّ اإلحـترام 

والكرامة. ويجب أن نتذكر داماً أننا في يوم من األيام كنا معارضني وناقدين. 
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ان اولـئك الـذيـن يـجادلـون ضـد اإللـه الـذي أعـلن عـن ذاتـه فـي الـكتاب املُـقدَّس هـم يـحاربـون الـشخص الـوحـيد الـقادر عـلى 

انــقاذهــم وتخــليصهم مــن املــصير الــذي نســتحقه جــميعاً - اجلــحيم األبــدي. إضــافــةً إلــى أنَّ املــعترضــني يــحتاجــون ألن 

يسـتعملوا املـبادئ الـتوراتـية فـي سـبيل أن يـكونـوا قـادريـن عـلى أن يـجادلـوا ضـد الـكتاب املُـقدَّس. إن املـعترضـني يـعارضـون 

أنـفسهم فـي احلـقيقة. لـذلـك يـجب أن نـقوم بـتصويـب وتـصحيح هـذا األمـر بـوداعـة ومـحبة، مُـصلِّني إلـى اهلل أن يـعطي الـتوبـة. 

رسـالـة تـيموثـاوس الـثانـية ۲: ۲٤-۲٥ تـصرّح ”وَعَـبْدُ الـرَّبِّ الَ يَـجِبُ أَنْ يُـخَاصِـمَ، بَـلْ يَـكُونُ مُـتَرَفِّـقًا بِـاجلَْـمِيعِ، صَـاحلًِـا لِـلتَّعْلِيمِ، 

صَـبُورًا عَـلَى املَْـشَقَّاتِ، مُـؤَدِّبًـا بِـالْـوَدَاعَـةِ املُْـقَاوِمِـنيَ، عَسَـى أَنْ يُـعْطِيَهُمُ اهللُ تَـوْبَـةً ملَِـعْرِفَـةِ احلَْـقِّ،“ نـحن يـجب أن نـقوم بـدحـض 

التطوريّني وذلك ملصلحتهم. إن هذه ليس مجرد مباراة أكادميية، فنحن نريد للناس أن يَخلُصوا. 

الـعديـد مـن املسـيحيّني يـودون احلـصول عـلى تـلك ”الـرصـاصـة الـفضية“ أي دلـيل عـلمي قـادر عـلى اثـبات الـرؤيـة املسـيحية 

لـلعالـم بـطريـقة حـاسـمة وغـير قـابـلة ألن يـتم تفسـيرهـا بـطريـقة مـخالـفة. لـكن جـميع األشـخاص يـفكرون مسـتعملني رؤيـة مـا 

لـلعالـم، وبـالـتالـي فـإنـهم وبـشكل دائـم سـوف يـقومـون بتفسـير أي دلـيل عـلمي أو تـاريـخي بـشكل يـتوافـق مـع رؤيـتهم لـلعالـم 

وفـي ضـوء مـعيارهـم األعـلى. لهـذا السـبب فـإن ”الـرصـاصـة الـفضية“ مـقاربـة (األدلـة أوالً) ليسـت سـليمة مـنطقياً. وبـالـرغـم 

مـن أن بـعض األشـخاص سـوف يـقتنعون بـني احلـني واآلخـر مـن خـالل جـدل سـيء. إال أن املسـيحيّني يـقعون حتـت لـزام أخـالقـي 

بـأن يـجادلـوا بـاحلـقيقة. وإن كـنا صـادقـني فـيجب أن نـعرف أن الـكتاب املُـقدَّس ال ميـكن أن يـتم إثـباتـه مـن خـالل مـقاربـة األدلـة 

أوالً عـلى اعـتبار أنَّـه يـجب أن يـتم افـتراض صـحة الـكتاب املُـقدَّس أوالً فـي سـبيل الـقدرة عـلى تـقدمي أي تفسـير عـقالنـي 

لألدلة. 

يــجب عــلينا أن نســتخدم مــقاربــة الــكتاب املُــقدَّس أوالً فــي الــدفــاع عــن اإلميــان املســيحي. وحــني نــقوم بهــذا، جنــد أنــنا فــي 

احلقيقة منتلك دليالً حاسماً للخلق وللرؤية املسيحية للعالم عموماً. 

ال يـوجـد دحـض عـقالنـي لـلدلـيل احلـاسـم للخـلق، وذلـك ألن أي مـعترض يـحتاج السـتعارة املـبادئ الـتوراتـية مـثل قـوانـني 

املـنطق فـي سـبيل أن يـؤسـس جلـدلـه الـذي يـقدّمـه. كـما هـو حـال املـعترض عـلى وجـود الـهواء، يـجب عـلى الـتطوريّـني أن 

يسـتعملوا مـبادئ تـناقـض رؤيـتهم لـلعالـم فـي سـبيل أن يـجادلـوا الثـبات صـحتها. فـفي سـبيل أن يـكون جـدلـهم ذا مـعنى فـإنـه 

يجب أن يكون خاطئاً. إن جميع اجلداالت التي تعارض اخللق التوراتي تقوم وبشكل مسبق بافتراض اخللق التوراتي! 

مجادلوا هذا العصر 
ال أحــد يســتطيع أن يــقف فــي وجــه الــرب. رســالــة كــورنــثوس األولــى ۱: ۲۰ تــصرّح ”أَيْــنَ احلَْــكِيمُ؟ أَيْــنَ الْــكَاتِــبُ؟ أَيْــنَ 

لِ اهللُ حِـكْمَةَ هـذَا الْـعَالَـمِ؟“ إن مـعظم الـدفـاعـيات هـي بـبساطـة جـيدة، عـقالنـية، تـقوم عـلى  مُـبَاحِـثُ هـذَا الـدَّهْـرِ؟ أَلَـمْ يُجَهّـِ

الـتفكير الـكتابـي. فـنحن حـني نـتعلم أن ”نـطوّع أفـكارنـا عـلى أفـكار اهلل“ نـصبح أفـضل فـي الـدفـاع عـن اإلميـان وأفـضل فـي 

التفكير بشكل مالئم. إن هذه العملية تستمر طوال احلياة. لكنها تبتدئ مع الطاعة ملعيار اهلل. 
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إن هـذا هـو الـدلـيل احلـاسـم للخـلق. إن الـكتاب املُـقدَّس ال يـتم اثـباتـه مـن خـالل دلـيل خـارجـي وبـاسـتخدام مـعيارٍ أعـلى مـنه 

لـلمعرفـة. مبـا يـعني أنّـَه يـثبت نـفسه. فـوحـدهـا الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم قـادرة عـلى تـأمـني الـقاعـدة الـعقالنـية جلـميع اإلخـتبارات 

البشـريـة واملـنطق مـن خـالل الـنجاح بـاملـعايـير الـتي تـضعها. أمـا الـرؤى األُخـرى لـلعالـم يـتبني أنـها مجـرد أوثـان، تفشـل فـي تـأمـني 

الـقاعـدة الـالزمـة لـلمعرفـة وتـدحـض نـفسها بـشكل ذاتـيّ أثـناء املـعاجلـة. إن اخلـلق الـتوراتـي يُـثبَت مـن خـالل حـقيقة أنـه فـي 

حال لم يكن صحيحاً، لن نكون قادرين على اثبات أي شيء. 

“ أو ”انـه لـيس جَـدل  مـن املـؤكـد أن املـعترضـني سـوف لـن يُـعجَبوا بهـذا اجلـدل. سـوف يـحاولـون رفـضه عـلى قـاعـدة أنـه ”فـلسفيّ

جـيّد“. لـكنه لـن يـكون ممـكنا أن يـقومـوا بـدحـضه. وهـذا هـو املـفتاح الـذي يـجب أن نـدرك أنـنا منـتلكه. ويـجب أن نـتذكـر أن 

واجـب املسـيحي لـيس ”أن يـفتح قـلوبـهم.“ فـالـروح الـقدس وحـده قـادر عـلى فـعل هـذا األمـر. إن واجـب املسـيحيّ هـو أن 

”يسـدَّ أفـواهـهم“ - مـن خـالل تـقدمي جـدل جـيّد لـلدفـاع عـن اإلميـان. إن الـدلـيل احلـاسـم هـو جـدل غـير قـابـل لـلدحـض لـلرؤيـة 

املسيحية للعالم. 

أُصـلّي أن يـكون هـذا الـكتاب مـساعـداً للمسـيحيّني فـي الـدفـاع عـن إميـانـهم. لـقد تـعمَّدتُ الـتأكـيد عـلى الـدفـاع عـن سـفر 

الـتكويـن عـلى  اعـتبار أنـه األسـاس جـميع أسـفار الـكتاب املُـقدَّس؛ وجـميع الـتعالـيم املسـيحية الـرئيسـية تـعتمد عـلى سـفر 

الـتكويـن الـتاريـخي، سـواء كـان ذلـك اإلعـتماد بـشكل مـباشـر أم غـير مـباشـر. كـما أن سـفر الـتكويـن أمسـى واحـداً مـن أكـثر 

األسـفار الـتي تـتعرض لـلهجوم بـني أسـفار الـكتاب املُـقدَّس. ولـذلـك فـإنـه مـن املـهم أن نـكون قـادريـن عـلى الـدفـاع عـن سـفر 

التكوين بالطريقة عينها التي نستطيع أن ندافع عن األسفار اخلمسة والستني األُخرى. 

إن دفـاعـنا عـن اإلميـان ال يـأتـي مـن خـالل مـعرفـة عـدد أكـبر مـن األدلـة الـعلمية واحلـقاق الـتاريـخية مـن بـقية الـناس. بـالـرغـم مـن 

قـناعـتي الـكامـلة بـأن تـلك املـعرفـة هـي أمـرٌ جـيد وتظهـر لـنا كـيفية تـوافـق تـلك األدلـة (فـي حـال مت تفسـيرهـا بـشكل جـيد) مـع 

سـفر الـتكويـن. إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن وعـدد آخـر مـن املـواقـع الـتي تـعمل عـلى تـأمـني عـدد مـن املـوارد لـتلك الـغايـة. لـكن 

الـعلم لـيس قـاعـدة دفـاعـنا عـن اإلميـان، ولـيس أن دفـاعـنا عـن اإلميـان يـعتمد عـلى الـتعليم الـرسـمي أو الـدرجـات األكـادميـية. إنـه 

أمــرٌ مــساعــد أن نــتحصّل عــلى شــهادات دكــتوراه ســواء فــي الــفلسفة أو الــالهــوت أو أحــد فــروع الــعلوم. لــكنه لــيس أمــراً 

مـطلوبـاً. فـاألمـر الـذي أُعـطيَ لـنا هـو أن نـكون جـاهـزيـن لـتقدمي تـبريـر لـلرجـاء الـذي فـينا وذلـك مـا قـدّمـه لـنا بـطرس الـرسـول فـي 

(رســالــة بــطرس األولــى ۳: ۱٥). إن بــطرس كــان صــيّاداً لــلسمك (مــتى ٤: ۱۸): وهــي مــهنة شــريــفة لــلغايــة، لــكننا لــن 

نعتبرها عادةً على أنها أكادمييّة. 

إن دفـاعـنا عـن اإلميـان يـأتـي مـن متـرسـنا عـلى الـدفـاع بـاسـتعمال الـطرق الـكتابـية. إذ أنّ اهلل هـو مـنطقيّ، ولـذلـك فـنحن أيـضاً 

يـجب أن نـكون كـذلـك. واهلل يـقول لـنا بـأن كـل املـعرفـة تـصدر عـنه (كـولـوسـي ۲: ۲-۳)، وبـالـتالـي يـجب عـلينا أن نُـدَرِّب 

أنـفسنا عـلى متـييز هـذه احلـقيقة. لـذلـك يـجب عـلينا أن نـتعلم كـيفية رؤيـة أسـاسـات الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم فـي اهلل 
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الـذي أعـلن عـن ذاتـه فـي الـوحـي املُـقدَّس. يـجب أن نـتعلم أيـضاً كـيفية كـشف الـتعسّف وعـدم اإلتـساق فـي الـرؤيـة الـعلمانـية 

لـلعالـم. ونـتعلم أيـضاً رؤيـة وكـشف املـغالـطات املـنطقية واملـقدمـات املـنطقية اخلـاطـئة فـي اجلـداالت الـتي يـقدمـها الـتطوريّـون. 

ويـجب أن نـفعل ذلـك لـيس لـغايـة ربـح اجلـدل إمنـا لـربـح الـنفوس. يـجب أال يـكون هـدفـنا اجملـد الـذاتـي - أي أن نظهـر عـلى أنـنا 

 أشد ذكاءً من اآلخرين. إمنا هدفنا هو أن منُجّد اهلل من خالل تقدمي دفاع عن سبب الرجاء الذي لنا به وحده.
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امللحق أ 
متييز احلقيقة 

بـالـرغـم مـن أنـنا فـي هـذا الـكتاب قـد افـترضـنا أنـه مـن الـواجـب قـراءة الـكتاب املُـقدَّس بـطريـقة أمـينة ومـباشـرة: أي أنـه يـعني مـا 

يـقولـه. لـكن يـوجـد عـدد ممـن يـعلنون إميـانـهم املسـيحي ويـقفون مـوقـفاً رافـضاً لهـذا الـفكر. فـيوجـد اولـئك الـذيـن يـقولـون بـأن 

الـكتاب املُـقدَّس لـم يُـرد مـنه أن يـؤخـذ بـشكل تـاريـخيّ، إمنـا بـطريـقة مـجازيـة. وأيـضاً هـنالـك الـبعض اآلخـر الـذيـن يـقولـون بـأن 

الـكتاب املُـقدَّس هـو بـاحلـقيقة كـتاب تـاريـخ، لـكنه ال يـعني مـا يـقولـه؛ عـلى سـبيل املـثال، يـعتقد الـبعض مـن الـناس أن كـلمة 

”يـوم“ فـي األصـحاح األول مـن الـتكويـن ال تـعني حـقاً يـوم، إمنـا تـعني حـقبة أو فـترة مـن الـزمـن. ولـكنهم يـقولـون بـأنـه يـوجـد 

أجـزاء أُخـرى مـن الـكتاب املُـقدَّس التـزال صـحيحة. فـي هـذا املـلحق سـوف نـعالـج الـسؤال عـن الـكيفية الـتي يـجب عـلينا أن 

نقوم بقراءة املُقدَّس وفقها؟ وكيف يجب أن نقوم بتفسير الكلمات؟ 

عـلى الـرغـم مـن وجـود عـدد مـن وجـهات الـنظر اخملـتلفة عـن 

كـيفية قـراءة الـكتاب املُـقدَّس، واحـدة فـقط مـن بـينها سـوف 

تـكون عـقالنـية وميـكن الـدفـاع عـنها: مـا ميـكننا أن نـدعـوه 

قـراءة ”طـبيعيّة“ أو ”مـباشـرة“. لهـذا نتخـذ املـوقـف املـؤيـد 

لهــذا األســلوب بــالــقراءة فــي هــذا الــكتاب. قــبل أن نــقدم 

دفـاعـاً عـن هـذا املـنظور، سـيكون مـن املـفيد أن نـقوم بـتقدمي 

تفسـير ملـا تـعنية الـقراءة الـطبيعية. إنـنا الـفريـق الـعامـل فـي 

مـــوقـــع جـــابـــات فـــي ســـفر الـــتكويـــن، نســـتخدم ”املـــقاربـــة 

الــقواعــديــة الــتاريــخية“ لتفســير الــوحــي املُــقدَّس. قــد متــت 

تـسمية هـذه املـقاربـة ألنـنا نسـتخدم الـقواعـد والـتاريـخ لـفهم 

مـعنى الـنص. ونـحن عـلى قـناعـة تـامّـة بـأنـه يـجب أن يـتم تفسـير الـنص بـناءً عـلى نـيّة املـؤلـف، ومـن خـالل فـهم الـتاريـخ وقـواعـد 

الـلغة، نسـتطيع أن نـصل بـطريـقة مـتّسقة إلـى فـهم مـا أراد الـكاتـب أن يـنقله إلـينا. إن الـقواعـد والـتاريـخ يـساعـدان عـلى فـهم 

نوع الكتابة األدبية وهذا األمر ميكننا من التحقق من معاني الكلمات. 

مـعظم أجـزاء الـكتاب املُـقدَّس قـد كُـتبت بـشكل سـردٍ تـأريـخيّ لـألحـداث. أي أنـه بـبساطـة كـتاب تـأريـخ. وبـالـتالـي فـإنـه يـجب 

أن يـتم قـرائـته كـكتاب تـأريـخ - أي عـلى أسـاس أنـه يـنقل لـنا الـتاريـخ احلـقيقيّ. إن كُـتُب مـوسـى واألنـاجـيل عـلى سـبيل 

املـثال، هـي تـاريـخية مـن حـيث أسـلوب كـتابـتها، وبـالـتالـي فـإنـه يـجب أن نـأخـذهـا بـشكل حـرفـي. والـكتاب املُـقدَّس يـحتوي 

عـلى الـتعالـيم املـذهـبية - أي الـكتب الـتي تشـرح وتـفصل الـتعالـيم املسـيحية. والـرسـائـل كـما فـي رسـالـة رومـية قـد كـتبت 
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بهـذا االسـلوب. ورسـالـتها واضـحة وحـرفـية. وبـالـتالـي فـإنـنا نـأخـذ الـقسم الـتأريـخي مـن الـكتاب املُـقدَّس والـرسـائـل بـطريـقة 

حـرفـية. الحـظ أيـضاً، أنـه حـتى فـي األسـلوب احلـرفـي لـلغة يـوجـد بـني احلـني واآلخـر اسـتخدامـات مـجازيـة ومـن الـواضـح أنـه مـن 

غـير املـقصود أن تـتم قـراءتـها بـصورة حـرفـية مـتصلّبة. إن هـذا ال يـختلف كـثيراً عـن أسـلوبـنا فـي الـكالم، الـذي هـو بـشكل 

أساسي أسلوب حرفي (لكن ليس بكامله). 

لـكن لـيس كـلّ أقـسام الـكتاب املُـقدَّس قـد كُـتِبَت بهـذه الـطريـقة. فـالـكتاب املُـقدَّس يـحتوي أيـضاً عـلى الـكتابـات الـشعريـة. 

وسـفر املـزامـير هـو خـير مـثال عـلى ذلـك. فـالـشعر ال يـجب أن يـتم أخـذه بـطريـقة حـرفـية متشـددة. فـاألقـسام الـشعريـة فـي 

الـكتاب املـقدَّس هـي صـحيحة بـالـكامـل ومـوحـى بـها مـن قـبل اهلل، لـكنها حتـتوي عـلى مجـموعـة مـن اإلسـتعارات اجملـازيـة الـتي 

ال يـراد لـها أن تـؤخـذ بـشكل حـرفـي. والـكتاب املُـقدَّس يـحتوي أيـضاً عـلى الـكتابـات الـنبويـة، مـثل سـفر دانـيل وسـفر الـرؤيـا 

الــذان كُــتِبا بهــذا األســلوب. وهــذا الــنوع مــن الــكتابــة يســتعمل وبــشكل كــثيف اإلســتعارات اجملــازيــة ويــقدم الــكثير مــن 

الـتلميحات واإلشـارات إلـى األسـفار األُخـرى مـن الـوحـي املُـقدَّس. وال يُـراد لـلكتابـات الـنبويـة أن مت قـراتـها بـطريـقة حـرفـيّة 

صـرفـة، بـالـرغـم مـن أنـها فـي بـعض األحـيان حتـتوي عـلى الشـرح احلـرفـي ملـعنى الـصور الـرمـزيـة املـقدمـة فـيها. فـي األقـسام الـنبويـة 

مـن الـكتاب املُـقدَّس ، نـقوم بـاسـتخدام الـتعالـيم الـواضـحة احلـرفـية املـوجـودة فـي األقـسام الـتاريـخية لـتساعـدنـا عـلى فـهم املـعنى 

وتفسير غير الواضح في ضوء الواضح. 

ميـكن أن يـتم الـتمييز بـني جـميع هـذه األنـواع األدبـية مـن خـالل اسـتخدام قـواعـد الـلغة. ويـكون أمـراً جـيداً فـي أكـثر األحـيان 

أن يـتم الـعودةإلـى الـلغة األصـلية أيـضاً: فـالـنظر إلـى اإلسـتخدام الـعبري للحـرف (و) الـذي يـفيد الـتوالـي سـيساعـدنـا عـلى 

1حتـديـد السـرد الـتاريـخي، والـتوازي املـترادف أو املـضاد فـي األفـكار يـساعـدنـا عـلى متـييز األسـلوب الـشعري. حـتى أنـه مـن 

خــالل طــريــقة اســتعمال األفــعال الــعبريــة ميــكن أن يــتم تــبيان نــوع الــكتابــة األدبــية وهــذا األمــر الــذي قــام بــتوثــيقه الــدارس 

2الـدكـتور سـتيڤن بـويـد. وهـذه الـتفاصـيل تـتجاوز احلـدود املـقترحـة لهـذا الـكتاب. ومـن الـكافـي فـي هـذا املـقام أن نـقول بـأنَّـه 

أمــرٌ سهــلٌ نســبياً أن يــتمَّ الــتمييز بــني األنــواع اخملــتلفة مــن الــكتابــات األدبــية.، وبــأنــه يــجب عــلينا أن نــقوم بــقراءة كــل جــزء 

بـالـطريـقة الـتي يـتوافـق فـيها مـع األسـلوب األدبـي الـذي كُـتب بـها؟ وفـي احملـصلة نسـتطيع الـقول بـأنـه يـجب أن نـقوم بـقراءة 

الـكتاب املُـقدَّس بـطريـقة طـبيعيّة، وبـنفس الـطريـقة الـتي نـقوم فـيها بـقراءة أي كـتاب آخـر. ونـقوم بـاسـتخدام السـياق الـتاريـخي 

والقواعدي للقيام بتفسير الوحي املقدس في ضوء الوحي املقدس لفهم قصد وغاية املؤلف. 

وهـذا هـو األسـلوب الـذي نـقوم بـه حـني نـقوم بـقراءة أي لـغة مـن الـلغات. فـلن نـقوم بـقراءة كـتاب عـن تـاريـخ الـواليـات املتحـدة 

األمـريـكية عـلى أسـاس أنـه كـتاب شـعريّ. فـكل نـوع مـن األنـواع األدبـية يـجب أن يـتم الـتعامـل مـعه بـطريـقة تـناسـبه. لـكننا 

.(Greem ForestK AR: Master Book, 2008) 1 انظر كتاب بعنوان ”التحقيق مع املؤمنون باألرض القدمية“ لكل من توم تشافي وجيسون اليل
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جنــد الــعديــد مــن األشــخاص الــذيــن يــتخبطون فــي مــواقــفهم حــني يــتعلق األمــر بــالــكتاب املُــقدَّس. حــيث أنــهم ال يــقومــون 

بتفســير أقــسام الــكتاب املــقدس بــالــطريــقة عــينها الــتي ســيقومــون بتفســير أي مــن الــكتابــات املــعاصــرة الــتي كــتبت بــنفس 

األسـلوب األدبـي. وسـنرى أن هـذا األسـلوب فـي قـراءة الـكتاب املـقدَّس سـوف يـقود إلـى مـشاكـل مسـتعصية، وسـيؤدي إلـى 

تــدمــير امــكانــية املــعرفــة. لهــذا الســبب يــجب عــلينا أن نــقرأ الــكتاب املُــقدَّس بــطريــقة طــبيعية وذلــك إن أردنــا أن نــكون 

عقالنيني. وأي بديل لهذا سوف يقود إلى نتائج عبثية. لذلك فلنستكشف هذه الفكرة. 

الرؤى البديلة 
حـني نـقوم بـقراءة الـكتاب املُـقدَّس بـطريـقة طـبيعية، فـإنـنا سـوف جنـد تفسـيراً للشـروط املسـبقة لـقابـلية الـوضـوح. وجـميع 

اإلخــتبارات البشــريــة واملــنطق ســيكون ذا مــعنىً فــي ضــوء الــقراءة الــطبيعية لــلكتاب املــقدس. وإنــه ملــن املــؤكــد عــدم اتــفاق 

اجلـميع عـلى أن الـكتاب املـقدس يـجب أن يُـقرأ بـطريـقة طـبيعية مـباشـرة. فـيوجـد اولـئك الـذيـن يـرفـضون أجـزاء مـن الـكتاب 

املُـقدَّس، أو الـذيـن يـأخـذون األسـفار الـتاريـخية (مـثل الـتكويـن) عـلى أسـاس غـير حـرفـيّ. عـلى سـبيل املـثال، يـوجـد عـدد كـبير 

مـن املسـيحيّني الـذيـن ال يـؤمـنون بـأنَّ اهلل قـد خـلق الـكون فـي سـتة أيـام، وبـالـرغـم مـن ذلـك فـإنـهم يـصرحـون بـإميـانـهم بـالـكتاب 

املـقدس. الـبعض يـقول بـأن اهلل قـد خـلق مـن خـالل الـتطور ويـصرّ بـأنَّ ذلـك مـتوافـق مـع الـكتاب املـقدَّس. ومـن الـواضـح أن 

هــؤالء األشــخاص ال يــقومــون بــقراءة الــكتاب املُــقدَّس بــطريــقة طــبيعية. فــماذا يــجب عــلينا أن نــفعل مــع مــن يــقرأ الــكتاب 

املقدس بطريقة غير طبيعية؟ 

إن الـتحقيق سـيكشف لـنا بـأن الـرؤيـة الـتي تـعتمد عـلى قـراءة غـير مـباشـرة لـسفر الـتكويـن متـتلك نـفس الـعيوب الـتي متـتلكها 

الـرؤيـة الـعلمانـية لـلعالـم. ولـذلـك فـإنـه مـن املـمكن أن نسـتخدم ذات املـقاربـة الـدفـاعـية واألسـلوب الـلذان قـدمـناهـما سـابـقاً 

وذلـك فـي سـبيل دحـض املـقاربـات غـير املـباشـرة لـلنص املـقدَّس. وحـني نـقوم بـتطبيق الئـحة ”ت.ت.ش“ الخـتبار الـقراءة غـير 

املـباشـرة والـطبيعية لـلوحـي اإللهـي سـوف جنـد أنـها لـن تـنجح فـي هـذه الـفحوصـات. فهـي تـعسّفية، غـير مـتّسقة و تفشـل فـي 

تـأمـني الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـوضـوح. ومـن الـواضـح أنـنا لـن نـتمكن مـن أن نـقوم مبـعاجلـة كـل واحـدة مـن هـذه الـرؤى بـشكل 

مستقل، لكنه من اجليد أن نقوم بدحض البعض األكثر شهرةً من بينها. 

الرؤية القائلة بأن الوحي املقدس يجب أن يخضع للعلوم املعاصرة 
يـوجـد فـكرة شـائـعة وبـقوة بـأنـنا يـجب أن نـقوم بتفسـير الـكتاب املـقدس بـناءً عـلى ”مـا يـقولـه الـعلم.“ إن هـذه املـقاربـة تـرتـكب 

مـغالـطة شـخصنة املـفاهـيم؛ إذ أنَّ الـعلم هـو مـفهوم وأداة عـاجـزة عـن قـول أيّ شـيء. ويـقوم املـدافـعون عـن هـذه الـرؤيـة بـإعـادة 

صـياغـة اخلـطوط الـعريـضة لـرؤيـتهم تـلك بـحيث يـحاولـون التهـرب مـن ارتـكاب مـغالـطة شـخصنة املـفاهـيم بـالـقول: ”يـحب أن 

يـتم تفسـير الـكتاب املـقدس بـحيث يـوافـق رأي غـالـبية الـعلماء.“ لـكن هـذا اسـتبدال لـلمغالـطة األولـى مبـغالـطة أُخـرى - فـاآلن 

هـي مـغالـطة الـتماس رأي الـغالـبية (الـتماس السـلطة). عـادة مـا يـتم متـييز مـغالـطة اإللـتماس اخلـاطـئ مـن خـالل الـكلمات 
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املسـتخدمـة فـيها؛ فـالـبعض قـد يـقول ”يـجب أن نـقوم بتفسـير الـكتاب املُـقدَّس فـي ضـوء املـعرفـة الـعلمية.“ لـكن مـا يُـعتبر 

مـعرفـة قـد يـختلف مـن شـخص إلـى آخـر. وبـالـتالـي فـإن مـا يـقصدونـه حـقيقة هـو ”بـناءً عـلى مـا يـعتبر مـعرفـة مبـوافـقة الـغالـبية مـن 

العلماء.“ 

أيـاً تـكن الـطريـقة الـتي يـتم تـقدمي هـذه الـرؤيـة فـإنـها تـتطلب مـوافـقة مجـموعـة مـعينة مـن الـعلماء عـلى فـهم مـعني فـي سـبيل 

تفسـير الـكتاب املُـقدَّس. وأحـد أشهـر الـصيغ هـي بـأنـنا يـجب أن نـقوم بتفسـير كـلمات سـفر الـتكويـن بـطريـقة تـتوافـق فـيها مـع 

اإلنـفجار الـكونـي الـكبير ومـع اإلدعـاءات الـقائـلة بـأن األرض تـعود إلـى مـليارات الـسنني. وذلـك بـاإلعـتماد عـلى تفسـير سـفر 

التكوين بناءً على أفكار مثل ”اليوم = حقبة زمنية“ و ”اخللق التدريجي أو التصاعدي“. 

وفـقاً لهـذه الـرؤيـة فـإن كـلمة يـوم فـي سـفر الـتكويـن يـجب أن يـتم تفسـيرهـا عـلى أنـها حـقبة زمـنية طـويـلة، ولـيس يـومـاً 

اعـتياديـاً. واملـؤيـدون لـها يـؤمـنون بـأن اهلل قـد قـام بـفعل اخلـلق عـلى مـدى مـليارات الـسنني واألمـر الـذي مـكنهم مـن مـطابـقة 

اإلطــار الــزمــني للخــلق مــع اإلطــار الــزمــني املــفترض مــن قــبل الــتطوريّــني. إن هــذه الــرؤيــة حتــتوي عــلى الــعديــد مــن الــعيوب 

الـداخـلية املـتناقـضة. ومـن بـينها عـلى سـبيل املـثال، إن الـترتـيب الـذي مت وفـقه خـلق احلـياة واملـذكـور فـي سـفر الـتكويـن ال 

يـتطابـق مـع الـترتـيب املـفترض مـن قـبل الـتطوريّـني، وبـالـتالـي فـإن إطـالـة أمـد الـيوم ليمسـي حـقبة زمـنيةً طـويـلة األمـد لـن يـقوم 

بحـل املـشكلة. لـلمزيـد مـن املـعلومـات عـن هـذا املـوضـوع بـإمـكانـكم الـرجـوع إلـى كـتاب الـتحقيق مـع املـؤمـنني بـقدم عـمر 

3األرض.  

إن األفـكار الـقائـلة بـقدم عـمر األرض واإلنـفجار الـكونـي الـعظيم هـي أفـكار 

حـديـثة نسـبياً. ومـن املـؤكـد أن الـغالـبية مـن الـعلماء لـم يـؤمـنوا بهـذه األفـكار 

حــتى مــنتصف الــقرن العشــريــن. وهــذا نــوع مــن عــدم اإلتــساق فــي فــكرة أن 

الـكتاب املـقدس يـجب أن يـتبع لـلعلوم املـعاصـرة. وتفسـير الـكتاب املُـقدس 

”الـذي يـتم اعـتباره صـحيحاً وفـق هـذه الـرؤيـة“ لـن يـكون ثـابـتاً؛ فـهو سـيتغير 

بــشكل دائــم لــيتالئــم مــع رأي األغــلبية مــن الــعلماء كــلما حــدث تــغيّير فــي 

إجـماع اجملـتمع الـعلمي. فهـل يـجب عـلينا أن نـؤمـن بـأن الـناس قـد فشـلوا فـي 

تفسـير سـفر الـتكويـن طـوال آالف الـسنني، إلـى أن وصـلنا إلـى الـعصر الـراهـن 

حيث قام العلماء باكتشاف ما يعتقدون أنه ”احلقيقة“؟  

إن كـان مـطلوبـاً وجـود نسـبة مـعينة مـن املـعرفـة الـعلمية لـفهم الـكتاب املـقدَّس، حـينها كـيف سـيكون مـن املـمكن أن نـعرف 

بـأنـنا قـد وصـلنا إلـى تـلك النسـبة؟ مـن املـؤكـد أن مـا نـعرفـة عـن الـكون فـي عـصرنـا الـراهـن سـوف يـتم اعـتباره مـعارف بـدائـية 
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بـعد مـرر فـترة مـن الـزمـن. وذلـك نـتيجة لـلتقدم الـعلمي الـذي يحـدث بـشكل مـتسارع، وبـالـتالـي فـإنـه مـن غـير املـمكن أن 

نـعرف فـيما إذا كـان فـهمنا لـلكتاب املـقدس هـو فـهم صـحيح. وإن لـم يـكن فـهمنا لـلكتاب املـقدس مـؤكّـداً، فـكيف لـنا أن 

نـعرف صـحّة أي شـيء، ألن الـرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم هـي الـوحـيدة الـقادرة عـلى تـأمـني الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم. وبـالـتالـي 

فـإن املـوقـف الـقائـل بـأن الـكتاب املـقدس يـخضع للتفسـير بـطريـقة يـتوافـق فـيها مـع رأي األغـلبية مـن الـعلماء إمنـا هـو مـوقـف 

ذاتـي الـنقض. واألشـخاص الـذيـن يـتمسكون بهـذه الـرؤيـة ال يـتمسكون بـالـكتاب املُـقدَّس عـلى أنَّـه املـعيار األعـلى لـهم. لـكننا 

نعرف أن بدء املعرفة هي مع اهلل (أمثال ۱: ۷)، وليست مع اإلنسان. 

إن الــرؤيــة الــقائــلة بــأن الــوحــي املــقدس يــجب أن يــخضع لــلعلوم املــعاصــرة 

ستؤدي إلى نتائج عبثية. 

ويــوجــد لــديــنا طــريــقة أُخــرى لــلتفكير بــاألمــر. فــنحن لــقد أجنــزنــا الــكثر مــن 

الــتقدم فــي هــذا الــكتاب. (۱) كــلّ شــخص يــحتاج المــتالك مــعيار أعــلى 

(الـفصل الـتاسـع). (۲) وحـدهـا اإلعـالنـات اإللهـية اخلـاصـة الـتي أعـطاهـا اهلل 

(الـكتاب املـقدس) قـادرة عـلى أن تـكون املـعيار األعـلى حـيث أنـها الـوحـيدة 

الـقادرة عـلى تـأمـني الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم (۱-۳). (۳) بـالـتالـي: 

اولـئك الـذي ال يـكون الـكتاب املـقدس مـعيارهـم األعـلى سـوف يـكونـون غـير 

عــقالنــيّني. (٤) اولــئك الــذيــن يــقومــون بتفســير الــكتاب املــقدس لــيطابــق 

إدعـاءات الـعلماء ال يـشكل الـكتاب املُـقدَّس مـعيارهـم األعـلى. يـجب أن يـكون هـذا األمـر واضـحاً؛ إن قـمنا بـتعديـل وضـبط 

فـهمنا لـلكتاب املُـقدَّس لـيطابـق إدعـاءً مـن نـوع آخـر، حـينها سـيكون ذلـك اإلدعـاء اآلخـر أسـاسـي لـتفكيرنـا أكـثر مـن الـكتاب 

املُـقدَّس. إن املـعيار املـطلق ال ميـكن أن يـتم تـعديـله نـتيجة إلدعـاءات خـارجـية، وإال فـإنـه لـن يـكون مـعياراً مـطلقاً. وبـالـتالـي 

(٥) فـإن الـذيـن يـقومـون بتفسـير الـكتاب املـقدَّس لـيطابـق رأي الـعلماء لـيسوا عـقالنـيّني. إن الـرؤيـة الـوسـطية لـلوحـي املـقدس 

قد تنازلت عن سلطان الكتاب املُقدَّس وانحدرت إلى مستوى من العبثية التي متُيِّز الرؤية العلمانية للعالم. 

اإلعالنات من خالل الطبيعة 
فـي الـغالـب سنجـد أن الـرؤيـة الـتي تـقول بـأن فـهمنا لـلكتاب املُـقدَّس يـجب أن يـتم تـعديـله لـيطابـق رأي األغـلبية مـن الـعلماء 

يجـري الـدفـاع عـنها مـن خـالل جـدل كـالـتالـي: ”إن اهلل قـد أعـلن عـن نـفسه فـي الـطبيعة. ومبـا أنَّ اهلل ال يسـتطيع أن يـكذب، 

فـإنّـَه يـجب عـلى الـكتاب املـقدَّس أن يـوافـق تـلك اإلعـالنـات.“ إن هـذا الـتصريـح شـائـع جـداً بـني الـتطوريّـني الـربـوبـيّني واملـدافـعني 

ـه قــد متَّ الــتعامــل مــع الــطبيعة عــلى أنَّــها  عــن قــدم عــمر األرض. إن هــذا الــتصريــح يــرتــكب مــغالــطة جتســيد املــفاهــيم - إذ أنّـَ

شـخصية قـادرة عـلى امـتالك مـوقـف مـعني فـي احلـوار. ويـوجـد مـشكلة أُخـرى فـي هـذا الـتصريـح وهـي مـشكلة عـدم تـطابـق 
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الـفئات: فـالـطبيعة ليسـت مـصدر يـقترح ويـقدّم احلـقيقة- فهـي غـير مـصنوعـة مـن مجـموعـة مـن الـتصريـحات. إن الـطبيعة ال 

تسـتطيع أن تـتوافـق (بـشكل حـرفـيّ لـلكلمة) مـع الـكتاب املـقدس. وفـي احلـقيقة إن ”مـا يـقولـه أغـلبية الـعلماء عـن الـطبيعة“ 

هـو مـا يـؤمـن املـدافـعني عـن قـدم األرض والـتطوريّـني الـربـوبـيّني بـأنـه يـجب أن يـقود تفسـيرنـا لـلكتاب املـقدَّس. ولـقد رأيـنا لـلتور 

مشكلة هذا اإلقتراح. 

ولـكن رمبـا أكـثر األمـور متـيّزا فـي هـذا الـتصريـح هـو أنَّـه ذاتـي الـنقض. فـلنفترض بـأنـنا سـألـنا أحـد املـدافـعني عـن الـرؤيـة هـذه، 

”كـيف تـعرف أنَّ اهلل قـد أعـلن عـن نـفسه فـي الـطبيعة. وكـيف تـعرف أن اهلل مـتّسق وال يـناقـض نـفسه؟“ إن اإلجـابـة الـعقالنـية 

الـوحـيدة الـتي يسـتطيع أن يـقدّمـها هـي، ”حـسناً، إن الـكتاب املُـقدَّس يـقول ذلـك. فـرسـالـة رومـية ۱ تـعلم بـأن اهلل قـد أعـلن 

عـن نـفسه للجـميع.“ إال أنَّـه يـقع أسـيراً لـتصريـحه هـذا، ألنـنا إن لـم نـأخـذ الـكتاب املـقدس بـطريـقة طـبيعية ومـباشـرة، هـل 

سـوف نسـتنتج بـأنَّ اهلل قـد أعـلن عـن ذاتـه فـي الـطبيعة. فـإن األصـحاح األول مـن رسـالـة رومـية لـن يـكون صـحيحاً بـشكل 

حـرفـيّ، حـينها لـن يـكون لـديـنا أي سـبب لـالعـتقاد بـأنَّ اهلل قـد أعـلن عـن عـن ذاتـه حـقاً (وبـشكل حـرفـي) فـي الـطبيعة. 

وبـالـتالـي فـإن الـرؤيـة الـتي تـقول بـأنـنا يـجب أن نـرفـض الـقراءة الـطبيعية املـباشـرة لـلكتاب املُـقدَّس فـي ضـوء الـطبيعة تـفترض 

وبشكل مسبق أن نقوم بقراءة طبيعية مباشرة للكتاب املقدس! وبالتالي فإنها ذاتية النقض. 

الرؤية اجملازية 
يـوجـد اولـئك الـذيـن يُـعلِّمون بـأن الـكتاب املـقدس لـيس إال كـتابـاً عـن احلـقائـق الـروحـية واألخـالقـية وبـأنـه لـيس مـقصوداً أن يـتم 

أخـذه بـشكل حـرفـيّ. لـكن الـكتاب املُـقدَّس يـقدِّم األخـالق خـالل السـياق الـتاريـخي. فجـميع الـتعالـيم املسـيحية تـفترض 

بـشكل مسـبق حـقيقة الـتاريـخ املسجـل فـي الـكتاب املـقدس. فـإنـنا مـسؤولـون عـن أعـمالـنا أمـام اهلل ذلـك ألنـه هـو مـن قـام 

بخـلقنا. وألن اهلل قـد خـلق حـوَّاء مـن ضـلعٍ مـن جـنب آدمَ فـإنـنا منـتلك أسـاسـاً ملـفهوم الـزواج. كـما أنـه فـقط فـي حـال كـان 

التاريخ املسجل في سفر التكوين حقيقيّاً ميكننا حينها أن منتلك أساساً للشروط املسبقة لقابلية الفهم. 

فـقط فـي حـال كـان اهلل كـما أعـلن عـن ذاتـه فـي الـكتاب املـقدس قـد قـام حـقاً وبـشكل حـرفـيّ بخـلق آدم وحـواء كـما قـال أنَّـه 

فـعل، حـينها يـجب عـلينا أن نـعتقد بـأن اإلنـسان قـد خُـلق عـلى صـورة اهلل وبـالـتالـي فـإنـه يسـتحق الـكرامـة. فـقط إن كـان 

الـتكويـن ۸: ۲۲ حـقيقيّ بـالـفعل فـإنـنا نسـتطيع أن منـتلك انـتظامـاً فـي الـطبيعة وهـو األمـر الـذي يـعتمد عـليه كـل الـبحث 

الـعلمي. وبـالـتالـي فـإن اولـئك الـذيـن يـرفـضون الـتاريـخ الـذي يـقدمـه الـكتاب املـقدس فـي الـوقـت عـينه الـذي يـحاولـون الـتمسك 

بـاألخـالق الـتي فـيه يـقفون مـوقـفاً مـساويـاً لـلذيـن يـرفـضون الـكتاب املُـقدَّس بـالـكامـل؛ وهـذا املـوقـف عـاجـز عـن جتـاوز اخـتبار 

”ت.ت.ش“ وهي رؤى خاطئة بطبيعتها. 
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الرؤية املتنوعة 
يـوجـد اولـئك الـذيـن يـقولـون بـأن جـزء مـن الـكتاب املـقدس فـقط هـو صـحيح. حـيث يـقبل املـدافـعون عـن هـذا املـوقـف أجـزاء 

مـن الـكتاب املـقدس فـي حـني أنـهم يـرفـضون األجـزاء العَسِـرَة. إن هـذه الـرؤيـة هـي تـعسفية بـشكل كـامـل؛ كـيف لـنا أن نـقرّر 

بـأن نـأخـذ بـعض األجـزاء مـن الـكتاب املُـقدَّس ونـرفـض أجـزاءً أُخـرى؟ أيـاً يـكن السـبب، فـإن املـدافـعني عـن هـذا املـوقـف يـجب 

أن ميـتلكوا مـعياراً أعـلى وسـلطانـاً أعـلى مـن الـكتاب املـقدس والـذي يسـتخدمـونـه لـلحكم عـلى األجـزاء الـتي سـيقبلونـها مـن 

الـكتاب املـقدس. كـما هـو حـال حـوّاء، هـؤالء قـد قـرروا أن يـحكموا عـلى كـلمة اهلل بـأنـفسهم ووفـقاً ملـعايـيرهـم الـتعسّفية. 

لـكن وبـشكل مـطلق، إن الـكتاب املُـقدَّس وحـده قـادر عـلى أن يـكون املـعيار املـطلق وغـير الـتعسُّفي. وجنـد أن املـدافـعني عـن 

هذا املوقف يقومون باحلكم على املعيار املطلق من خالل استعمال معيار أدنى منه، وبالتالي فإن موقفهم هذا عبثيّ. 

املعايير املزدوجة 
يـوجـد الـعديـد مـن األشـخاص الـذيـن قـامـوا بـتقدمي كـتب تـعمل عـلى تـسويـق قـراءة غـير طـبيعية (مـباشـرة) لـلكتاب املُـقدَّس. 

إال أنَّـه يـوجـد شـيء سـاخـر لـلغايـة يـتعلق بـأولـئك الـكتَّاب؛ فجـميعهم يـنتظرون أن نـقوم بـقراءة الـكتب الـتي قـدّمـوهـا بـطريـقة 

طـبيعية ومـباشـرة! حـاول فـقط أن تـتخيل مـاذا سـتكون الـنتائـج إن اسـتعملنا مـع اخلـلقيني املـؤمـنني بـقدم عـمر األرض املـعيار 

عـينه الـذي يسـتخدمـونـه مـع الـكتاب املـقدَّس - بـحيث أنـنا نـعيد تفسـير الـكلمات لـتتفق مـع اميـانـنا. لـذلـك فـإن جـميع 

األشـخاص الـذي يـحاولـون الـتسويـق لـلقراءة غـير الـطبيعية لـلكتاب املـقدس يـقعون فـي مـغالـطة املـعامـلة اخلـاصـة (أو املـعايـير 

املـزدوجـة)؛ حـيث أن املـعايـير الـتي يـطبقونـها عـلى أنـفسهم تـختلف عـن تـلك الـتي يـطبقونـها عـلى الـكتاب املـقدّس. إن مت 

تطبيق الرؤى ذات القراءة غير الطبيعية بشكل متّسق، فسوف جند أن جميع تلك الرؤى ستكون ذاتية النقض. 

النقض الذاتي 
إن وجـوب أخـذ جـميع الـكالم بـطريـقة طـبيعية وبـقراءة مـباشـرة لـلنص هـو أحـد الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم. إن اجلـداالت 

الـعقالنـية سـتكون أمـراً مسـتحيالً إن لـم يـقم جـميع األطـراف بـافـتراض أنـهم يـتكلمون بـطريـقة طـبيعيّة ومـباشـرة بـحيث أن 

كـلماتـهم تـعني مـا تـعني وليسـت بـحاجـة إلـى إعـادة تفسـير. وبـالـتالـي فـإن أيَّ شـخص يـجادل ضـد املـوقـف الـذي يـقول بـأن 

الـكالم يـجب أن يـتم فـهمها بـطريـقة مـباشـرة، هـو بـذاتـه يـجب عـليه أن يـفترض بـأن الـكالم ال بـد أن يـتم فـهمه بـطريـقة 

مباشرة. وبالتالي فإنه في سبيل أن يكون اجلدل الذي يقدمه ذا معنى فإنه يجب أن يكون خاطئاً! 

إن اهلل الـذي أعـلن عـن ذاتـه فـي الـكتاب املُـقدَّس هـو الـقاعـدة األسـاسـية ألشـياء مـثل قـوانـني املـنطق، انـتظام الـطبيعة، واألخـالق 

- لـكن فـقط فـي حـال مت فـهم الـكتاب املُـقدَّس بـطريـقة مـباشـرة وطـبيعيّة. فـإن متَّ رفـض أجـزاء مـن الـكتاب املُـقدَّس، أو فـي حـال 

مت فـهم الـتاريـخ احلـرفـيّ بـطريـقة مـجازيّـة، حـينها سـنفقد الـقاعـدة الـتي نـحتاجـها لـلتفكير املـنطقي واخلـبرات البشـريـة. لـن 
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يـوجـد أي سـبب يـدفـعنا ألن نـثق بـأن حـواسـنا هـي ذات اعـتماديـة أو أنَّ اجلـنس البشـري ميـتلك كـرامـة فـي حـال كـانـت األجـزاء 

التي متسّ هذه املواضيع من الكتاب املُقدَّس غير صحيحة؟ 

إن كـان الـكتاب املـقدس بـاحلـقيقة مـعيارنـا األعـلى، حـينها (۱) يـجب أن يـكون صـحيحاً بـكامـله، و (۲) يـجب أن تـتم 

قـراءتـه بـطريـقة مـباشـرة وطـبيعية. وإال فـإنـنا سـنحتاج المـتالك مـعيارٍ أعـلى مـنه لـكي نـقوم (۱) بـاحلـكم عـلى األجـزاء الـتي 

سـنعتبرهـا صـحيحة أم خـاطـئة، أو (۲) لـكي نـعرف كـيفة تفسـير األجـزاء اخملـتلفة مـن الـكتاب املُـقدَّس. وبـالـتالـي فـإن أي 

اقـتراح العـتماد قـراءة غـير مـباشـرة لـلكتاب املُـقدَّس مـن قـبل اخلـلقيني املـؤمـنني بـقدم عـمر األرض أو مـن قـبل الـتطوريّـني أو أي 

شـخص آخـر، تشـير وبـشكل مـباشـر إلـى أنَّ الـكتاب املُـقدَّس لـيس هـو املـعيار األعـلى لـهم. ولـقد رأيـنا سـابـقاً عـبر صـفحات 

هــذا الــكتاب الــنتائــج الــعبثية الــتي تــتبع عــدم اتــخاذ األفــراد لــلكتاب املُــقدَّس كــمعيارٍ أعــلى: وهــي أنــهم ســينحدرون إلــى 

اجلـهالـة. وحـدهـا الـقراءة الـطبيعية املـباشـرة لـلكتاب املُـقدَّس سـوف تُـفضي إلـى رؤيـة مـتسقة مـنطقية وغـير تـعسفية لـلعالـم، 

 وفيها سيكون من املمكن أن يتم البحث العلمي والتطور التكنولوجي.
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امللحق ب 
إجابة املعترضني - اجلزء األول 

إنـه الـوقـت اآلن لـكي نـقوم بـتطبيق مـا تـعلمناه سـابـقاً فـي هـذا الـكتاب. فـإنـنا قـد رأيـنا بـأن الـدلـيل احلـاسـم للخـلق قـد زوّدنـا 

بجـدل غـير قـابـل لـلدحـض للخـلق الـتوراتـي، وبـأنـه ميـكن كـشف الـرؤى غـير الـتوراتـية لـلعالـم مـن خـالل اخـتبار ”ت.ت.ش“ 

“. لـقد قـمنا بـتقدمي الـعديـد مـن األمـثلة، لـكن تـلك األمـثلة كـانـت  بـاإلضـافـة إلـى اسـتخدام اسـتراتـيجيّة ”ال جتُِـبْ، بـلْ أجِـبْ

افـتراضـية، ومـخصصة لـتوضـيح أجـزاء مـعينة مـن املـوضـوع املـطروح. فـي هـذا املـلحق سـوف نـقوم بـاخـتبار رسـائـل كـتبت مـن 

قــبل أشــخاص مــؤيــديــن لــلتطور (أو مــعارضــني لــلكتاب املــقدس). وســوف جنــد أن اجلــداالت الــتطوريــة سهــلة الــدحــض 

باستخدام املعلومات التي سبق وتعرفنا عليها. 

إن هـذا املـلحق سـيساعـد فـي صـقل مـهاراتـنا وتـنمية قـدراتـنا عـلى اسـتخدام الـتقنيات الـتي طـورنـاهـا خـالل الـفصول اخلـمسة 

األولى من هذا الكتاب. 

إن جـميع الـرسـال الـتي تـرد فـي هـذا املـلحق هـي رسـال وردت إلـى بـريـد مـوقـع إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن. ومبـا أنَّ هـدفـنا لـيس 

أن نقوم بإحراج أي شخص، فإن أسماء املرسلني قد مت استبدالها باألحرف األولى من أسماءهم.  

بـعد أن يـتم طـرح رسـالـة املـعترض، فـإنـني سـوف أقـوم بـتقدمي حتـليل لـلرسـالـة. والـبعض مـن هـذه الـرسـائـل قـد نُشِـرَت جـنباً إلـى 

جـنب مـع التحـليل الـذ قـدّمـته لـها عـلى مـوقـع إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن فـي قـسم الـردود. إال أنَّـه يـوجـد الـعديـد مـن الـرسـائـل 

التي ينقصنا الوقت الكافي لنشرها كون العدد الذي يصلنا من الرسائل أكبر بكثير من أن يتم نشرها جميعها. 

إن كـنت خـلقياً تـريـد أن تشحـذ مـهاراتـك الـدفـاعـية، فـإن هـذا املـلحق هـو فـرصـة مـناسـبة لـك لـلتدريـب. وأقـترح أن تـقوم 

بـالـتعامـل مـع كـل مـن احلـاالت بـطريـقة مـنفصلة، بـحيث أنـك تـقوم بـقراءة الـرسـالـة الـتي يـقدمـها املـعترض، ومـن ثـمَّ فـكر بـالـرد 

الـذي قـد تـقدّمـه قـبل أن تـقوم بـقراءة التحـليل الـذي وضـعته. وأود أن أقـترح أن تـقوم بـكتابـة ردّ بـنفسك لـلبعض مـن تـلك 

اإلعـتراضـات، فـقط فـي سـبيل الـتدريـب. وبـعد ذلـك انـظر فـيما إذا قـد جنـحت فـي رصـد الـتعسف وعـدم اإلتـساق املسـتخدم 

فـي رسـالـة املـعترض. حـاول أن تـقوم بتحـديـد مـاهـية الـرؤيـة لـلعالـم الـتي ميـتلكها كـاتـب الـرسـالـة، وحـاول أن حتـدد الـكيفية الـتي 

“ أثــناء تــقدمي  تفشــل فــيها فــي حتــقيق الشــروط املســبقة لــقابــلية الــفهم. واســتعمل دائــماً اســتراتــيجية”ال جتُِــبْ، بــل أجِــبْ

إجابتك. ولتكن سمة إجابتك هي الوداعة واإلحترام، إمنا ال تتنازل عن احلقيقة. 

بـعد أن تـقوم بـتقدمي ردك عـلى الـرسـالـة، قـارن مـع الـرد الـذي قـمتُ بـتقدميـه. والـرجـاء ال تـعتقد بـأن الـرد الـذي قُـمتُ بـتقدميـه 

هـو أفـضل ردّ ممـكن؛ فـإنـه مـن املـمكن أن تـقوم بـتقدمي الـعديـد مـن الـردود األفـضل. بـحيث أنـك قـد تـرصـد أمـوراً قـد غَـفِلتُ 

عـن رصـدهـا، وهـذا سـيكون أمـراً جـيداً! ولـكن فـي الـوقـت عـينه قـد جتـد أنـك أغـفلتَ جـانـبً مـعيناً، وذلـك سـيكون أمـراً جـيداً 

لـتتعلم مـن خـالل الـتدريـب. نـصحية إضـافـية: غـالـباً مـا تـكون الـردود الـقصيرة أفـضل مـن الـطويـلة. فـاملـعترضـون يـفضلون 
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الـردود الـقصير أكـثر مـن الـردود الـطويـلة (بـالـرغـم مـن أن الـردود الـطويـلة قـد تـكون ضـروريـة فـي بـعض األحـيان). لـذلـك ال 

تـشعر بـأنـه مـن الـواجـب أن تـقوم بـاإلشـارة إلـى جـميع األخـطاء املـرتـكبة مـن قـبل املـعترض فـي تـفكيره؛ حـاول أن تسـتهدف 

النقاط الرئيسية. 

۱. ”اتبع األدلّة“ 
ج من كندا كتب: 

إن رفــضك ألســاســيات الــعلوم ســوف يــؤدي فــي نــهايــة املــطاف إلــى فــقدانــك ملــصداقــيتك ومــصداقــية قــضيّتك. إن األدلــة 

التجـريـبية مـتوفـرة جلـميع الـراغـبني بـالـبحث. إن مـا تـقدّمـه يشـبه مـطالـبتك لـنا بـأن نـؤمـن بـأن األرض مسـطحة وليسـت كـرويـة 

أو بأن الشمس تدور حول األرض بحيث نتجاهل األدلة التجريبيّة املضادَّة. 

التحليل: 

قـبل أن نـقوم بـالـرد عـلى رسـالـة (ج)، سـيكون مـن املـهم أن نـقوم بـفهم رؤيـته لـلعالـم. مـن الـواضـح أنـه لـيس خـلقياً تـوراتـياً 

كـونـه يـكتب ضـد املـوقـف الـذي نتخـذه فـي ”إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن“. إنـه غـالـباً مـؤمـن بـالـتطور أو أنّـَه خـلقي مـؤمـن بـقدم 

 “ عـمر األرض؛ وفـي كـال احلـالـتني فـإنـه يـرفـض أن سـفر الـتطويـن يـقدم تفسـيراً للخـلق. وقـد قـام بـاسـتخدام مـصطلح ”جتـريـبيّ

مـرّتـني فـي رسـالـته الـقصيرة. وهـذا يـقدم اقـتراحـاً بـأن (ج) قـد يـكون مـؤمـناً بـاملـذهـب التجـريـبي ”اإلمـبريـقي“ - أي أنَّـه يـؤمـن 

بـأنـه يـتم اكـتساب كـلّ ملـعرفـة بـشكل مـطلق مـن خـالل املـعايـنة؟ وإن هـذا املـوقـف يـدمـر قـابـلية احلـصول عـلى املـعرفـة كـما سـبق 

وأظهرنا أكثر من مرّة. 

الحـظ أن (ج) يـنظر بـوقـار شـديـد لـلعلم؛ ومبـا أنَّـه لـيس مـؤمـناً بـاخلـلق الـتوراتـي، فـإنـه ال ميـتلك أي أسـاس عـقالنـي النـتظام 

الـطبيعة وهـو األمـر الـذي يـعتمد عـليه الـبحث الـعلمي. هـذا نـوع مـن عـدم اإلتـساق الـذي يـجب أن نشـير إلـيه فـي ردنـا: كـيف 

لـه أن يـؤمـن بـالـبحث الـعلمي بـاإلعـتماد عـلى رؤيـته لـلعالـم؟ كـما أن (ج) يـؤمـن بـأن حـسم اجلـدل الـقائـم حـول األصـول ميـكن 

أن يـتم مـن خـالل الـتحقيق ”احملـايـد“ فـي األدلـة. لـكن هـذه هـي مـغالـطة ادعـاء احلـياديـة. وهـذا يظهـر أن (ج) ال يـدرك طـبيعة 

اجلدل القائم حول األصول؛ فاجلدل بحد ذاته يتناول الكيفية التي يجب أن يتم تفسير األدلة وفقها. 

وحـقيقة كـون (ج) يـتهم أن ”الـفريـق الـعامـل فـي إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن“ بـأنـهم ”يـنكرون الـعلم“ تظهـر بـأنَّـه غـير مـدرك ملـا 

نـقدمـه مـن تـعليم. وهـذا األمـر شـائـع بـني الـتطوريّـني؛ لـذلـك فـإنـه يـجب عـلينا أن نـكون مسـتعديـن ألن نـقدم تـعليماً مـتأنـيّا عـن 

معنى اخللق التوراتي، والنتاج التي ستنتج عن الرؤية التي يتبناها للعالم. 
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ردّ محتمل: 

عزيزي (ج)، 

مـع كـل اإلحـترام، يـبدو أنـك قـد أسـأت فـهم املـوقـف الـذي نتخـذه، فـنحن ال نـنكر الـعلم إمنـا نـحترم الـبحث الـعلمي! وحـقيقة 

األمـر، أنـنا كخـلقيّني نـتوقـع أن يـكون الـكون قـابـالً لـلفهم، وأن يـعمل بـطريـقة مـنتظمة، وبـأسـلوب مـنطقي ذلـك ألنـه قـد خُـلِقَ 

مـن قـبل اهلل املـنطقيّ والـذي وعـد بـأن يـديـره بـطريـقة مـتسقة. لـكن بـناءً عـلى مـعتقدك، ملـاذا يـجب عـلينا أن نـتوقـع أن يـكون 

الكون قابالً للفهم؟ فإن كان اخللق التوراتي غير صحيح، كيف للعلم أن يكون ممكناً؟ 

أود أن أطـلب مـنك أن تـقوم بـقراءة بـعض املـقاالت الـتي تشـرح مـوضـوع الـرؤى لـلعالـم واإلفـتراضـات املسـبقة. فـنحن نـحترم 

األدلـة اخملـبريـة عـينها الـتي حتـترمـها أنـت؛ إمنـا املـشكلة ليسـت فـي األدلـة بحـد ذاتـها، إمنـا هـي فـي طـريـقة تفسـير األدلـة. فـنحن 

نـقوم بتفسـير األدلـة فـي ضـوء الـتاريـخ الـتوراتـي، والـذي يـبدو أنـك قـد رفـضته بـطريـقة اعـتباطـية تـعسّفية. فـي حـني أن فـهم 

األدلـة يُظهِـر اتـساقـاً كـامـالً مـع اخلـلق الـتوراتـي؛ انـظر إلـى عـدد مـن املـقاالت الـتي تـتناول عـلم املـعلومـات والـتعقيد غـير الـقابـل 

لالختزال. 

د.ل. -

۲. ”توقفوا عن الكذب على الناس!“ 

 ر. من كاليفورنيا كتبَ: 

كـيف ميـكنك أن تـقوم بـإنـكار الـعلوم وجتـاهـل احلـقيقة الـواضـحة حـول الـبدايـات؟ أنـا أصـلي أن حتـصل لـك رؤيـا مـن نـوعٍ مـا 

لـتتوقـف عـن تـضليل الـناس لـتقودهـم لـيؤمـنوا بهـذا الهـراء واألكـاذيـب. أنـت سـتودي بـالـناس إلـى أن يـبتعدوا بـشكل كـامـل عـن 

اهلل. فـإن كـان لـدى أي شـخص نـصف دمـاغ سـوف يـنظر إلـى الـعلم لـيرى احلـقيقة، ولـيس ٤۰۰۰ عـام كُـتِبَت مـن قـبل بـعض 

رعاة األغنام. 

التحليل: 

إن هـذا الـشخص عـلى مـا يـبدو يتخـذ مـوقـف الـتطور الـربـوبـيّ؛ فـهو يـؤمـن بـوجـود اهلل لـكنه يـرفـض الـكتاب املـقدس. لـكن 

مبـعزل عـن نـور اإلعـالنـات اإللهـية، كـيف سـيكون مـن املـمكن أن نـعرف أي شـيء عـن اهلل؟ إن أول جـملتني مـن هـذه الـرسـالـة 

مـبنيتان عـلى مـغالـطة رجـل الـقشّ - بـحيث أنَّـه قـد مت إسـاءة تـقدمي املـوقـف الـذي نتخـذه. حـيث أنَّ املـعترض قـد أشـار إلـى أنـنا 

”نـنكر الـعلم“ ونـعلم ”الهـراء واألكـاذيـب.“ وهـذا األمـر لـيس صـحيحاً، كـما أنـه مـن السهـل أن نـقوم بـعكس هـذا اإلدعـاء: 

فنحن نستطيع أن ندلي بتصريح مساوٍ له عن التطوريّني (لكننا لن نفعل املثل ألن ذلك سينطوي على قلّة احترام.) 

إنـه مـن املـثير لـإلهـتمام أن هـذا املـعترض قـلق حـيال أنـنا يـجب أال نـقوم بـتعليم ”الهـراء واألكـاذيـب.“ أي أنَّـه يـؤمـن بـأنـنا 

انـتهكنا أحـد الـقوانـني األخـالقـية. لـكن الـقانـون األخـالقـي املـطلق لـيس مـتّسقاً مـع املـوقـف الـتطوري. إن هـذا املـعترض قـد اشـار 
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بـشكل ضـمني إلـى أنَّ الـكتاب املُـقدَّس مجـرد مجـموعـة مـن ”الـقصص“، ولـيس تـاريـخاً حـقيقيّاً. لـكن هـذه اإلشـارة لـك 

تدعم بأي دليل يثبتها. وهذا باحلقيقة كما ذكرنا سابقاً نوع من التخمني اجملحف - وهو أحد أنواع التعسف. 

ردّ محتمل: 

عزيزي (ر)، 

أنـا أقـدر اهـتمامـك وقـلقك الـبالـغ حـيال مـوضـوع تـعليم الـناس لـألكـاذيـب أو تـضليل اآلخـريـن. ونـحن نـوافـق بـشكل مـؤكـد 

عـلى مـوقـفك هـذا - ولهـذا السـبب عـينه نـحن نـقوم بـتعليم اخلـلق. مبـا أن اهلل قـد خـلق اإلنـسان عـلى صـورتـه (وفـقاً ملـا يـعلّمه 

سـفر الـتكويـن)، فـنحن سـنكون مـسؤولـني أمـامـه عـن تـصرفـاتـنا. واهلل قـد قـال لـنا بـأن الـكذب هـو أمـر مـخالـف لـطبيعته (الـعدد 

۲۳: ۱۹)، وبــأنــه يــجب عــلينا أال نــقوم بــذلــك الــعمل (اخلــروج ۲۰: ۱٦). لــكنك عــلى مــا يــبدو تــقوم بــرفــض الــتاريــخ 

املسجـل فـي الـكتاب املـقدَّس بـطريـقة تـعسفية، وأنـا ال أسـتطيع أن أفـهم ملـاذا (ووفـق نـظام إميـانـك هـذا) سـيكون الـكذب عـلى 

اآلخرين مثيراً للقلق، أو حتى قتلهم؟ فها نحن ال نقوم بوضع أسدٍ ما في السجن لقتله غزاالً ما. 

عـلى مـا يـبدو أنـك تـقوم بـرفـض الـكتاب املُـقدَّس لـكنك فـي الـوقـت نـفسه تـقول بـأنَّـه يـجب الـنظر إلـى الـعلم إليـجاد احلـقيقة. 

لــكن مبــعزل عــن الــكتاب املُــقدَّس كــيف لــنا أن نــثق بــاملــناهــج الــعلمية؟ إذ أنَّ الــعلم يــتطلب وجــود كــونــاً مــنتظماً ومــنطقيّاً 

بـحيث يـكون قـابـالً لـلفهم مـن خـالل الـعقل البشـري. وهـو بـالـضبط مـا يـتوقـعه املـؤمـن بـاخلـلق الـتوراتـي؛ إذ أنَّ اهلل قـد خـلق 

كـونـاً مـنتظماً وخـلق أيـضاً عـقولـنا لـتكون قـادرةً عـلى فـهمه. لـكن مبـعزل عـن اإللـه الـذي يـقدمـه الـكتاب املُـقدَّس، كـيف 

ميـكننا أن نـثق بـأن حـواسـنا تـقدم لـنا مـعلومـات مـوثـوقـة عـن الـكون؟ ومبـعزل عـن اإللـه الـذي فـي الـكتاب املُـقدَّس، ملـاذا سـوف 

نتوقع أن يكون الكون منتظماً وقابالً للفهم؟ على ما يبدو أنَّ قبولك للعلم غير متّسقٍ مع رفضك للكتاب املُقدَّس. 

د.ل. 

۳. ”ال يوجد أيّ معنىً للعالم- تعامل مع هذا!“ 

(ب) من نيويورك، كتبَ: 

جتــاوزوا أفــكاركــم الــطفولــية، ومــذهــب الســالم الــداخــلي هــذا وتــعامــلوا مــع حــقيقة أن هــذا الــعالــم ال مــعنىً لــه. إن شــاءت 

املــصادفــة أن يــوجــد إلــه مــا وأن يــوجــد أيّ مــعنى خــلف هــذا اجلــنون، لــن يــكون ذلــك فــي كــتاب مــليء بــاألخــطاء ومــثير 

لـإلشـمئزاز مـثل الـكتاب املُـقدَّس (إال إن كـنتم تـسوّقـون لـلعبوديـة، ولـكره الـنساء، وإدانـة مـليارات البشـر لـقضاء األبـديـة فـي 

الـعذاب.) إنَّ إدّعـاءكـم بـأنَّ ديـناصـور الـتي ريـكس كـان نـباتـياً حـتى وقـت الـسقوط إمنـا هـو سـخيف إلـى درجـة أنَّـه ال يسـتحق 

التعليق. 

التحليل: 
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يـقول لـنا هـذا الـشخص بـأنَّـه ال يـوجـد أي مـعنى لـلكون وفـي تـلك احلـالـة فـإنـه ال يـوجـد أي قـانـون أخـالقـي. لـكنه يـقول لـنا 

بـأنـنا يـجب أن…، وبـأنَّ الـكتاب املُـقدَّس هـو ”مـثير لـإلشـمئزاز،“وبـذلـك فـهو يشـير ضـمناً لـوجـود قـانـون أخـالقـيّ - أي أنَّـه 

يوجد معيار للصالح. إن هذا الشخص ليس متسقاً؛ إذ أنَّ هذا نوع من اإلضطراب السلوكي. 

يـجب عـلينا أن نـتجنب مـيلنا حملـاولـة ”إجـابـة األحـمق وفـقاً حلـماقـته“  مبـعنى قـبول مـبادئـه الـعبثية الـتعسفية لـئال نـصير مـثله. 

لـذلـك فـإنـه يـجب عـلينا اال نـحاول أن نظهـر أن الـكتاب املُـقدَّس هـو ”جـيّد“ وفـقاً لـلمعايـير الـتعسّفية لـلمعترض هـذا (والـتي 

هـي عـلى سـبيل املـثال ”مجـرّد رأي“). عـوضـاً عـن ذلـك، نـقوم بـاإلشـارة إلـى أنَّـه مبـعزل عـن الـكتاب املُـقدَّس فـإنـه ال يـوجـد أي 

أسـاس ملـعيار الـصالح. ولـذلـك فـإنـنا ”جنـيب األحـمق وفـقاً حلـماقـته“ مبـعنى أن نظهـر لـه كـيف سـتكون افـتراضـاتـه مـتناقـضة 

بعضها مع بعض وتفشل في تأمني الشروط املسبقة لقابلية الفهم. 

ردّ محتمل: 

عزيزي ب، 

إن كـان الـكون عـدمي املـعنى كـما تـدّعـي، فـلماذا سـيكون مـهماً مـاذا نـؤمـن أو مـاذا نـعمل؟ ملـاذا تـتعب نـفسك وتـكتب لـنا 

لـتصويـب مـوقـفنا؟ وأكـثر مـن ذلـك، ملـاذا تـقوم بـأيّ شـيء؟ أنـت تـرفـض الـكتاب املـقدس الـذي تـصفه بـأنَّـه ”مـلئ بـالـعيوب 

ومُـقَزِّزْ،“ لـكني أريـد أن أسـألـك، مـا هـو املـعيار الـذي تسـتخدمـه فـي هـذا الـتقييم؟هـل هـذا مجـرّد رأي تـعسّفي، أو أنـك 

متتلك أساساً عقالنياً للقياس- وفي تلك احلالة ما هو هذا املعيار؟ 

بـصفتي مسـيحيّ، إن اإللـه الـذي أعـلن عـن ذاتـه فـي الـكتاب املُـقدَّس هـو الـذي يـعطيني املـعيار لـلحكم عـلى كـون األشـياء 

صـاحلـة أم خـاطـئة، عـقالنـية أم عـدميـة املـعنى. لـكن فـي حـال ابـتعدنـا عـن الـوحـي املُـقدَّس، مـا هـو الـذي سـيكون املـعيار الـذي 

ميُـكِّنُكَ مـن تـقدمي تـقييم غـير تـعسّفي لـتحكم فـيما هـو ”مُـقزِّز“ مـن مـا هـو جـيّد؟ فـي احلـقيقة، إن كـان الـكون عـدمي املـعنى 

كـما تـدَّعـي، كـيف سـيمكنك ان متـتلك مـعياراً مـطلقاً لـلحكم عـلى أيّ شـيء؟ بـاملـناسـبة، هـل متـتلك أي سـبب عـقالنـي 

للقول بأن ديناصور التي ريكس لم يكن عاشباً قبل السقوط، أم أنَّك تقدم مجرّد تخمني مجحف؟ 

د.ل. 

٤. ”الكتاب املُقدَّس هو مجرّد قصّة.“ 

(س) من روما، إيطاليا كتب: 

يـجب عـلى هـذا األمـر أن يـتوقـف، إن الـكتاب املـقدس هـو مجـرد إعـادة صـياغـة لـقصص أُخـرى وديـانـات كـانـت منتشـرة فـي 

الـزمـن وجـميعها مـشكوك بـها. إنـه مـن اجلـنون الـقول بـأنـه كـالم إلـهٍ مـا. إن يـسوع لـيس إلـهاً أكـثر مـن كـريـشنا أو حـورس. إن 

اإلميـان بـاخلـرافـات أمـر مسـيء للبشـريـة وهـو فـي احلـقيقة جهـل. ال يـوجـد لـديـكم أي دلـيل عـلى الـطبيعة اإللهـية لـلكتاب 
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املـقدس لـيس أكـثر مـن األدلـة عـلى الهـوت سـاي بـابـا والـذي ميـتلك أتـباعـاً بـاملـاليـني. إن الـكتاب املـقدس يـقدم تـزويـراً مـثل 

تزوير التلمود. 

التحليل: 

ـه تخــمني مــجحف. فــلقد افــتتح الــرســالــة واخــتتمها  يــقدم هــذا املــعترض منــوذجــاً عــن الــتعسف الــذي ســبق ووصــفناه بــأنّـَ

بـادعـاءات ال ميـكن إسـنادهـا بـأدلّـة: الـكتاب املـقدس هـو تـزويـر ولـيس أكـثر مـن مجـرد إعـادة صـياغـة لـقصص أُخـرى. لـو أنَّـه قـد 

بـذل الـقليل مـن اجلهـد فـي الـذهـاب إلـى إحـدى املـكتبات الـعامـة، لـوجـد عـددا كـبيراً مـن اإلكـتشافـات األثـريـة الـتي تـتوافـق مـع 

ما يقدمه الكتاب املقدس إضافةً إلى اخملطوطات القدمية منه. 

إن املـعترض قـد الـتجأ إلـى مـعيار عـقالنـيّ ”إنَّـه مـن اجلـنون أن…“ ومـعيار أخـالقـي ”إنـه أمـر مسـيء إلـى …“. لـكن مبـعزل عـن 

الـتاريـخ احلـقيقي املُـقدَّم فـي الـكتاب املـقدس (الـذي يـرفـضه املـعترض)، ال يـوجـد أي أسـاس لهـذه األشـياء. ولـقد قـام بـالـتأكـيد 

عـلى أنَّ يـسوع املسـيح لـيس إلـهاً ودون تـقدمي أي دلـيل يـدعـم هـذا اإلدعـاء. إن هـذا الـرفـض لـلكتاب املـقدس لـيس أكـثر مـن 

ـه لــيس أمــراً جــيداً للبشــريــة أن تــكون ”مــتعلّقة  مــوقــف مــتعسّف: ”حتــيّز فــلسفي غــير قــابــل لــلنقاش.“ ويــؤمــن املــعترض بــأنّـَ

بـاخلـرافـات وتـعيش بجهـل عـن احلـقائـق،“إال أنَّ هـذا فـي احلـقيقة يـشكلّ وصـفاً لـلموقـف الـذي يتخـذه املـعترض والـذي يظهـر 

أنَّه لم يقم ببحث يتعلق بهذا املوضوع. 

ردّ محتمل: 

عزيزي (س)، 

ه إعـادة صـياغـة لـقصص مـن ديـانـات  مبـا أنـك لـم تـقدم أيَّ دلـيل لـيدعـم ادعـاءك بـأنَّ الـكتاب املـقدس هـو مجـرد تـزويـر أو أنّـَ

أُخـرى، أشـعر بـالـفضول ملـعرفـة كـيفية وصـولـك إلـى مـثل هـذا املـوقـف. عـلى الـرغـم مـن كـل شـيء فـإنّ عـلماء الـتاريـخ الـعلمانـيّون 

سـوف يـعترفـون بـوجـود كـمية كـبيرة مـن املـكتشفات األثـريـة تـدعـم الـتاريـخ املسجـل فـي الـوحـي املُـقدَّس. لـذلـك يـجب أن 

أسـألـك، هـل يـوجـد لـديـك سـبب عـقالنـي ومـنطقي لـترفـض اإلجـماع الـذي يـقدمـه دارسـي الـكتاب املُـقدَّس أم أنَّـه مجـرد 

موقف شخصي غير مدروس؟ 

لـرمبـا يـكون األمـر األكـثر متـيزاً هـو أنَّـه وفـي حـال لـم يـكن الـكتاب املُـقدَّس كـلمة اهلل، مـاذا سـيكون األسـاس الـذي تـقوم عـليه 

األخـالق أو الـتفكير املـنطقي؟ إن هـذه األشـياء حتـمل مـعنى فـي وجـود اهلل صـاحـب السـيادة عـلى كـلّ الـكون، والـذي أعـلن 

عـن مـعايـيره مـن خـالل كـلمته. لـكن دون وجـود الـكتاب املُـقدَّس، فـإنـنا سنجـد أن املـعايـير األخـالقـية والـعقالنـية قـد انحـدرت 

إلـى مجـرّد كـونـها آراء شـخصية ال حتـمل أي سـلطة إلـزامـية مـن أيّ نـوع كـان. أنـا أوافـق مـعك بـشكل كـامـل عـلى أنّـَه لـيس أمـراً 

جـيداً للبشـريـة أن ”تـتعلق بـاخلـرافـات وتـتجاهـل احلـقائـق“ ذلـك ألن اهلل قـد وجـهنا إلـى أنـه يـجب عـلينا أن نـدرس ونـتحصل 
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عـلى املـعرفـة (األمـثال ٤: ٥، ۷؛ ۱٦: ۱٦). لـكن مبـعزل عـن الـتاريـخ احلـقيقي املسجـل فـي الـكتاب املُـقدَّس (الـذي أنـت 

ترفضه)، ما هو األساس الذي يقودك إلى هذا اإلستنتاج؟ 

د.ل. 

٥. ”األخالق ليست أكثر من فطرة سليمة!“ 

(د) من والية داكوتا كتب: 

بـعد كـل الـفظائـع الـتي ارتـكبها اهلل، ملـاذا يـتوقـع مـن ”خـليقته“ أن تـكون مـختلفةً عـنه! هـل تـتوقـع مـن كـائـن عـقالنـي أن يـقبل 

كـلمات مـن أسـاطـير تـعود لـلعصر الـبرونـزي ويـتجاهـل األدلـة الـعلمية املـعاصـرة؟ أنـا آسـف، لـكني أحـتاج أن أرى دلـيالً عـلى 

وجـود تفسـير مـنطقي قـبل أن أسـتطيع أن أؤمـن. إن كـنت تسـتطيع أن تـقوم بـتزويـدي بـأي دلـيل لـيثبت قـصّتك اخلـرافـية، 

سأقوم بالتراجع عن جميع التصريحات التي قمت بها عن اسطورة اهلل! 

ملـاذا يـعيش امللحـدون حـياةً أخـالقـيةً أعـلى مـن أولـئك الـذيـن يـؤمـنون بـوجـود إلـه؟ إن األخـالق ليسـت إال فـطرة سـليمة! فـأنـا 

أعـرف أنّـَه الـقتل هـو أمـر خـاطـئ ألنـني ال أُريـد أن أُقـتَلْ. واألمـر سـيّان بـالنسـبة جلـميع مـا تـدعـوه أنـت بـالـوصـايـا! أنـا آسـف إن 

كـنت فـظّاً، لـكن غـباء اجلـنس البشـري هـو أمـر يـؤرّقـني. أنـا أعـتقد بـأن كـلّ شـخص ميـتلك احلـق فـي أن يـؤمـن مبـا يـريـد، لـكن 

يـجب عـليك أال تـفرض خـرافـاتـك الـربـوبـيّة عـليّ، أو عـلى أيّ طـفل بـريء أو أي شـخص آخـر. إن هـذه هـي مـشكلتي الـرئيسـية 

مع الدين! 

التحليل: 

إن هـذا املـعترض ميـتلك الـكثير لـيقولـه عـن الـكتاب املـقدَّس. لـكن الحـظ عـدم اإلتـساق فـي تـفكيره. إنـه يـؤمـن بـاألدلـة الـعلمية 

فـي الـوقـت الـذي يـرفـض أسـاسـات الـعلم: أي الـكتاب املـقدس الـذي يـرفـضه عـلى أسـاس أن خـرافـة مـن الـعصر الـبرونـزي. إن 

هـذا الـنوع مـن عـدم اإلتـساق هـو مـا أشـرنـا إلـيه بـاإلفـتراضـات املـقنّعة. لـقد أشـار إلـى أنَّـه بـحاجـة إلـى دلـيل حـتى يـؤمـن بـأي 

شـيء؛ وهـذا يشـير إلـى أنَّـه ال يـدرك طـبيعة املـنطق واإلفـتراضـات املسـبقة. فـاإلفـتراضـات املسـبقة يـجب أن يـتم افـتراضـها فـي 

سبيل أن يتم اثباتها. إن عدم اإلتساق الذي يتمتع به سوف يقوده إلى أنَّه عاجز عن اإلميان بوجود املنطق- نقض الضدّ. 

إضـافـةً إلـى أنَّ (د) يـدعـي بـأنَّ األخـالق هـي فـطرة سـليمة. لـكن هـذا ال يـؤمـن قـاعـدةً لـألخـالق. وهـو يـدّعـي بـأن امللحـديـن هـم 

أكـثر أخـالقـاً مـن املـؤمـنني. إن هـذا أمـر مـشكوك بـه لـكنه لـيس ذا صـلة بـالـسؤال املـطروح عـن كـيفية وجـود األخـالق املـطلقة فـي 

الـعالـم الـتطوري. ومبـا أنـه قـام بـطرح عـدد كـبير مـن الـنقاط سـوف نـقوم بـالـرد عـلى كـلّ واحـدة وحـدهـا: والـتعليقات سـيتم 

اإلشارة إليها بوسم ”د.ل:“ حيث أنها تضاف إلى كل جزء من أجزاء رسالة السيد (د) 

د.ل: شـكراً لـكم عـزيـزي عـلى بـريـدكـم اإللـكترونـي الـذي قـمتم بـإرسـالـه. سـوف أقـوم حـالـياً بـالـردّ عـلى تـعليقم مسـتخدمـاً 

أسلوب الردّ املنفصل على كل نقطة بشكل منفصل. وآمل أن يكون هذا مفيداً لكم. 

 168 biblicalcreationar@gmail.com

mailto:biblicalcreationar@gmail.com


الدليل الحاسم للخلق 

د: بعد كل الفظائع التي ارتكبها اهلل، ملاذا يتوقع من ”خليقته“ أن تكون مختلفةً عنه! 

دل: أحـد املـشاكـل الـتي سـتواجـهها حـني تـقوم بـفحص اإلحلـاد أو أي رؤيـة غـير تـوراتـية لـلعالـم وذلـك بـاسـتخدام مـنظور 

عــقالنــي ســتكون عــدم وجــود أســاس لــلقيام بــأي ادعــاءات أخــالقــية مــن أيّ نــوع كــانــت. ذلــك يــعني أنــك وبــوصــفك غــير 

مسـيحيّ، ال تسـتطيع أن تـدعـي بـشكل عـقالنـي بـأنَّ أي شـيء هـو عـمل فـظيع أو وحشـيّ، أو بـأنَّ أيَّ شـخص قـد قـام بـأي 

عـمل خـاطـئ، بـإمـكانـك أن تـقول أن اهلل فـي الـكتاب املُـقدَّس قـد قـام بـأعـمال ال تـرضـيك، لـكن مـفهوم اخلـطأ والـصواب ال 

مـعنىً لـه فـي الـكون الـعلمانـي اإلحلـادي ألنـه مـن غـير املـمكن أن يـوجـد مـعيار مـوضـوعـي عـاملـي - إمنـا يـوجـد آراء شـخصية وغـير 

موضوعيّة. 

د: هل تتوقع من كائن عقالني أن يقبل كلمات من أساطير تعود للعصر البرونزي ويتجاهل األدلة العلمية املعاصرة؟ 

د.ل: ال، ولــكننا نــتظر مــن الــناس الــعقالنــيّني أن يــقبلوا الــتاريــخ املسجــل (أي الــكتاب املــقدس) ولــيس أن يــقومــوا مبجــرد 

رفـض تـعسفي نـتيجةً لـعدم تـوافـقها مـع مـا يـريـدون أن يـؤمـنوا بـه. إن الـكتاب املـقدس لـيس كـتاب أسـاطـير إمنـا كـتاب تـأريـخ قـد 

مت تـأكـيده مـرّات عـديـدة. إضـافـةً إلـى ذلـك، إنـه لـيس مجـرّد كـتاب تـاريـخ، إمنـا هـو يـدّعـي بـأنّـَه كـلمة اهلل. وهـذا اإلدعـاء ميـكن 

أن يـتم عـرض صـحّته مـن خـالل إظـهار أن جـميع الـبدائـل سـوف تـقود إلـى نـتائـج عـبثية بـحيث أنَّـه لـن يـكون مـن املـمكن 

معرفة أيّ شيء. 

د: أنا آسف، لكني أحتاج أن أرى دليالً على وجود تفسير منطقي قبل أن أستطيع أن أؤمن. 

د.ل: مـاذا عـن قـوانـني املـنطق؟ هـل يـوجـد لـديـك دلـيل مـنطقي لـتثبت قـوانـني املـنطق قـبل أن تـقبل بـهم؟ إنـه أمـر واضـح أنَّ هـذا 

األمـر غـير ممـكن؛ إذ أنَّـه يـتوجـب عـلينا أن نـقوم أوالً بـافـتراض وجـود قـوانـني املـنطق فـي سـبيل إثـبات وجـودهـم. إن بـعض 

األشـياء يـجب أن يـتم الـقبول بـها قـبل أن يـكون مـن املـمكن اثـباتـها؛ وهـي مـا نـدعـوه ”بـاإلفـتراضـات املسـبقة“ وجـميعنا منـتلك 

افـتراضـات مسـبقة تسـيطر وتـقود فـهمنا لـلعالـم. لـكن لـيس كـلّ شـخص ميـتلك افـتراضـات مسـبقة عـقالنـية. إن قـمت بـدراسـة 

هـذا املـوضـوع سـوف جتـد أن اإلفـتراضـات املسـبقة اإلحلـاديـة سـوف تـقود إلـى اسـتنتاجـات غـريـبة لـن يـكون مـن املـمكن وفـقها 

معرفة أيّ شيء (ألنه لن يوجد أي تفسير لوجود قوانني املنطق أو البحث العلمي). 

د: إن كـنت تسـتطيع أن تـقوم بـتزويـدي بـأي دلـيل لـيثبت قـصّتك اخلـرافـية، سـأقـوم بـالـتراجـع عـن جـميع الـتصريـحات الـتي 

قمت بها عن أسطورة اهلل! 

د.ل: إنـه مـن السهـل أن أُظهـر لـك أن رؤيـتي لـلعالـم هـي الـرؤيـة الـصحيحة. لـدي أسـاس عـقالنـي لـألشـياء الـالزمـة لـلمعرفـة: 

قـوانـني املـنطق، انـتظام الـطبيعة، واألخـالق. لـكن هـذه األشـياء لـن حتـمل أي مـعنى فـي الـكون اإلحلـادي. انـظر فـي مـوضـوع 

األخـالق عـلى سـبيل املـثال. ملـاذا يـجب عـلى أي شـخص أن يـتصرف وفـق طـريـقة مـعينة. إن كـنا مجـرّد رغـوة مـن بـركـة مـا وقـد 
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أُعـيد تـرتـيبها فـلن يـكون لـذلـك اإلدعـاء أي مـعنى. لـكن إن كـان هـنالـك إلـه خـالـق، حـينها سـنكون مـسؤولـني أمـامـه عـن 

جميع أعمالنا. 

د: ملاذا يعيش امللحدون حياةً أخالقيةً أعلى من أولئك الذين يؤمنون بوجود إله؟ 

د.ل: أنـا لسـت واثـقاً مـن أن هـذا هـو احلـال. لـكن حـتى وإن كـان كـذلـك، فـإن ذلـك لـن يـصيب الهـدف. فـالـسؤال هـو: 

”كـيف ميـكن أن يـوجـد شـيء مـثل األخـالق فـي الـكون اإلحلـادي؟“ فـنحن ال نـدّعـي بـأنَّ امللحـديـن هـم أشـخاص سـيئون. إال 

أنّ مـحاولـة امللحـديـن ألن يـلتزمـوا بـاملـعايـير األخـالقـية تُظهـر بـأنَّـهم فـي أعـماق قـلبهم يـعرفـون عـن اهلل الـذي أعـلن عـن ذاتـه فـي 

الكتاب املقدس. 

د: إن األخالق ليست إال فطرة سليمة! 

د.ل: هـذا األمـر صـحيح وفـق الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم! يـوجـد فـي الـكون املسـيحي مـعيار لـلتصرّف نـتيجة لـوجـود اهلل صـاحـب 

السـلطان عـلى جـميع اخملـلوقـات. إضـافـةً إلـى أنَّ اهلل قـد ”زرع“ فـينا قـوانـينه ألنـه عـرف بـشكل مسـبق بـأنـنا نـحتاج إلـيها. 

وبـالـتالـي فـإن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم تسـتطيع أن تفسّـر سـبب (۱) وجـود قـانـون أخـالقـي مـطلق، وسـبب (۲) مـعرفـة اجلـميع 

عـنه (إذ أنَّ ذلـك ”فـطرة سـليمة“). إن الـرؤيـة اإلحلـاديـة لـلعالـم ال تسـتطيع أن تفسـر هـذا األمـر. وبـالـتالـي فـإن امللحـديـن 

مضطرون ”لسرقة“ األخالق من الرؤية املسيحية للعالم. (باملناسبة أليست السرقة أمر خاطئ؟) 

د: أنا أعرف أنَّه القتل هو أمر خاط ألنني ال أُريد أن أُقتَلْ. 

د.ل: إن هـذه هـي الـقاعـدة الـذهـبية مـن الـوحـي املـقدس فـي مـتى ۷: ۱۲. إن الـقاعـدة الـذهـبية حتـمل مـعنى فـي ضـوء الـرؤيـة 

املسـيحية لـلعالـم. فـنحن جـميعاً مخـلوقـون عـلى صـورة اهلل، ولـذلـك فـإنـه يـجب عـلينا أن نـتعامـل بـعضنا مـع بـعض بـاحـترام 

وبـطريـقة نـحافـظ فـيها عـلى كـرامـة اآلخـر. لـكن إن كـنّا قـد تـطورنـا مـن بـعض املُـركَّـبَات الـكيميائـية، مـا هـو السـبب الـذي 

يـدفـعنا ألن نهـتم بـاآلخـريـن؟ ملـاذا ال نـؤذي اآلخـريـن إن كـان ذلـك سـيزيـد مـن فـرصـتنا فـي الـبقاء فـي هـذا الـكون الـذي يـتميز 

بوسم البقاء لألفضل؟ 

د: واألمر سيّان بالنسبة جلميع ما تدعوه أنت بالوصايا! 

د.ل: إن جـميع الـوصـايـا الـتي مـن الـكتاب املـقدس حتـمل مـعنى فـي حـال كـان الـناس مخـلوقـني عـلى صـورة اهلل ومـسؤولـني 

أمامه عن تصرفاتهم. وإال فلماذا ال تقوم مبا تشعر أنَّك تريد أن تفعله؟ 

د. أنا آسف إن كنت فظّاً، لكن غباء اجلنس البشري هو أمر يؤرّقني. 

د.ل: أود أن أشـجعك أن تـبذل املـزيـد مـن اجلهـد فـي الـتفكير بهـذا املـوضـوع. اقـرأ بـعض املـقاالت عـن األخـالق مـن صـفحة 

إجابات في سفر التكوين. 

د: أنا أعتقد بأن كلّ شخص ميتلك احلق في أن يؤمن مبا يريد. 
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د.ل: إن الـساخـر فـي األمـر، أنـه فـي حـال كـان اإلحلـاد صـحيحاً؛ فـإنـه لـن يـكون مـن املـمكن لـلناس أن يـفكروا مبـا يـريـدون؛ 

فـأفـكارهـم ليسـت أكـثر مـن تـفاعـالت كـيميائـية فـي أدمـغتهم. فـقط فـي ضـوء الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم ميـكننا أن نـقدم تفسـيراً 

حلـريـة اإلخـتيار لـدى اجلـنس البشـري ولـلعقالنـية. فـفي الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم، إن البشـر هـم أكـثر مـن مجـرد ذرات مجـمّعة 

ومرتبة بطريقة معينة. 

د: لـكن يـجب عـليك أال تـفرض خـرافـاتـك الـربـوبـيّة عـليّ، أو عـلى أيّ طـفل بـريء أو أي شـخص آخـر. إن هـذه هـي مـشكلتي 

الرئيسية مع الدين! 

د.ل: إن كـلّ شـخص ميـتلك رؤيـة ”ديـنية“ حـتى وإن كـانـت رؤيـته الـديـنية تـقول بـأنّـَه ”ال يـوجـد إلـه.“ مـن الـساخـر أنـك أنـت 

أيـضاً ”تـفرض“ رأيـك عـلينا. لـقد وجـدت أن الـرؤى غـير املسـيحية لـلعالـم (مبـا فـي ذلـك اإلحلـاد) تـتأثـر كـثيراً بـاخلـرافـات؛ أنـها 

غـير قـابـلة للتفسـير بـشكل عـقالنـي. إذ أن تـلك الـرؤى لـلعالـم عـاجـزة عـن تفسـير األشـياء الـتي نـأخـذهـا بـشكل مسـلّمات، 

مـثل قـوانـني املـنطق أو األخـالق. آمـل أن جتـد فـي تـعليقاتـي هـذه مـساعـدةً مـن نـوع مـا، وأود أن أشـجعك عـلى دراسـة هـذا 

املوضوع. وأعتقد بأنك ستجد بأنّه يقودك إلى اإلستنارة. 

٦. ”هل خلق اهلل املنطق؟“ 

ج من أملانيا كتب: 

يـوجـد لـدي سـؤال يـتعلق مبـقالـكم ”اإلحلـاد: رؤيـة غـير عـقالنـية لـلعالـم“ الـذي كـتبه د. اليـل، والـذي يـبدو لـي أنَّـه مـقال 

غريب وال يرقى إلى مستوى منشوراتكم - لكن رمبا هذا رأيي الشخصي فقط. 

يـفترض الـدكـتور اليـل أنَّ قـوانـني املـنطق قـد خُـلِقَت مـن قـبل اهلل، وإن عـدم اإلميـان بـاهلل هـو أمـر غـير عـقالنـي. وهـو لـم يـقم 

بـتقدمي سـبب عـقالنـي إلميـانـه، وهـو عـلى مـا يـبدو يخـلط بـني اإلحلـاد، املـذهـب املـادي، مـذهـب الـطبيعة الـواحـدة فـي مـقالـه، 

لكن هذا موضوع آخر. 

سـؤالـي هـو: إن كـان اهلل هـو مـن خـلق قـوانـني املـنطق كـما يـدّعـي الـدكـتور اليـل، هـل كـان يـتصرف بـطريـقة غـير مـنطقية قـبل 

خَلقِهِ لها؟ 

التحليل: 

جنـد فـي هـذه الـرسـالـة أن ج يـقوم بـانـتقاد املـقال الـذي كـتَبتُهُ مـنذ فـترة وقـمت بنشـره عـبر مـوقـع إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن. 

واملـقال يُـشابـه الـعرض الـثانـي لـلمنطق الـذي قـدمـناه فـي الـفصل الـثالـث، الـفارق هـو أن املـقال يـدحـض اإلحلـاد عـوضـاً عـن 

الـتطور (كِـالَ الـرؤيـتني متـتلكان نـفس نـوع الـعيوب - وهـما عـاجـزتـان عـن تفسـير وجـود املـنطق). وعـلى مـا يـبدو أن املـعترض 

. إن الـرد الـذي وضـعته عـلى اعـتراضـه قـد نُشـرَ عـلى مـوقـع  اعـتقد بـأنـنا جنـادل بـأن اهلل قـد خـلق املـنطق، لـكن هـذا لـيس دقـيقاً

اجابات في سفر التكوين ويعتمد على اسلوب الرد املنفصل على كل نقطة. 
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الرد: 

ج: يـوجـد لـدي سـؤال يـتعلق مبـقالـكم ”اإلحلـاد: رؤيـة غـير عـقالنـية لـلعالـم“ الـذي كـتبه د. اليـل، والـذي يـبدو لـي أنَّـه مـقال 

غريب وال يرقى إلى مستوى منشوراتكم - لكن رمبا هذا رأيي الشخصي فقط. 

د.ل: عـادةً مـا يتخـذ الـناس احلـقائـق الـتوراتـية عـلى أسـاس أنـها مسـلّمات (كـما هـو احلـال بـالنسـبة لـقوانـني املـنطق). فـنحن 

لـسنا مـعتاديـن عـلى الـتفكير والـتأمـل فـي هـذا الـنوع مـن املـعضالت: ملـاذا يـوجـد قـوانـني لـلمنطق، ومـا هـي الـرؤيـة لـلعالـم الـتي 

تستطيع أن تقدم تفسيراً لوجود قوانني املنطق؟ قد يبدو املقال غريباً بالنسبة لك ألنه يتعامل مع هذا السؤال املركزي. 

ج: يفترض الدكتور اليل أنَّ قوانني املنطق قد خُلِقَت من قبل اهلل، 

د.ل: إن هـذا لـيس صـحيحاً بـشكل دقـيق. فـاملـقال ال يـصرّح بـأن قـوانـني املـنطق قـد خُـلِقَت مـن قِـبَل اهلل، كـما لـو أنـها كـيانـات 

مسـتقلة قـد وُجِـدَت فـي مـرحـلة أو نـقطة مـن الـزمـن.إمنـا املـقال يُـعلِّم بـأنًّ قـوانـني املـنطق تـعتمد عـلى اهلل. فهـي انـعكاس لـلطريـقة 

الـتي يـفكر وفـقها اهلل. وبـالـتالـي فـإن قـوانـني املـنطق ال ميـكن أن تـوجـد مبـعزل عـنه بـنفس الـطريـقة الـتي لـن تـوجـد بـها صـورتـك 

املـنعكسة عـلى املـرآة دون وجـودك. ومبـا أن اهلل هـو كـيان مـفكّر ومبـا أنَّـه دائـم الـوجـود (سـرمـديّ)، فـإن قـوانـني املـنطق لـطاملـا 

كانت انعكاساً لتفكيره. 

ج: وإن عدم اإلميان باهلل هو أمر غير عقالني. 

د.ل: أنـا ال أعـتقد أنـك قـد اسـتوعـبت اجلـدل بـشكل جـيد. فـإن قـوانـني املـنطق التسـتطيع أن تـوجـد فـي الـكون املـادي أو 

اإلحلـادي ألن قـوانـني املـنطق ليسـت مـادّيـة. إن قـوانـني املـنطق هـي مـعايـير عـاملـية لـلتفكير واملـنطق، لـكن كـيف ميـكن للملحـد 

أن ميـتلك مـعياراً عـاملـياً (غـير تـعسّفي) ألي شـيء؟ إن امللحـديـن يـؤمـنون بـقوانـني املـنطق، لـكنهم ال يسـتطيعون أن يـبرروا 

وجود قوانني عاملية، مجرّدة، وثابتة وفق تلك الرؤية للعالم. اإلميان غير املُبَرَّر هو إميان تعسّفي، وهو نوع من الالعقالنية. 

ج: وهو لم يقم بتقدمي سبب عقالني إلميانه، 

د.ل:إن األسـاس املـنطقي مـوجـود فـي املـقال لـكن رمبـا أنـك لـم تـراه. وأنـا سـعيد بـإعـادة تـفصيله لـك: أوال، إن الـرؤيـة املسـيحية 

لـلعالـم قـادرة عـلى تـقدمي مـعنى لـقوانـني املـنطق. فـاملسـيحيّ يـؤمـن بـوجـود إلـه عـاملـي، غـير مـاديّ، ذو كـيان ثـابـت ألن اهلل كـليّ 

الـوجـود، غـير مـاديّ، وثـابـت. إضـافـة إلـى أن اهلل ميـتلك أفـكاراً، وهـذه االفـكار تـنعكس مـن خـالل الـطريـقة الـتي يـديـر وفـقها 

الـكون. وكـمثال عـلى ذلـك، نـحن رأيـنا كـيف أن قـانـون عـدم الـتناقـض هـو انـعكاس لـإلتـساق الـذاتـي هلل: كـل احلـقيقة هـي فـي 

اهلل (كـولـوسـي ۲: ۳)، واهلل ال يسـتطيع أن يـنكر ذاتـه (۲تـيموثـاوس ۲: ۱۳)؛ وبـالـتالـي، فـإن احلـقيقة ال ميـكن أن تـكون 

متناقضة. إن قانون عدم التناقض يحمل معنى في ضوء الرؤية املسيحية للعالم. 
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ثـانـياً، ال ميـكن لـإلحلـاد أن يـقدم مـعنىً لـقوانـني املـنطق ألنـه ال يـوجـد أي مـبرر لـوجـود كـيان عـاملـي، غـير مـاديّ وثـابـت فـي 

الـكون اإلحلـادي. وبـشكل أخـصّ، اولـئك امللحـدون املـتمسكني بـالـفلسفة املـاديـة سـيكونـون عـاجـزيـن بـشكل مـطلق عـن 

تفسير وجود قوانني املنطق ألن قوانني املنطق ليست كيان ماديّ. 

ج: وهو على ما يبدو يخلط بني اإلحلاد، املذهب املادي، مذهب الطبيعة الواحدة في مقاله، لكن هذا موضوع آخر. 

د.ل: في احلقيقة إن استخدامي لهذه املصطلحات هو أمر دقيق ومتسق مع اإلستخدام الفلسفي لها. 

ج: سؤالي هو: إن كان اهلل هو من خلق قوانني املنطق كما يدّعي الدكتور اليل، 

د.ل: إن هـذا جـدل يـعتمد مـغالـطة رجـل الـقش؛ فـموقـفنا قـد أُسـيء تـقدميـه (رمبـا يـكون ذلـك بـشكل غـير مـقصود،) عـلى 

اعـتبار أنـني لـم أصـرِّح بـأن قـوانـني املـنطق قـد خُـلِقَت مـن قـبل اهلل. إمنـا قـوانـني املـنطق هـي انـعكاس لـفكر اهلل؛ واهلل هـو سـرمـديّ 

الـوجـود (وهـو لـطاملـا امـتلك فـكراً)؛ فهـي سـرمـديـة، إال أنـها تـعتمد عـلى اهلل (هـذا يـعني إن وجـودهـا مـرتـبط بـوجـود اهلل فهـي 

انعكاس لفكر اهلل.) 

ج: هل كان يتصرف بطريقة غير منطقية قبل خَلقِهِ لها؟ 

د.ل: عـلى اعـتبار أن قـوانـني املـنطق ليسـت مخـلوقـة إن هـذا الـسؤال ال يحـمل مـعنى. لـكن رمبـا أسـتطيع أن اسـاعـدك لـتوضـيح 

بـعض األمـور. إن اهلل ال يسـتطيع أن يـتصرف بـطريـقة غـير مـنطقية ألنـه ال يـفكر بـطريـقة غـير مـنطقية. فـإنـه مـن املسـتحيل عـلى 

اهلل أن يـفكر بـطريـقة غـير مـنطقية ألن قـوانـني املـنطق وفـق الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم هـي انـعكاس لـلطريـقة الـتي يـفكر فـيها اهلل. 

إن املؤمنني ميتلكون معياراً عاملياً للمنطق الذي يحمل معنى وفق رؤيتهم للعالم. امللحدون يفتقرون لهذا. 

آمل أن يكون هذا قد ساعدك. 

د.ل. 

۷. ”انتظام الطبيعة ال يحتاج تبرير“ 

ل. لم يحدد املدينة كتب: 

أوالً: إن انـتظام الـطبيعة ومـذهـب الـطبيعة الـواحـدة هـما ذات األمـر. الـثبات (سـواء إلـى األمـام أو إلـى اخلـلف) عـبر الـزمـن 

(املـنتظم) لـقوانـني الـطبيعة هـو مسـبّب األمـريـن: فـاملسـتقبل هـو انـعكاس لـلماضـي واحلـاضـر هـو مـفتاح لـفهم املـاضـي. إن لـم 

تـكن قـوانـني الـطبيعة ثـابـتة، سـتكون حـينها جـميع الـعمليات الـتي الـتي تـنتج عـن قـوانـني الـطبيعة هـي األُخـرى غـير ثـابـتة: 

الـتفاعـالت الـكيميائـية فـي STP الـتي أجـريـت عـلى T1 سـوف تـكون نـفس الـتفاعـالت الـتي أجـريـت فـي STP عـلى 

 .T2 و T1 وبغض النظر عن T2
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ثـانـياً: ملـاذا تـصر عـلى أن يـقوم الـتطوريّـون بـتبريـر مـذهـب الـطبيعة الـواحـدة؟ إنـه أمـر بـديهـيّ! إن الـعالـم (تـطوريّـاً كـان أم 

خـلقياً) يـتعامـل مـع الـطريـقة الـتي يـعمل بـها الـكون؛ ال يهـتم بـالسـبب الـذي يـقف وراء ذلـك. وهـذا لـن يـجعل مـنه غـير 

متسق. 

ثــالــثاً: هــل تــقول أن الــتكويــن ۸: ۲۲ هــو التفســير املــنطقي الــوحــيد النــتظام الــطبيعة. فــأي شــخص يســتطيع أن يســتنتج 

اإلنـتظام بـناءً عـلى طـبيعة اهلل غـير احملـدود بـالـزمـن، املـتسق، الـوفـي، الـكلي الـقدرة، الـكلي الـوجـود بـدون اسـتدعـاء الـتكويـن 

 .۱۱-۱

التحليل: 

إن هـذا املـعترض يـقوم بـالـرد عـلى أحـد مـقاالتـي بـعنوان (الـتطور: ضـدّ الـعلم) والـتي عـرضـت مـن خـاللـها بـأن الـبحث الـعلمي 

يـتطلب انـتظام الـطبيعة، وبـالـتالـي فـإنـه مـن غـير املـمكن تفسـيره مبـعزل عـن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم (كـما ورد فـي الـتوضـيح 

الـثالـث مـن الـفصل الـثالـث). وبـناءً عـلى الـقسم الـثالـث مـن اإلعـتراض، يـبدو أنـه تـطوريّ ربـوبـيّ، أو مـن املـمكن أن يـكون 

خـلقيّ مـؤمـن بـقدم عـمر األرض. فـهو يـؤمـن بـاهلل لـكنه عـلى مـا يـبدو يـرفـض األصـحاحـات األحـد عشـر األولـى مـن سـفر 

التكوين. 

يخـلط املـعترض بـني انـتظام الـطبيعة وبـني مـذهـب الـطبيعة الـواحـدة، ولـذلـك فـإنـه سـيكون مـن الـضروري أن يـتم تـعليمه عـن 

الـفارق. الحـظ أيـضاً أن هـذا املـعترض يـناقـض نـفسه: فـإنـه فـي الـبدايـة يـقول بـأن انـتظام الـطبيعة ومـذهـب الـطبيعة الـواحـدة 

هـما األمـر عـينه ومـن ثـم يشـير إلـى أنَّ انـتظام الـطبيعة سـيقود بـطريـقة مـا إلـى مـذهـب الـطبيعة الـواحـدة - األمـر الـذي يشـير إلـى 

أنـهما مـرتـبطني ولـيسا أمـراً واحـداً. لـقد اخـترت أال أتـناول هـذا األمـر فـي ردّي إمنـا قـررت الـتوجـه إلـى الـنقاط الـرئيسـية عـوضـاً 

عن ذلك. 

رمبـا األمـر األجـدر بـاملـالحـظة، أن املـعترض ال يـشعر بـاحلـاجـة إلـى تفسـير إميـانـه؛ وهـذا اعـتراف صـريـح بـالـتعسّف- الـذي هـو نـوع 

مـن الـالعـقالنـية. إن هـذه الـرسـالـة بـاإلضـافـة إلـى ردّي قـد نُشـرا عـلى مـوقـع إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن حتـت عـنوان (مـراجـعات: 

هل احلاضر هو مفتاح لفهم املاضي؟) وقد كان ردي بالشكل التالي: 

ل: أوالً: إن انـتظام الـطبيعة ومـذهـب الـطبيعة الـواحـدة هـما ذات األمـر. الـثبات (سـواء إلـى األمـام أو إلـى اخلـلف) عـبر الـزمـن 

(املنتظم) لقوانني الطبيعة هو مسبّب األمرين: فاملستقبل هو انعكاس للماضي واحلاضر هو مفتاح لفهم املاضي. 

إن انـتظام الـطبيعة هـو أمـر مـتميز عـن مـذهـب الـطبيعة الـواحـدة. فـاألول يشـير إلـى اإلتـساق بـالـطريـقة الـتي يـعمل وفـقها الـكون 

(فـي حـال كـانـت الـظروف واحـدة، يسـتطيع املـرء أن يـتوقـع الـنتائـج عـينها). وبـكلمات أُخـرى ميـكن الـقول أن قـوانـني الـطبيعة 

مـتَّسقة، لـكن الـظروف اخلـاصـة بـالـعمليات قـد تـكون مـختلفة سـواء عـبر الـزمـان أو املـكان. وعـلى الـعكس مـن ذلـك، فـإن 

مـذهـب الـطبيعة الـواحـدة يـؤكـد أنَّـه يـوجـد اتـساق فـي الـظروف والـعمليات. ومـذهـب الـطبيعة الـواحـدة، كجـزء مـن عـلم 
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اجلــيولــوجــيا (عــلم طــبقات األرض)، يــؤكــد بــأنــه يــجب أن يــتم فــهم عــلم طــبقات األرض فــي ضــوء الــظروف والــعمليات 

الراهنة. 

عـلى سـبيل املـثال تـأمـل فـي تـشكل الـوديـان. فـي عـصرنـا الـراهـن جنـد أن الـوديـان تـزداد عـمقاً بـشكلٍ تـدريـجيّ مـن خـالل 

عـمليات احلـت الـتي يـقوم بـها املـاء املـتدفـق بـبطء عـبر الـطبقات احلجـريـة والصخـريـة. والـشخص املـتبني ملـذهـب الـطبيعة 

الـواحـدة سـوف يـفتترض بـأنَّ الـوديـان قـد تـشكّلت مـن خـالل عـمليات احلـت الـبطيئة لـلماء عـبر الـطبقات الصخـريـة وذلـك 

على اعتبار أنَّ ”احلاضر هو املفتاح لفهم املاضي.“ 

إال أن هـذا لـيس بـالـضرورة صـحيح. فـيوجـد عـدد مـن عـلماء طـبقات األرض (اجلـيولـوجـيّني) يـؤمـنون بـأن الـوديـان (مـثل 

الـوادي الـكبير فـي الـواليـات املتحـدة) لـم تـتشكل (بـشكل كـلّي) مـن خـالل احلـت الـتدريـجي الـبطيء للنهـر الـذي فـي يجـري 

فـيها اآلن. إمنـا بـعض مـن الـوديـان قـد تـشكلت بـشكل سـريـع فـي ظـروف اسـتثنائـية كـارثـيّة. وبـالـتالـي فـإن احلـاضـر لـيس مـفتاحـاً 

لـفهم املـاضـي فـي تـلك احلـاالت. بـالـرغـم مـن أن قـوانـني الـطبيعة هـي نـفسها. بـالـتالـي إن هـذا هـو مـثال عـن اإلنـتظام فـي الـطبيعة 

ولكن ليس عن الطبيعة الواحدة. 

ل: إن لـم تـكن قـوانـني الـطبيعة ثـابـتة، سـتكون حـينها جـميع الـعمليات الـتي الـتي تـنتج عـن قـوانـني الـطبيعة هـي األُخـرى غـير 

ثابتة: 

د.ل: ال، إن هـذا اإلسـتنتاج غـير مـترابـط مـنطقياً. يـوجـد الـعديـد مـن الـعمليات (مـثل احلـت) ال تـعتمد فـقط عـلى قـوانـني 

الـطبيعة، إمنـا عـلى الـظروف. مـثالً، فـي ظـل ظـروف كـالـطوفـان، جتـري عـمليات احلـت بسـرعـة أكـبر مـن األوقـات األُخـرى، 

وذلك بالرغم من أن قوانني الطبيعة بقيت متسقة. 

ل: الـتفاعـالت الـكيميائـية فـي STP الـتي أجـريـت عـلى T1 سـوف تـكون نـفس الـتفاعـالت الـتي أجـريـت فـي STP عـلى 

 .T2 و T1 وبغض النظر عن T2

د.ل: إن الـقياس الـذي قـمت بـتقدميـه أعـاله هـو مـثال عـن اإلنـتظام ولـيس عـن مـذهـب الـطبيعة الـواحـدة. فـإن كـانـت الـظروف 

واحـدة سـوف تـكون الـنتائـج واحـدة. لـكن ال يـوجـد أي ضـمان بـأن الـظروف سـتكون مـتسقة بـشكل دائـم. فـالـتفاعـالت 

الـكيميائـية فـي الـطبيعة ،عـلى سـبيل املـثال، رمبـا تـكون قـد حـدثـت عـلى درجـات حـرارة وضـغط جـوي مـختلف عـما هـو عـليه 

احلال في عصرنا الراهن. وبالتالي فإننا منتلك انتظاماً في الطبيعة وليس طبيعةً موحّدة. آمل أن يكون األمر واضحاً. 

ل: ثانياً: ملاذا تصر على أن يقوم التطوريّون بتبرير مذهب الطبيعة الواحدة؟ 

د.ل: إنـه مـن الـضروري أن يـتم تـقدمي مـبرر لـإلميـان حـتى يـتم اعـتباره عـقالنـياً. وإال فـإنـه سـوف يـكون تـعسفاً و تخـميناً 

”أعـمى“. إن األطـفال يـؤمـنون بـأشـياء دون وجـود أسـباب جـيدة؛ قـد يـؤمـنون بـوجـود وحـش مـا حتـت سـريـرهـم أو فـي خـزانـة 

املـالبـس. وال يـشعرون بـاحلـاجـة لـتبريـر إميـانـهم؛ إنـه يـكفي بـالنسـبة لـهم أن يـتصرفـوا بـناءً عـلى إميـانـهم هـذا (رمبـا مـن خـالل 
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تـغطية رؤوسـهم). لـكن يُـتَوَقـع أكـثر مـن ذلـك مـن قـبل الـبالـغني. فـالـشخص الـعقالنـي يـجب أن ميـتلك سـبباً (أو مجـموعـة 

أسباب) لألشياء التي يؤمن بها. 

ل: إنه أمر بديهيّ! 

د.ل: حـتى فـي حـال قـبلنا بـاألمـر كـبديهـيّ، اإلعـتقاد يـحتاج إلـى نـوع مـن الـتبريـر حـتى يـتم الـقبول بـأنَّـه عـقالنـي ولـيس 

تـعسفي، وإال فـلماذا ال نـقوم بـافـتراض الـضدّ؟ إن انـتظام الـطبيعة يحـمل مـعنىً فـي ضـوء رؤيـتي لـلعالـم: فـانـتظام الـطبيعة هـو 

مـا سـأتـوقـعه بـناءً عـلى الـكتاب املُـقدَّس. أنـا أمـتلك سـبباً لـإلعـتقاد بـانـتظام الـطبيعة وبـالـتالـي فـإنـني أمـتلك تـبريـراً لـلعلم. أمـا 

الــتطوريّ ال ميــتلك هــذا. فــإمــا أن يــقوم بــقبول انــتظام الــطبيعة دون ســبب (بــناءً عــلى ”إميــان أعــمى“) أو أن يــقوم بــتبريــره 

بـاإلعـتماد عـلى الـكتاب املُـقدَّس، الـذي يـقف عـلى الـنقيض مـن الـتطور. إن الـشخص الـتطوريّ ال يسـتطيع التهـرب مـن غـياب 

العقالنية في موقفه. 

بـاملـناسـبة، أنـا أرفـض مـذهـب الـطبيعة الـواحـدة ألن الـكتاب املـقدس يشـير إلـى أنَّ الـظروف الـتي وُجِـدَت فـي املـاضـي (كـما هـو 

احلال في عام الطوفان) كان مختلفةً جداً عن الظروف احلالية؟ 

ل: إن العالم (تطوريّاً كان أم خلقياً) يتعامل مع الطريقة التي يعمل بها الكون؛ ال يهتم بالسبب الذي يقف وراء ذلك. 

د.ل: فـي سـبيل مـعرفـة كـيفية عـمل الـكون، نـحن بـحاجـة المـتالك نـوع مـن املـعرفـة عـن سـبب عـمله بهـذه الـطريـقة. األمـران 

مـختلفان متـامـاً لـكن يـوجـد عـالقـة بـينهما. إن كـان الـكون حـدث عـرضـيّ غـير مُـوجّـَه، ملـاذا سـنتوقـع أن يـكون مـنتظماً، أو أن 

يـخضع لـقوانـني الـريـاضـيات. ملـاذا سـأتـوقـع أن تـكون حـواسّـي مـوثـوقـة لـتُقَدِّم مـعلومـات لـذهـني، فـي حـال كـان كـالهـما مجـرد 

نـتائـج عـرضـية لـطفرات وراثـية نُـقِلَت لـي نـتيجةً المـتالكـها قـيمة إيـجابـيّة فـي الـبقاء عـلى قـيد احلـياة؟ ال يـوجـد أي سـبب 

لـالعـتقاد بـأن الـعلم هـو أمـر ممـكن فـي كـونٍ مـشابـه لـذلـك. ومـن الـناحـية األُخـرى، فـإن الـرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم جتـعل مـن الـعلم 

أمـراً ذا مـعنىً. وبـالـتالـي فـإن الـطريـقة الـتي نـقوم وفـقها بـإجـراء الـبحث الـعلمي (مجـرّد امـكانـية الـقيام بـالـبحث الـعلمي بحـد 

ذاته) تتطلب أن منتلك بعض املعرفة عن كيفية نشوء الكون. 

ل: وهذا لن يجعل منه غير متسق. 

ثــالــثاً: هــل تــقول أن الــتكويــن ۸: ۲۲ هــو التفســير املــنطقي الــوحــيد النــتظام الــطبيعة. فــأي شــخص يســتطيع أن يســتنتج 

اإلنـتظام بـناءً عـلى طـبيعة اهلل غـير احملـدود بـالـزمـن، املـتسق، الـوفـي، الـكلي الـقدرة، الـكلي الـوجـود بـدون اسـتحضار الـتكويـن 

 .۱۱-۱

د.ل: إن انـتظام الـطبيعة ال ميـكن أن يـتم تـبريـره دون الـكتاب املـقدس. إن اخلـصائـص الـالهـوتـية الـتي أدرجـتها هـي مـطلوبـة 

ولـكنها ليسـت كـافـية لـضمان اإلنـتظام. فـإن قـدرة اهلل عـلى ادارة الـكون بـطريـقة مـنتظة ال تـعني أنَّـه سـيقوم بـذلـك، فـهو قـد 

يـختار أال يـقوم بـذلـك. إن اهلل الـذي أعـلن عـن ذاتـه لـلجنس البشـري هـو مـطلوب. ودون الـكتاب املُـقدَّس سـوف لـن يـكون 
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لـديـنا أي ضـمانـة بـأن الـه قـد اخـتار أن يـديـر الـكون بـطريـقة مـنتظمة فـي املسـتقبل. ولـن ميـكننا أن نـعرف بـاحلـق أن اهلل كـليّ 

القدرة، وبأنَّه سرمديّ، وفيّ، وجميع الصفات األُخرى، إن لم يكن قد قال لنا هذا. 

ـه يــوجــد آيــات غــير الــتكويــن ۸: ۲۲ الــتي قــد يســتنتج الــشخص وجــود انــتظام فــي الــطبيعة، إال أنَّ الــرؤيــة  إضــافــة ً إلــى أنّـَ

الـتوراتـية لـلعالـم هـي أمـر مـطلوب. ومبـا أن جـميع األسـفار األُخـرى فـي الـكتاب املـقدس تـعتمد عـلى سـفر الـتكويـن احلـرفـيّ فـي 

سبيل أن تكون ذات معنى، فإن سفر التكوين مطلوب لتبرير وجود انتظام الطبيعة. 

شكراً لرسالتك وأمتنى أن يكون هذا الردّ قد ساعدك. 

د.ل. 

۸. ”أنا ملحد، أنا أخالقيّ!“ 

د من فلوريدا كتب: 

لـقد صـادف وقـرأت مـقالـة عـن كـيفية بـناء قـنبلة فـي نـظام الـتعليم الـعامّ، لـلكاتـب ديـفيد كـاتشـبول. أودّ أن أسـأل فـيما إذا 

كـان هـذا املـقال جـدّيّ حـقاً؟ أعـني، لـقد تخـرجـت تـواً … بـدون اهلل. مـع مـحبة الـعنف. وفـهم التـفاقـية الـتطور. لـكن املـوضـع 

الـذي أشـعر بـاحلـيرة بـخصوصـه هـو … ملـاذا لـم أقـم بـإطـالق الـنار عـلى جـميع األطـفال فـي املـدرسـة؟ أو ملـاذا لـم ”افجـر“ كـل 

شيء؟ 

أريــد الــقول، أنــني وبــعد كــل شــيء انــسان خــاطــئ، عــليّ لــعنةٌ بــالــذهــاب إلــى اجلــحيم إلــى األبــد. وواحــدة مــن بــني الــفرق 

املوسيقية املفضلة بالنسبة لي لديها أغنية حتمل عنوان ”أطلق النار على األطفال في املدارس.“ 

اآلن، سـأقـوم بـافـتراض أنـك ال تسـتطيع اإلجـابـة عـن سـبب عـدم قـتلي ألي شـخص أو حـتى تخـرجـي مـن املـدرسـة بـوجـود 

أصدقاء، وحياة اجتماعية جيدة، وتعليم محترم… بالرغم من كوني ملحداً. 

اإلجـابـة بسـيطة حـقاً. إن اهلل لـيس حـقيقيّ. ولـم يـكن أبـداً حـقيقيّاً. وعـدم إميـانـي بـوجـود صـديـقك اخلـيالـي لـم يـقدنـي إلـى 

قتل أيّ شخص. احلياة دون اهلل ال تعني حياة مع خيارات غبية. إمنا العكس صحيح. 

التحليل: 

لـقد أشـرنـا فـي مـرات عـديـدة إلـى أنَّ األشـخاص ميـتلكون مـيالً إلـى أن يـتصرفـوا بـناءً عـلى مـعتقداتـهم. ولـذلـك فـإنـنا نـتوقـع أن 

تـعليم األطـفال فـي املـدارس بـأنـهم لـيسوا إال غـثاءً قـذراً مـعاد تـرتـيبه (تـطورواً مـن حَـساءٍ بـدائـي)، سـوف يـودي إلـى ازديـاد 

مـوجـات الـعنف الـتي تـضرب املـدارس. وإن هـذا ال يـعني بـأنـه ال يـوجـد حـريـة اخـتيار فـي ذلـك. لـكنه لـيس مسـتغربـاً أنَّ 

األطـفال الـذيـن يـتعلمون أنَّ احلـياة ليسـت إال نـتائـج عـرضـية ألحـداث عـدميـة املـعنى سـيتصرفـون بـناءً عـلى ذلـك الـنوع مـن 

اإلميان. إن (د) لديه مشكلة مع هذا املبدأ. لكنه على مايبدوا لم يستطع فهم اجلدل املقدم بطريقة جيدة. 
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األمـر اجلـيد أن هـذا املـعترض كـان صـريـحاً فـيما يـتعلق بـرؤيـته لـلعالـم - فـهو ملحـد. إن هـذا يـساعـدنـا عـلى مـعرفـة الـردّ املـناسـب 

وتـقدميـه وذلـك ألنـنا نـعرف ”خـلفيته“. عـلى مـا يـبدو أن د يـعتقد بـأنـه وبـوصـفه ملحـداً قـادر عـلى أن يـكون أخـالقـياً بـشكل 

ممـتاز. لـذلـك فـإنـه يـجب عـلينا أن نظهـر لـه بـأن األخـالق ال حتـمل أيَّ مـعنى فـي الـكون الـتطوريّ. فـهو يسـتطيع أن يـنكر 

وجـود اهلل (كـما هـو حـال املـعترض عـلى وجـود الـهواء)، لـكن اهلل ال بـد أن يـوجـد حـتى يـتمكن مـن أن يـكون أخـالقـياً (كـما 

يــجب أن يــوجــد الــهواء فــي ســبيل أن يــكون أي شــخص قــادر عــلى الــتنفس). لــقد الحــظت أن هــذا الــبريــد اإللــكترونــي 

يسـتحق رداً مـفصالً لـذلـك فـإن ردّي الـذي يسـتعمل أسـلوب اإلجـابـة عـلى كـل نـقطة بـشكل مـنفصل وسـوف يـكون مـطوالً. 

فــي احلــقيقة أود مــن د أن يــفهم الــقضايــا املــطروحــة؛ وفــي الــنهايــة أود أن أراه وهــو آت ملــعرفــة اخملــلص والــفادي ربــنا يــسوع 

املسيح. 

الردّ: 

د: لـقد صـادف وقـرأت مـقالـة عـن كـيفية بـناء قـنبلة فـي نـظام الـتعليم الـعامّ، لـلكاتـب ديـفيد كـاتشـبول. أودّ أن أسـأل فـيما إذا 

كان هذا املقال جدّيّ حقاً؟ 

د.ل: اإلجـابـة هـي نـعم، لـكن عـلى مـا يـبدو أنـك قـد أسـأت فـهم املـقال. ال يـوجـد أي شـخص يـجادل بـأن الـتطوريّـني هـم 

وبـشكل دائـم غـير أخـالقـيني فـي كـل شـيء يـفعلونـه. إمنـا نـحن جنـادل أنَّ الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم قـادرة عـلى أن تـؤمـن األسـاس 

الـعقالنـي واملـنطقي لـوجـود مـعيار أخـالقـي مـطلق ومُـلزِم. لـذلـك فـإنـنا حـني جنـد أن الـتطوري يـتصرف وكـما لـو أنَّـه يـوجـد 

مـعيار أخـالقـي، هـو يتخـذ مـوقـفاً غـير عـقالنـيّ. إضـافـةً إلـى أنَّ الـتطوريّ حـني يـتصرف كـما لـو أنّـَه مجـرّد نـوع مـن احلـيوانـات 

(عـلى سـبيل املـثال حـني يـقوم بـقتل األشـخاص اآلخـريـن الـذي ال يـحبهم،) هـو فـي احلـقيقة يـبدأ بـالـتصرف بـشكل مـتسق مـع 

رؤيته للعالم. 

د: أعني، لقد تخرجت تواً … بدون اهلل. 

د.ل: حـقيقة األمـر، دون وجـود اهلل أنـت عـاجـز عـن فـعل أيّ شـيء. ومـن املـؤكـد أنـك لـن تـكون قـادراً عـلى التخـرج، ألن ذلـك 

يـتطلب مـنك أن متـتلك بـعض املـعرفـة. لـكن كـل املـعرفـة هـي فـي اهلل (كـولـوسـي ۲: ۳؛ األمـثال: ۱: ۷). ودون وجـود اإللـه 

الـذي أعـلن عـن ذاتـه فـي الـكتاب املـقدس ال يـوجـد أي أسـاس لـلمنطق، العـتماديـة احلـواس، العـتماديـة الـذاكـرة، النـتظام 

الـطبيعة، للتحـليل الـعقالنـي (كـما سـبق وأظهـرنـا عـبر مـوقـعنا [إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن])، وأنـت بـحاجـة إلـى اسـتخدام 

جـميع هـذه األشـياء حـني تـقوم بـاكـتساب املـعرفـة. فـي احلـقيقة أن السـبب الـوحـيد فـي أنـك ال تـزال مـوجـوداً هـو أن اهلل يـديـر 

ويدبر وجودك (العبرانيني ۱: ۳). لذلك فإنك وبالرغم من عدم اعترافك بوجود اهلل أو امتنانك له، إال أنك تعتمد عليه. 
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وكـما يـقول الـدكـتور كـورنـيليوس ڤـانـتل: امللحـد يشـبه الـطفل الـذي يجـلس عـلى حـضن والـده ويـقوم بـصفع وإهـانـة والـده. 

إن هـذا الـطفل قـادر عـلى فـعل ذلـك، فـقط ألن والـده يـدعـمه ويحـمله. وبـنفس الـطريـقة فـإن امللحـد قـادر عـلى اإلسـاءة هلل فـقط 

ألن اهلل يحفظه ويدعمه. 

إن كـنت ال تـوافـق عـلى هـذا، أرجـوك أطـلعني عـلى األسـاس لـوجـود اإلنـتظام فـي الـطبيعة فـي حـال غـياب اهلل؟ هـذا سـيكون 

صـعب الـفعل، كـما يظهـر لـك تـالـياً [الـتطور: ضـد الـعلم - انـظر احملـاكـاة الـثالـثة مـن الـفصل الـثالـث.] وللسـبب عـينه، مـا هـو 

السـبب فـي مـوثـوقـية حـواسـك أو اعـتماديـة ذاكـرتـك؟ هـل تسـتطيع أن تفسـر بـطريـقة عـقالنـية (ودون أن تـقوم ”بـالـتماس 

السؤال“) أي من هذه اإلفتراضات املسبقة دون وجود اإلله الذي أعلنَ عن ذاته في الوحي املقدس؟ 

د: مع محبة العنف. 

د.ل: املــزمــور ۱۱: ٥ يــعلمنا بــأن الــذي يــحب الــعنف واخلــصام ال يــحب نــفسه. أود أن أســألــك فــيما إذا كــنت ســتحب 

العنف واخلصام في حال كنت أنت الضحية. 

د: وفهم التفاقية التطور. 

د.ل: الـساخـر فـي األمـر هـو أنَّـه إن كـان الـتطور صـحيحاً، فـإنـه لـن يـكون مـن املـمكن لـك أن تـفهمه. ”الـفهم“ يـتطلب امـتالك 

ذهـن عـاقـل وحـريـة اخـتيار لـتأمُّـل الـبدائـل املـتاحـة واخـتيار األفـضل بـينها. لـكن إن كـان الـتطور صـحيحاً فـإن عـقلنا لـيس إال 

نـتاج عـمليات كـيميائـية عـشوائـية صـادف وامـتلكت قـيمةً ايـجابـية لـتساهـم فـي ابـقاءنـا عـلى قـيد احلـياة. وبـالـتالـي فـإنـه بـشكل 

. إن كـان الـتطور صـحيحاً،  أسـاسـي لـن يـوجـد أي سـبب يـدفـعنا لـالعـتقاد بـقدرتـنا عـلى الـتفكير املـنطقي فـي الـعالـم الـتطوريّ

حـينها فـإن مـا تـقولـه أو تـفكر بـه ال ميـكن أن يـكون عـقالنـياً، إمنـا هـو نـتيجة حـتمية لـلتفاعـالت الـكيميائـية الـتي حتـدث عـبر 

الزمن. 

د: لـكن املـوضـع الـذي أشـعر بـاحلـيرة بـخصوصـه هـو … ملـاذا لـم أقـم بـإطـالق الـنار عـلى جـميع األطـفال فـي املـدرسـة؟ أو ملـاذا لـم 

”افجر“ كل شيء؟ 

د.ل: ألن املــوقــف اإلحلــادي هــو مــوقــف غــير مــتسق. فــمن نــاحــية جنــد أن اإلحلــاد يــعلّم بــأنَّ األشــخاص هــم مجــرّد حــوادث 

كـيميائـية عـرضـية. ومـن جـانـب آخـر جنـد أن اإلحلـاد يـتعامـل مـع األشـخاص كـما لـو أنـهم لـيسوا مجـرد نـتائـج ثـانـويـة لـتفاعـالت 

كـيميائـية. لـذلـك ومـع احـترامـي لـك إن املـوقـف الـذي تتخـذه هـو مـوقـف فـصامـي. إن الـكتاب املُـقدَّس يفسـر السـبب فـي أنَّ 

امللحـديـن يـتصرفـون بهـذه الـطريـقة. فـهو يـقول لـنا أن كـلّ شـخص فـي أعـماق قـلبه ميـتلك مـعرفـة اهلل الـذي أعـلن عـن نـفسه فـي 

الـكتاب املـقدَّس (رومـية ۱: ۱۹-۲۰). (هـذا هـو السـبب فـي أنَّ اجلـميع يـعرفـون أن الـقتل خـاطـئ.) لـكن الـناس يـكتمون 

احلـقيقة (رومـية ۱: ۱۸). يـرفـضون نـور املـعرفـة الـذي هـو فـي املسـيح (كـولـوسـي ۲: ۳) ألنـهم أحـبوا الـظلمة (يـوحـنا ۳: 
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۱۹) واجلهـل (األمـثال ۱: ۷، ۱: ۲۹). (د) أنـا ال أشـك فـي كـونـك شـخص أخـالقـيّ، وبـأنـك تـعرف أنَّـه مـن اخلـاطـئ أن 

تقتل. إمنا النقطة التي أحاول أن أقوم بتقدميها لك هي أن املوقف الذي تعلن اتخاذك له ال يحمل أي معنى لألخالق. 

د: أريد القول، أنني وبعد كل شيء انسان خاطئ، عليّ لعنةٌ بالذهاب إلى اجلحيم إلى األبد. 

د.ل: مـن الـناحـية الـعقالنـية، أنـت لـتوك هـناك. فـامللحـد يـعيش فـي ”جـحيم“ فـكريّ غـير عـقالنـيّ - فـهو يـؤمـن بـأشـياء 

مـتناقـضة فـي الـوقـت عـينه. فـمن جـانـب جتـد أن الـناس ميـتلكون قـيمة جـوهـريـة، ومـن جـانـب آخـر، الـناس لـيسو أكـثر مـن نـتائـج 

عرضية حلوادث كيميائية عدمية املعنى. هل ترى التناقض وعدم اإلتساق؟ 

إن السـبيل الـوحـيد للخـروج مـن ”اجلـحيم الـفكري“ الـذي تـعيش بـه (أي مـن جـحيم امـتالك رؤيـة غـير عـقالنـية وغـير مـتسقة 

لـلعالـم) هـو مـن خـالل الـتوبـة والـطلب مـن اهلل أن يجـدد ذهـنك، كـما فـعلت أنـا وجـميع املسـيحيّني. حـينها فـقط، سـتكون 

. أعـرف أنـك ال تـريـد أن  قـادراً عـلى امـتالك رؤيـة عـقاليـة ومـتسقة لـلعالـم ويـكون لـلمنطق واإلخـتبارات البشـريـة فـيها مـعنىً

تستمع لهذا الكالم. لكن كما ترى إن هذا جزء من املشكلة؟ 

د: وواحدة من بني الفرق املوسيقية املفضلة بالنسبة لي لديها أغنية حتمل عنوان ”أطلق النار على األطفال في املدارس.“ 

د.ل: بـاإلسـتناد إلـى وجـة الـنظر اإلحلـاديـة الـبحتة الـتي ال تـعزز الـقيمة املـتأصـلة لـلحياة البشـريـة، هـل ميـكنك أن تشـرح لـي ملـاذا 

سيكون خاطئاً أن نتصرف وفقاً لعنوان تلك األغنية؟ 

د: اآلن، سـأقـوم بـافـتراض أنـك ال تسـتطيع اإلجـابـة عـن سـبب عـدم قـتلي ألي شـخص أو حـتى تخـرجـي مـن املـدرسـة بـوجـود 

أصدقاء، وحياة اجتماعية جيدة، وتعليم محترم… بالرغم من كوني ملحداً. 

د.ل: إن هـذا افـتراض خـاطـئ. لـيس فـقط أنـي قـادر عـلى إجـابـة سـؤالـك، إمنـا أنـا قـادر عـلى تفسـير سـبب عـدم قـدرتـك عـلى 

تفسيرك ملوقفك هذا بشكل مقنع وبناءً على مبادئك؟ 

أنـت لـم تـقم بـقتل أي شـخص ألنـك فـي أعـماق قـلبك تـعرف اإللـه الـذي أعـلن عـن ذاتـه فـي الـكتاب املـقدس (رومـية ۱: 

ـه ســيكون مــن اخلــاطــئ أن تــقتل أي شــخص. وأنــت متــتلك أصــدقــاء وحــياة اجــتماعــية  ۲۱)، وبــالــتالــي فــإنــك تــعرف أنّـَ

جـيدةألنـك تـعرف أن األشـخاص لـيسوا مجـرد نـتائـج عـرضـية ألحـداث كـيميائـية ومخـرجـات تـطوريّـة. ولـكنك تـدّعـي أنـك 

ملحـد، وتـصرفـك غـير مـتسق وغـير عـقالنـي. أرجـو أال تسـيء فـهمي؛ هـذا ال يـعني أنـي أقـول بـأنـك غـير ذكـي أو غـير مـثقف. 

هـذا يـعني بـبساطـة أنـك لـم تـقم بـالـتفكير فـي هـذه الـقضايـا. فـمن جـانـب تـقول أنـه ال يـوجـد إلـه. ولـكنك تـعرف فـي أعـماق 

قـلبك اهلل كـما أعـلن عـن ذاتـه فـي الـوحـي املـقدس وبـأن الـناس مخـلوقـني عـلى صـورتـه ومـسؤولـون عـن تـصرفـاتـهم. ومـن 

تــصرفــاتــك يظهــر أنــك ال تــؤمــن بــشكل حــقيقي مبــا تــعلنه. وهــذا نــوع مــن اإلضــطراب الســلوكــي- وهــو أحــد أشــكال 

الالعقالنية التي ذكرناها في الفصل اخلامس. 
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الـغريـب فـي األمـر، أنـك عـاجـز عـن اإلجـابـة عـلى سـؤالـك بـاسـتخدام رؤيـتك الـتي تـعلنها لـلعالـم. فـمن مـنظور إحلـاديّ، ملـاذا لـم 

تـقم بـقتل األشـخاص الـذي يـزعـجونـك؟ إن كـانـوا مجـرّد رغـوة مـن بـركـة مـا وقـد أُعـيد تـرتـيبها (تـطورواً مـن حـساءٍ بـدائـي)، 

وإن كـان األشـخاص اآلخـرون كـذلـك، ملـاذا ال تـعيد تـرتـيبهم مـن جـديـد؟ سـأقـوم بـتقدميـها لـك عـلى طـبق: ”وفـقاً الـعالـم 

اإلحلادي: ملاذا سيكون من اخلاطئ أن تقوم بقتل أي شخص؟“ 

السـبب فـي عـدم إمـكانـية اإلجـابـة عـلى هـذا الـسؤال بـناءً عـلى الـرؤيـة اإلحلـاديـة لـلعالـم هـو أنـك بـحاجـة إلـى اإللـتجاء إلـى وجـود 

معيار أخالقي مطلق وعاملي يقول بأن القتل هو خاطئ. لكن في العالم العلماني، ”األخالق“ هي أمر شخصي ومحلّي. 

د: اإلجابة بسيطة حقاً. إن اهلل ليس حقيقيّ. 

“)، أو أنَّـه مجـرد إميـان أعـمى؟ حـتى تـثبت أن  د.ل: هـل متـتلك أي دلـيل عـلى صـحة إدعـاءك هـذا (أي ”أن اهلل لـيس حـقيقيّ

اهلل لـيس حـقيقيّ يـتوجـب عـليك أن تـعرف كـل شـيء عـن الـكون؛ وإال كـيف تـعرف أن اهلل لـيس مـوجـودا فـي جـانـب مـن 

جـوانـب الـكون الـذي لـم تسـبر أغـواره بـعد؟ ويـتوجـب عـليك أيـضاً أن تـعرف كـل شـيء عـن األشـياء الـتي تـتواجـد بـشكل 

محتمل خلق الكون - وإال كيف تعرف أن اهلل ليس موجوداً في ما بعد هذا الكون املاديّ؟ 

يـجب أن تـعرف كـل شـي عـن كـلّ شـيء فـي سـبيل مـعرفـة أنـه ال يـوجـد إلـه: وفـي تـلك احلـالـة يـجب أن تـكون كـليّ الـوجـود - 

وهـذه إحـدى مـيزات الـالهـوت. أي أنـه يـجب أن تـكون إلـهاً فـي سـبيل أن تـعرف أنـه لـيس إلـه - وفـي تـلك احلـالـة فـإن اهلل 

مـوجـود. إن هـذا أحـد األمـثلة عـلى الـالعـقالنـية فـي املـواقـف اإلحلـاديـة؛ فـإن املـشكلة أنـهم ال يـفكرون بـاألمـور بـشكل عـميق. 

وإميانهم تعسفي (وال ميتلك مبرر عقالني)؟ 

د. ولـم يـكن أبـداً حـقيقيّاً. وعـدم إميـانـي بـوجـود صـديـقك اخلـيالـي لـم يـقدنـي إلـى قـتل أيّ شـخص. احلـياة دون اهلل ال تـعني 

حياة مع خيارات غبية. 

د.ل: فـي احلـقيقة، إن هـذا غـير صـحيح. فـإنـه دون وجـود اإللـه الـذي أعـلن عـن نـفسه فـي الـكتاب املـقدس سـوف تـكون 

جـميع الـقرارات مـبنية عـلى أسـاس تـعسفي وغـير عـقالنـي. ولـن يـوجـد أي قـاعـدة لـقوانـني املـنطق الـتي تـقود الـتفكير املـنطقي، 

وهـذا األمـر قـد قـدّمـته فـي مـقال [اإلحلـاد: رؤيـة غـير عـقالنـية لـلعالـم - مـتوفـر عـلى مـوقـع إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن]. إن كـل 

املعرفة تبتدء مع اهلل (األمثال ۱: ۷). 

د. إمنا العكس صحيح. 

د.ل: أود أن أشــجعك عــلى أن تــفكر بهــذه الــقضايــا. ويــوجــد عــدد مــن املــواضــيع الــتي قــدمــناهــا وهــي تظهــر بــأن اإلحلــاد 

الــتطوري عــاجــز عــن تفســير مــعنى اإلخــتبارات البشــريــة والــفكر البشــري و املــنطق، فــي حــني أنَّ الــرؤيــة املســيحية لــلعالــم 

تسـتطيع ذلـك. أرجـو أن تـقوم بـقراءة املـقاالت الـتي أشـرت إلـيها وأن تـتأمـل بـها (عـوضـاً مـن أن تـقوم بـشكل عـاطـفيّ بـرفـضها 

عـلى أسـلوب ”مـا هـذا الـغباء“ وهـو مـا يـفعلة الـكثير مـن قـرّاءنـا األعـزّاء.) وأن متـتلك املـصداقـية الـعلمية لـتتأمـل فـي الـبدائـل 
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املـطروحـة لـرؤيـتك لـلعالـم؛ فـالـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم سـوف جتـيب عـن أسـئلتك الـتي تـتعلق بـانـتظام الـطبيعة، قـوانـني املـنطق، 

األخالق، وما شابه. قارن هذا مبا جتده في (الال-)إجابات التي يقدمها اإلحلاد عن هذه املواضيع احليوية. 

بـشكل محـدد أرجـو أن تـطلع عـلى املـناظـرة الشهـيرة بـني الـدكـتور غـريـغ بـاهـنسن والـدكـتور غـوردن شـتايـن، الـتي سـتقدم لـك 

املـساعـدة. إن وجـود اهلل، األخـالق، والـتطور هـي أكـثر مـن مجـرد مـواضـيع أكـادميـيّة مـثيرة لـإلهـتمام. أود لـو أنـك تـقوم بـدراسـة 

هذه املواضيع بعناية عوضاً عن افتراض تعسفي للرؤية اإلحلادية للعالم.  

-د.ل. 

۹. ”اإلحلاد قادر بحقّ على تفسير قوانني املنطق“ 

 م من نيوكاسل، استراليا كتب هذه الرسالة املطوّلة: 

بـإشـارة إلـى مـقالـة كـتبه الـدكـتور جـيسون اليـل حتـت عـنوان ”اإلحلـاد: رؤيـة غـير عـقالنـية لـلعالـم،“ أود أن أقـدم نـوع مـن 

الــتقييم وذلــك أنــني وجــدت هــذا اجلــدل ممــيزاً، إال أنَّــه كــان جــدالً يــحتوي عــلى خــلل بــالنســبة لــي، وألكــون صــادقــاً لــقد 

استلزمني فترة من الزمن حتى تبيّنت عدم اإلتساق  الذي فيه. 

ألكــون واضــحاً مــن الــبدايــة (ومبــا أنّــي أعــرف رؤيــتكم لــلعالــم بــشكل كــامــل)، أود أن أصــنف نفســي عــلى أنــي مــعتنق 

لــلمذهــب ”الــال أدري“، ولــكن فــي ســبيل تسهــيل احلــوار ســأحــتاج لــلقول بــأنــي ملحــد (أنــا ال أؤمــن بــأي آلــهة وال أفــضل 

إحداها عن األُخرى، والال أدريّة ليست قاعدة عملية ألي حوار حول األخالق). 

إن الـعنصر األول الـذي جـذب انـتباهـي هـو ”قـوانـني املـنطق هـي انـعكاس لـلطريـقة الـتي يـفكر بـها اهلل.“ كـيف لـنا أن نـوافـق هـذه 

الفكرة مع أشعياء ٥٥: ۸-۹ التي تقول: 

”«ألَنَّ أَفْـكَارِي لَيْسَـتْ أَفْـكَارَكُـمْ، وَالَ طُـرُقُـكُمْ طُـرُقِـي، يَـقُولُ الـرَّبُّ. ألَنَّـهُ كَـمَا عَـلَتِ الـسَّمَاوَاتُ عَـنِ األَرْضِ، هـكَذَا عَـلَتْ 

طُرُقِي عَنْ طُرُقِكُمْ وَأَفْكَارِي عَنْ أَفْكَارِكُمْ.“ 

وعـلى مـا يـبدو بـأن هـذه اآليـات ال تـسمح لـنا بـاإلدعـاء أن فـمهنا لـقوانـني املـنطق إمنـا هـو تـقليد أو اسـتنساخ لـلمنطق الـذي 

لـدى اهلل. إن هـذا الـشاهـد هـو مـن الـكتاب املُـقدَّس وهـو يـطرح تـساؤالت حـول فـكرة ”أنـنا يـجب أن نسـتأسـر أفـكارنـا أو 

نطوّعها بحسب فكر اآللهة.“ 

لـكن إن وضـعنا هـذه الـفكرة جـانـباً للحـظة، إن احملـور الـرئيسـي فـي جـدلـك عـلى مـا يـبدو هـو أن اإلحلـاد ال يسـتطيع أن يفسّـر 

وجـود املـنطق ـ وبـالـتالـي اسـتخدام ذلـك إلضـعاف أي جـدل يـقومـون بـتقدميـه. وهـذا يـجعل مـنه افـتراضـاً مسـبقاً ممـيزاً لـلدحـض، 

ذلك أن املنطق هو أداة ال يستطيع خصمك استخدامها. لكني أرجو أنك ستسمح لي بتلك احلرية لوهلة. 
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“ يــختلف عــن ”امللحــد“. امللحــد هــو وبــكل  أود أن أشــير لــكم بــوجــود زلَّــة قــلم فــي طــرحــكم لــلمشكلة - ”امللحــد املــاديّ

بـساطـة يـنكر وجـود إي آلـهة - وهـذا ال يـعني بـالـضرورة أنـهم يـنكرون وجـود أي شـيء غـير مـادّي وهـو األمـر الـذي يـنكره 

امللحدون املاديّون. 

يـوجـد الـعديـد مـن امللحـدون الـذيـن يـقبلون بـوجـود أشـياء غـير مـادّيـة - وأنـا هـنا أقـوم بتحـديـد ومتـييز األشـياء غـير املـاديّـة عـن 

الـروحـية أو املعجـزيـة. فـالـكيانـات غـير املـاديـة هـي الـتي متـتلك تـأثـيراً عـلى الـعالـم احلـقيقي والـذي ميـكن أن يـتم مـعايـنته بـشكل 

جـيد هـو أمـر مـقبول بـالنسـبة ملـعظم أشـكال اإلحلـاد - األمـر املـهم أيـضاً هـو انـنا ال ميـكن أن نـقوم مبـعايـنة بـعض الـتعامـالت مـع 

الـعالـم احلـقيقي (هـذا هـو السـبب فـي أنـي عـزلـت الـكيانـات الـروحـية واملُعجـزيـة)  - واملـنطق هـو مـا أضـعه فـي هـذه الـقائـمة، 

بجانب عدد من املفاهيم األُخرى مثل الوعي، حرية اإلرادة، وماشابه ذلك. 

إن هـذا ال يـقدم تفسـيراً لـألصـول، ولـكنه أيـضاً ال يـتعثر بـاإلفـتراض املسـبق الـذي مت تـقدميـه فـي املـقال املـذكـور بـأنَّ قـوانـني 

املنطق ال تستطيع الوجود في الرؤية التطورية للعالم. 

أمـا بـالنسـبة أصـل املـنطق - أود أن أقـدم جـدالً شـخصياً بـأنَّـها انـعكاس لـلعالـم الـذي نـعيش فـيه وهـو أمـر ال ميـكن أن يـختلف 

عـن الـعالـم الـذي منـتلكه. هـذا يـعني، أنـي ال أسـتطيع أن أقـوم بـركـن سـيارتـي فـي املـنزل وأن ال أقـوم بـركـن سـيارتـي فـي املـنزل 

في الوقت عينه - فإن كنا نعيش في عالم يسمح بذلك فحينها نعم ، سيكون مفهومنا عن املنطق مختلفاً بطبيعته. 

إنـني أجـد هـذا اجلـدل جـيد فـي الـردّ عـلى املسـيحيّني الـذيـن يـزعـمون بـأنَّ املـنطق يـصدر عـن اهلل - أي أن املسـيحني يـقومـون 

بـتحويـل أصـل املـنطق إلـى أصـل اهلل - والـذي كـما يـدّعـون بـأنَّـه سـرمـديّ - وهـو مجـرد خـروج عـن مـوضـوع أصـل املـنطق. 

فـالـتطوريّ يسـتطيع أن يـقوم بـتقدمي سـلسلة مـن اإلدعـاءات بـحيث أنـه يـقول بـأن الـكون هـو أزلـيّ وبـأن قـوانـني املـنطق مـرتـبطة 

به بشكل مباشر - أي أن يقوم بالهروب بطريقة مشابهة. 

أنـا أُقـدّر أن عـددا كـبيرا مـن املسـيحيني سـوف لـن يـوافـقوا مـع نـقدي الـقصير نسـبياً لتفسـيرهـم ألصـل املـنطق، لـكني أريـد فـقط 

أن أظهر لهم أن تفسيرهم ليس أفضل من تفسير امللحدين - الذي لن يكون بالضرورة أفضل من اآلخر. 

نـقطة إضـافـية … ”وحـده اإللـه الـذي أعـلن عـن نـفسه فـي الـكتاب املُـقدَّس يـشكل األسـاس لـلمعرفـة“ - أنـا ال أعـتقد أن هـذه 

هـي احلـقيقة، إن هـذا اجلـدل قـابـل لـالسـتخدام لـلدفـاع عـن أي إلـه أزلـي، ومـطلق وغـير مـتغيّر. أنـا مـتفهم بـأنـك مـدافـع عـن 

املسـيحية، فـأنـت تـأخـذ الـقليل مـن احلـريـة فـي هـذا اجملـال، إال أنـني ال أسـتطيع أن أرى أي شـيء فـي هـذا اجلـدل (عـدا عـن 

كونه يستدعي شواهد من الكتاب املقدس)، وهذا ما يحدد هذا اجلدل باإلله املسيحي. 

سـأقـوم بـغض الـطرف عـن كـالمـك عـن أخـالق امللحـديـن، وذلـك أنـك اخـترت أال تـبني ادعـاءات عـلى أيّ شـيء - وأعـتقد أن 

ذلك سيكون نقاشاً طويالً. 
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فـي جـميع األحـوال، أمتـنى أن تـكون الـنقاط الـتي قـمت بـتقدميـها أثـارت اهـتمامـك - فـاجلـدل الـذي قـمتَ بـتقدميـه إمنـا هـو 

موجه ومحدود بامللحدين املاديّني ورمبا ليس مستقى من القراءة املباشرة للكتاب املقدس. 

حتياتي،  

م. 

التحليل: 

إن األمـثلة الـتي قـمنا بـتقدميـها سـابـقاً كـانـت قـصيرة نـوعـاً مـا، واملـعترضـني كـانـوا ال يـعلمون مـا هـو الـتعليم احلـقيقي الـذي 

يـقدمـه اخلـلقيون. وهـذا األمـر واقـعي ذلـك بـاإلعـتماد عـلى خـبرتـي فـي هـذا اجملـال فـإن ۹۹٪ مـن املـعترضـني ال يـفهمون بـشكل 

كـامـل املـوقـف الـذي يـقومـون بـاإلعـتراض عـليه، أو حـتى املـوقـف الـذي يتخـذوه (فـيما يـتعلق بـاإلفـتراضـات املسـبقة حتـديـداً.) 

إال أنَّ هــذه الــرســالــة مــختلفة. فــعوضــاً عــن تــقدمي الــردّ الــعاطــفي ”هــذا مجــرّد هــراء“ الــرافــض، جنــد أن هــذا املــعترض قــد قــام 

بـالـتفكير فـي الـنقاط الـتي طـرحـها املـقال مـوقـع اإلعـتراض، وقـد قـام بـالـرد بـطريـقة مهـذبـة ومـدروسـة. وأنـا أقـدر كـثيراً احلـوار 

الودّي من هذا النوع، وقد قمت بالرد بوداعة. 

لـقد رغـبت فـي إضـافـة هـذا املـثال بـالـرغـم مـن أنَّـه مـثال طـويـل وذلـك ألنـه واحـد مـن بـني أفـضل الـردود الـتي وجـدتـها صـادرة عـن 

مـعسكر امللحـديـن. بـالـرغـم مـن ذلـك فـهو فشـل أيـضاً. وإنـه ملـن اجلـديـر بـاإلهـتمام أن نظهـر أنَّـه حـتى أفـضل املـواقـف اإلحلـاديـة 

املـدروسـة هـي بـكل بـساطـة عـاجـزة عـن تـقدمي تفسـير لـوجـود قـوانـني املـنطق أو أي مـن اإلفـتراضـات املسـبقة لـقابـلية الـفهم. 

وحدها الرؤية املسيحية للعالم فادرة على فعل ذلك. 

الحــظ أيــضاً أن املــعترض قــد اعــترف بعجــز اإلحلــاد املــادي عــن تــبريــر وجــود قــوانــني املــنطق. لــكنه يــظن أنَّ املــوقــف املــزدوج 

يسـتطيع انـقاذ املـوقـف. فـي الـصفحات الـتالـية سـيرد ردّي الـذي اسـتخدمـت فـيه اسـلوب الـرد عـلى كـل نـقطة مـن الـنقاط 

بشكل مستقل. 

الرد: 

م: بـإشـارة إلـى مـقالـة كـتبه الـدلـكتور جـايـسن اليـل حتـت عـنوان ”اإلحلـاد: رؤيـة غـير عـقالنـية لـلعالـم،“ أود أن أقـدم نـوع مـن 

الــتقييم وذلــك أنــني وجــدت هــذا اجلــدل ممــيزاً، إال أنَّــه كــان جــدالً يــحتوي عــلى خــلل بــالنســبة لــي، وألكــون صــادقــاً لــقد 

استلزمني فترة من الزمن حتى تبيّنت عدم اإلتساق  الذي فيه. 

ألكــون واضــحاً مــن الــبدايــة (ومبــا أنّــي أعــرف رؤيــتكم لــلعالــم بــشكل كــامــل)، أود أن أصــنف نفســي عــلى أنــي مــعتنق 

لــلمذهــب ”الــال أدري“، ولــكن فــي ســبيل تسهــيل احلــوار ســأحــتاج لــلقول بــأنــي ملحــد (أنــا ال أؤمــن بــأي آلــهة وال أفــضل 

إحداها عن األُخرى، والال أدريّة ليست قاعدة عملية ألي حوار حول األخالق). 

 184 biblicalcreationar@gmail.com

mailto:biblicalcreationar@gmail.com


الدليل الحاسم للخلق 

د.ل: أود شـكرك لـكونـك صـريـحاً وواضـحاً فـيما يـتعلق بـرؤيـتك لـلعالـم. إن هـذا األمـر يـساعـدنـا ملـعرفـة اخلـلفية الـتي تـأتـي 

منها مما يساعد على تقدمي أفضل ردّ. 

م: إن الـعنصر األول الـذي جـذب انـتباهـي هـو ”قـوانـني املـنطق هـي انـعكاس لـلطريـقة الـتي يـفكر بـها اهلل.“ كـيف لـنا أن نـوافـق 

هذه الفكرة مع أشعياء ٥٥: ۸-۹ التي تقول: 

”«ألَنَّ أَفْـكَارِي لَيْسَـتْ أَفْـكَارَكُـمْ، وَالَ طُـرُقُـكُمْ طُـرُقِـي، يَـقُولُ الـرَّبُّ. ألَنَّـهُ كَـمَا عَـلَتِ الـسَّمَاوَاتُ عَـنِ األَرْضِ، هـكَذَا عَـلَتْ 

طُرُقِي عَنْ طُرُقِكُمْ وَأَفْكَارِي عَنْ أَفْكَارِكُمْ.“ 

وعـلى مـا يـبدو بـأن هـذه اآليـات ال تـسمح لـنا بـاإلدعـاء أن فـمهنا لـقوانـني املـنطق إمنـا هـو تـقليد أو اسـتنساخ لـلمنطق الـذي 

لـدى اهلل. إن هـذا الـشاهـد هـو مـن الـكتاب املُـقدَّس وهـو يـطرح تـساؤالت حـول فـكرة ”أنـنا يـجب أن نسـتأسـر أفـكارنـا أو 

نطوّعها بحسب فكر اآللهة.“ 

د.ل: الحـظ أن اآليـة الـتي اسـتدعـيتها كـشاهـد ال تـقول بـأن ”أفـكاري هـي مـن طـبيعة مـختلفة عـن أفـكاركـم.“ إنـها تـقول لـنا 

بـأن أفـكار اهلل أسـمى مـن أفـكارنـا. وهـذا يـتضمن إشـارة إلـى وجـود تـشابـه فـيما بـينها وإال ملـا كـان مـن املـمكن تـقدمي مـقارنـة 

بـينها (فـتصنيف أعـلى أو أدنـى سـيكون عـدمي املـعنى)، فهـي تـقول بـأن أفـكار اهلل هـي تـفوق أفـكارنـا نـوعـاً مـا - وهـي غـير 

“). وهــذا يحــمل  مــعنى وقــيمة ذلــك أنَّ املــعرفــة الــتي ميــتلكها اهلل غــير  محــدودة (”كَــمَا عَــلَتِ الــسَّمَاوَاتُ عَــنِ األَرْضِ

محـدودة، فـي حـني أن مـعرفـتنا نـحن البشـر محـدودة. كـما أنَّ أفـكار اهلل عـقالنـية، ونـحن بـوصـفنا مخـلوقـني عـلى صـورتـه 

منـتلك الـقدرة عـلى عـلى الـتفكير بـشكل عـقالنـي، وهـو يـنتظر مـنّا أن نـقوم بـبناء أفـكارنـا عـلى مـعايـيره، ألنـه ال يـوجـد أي 

أساس للمعرفة أو احلقيقة مبعزل عن اهلل كما أعلن عن ذاته (األمثال ۱: ۷؛ كولوسي ۲: ۳). 

م: لـكن إن وضـعنا هـذه الـفكرة جـانـباً للحـظة، إن احملـور الـرئيسـي فـي جـدلـك عـلى مـا يـبدو هـو أن اإلحلـاد ال يسـتطيع أن 

يفسّـر وجـود املـنطق ـ وبـالـتالـي اسـتخدام ذلـك إلضـعاف أي جـدل يـقومـون بـتقدميـه. وهـذا يـجعل مـنه افـتراضـاً مسـبقاً ممـيزاً 

لـلدحـض، ذلـك أن املـنطق هـو أداة ال يسـتطيع خـصمك اسـتخدامـها. لـكني أرجـو أنـك سـتسمح لـي بـتلك احلـريـة لـوهـلة. 

“ يــختلف عــن ”امللحــد“. امللحــد هــو وبــكل  أود أن أشــير لــكم بــوجــود زلَّــة قــلم فــي طــرحــكم لــلمشكلة - ”امللحــد املــاديّ

بـساطـة يـنكر وجـود إي آلـهة - وهـذا ال يـعني بـالـضرورة أنـهم يـنكرون وجـود أي شـيء غـير مـادّي وهـو األمـر الـذي يـنكره 

امللحدون املاديّون. 

د.ل: لـقد مت تـناول كـل مـن اإلحلـاد املـادي واإلحلـاد غـير املـادي فـي املـقال.ومبـا أنَّ امللحـدون املـاديّـون هـم األكـثر اتـساقـاً بـني 

اجملـموتـني (حـيث أنـهم يـرفـضون بـشكل مـتسق كـل الـكيانـات غـير املـاديـة بـشكل مـتسق، فـي حـني أن اآلخـريـن يـقومـون 

بـشكل تـعسفي بـرفـض الـبعض مـنها وقـبول الـبعض اآلخـر)، كـان هـو السـبب فـي تـوجـيه املـقال نـحوهـم بـشكل رئيسـيّ. إال أن 

امللحـد قـد يتخـذ مـوقـف إزدواجـي؛ وعـلى مـا يـبدو أن هـذا هـو مـا تـدافـع عـنه. ووفـق ذلـك املـوقـف يـوجـد الـعالـم املـادي (الـذي 
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يـحتوي عـلى األشـياء مـثل اإلوز، املـفتاح اإلنـكليزي واحلـجارة) ويـوجـد الـعالـم غـير املـادي (الـذي يـحتوي األشـياء مـثل قـوانـني 

املــنطق، الــعالقــات الــتصوريــة غــيراملــادّيــة، ومــا شــابــه ذلــك). لــكن املــشكلة حــينذاك هــو كــيف ميــكن الــتوفــيق بــني هــذيــن 

الـعاملـني؟ ومـا هـي نـقطة اإللـتقاء بـينهما؟ ولـنقدم الـسؤال بـطريـقة أُخـرى: مـا هـو سـبب خـضوع الـعالـم املـادي لـقوانـني الـعالـم 

غـير املـادي؟ إضـافـةً إلـى ذلـك:مـا هـو السـبب الـذي ميُـكِّن الـعالـم املـادي مـن الـتغير، فـي الـوقـت الـذي يـبقى فـيه الـعالـم غـير 

املادي ثابتاً؟ إن اإلجابة سهلة وفق الرؤية املسيحية للعالم، لكني لم أجد إجابة مُقنِعَة من املعسكر اإلحلادي. 

م: يـوجـد الـعديـد مـن امللحـدون الـذيـن يـقبلون بـوجـود أشـياء غـير مـادّيـة - وأنـا هـنا أقـوم بتحـديـد ومتـييز األشـياء غـير املـاديّـة 

عـن الـروحـية أو املعجـزيـة. فـالـكيانـات غـير املـاديـة هـي الـتي متـتلك تـأثـيراً عـلى الـعالـم احلـقيقي والـذي ميـكن أن يـتم مـعايـنته 

بــشكل جــيد هــو أمــر مــقبول بــالنســبة ملــعظم أشــكال اإلحلــاد - األمــر املــهم أيــضاً هــو انــنا ال ميــكن أن نــقوم مبــعايــنة بــعض 

الـتعامـالت مـع الـعالـم احلـقيقي (هـذا هـو السـبب فـي أنـي عـزلـت الـكيانـات الـروحـية واملُعجـزيـة)  - واملـنطق هـو مـا أضـعه فـي 

هذه القائمة، بجانب عدد من املفاهيم األُخرى مثل الوعي، حرية اإلرادة، وماشابه ذلك. 

د.ل: إن فـكرت بـاملـوضـوع، فـإنـنا ال نـعايـن الـعالقـة السـببية. وفـي أحـسن األحـوال فـإنـنا نـعايـن الـتتابـع أو الـنتائـج املـتعاقـبة. 

فـالـعالقـة السـببية هـي فـقط قـابـلة لـإلسـتنباط ولـيس لـلمعايـنة. (الـعالقـة السـببية هـي ”تـفرض ضـرورة الـتتابـع بـالـنتائـج“ - لـكنه 

مـن الـصعب أن تـثبت أن الـتتابـع ضـروري بـاملـطلق). فـنحن ال نـعايـن الـتفاعـل والـتعامـل بـني الـعاملـني املـادي وغـير املـادّي. 

فـواحـدنـا ال يسـتطيع أن يـرى قـوانـني املـنطق (أو الـوعـي واإلدراك أو حـريـة اإلرادة ) أثـناء عـملها فـي الـعالـم املـادي. إمنـا نـحن 

نعاين تتابع األحداث وتعاقبها ويتم اإلستدالل على أن السبب في بعض األحيان يرجع إلى األشياء غير املادية. 

إن هـذا الـنوع مـن اإلفـتراضـات يحـمل مـعنى فـي ضـوء الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم وذلـك نـتيجة لـوجـود الـكيانـات غـير املـادّيـة. ال 

أريـد أن أتـشعَّب عـن املـوضـوع الـرئيسـي إال أن تـوجـيه هـذه املـالحـظة هـو امـر مـهم، حـتى وإن كـان ذلـك بـشكل مـختصر. إن 

قـوانـني املـنطق هـي أمـر ضـروري لـفهم الـكون، بـالـرغـم مـن أنـنا ال نـعايـن هـذه الـقوانـني. واهلل كـما أعـلن عـن ذاتـه فـي الـكتاب 

املقدس هو ضروري حتى يكون لقوانني املنطق أيّ معنىً، وبالرغم من أننا ال نعاينه بشكل مباشر بحواسنا. 

م: إن هـذا ال يـقدم تفسـيراً لـألصـول، ولـكنه أيـضاً ال يـتعثر بـاإلفـتراض املسـبق الـذي مت تـقدميـه فـي املـقال املـذكـور بـأنَّ قـوانـني 

املنطق ال تستطيع الوجود في الرؤية التطورية للعالم. 

د.ل: إن اجلـدل املـقدم ضـد اإلحلـاد بـشكل عـام هـو أنَّ امللحـد ال يسـتطيع أن يفسـر وجـود وخـصائـص قـوانـني املـنطق فـي ظـلّ 

رؤيـته لـلعالـم بـالتحـديـد، مـا هـو سـبب والـكيفية الـتي تـكون وفـقها قـوانـني املـنطق عـاملـية، مجـرّدة وثـابـتة؟ إن الـرؤيـة املسـيحية 

تسـتطيع أن جتـيب عـلى هـذا الـسؤال. وأنـا قـد جـادلـت بـأن الـرؤيـة اإلحلـاديـة ال تسـتطيع فـعل ذلـك. وبـالـرغـم مـن ذلـك جنـد أن 

امللحـد يـؤمـن ويسـتعمل قـوانـني املـنطق. ولـكن اإلميـان (والـتصرف بـناءً عـلى اإلميـان) الـغير قـابـل لـلتبريـر إمنـا هـو نـوع مـن 

التعسف - وهذا بدوره أمر غير عقالني. 
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م: أمــا بــالنســبة أصــل املــنطق - أود أن أقــدم جــدالً شــخصياً بــأنَّــها انــعكاس لــلعالــم الــذي نــعيش فــيه وهــو أمــر ال ميــكن أن 

يـختلف عـن الـعالـم الـذي منـتلكه. هـذا يـعني، أنـي ال أسـتطيع أن أقـوم بـركـن سـيارتـي فـي املـنزل وأن ال أقـوم بـركـن سـيارتـي فـي 

املــنزل فــي الــوقــت عــينه - فــإن كــنا نــعيش فــي عــالــم يــسمح بــذلــك فــحينها نــعم ، ســيكون مــفهومــنا عــن املــنطق مــختلفاً 

بطبيعته. 

د.ل: إن كـانـت قـوانـني املـنطق انـعكاسـاً لـلعالـم الـذي نـحيا بـه، حـينها سـتكون مـعتمدة عـلى هـذا الـعالـم. وهـذا سـوف يـقودنـا 

إلـى نـتائـج ال تـود أن تـقبل بـها فـي الـغالـب. فـإنـنا لـن نـكون قـادريـن عـلى أن نـقول أي شـيء عـن عـاملـية أو ثـبات قـوانـني املـنطق 

ذلـك إن كـانـت مـعتمدة عـلى الـكون. فـعلى سـبيل املـثال، سـوف لـن نسـتطيع أن نـقول بـأن قـوانـني املـنطق تـنتطبق فـي مـركـز 

جنـم (ألـفا سـنتور)؛ ذلـك ألنـه ال يـوجـد أيّ شـخص قـد اخـتبرهـا مبـعزل عـن الـعالـم الـذي نـحيا بـه. وأيـضاً لـن نـكون قـادريـن 

عــلى اجلــدل بــأن قــوانــني املــنطق ســوف تــكون صــاحلــة لــالســتخدام غــداً، ذلــك نــتيجة لــعدم وجــود أي شــخص قــد اخــتبر 

املسـتقبل. نـحن نـأخـذ ثـبات قـوانـني املـنطق وعـاملـيتها عـلى أنَّـه مـن املسـلَّمات، لـكن هـذه اإلفـتراضـات لـن يـكون لـها أيّ قـيمة 

في حال كانت قوانني املنطق مُعتَمِدة على العالم املادي. 

إن األجـزاء اخملـتلفة مـن الـكون تـختلف عـن بـعضها بـشكل كـبير. فـلماذا حـينها سـتكون خـاضـعة لـذات الـقوانـني مـن املـنطق؟ 

إن كـانـت قـوانـني املـنطق هـي مجـرد انـعكاس لـلعالـم املـادي، حـينها سـنتوقـع بـأن األجـزاء اخملـتلفة مـن الـكون والـتي تـختلف عـن 

بـعضها بـشكل فـيزيـائـي سـوف تـخصع لـقوانـني مـنطق مـختلفة. إضـافـةً إلـى أنَّ الـعالـم املـاديّ يـتغير بـشكل مسـتمر، إال أنَّ 

قوانني املنطق ال تفعل املثل. وبالتالي فإنه من الواضح أنَّ قوانني املنطق ال تستطيع أن تكون انعكاساً للعالم املاديّ. 

م: إنـني أجـد هـذا اجلـدل جـيد فـي الـردّ عـلى املسـيحيّني الـذيـن يـزعـمون بـأنَّ املـنطق يـصدر عـن اهلل - أي أن املسـيحني يـقومـون 

بتحويل أصل املنطق إلى أصل اهلل - والذي كما يدّعون بأنَّه سرمديّ - وهو مجرد خروج عن موضوع أصل املنطق.  

د.ل: فـقط لـلتوضـيح فـي حـال كـان يـوجـد الـتباس أو سـوء فـهم، إن اجلـدل املُـقدَّم فـي املـقال ال يـطرح مـوضـوع األصـول أو 

املُسَبِّب األول. إمنا هو يتناول موضوع التبرير. أي من الرؤى إلى العالم تستطيع أن تقدم معنىً لقوانني املنطق؟ 

م: فـالـتطوريّ يسـتطيع أن يـقوم بـتقدمي سـلسلة مـن اإلدعـاءات بـحيث أنـه يـقول بـأن الـكون هـو أزلـيّ وبـأن قـوانـني املـنطق 

مرتبطة به بشكل مباشر - أي أن يقوم بالهروب بطريقة مشابهة. 

د.ل: مـرة أُخـرى، إن اجلـدل هـو حـول الـتبريـر ولـيس األصـل. أنـا أؤمـن بـأن قـوانـني املـنطق هـي أزلـية ألنـها انـعكاس لـفكر اهلل 

السـرمـدي. إال أن هـذه الـقوانـني حتـتاج لـتبريـر فـي حـال أردنـا أن نـقوم بـاسـتخدامـها. فـالـنقطة الـرئيسـية هـي: كـيف لـلشخص 

أن ميتلك قوانني منطق ثابته ومطلقة وكونية في الكون اإلحلادي؟ 

م: أنـا أُقـدّر أن عـددا كـبيرا مـن املسـيحيني سـوف لـن يـوافـقوا مـع نـقدي الـقصير نسـبياً لتفسـيرهـم ألصـل املـنطق، لـكني أريـد 

فقط أن أظهر لهم أن تفسيرهم ليس أفضل من تفسير امللحدين - الذي لن يكون بالضرورة أفضل من اآلخر. 
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نـقطة إضـافـية … ”وحـده اإللـه الـذي أعـلن عـن نـفسه فـي الـكتاب املُـقدَّس يـشكل األسـاس لـلمعرفـة“ - أنـا ال أعـتقد أن هـذه 

هـي احلـقيقة، إن هـذا اجلـدل قـابـل لـالسـتخدام لـلدفـاع عـن أي إلـه أزلـي، ومـطلق وغـير مـتغيّر. أنـا مـتفهم بـأنـك مـدافـع عـن 

املسـيحية، فـأنـت تـأخـذ الـقليل مـن احلـريـة فـي هـذا اجملـال، إال أنـني ال أسـتطيع أن أرى أي شـيء فـي هـذا اجلـدل (عـدا عـن 

كونه يستدعي شواهد من الكتاب املقدس)، وهذا ما يحدد هذا اجلدل باإلله املسيحي. 

د.ل: إن هـذا الـقلق هـو مـوضـوع جـديـر بـالـنقاش. لـم يـوجـد مـجال كـافـي فـي املـقال اخملـتصر لـلتوسـع فـي تـفاصـيل جـميع 

األسـباب الـتي جتـعل مـن كـون اهلل كـما أعـلن عـن نـفسه فـي الـكتاب املُـقدَّس وحـده الـقادر عـلى تفسـير وجـود الشـروط املسـبقة 

لـقابـلية الـفهم (مـثل قـوانـني املـنطق). كـما أنَّـني ال أمـتلك الـوقـت الـكافـي لـتقدمي الـتبريـر الـكامـل لهـذا الـتصريـح هـنا، لـكن 

سـوف أحـاول أن أقـدم لـك عـيّنات مـن اجلـدل. إن قـوانـني املـنطق كـما نـعرفـها حتـتاج إلـى مـا هـو أكـثر مـن مجـرَّد إلـه. لـيس أي إلـه 

قـادر عـلى تـقدمي املـطلوب. فـاهلل يـجب أن ميـتلك بـعض الـسمات اخلـاصـة فـي سـبيل أن يـكون لـقوانـني املـنطلق أو أي مـن 

الشروط املسبقة لقابلية الفهم أي معنى. 

لـقد ذكـرت الـبعض مـن هـذه: السـرمـدي، املـطلق والـثابـت. وهـذا مـا يـجب أن يـكون عـليه احلـال فـي سـبيل أن تـكون قـوانـني 

املـنطق الـتي تـعكس تـفكير اهلل، هـي األُخـرى ثـابـتة ومـطلقة. شـيء آخـر لـإلضـافـة سـيكون كـليّ الـوجـود، األمـر الـذي يـجعل 

مـن قـوانـني املـنطق تـنطبق فـي كـلّ مـكان. وكـليّ املـعرفـة هـو أمـر مـطلوب، وإال فـإنـه يـوجـد بـعض األشـياء الـتي ال يـعرفـها اهلل 

(وهـذا سـيكون حـال قـوانـني املـنطق). اإللـه الـذي ال يسـتطيع أن يـنكر ذاتـه هـو مـطلوب لـتبريـر قـوانـني عـدم الـتناقـض (الـتي 

ذُكرَت في املقال املذكور). 

اهلل الـذي أعـلن عـن ذاتـه لـلجنس البشـري مـطلوب؛ فـلن يـكون مـن املـمكن أن نـعرف عـن قـوانـني املـنطق إن لـم يـكن اهلل قـد 

أعـلن عـن جـزء مـن أفـكاره لـنا. إن الـتبريـر الـكامـل سـوف يـكون مـطوالً لـكن أعـتقد أن الـفكرة يـجب أن تـكون قـد وصـلتك. 

ويــكفي الــقول بــأنــني لــم أجــد أي مــن الــتصورات غــير املســيحية عــن اهلل مــالئــمة لــتوفــير الشــروط املســبقة لــقابــلية الــفهم 

واملطلوبة لتفسير اإلختبارات البشرية والتفكير املنطقي مبا في ذلك (دون حصرها) قوانني املنطق. 

إضـافـةً إلـى أن ”اسـتخدام الـشواهـد الـكتابـية“ هـو أمـر مـتصل بـالـقضيّة. فـاإلدعـاء الـذي مت طـرحـه فـي الـوحـي املُـقدَّس هـو أن كـل 

املـعرفـة تـبدأ مـع اهلل (أمـثال ۱: ۷). وبـالـتالـي فـإن الـكتاب املُـقدَّس سـوف يـكون مـعيارانـا املـطلق لـلمعرفـة. أنـا عـلى درايـة 

بـعدم قـبول اجلـميع لهـذا اإلدعـاء، لـكننا ال ميـكن أن نـقوم بـرفـض مـا يـقولـه الـكتاب املـقدّس بـشكل تـعسّفي، وذلـك أنَّ مـا 

يقدّمه الكتاب املُقدَّس هو القضية التي يتم اجلدل حيالها. 

م: سـأقـوم بـغض الـطرف عـن كـالمـك عـن أخـالق امللحـديـن، وذلـك أنـك اخـترت أال تـبني ادعـاءات عـلى أيّ شـيء - وأعـتقد 

أن ذلك سيكون نقاشاً طويالً. 
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د.ل: لـلتوضـيح فـقط، إن هـذا لـم يـكن تهجـماً عـلى أخـالقـيات امللحـديـن؛ فـال يـوجـد أي شـخص هـنا يـقول بـأنَّ امللحـديـن 

لـيسوا أخـالقـيّني. إمنـا هـذا يـتعلق بـالشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم. فـأي مـن الـرؤى لـلعالـم هـي الـتي جتـعل مـعنى لـألخـالق؟ أي 

من الرؤى للعالم جتعل من البشر خاضعني لقانون سلوكي عاملي؟ 

إن األســلوب املســتخدم فــي املــقال يُــدعــى ”اجلــدل املــتسامــي“ لــوجــود اهلل؟ إن هــذا الــنوع مــن اجلــدل يــطرح أســئلة تــتعلق 

بـالشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم - أي األشـياء الـتي يـجب أن تـكون صـحيحة فـي سـبيل أن يـكون لـالخـتبارات البشـريـة 

واملـنطق البشـري مـعنى. وأهـم ثـالثـة أشـياء تـتلق بهـذا األمـر هـي (۱) قـوانـني املـنطق، (۲) قـوانـني الـطبيعة، و (۳) األخـالق. 

الـدكـتور غـريـغ بـاهـنسن قـد اسـتخدم هـذا الـنوع مـن اجلـدل بـطريـقة فـعالـة جـداً. فـإن كـنت تـريـد أن تـتابـع فـي دراسـة هـذا 

املـوضـوع، فـإن مـقاالت وكـتب ومـحاضـرات الـدكـتور بـاهـنسن سـتكون مـكانـاً جـيداً لـإلنـطالق. والـعديـد مـنها مـتوفـر عـبر 

شـبكة اإلنـترنـت. وأود أن أرشـح لـك ”املـناظـرة الـكبرى: هـل اهلل مـوجـود“ بـني الـدكـتور بـاهـنسن وشـتايـن وهـي مـتوفـرة عـبر 

موقع إجابات في سفر التكوين. 

م: في جميع األحوال، أمتنى أن تكون النقاط التي قمت بتقدميها أثارت اهتمامك - 

د.ل: لقد كانت مثيرة لإلهتمام للغاية. وأنا ممُنتَ ملا كتَبتَه كما أنني قد استمتعت بقراءة رسالتك والرد عليها. 

م: فـاجلـدل الـذي قـمتَ بـتقدميـه إمنـا هـو مـوجـه ومحـدد بـامللحـديـن املـاديّـني ورمبـا لـيس مسـتقى مـن الـقراءة املـباشـرة لـلكتاب 

املقدس. 

د.ل: أود أن أشكر مراسلتك إيانا. وأمتنى أن تكون تعليقاتي قد ساعدتك وقدَّمت لك مادّة للتأمل بها في املستقبل. 

 د.ل.
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امللحق (ج) 
إجابة املعترضني - اجلزء الثاني 

سـوف نـقوم اآلن بـالـنظر إلـى رسـائـل حـقيقية كُـتِبَت مـن قِـبَل أشـخاص ميـتلكون مـواقـف مـناقـضة ملـواقـفنا وسـوف نـفكر فـي 

طـريـقة الـردّ عـليها. وكـما ذكـرنـا سـابـقاً، إن هـذه رسـائـل حـقيقيّة مت تسـليمها إلـى مـوقـع إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن. وسـوف 

نــقوم بــتطبيق مــقاربــتنا الــدفــاعــية (۱) تــقدمي الــرؤيــة املســيحية فــي أثــناء (۲) الــقيام بــنقد داخــلي لــلرؤيــة غــير املســيحية. 

وسـوف نـقوم بـتطبيق اخـتبار الئـحة ”ت.ت.ش“ أثـناء الـقيام بـالـنقد الـداخـلي، الـبحث عـن الـتعسف، عـدم اإلتـساق والفشـل 

في تأمني الشروط املسبقة لقابلية الفهم في الرؤية التي يتبناها املعترض للعالم. 

لـكن فـي هـذا املـلحق سـوف نـقوم بـاسـتخدام األدوات الـتي طـورنـاهـا فـي الـفصول ٦-۱۰. عـلى سـبيل املـثال، لـديـنا اآلن بـعض 

الـتعليمات الـتي تـسهم فـي كـشف املـغالـطات املـنطقية الـرسـمية وغـير الـرسـمية. ونسـتطيع أيـضاً تـقدمي إجـابـات عـن عـدد مـن 

األسـئلة املـعقدة الـتي يـتم طـرحـها فـي الـدفـاعـيات. وكـما فـي املـلحق الـسابـق، سـوف أقـوم بـتقدمي الـبريـد الـوارد مـن املـعترضـني، 

ومن ثم نقوم بالتحليل وتقدمي الردّ املقترح. وقد يكون من املفيد أن تقوم بكتابة ردّ قصير. 

۱۰. ”كيف ميكنك أن متتلك هذه الكمية من املعلومات اخلاطة“ 

ج (الذي قدَّم عنواناً وهمياً) كتبَ: 

كـيف جملـموعـة مـن األشـخاص أن يـكونـوا مخـطئني لهـذه الـدرجـة وأغـبياء؟؟؟ كـيف حتـصلت عـلى املـال الـالزم لـبناء هـذا 

الهـراء والـكالم الـفارغ؟ يـا إلهـي، إنـه مـن املـذهـل أن يـكون الـناس عـلى هـذا املسـتوى مـن اجلهـل فـي هـذا الـعصر. إن سـفاح 

الـقُربـى كـان أمـراً جـيداً، البـدَّ أنـكم متـارسـونـه حـتى اآلن … أشـياء مـضحكة لـلغايـة. يـومـاً مـا حـني تـبلغون الـرشـد سـوف 

تنظرون إلى املاضي وتضحكون على أنفسكم. 

التحليل: 

إن هـذه الـرسـالـة تـبدأ مبـغالـطة الـسؤال املـركـب. وميـكننا أن نـقول أن هـذه الـرسـالـة بـاحملـصلة هـي عـبار عـن مـثال ضخـم مـن 

مـغالـطة الـتماس الـسؤال بـطريـقة عـاطـفية. حـيث لـم يـتم تـقدمي أي جـدل فـيها. فـالـكاتـب قـام وبـبساطـة بـاسـتخدام لـغة عـاطـفية 

وساخرة عوضاً عن تقدمي قضية منطقية. وهذا نوع من التعسف الذي ندعوه ”مجرَّد رأي.“ 

أثـناء الـتعامـل مـع الـرسـائـل مـن هـذا الـنوع، سـوف يـكون مـن املـهم أن نـتذكـر األمـثال ۲٦: ٤ - يـجب أال جنـيب األحـمق وفـق 

حـماقـته. ويـجب أن نـتجاوز املـيل إلـى اجلـدل وفـق املـعايـير اخلـاطـئة والـتعسفية والـعاطـفية. يـجب عـلينا أن نشـير فـقط إلـى أنَّ 

املعترض لم يقدم أي قضية منطقية. وردي سوف يكون قصيراً للغاية . 

الردّ احملتمل: 
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عزيزي ج.: 

هـل لـديـك أي جـدل مـنطقي أو أي دلـيل حـقيقي تـعتقد بـأنَّـه يتحـدى مـوقـفنا؟ مـع كـلّ اإلحـترام لـك، إن رسـالـتك حتـتوي 

عـلى الـكثير مـن اآلراء الـشخصية الـعاطـفية، لـكنني لـم أسـتطيع أن أجـد أي جـدل مـنطقي فـيها. إن كـنت قـادراً عـلى تـقدمي 

اعتراض عقالني ملوقفنا، سوف أكون سعيداً بتقدمي ردّ له. 

د.ل. 

۱۱.”أنا في املستوى املتوسط من اإلختصاص“ 

س. من برايتون، ماساشوسيتس، كتب: 

أنـا فـي الـسنة الـثالـثة مـن الـتعليم بـعد املـتوسـط اخـتصاص كـيماء حـيويـة فـي جـامـعة بـوسـنت. ولـديّ خـلفية واسـعة حـول 

مـواضـيع األحـياء، الـتطور، عـلم الـوراثـة، والـكيمياء. إن مـا تـدعـونـه ”دلـيل-دراسـي“ وتـقدمـونـه عـبر مـوقـعكم لـيس إال مـواد 

سـخيفة وعـبثية. ويـجب عـليكم جـميعاً أن تخجـلوا مـن أنـكم حتـاولـون أن تـقنعوا األطـفال بهـذا الهـراء. يـوجـد الـعديـد مـن 

الـتصريـحات اخلـاطـئة الـتي قـد قـرأتـها فـي ذلـك الـدلـيل الـدراسـي، دلـيل ألصـل اإلنـسان، لـكنت قـد ضـحكت، لـو لـم يـكن 

املوضوع مثيراً لإلضطراب بأنكم في احلقيقة تعنون ما تقولونه… 

التحليل: 

إنـه أمـر مشـروع لـلغايـة أن تـقوم مبـحاولـة تـصحيح أخـطاء الـشخص اخملـالـف لـك بـاملـوقـف. لـكن الحـظ كـيف حـاول س. أن 

يـقوم بـذلـك. لـقد بـدأ فـي الـتماس خـاطـئ للسـلطة؛ فـعلى مـا يـبدو أنَّـه حـاول تـرهـيبنا مـن خـالل اإلشـارة إلـى اخلـلفية الـتي 

ميـتلكها بـصفته طـالـباً فـي الـسنة الـثالـثة فـي اإلخـتصاص األمـر الـذي سـيجعل مـنه خـبيراً فـي الـتطور، عـلم الـوراثـة، … والـخ. 

مبـعزل عـن ذلـك. لـو أنـه بـذل الـقليل مـن الـوقـت فـي تـفقد مـوقـعنا لـوجـد أنـه يـوجـد لـديـنا ضـمن فـريـق الـعمل املـتفرغ: حـامـل 

لـشهادة الـدكـتوراه فـي عـلم األحـياء، وآخـر فـي عـلم الـوراثـة، وثـالـث طـبيب مـعالـج. وكـل مـنهم ميـتلك خـبرة أكـثر مـن الـتي 

ميـتلكها س. لـكن وبـشكل مـطلق فـإن اجلـدل يـجب أن يـتم تـقييمه بـناءً عـلى حـيثيّاتـه، ولـيس بـناءً عـلى اإلجنـازات الـتعليمية 

التي ميتلكها مقدمه. 

أمـر آخـر لـلمالحـظة هـو أن س. يـحاول اسـتخدام األخـالق للجـدل ضـد مـوقـفنا، وذلـك مـن خـالل اجلـدل بـأنـنا يـجب أن نـشعر 

بـالـعار كـونـنا ”نـحاول إقـناع األطـفال بهـذا الهـراء؟“ لـكن بـناءً عـلى أي قـاعـدة يـقوم س. بـاسـتخدام قـانـون أخـالقـي؟ إن هـذا 

املـفهوم لـيس لـه أي مـعنى إال فـي الـكون اخلـلقيّ الـتوراتـي، الـذي عـلى مـا يـبدو أن س يـرفـضه. واجلـملة األخـيرة فـي الـتصريـح 

الذي قدمه س. ليست أكثر من التماس السؤال بطريقة عاطفية. 
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ردّ محتمل: 

عزيزي س، 

نـحن نـرحـب وبـشكل دائـم بـأي اعـتراض مـنطقي ملـنشوراتـنا. ولـديـنا عـدد مـن الـعلماء الـذيـن يحـملون شـهادات دكـتوراة كـما 

أنّـَه لـديـنا طـبيب ممـارس لـلمهنة، وجـميعهم سـيكونـون سـعداء مبـناقـشة تـفصيلية مـعك. وأنـا أشـعر بـالـسعادة كـونـك تـشعر 

بـالـقلق حـيال أهـمية أن يـكون الـدلـيل الـدراسـي الـذي نـقدمـه حـامـالً لـلحقيقة وصـادق، وأنـك مهـتم بـشكل خـاصّ مبـا يـتعلَّمه 

األطفال. لكن أنا أريد أن أسأل: بناءً على رؤيتك للعالم، ملاذا يجب عليك القلق حيال أمور مماثلة؟ 

األمـر األكـيد هـو أن اخلـلقيّني الـتوراتـيّني مهـتمني جـداً بـأنـه يـجب أال نـكذب- فهـذا واحـداً مـن الـوصـايـا العشـر. واألطـفال 

(كـما بـالنسـبة لـلبالـغني أيـضاً) هـم مخـلوقـات ممـيزة، ومخـلوقـني عـلى صـورة اهلل. وبـالـتالـي فـإنـه مـن املـهم أن يـتم الـتعامـل مـعهم 

بـاحـترام مـع احلـفاظ عـلى كـرامـتهم. لـكن إن كـان الـتطور صـحيحاً، ملـاذا يـجب عـلينا أن نـقلق حـيال مـا تـفعله نـتائـج احلـوادث 

العرضية الكيميائية بعضها ببعض؟ 

د.ل 

۱۲. ”متى ستقبلون بالعلم؟“ 

 أ (الذي لم يقدّم عنوان) كَتَب: 

مـتى سـتقبلون بـالـعلم وتـتوقـفون عـن مـحاولـة ابـتداع عـصر مـظلم جـديـد للبشـريـة؟ إن مـوقـفكم هـذا مـتصلّب جـداً ولـو أن 

اجلـميع كـانـوا يـتمسّكون مبـوقـفٍ مـشابـه، لـكنتم اآلن دون سـيارات، حـواسـب الـكترونـية، ريـاضـيات، كـيمياء، جـيولـوجـيا 

(عـلم طـبقات األرض)، عـلم اآلثـار، وأي فـرع آخـر مـن فـروع الـعلم.…أنـا عـلى أمـل بـأنـكم سـتغيرون مـوقـفكم فـي يـوم مـن 

األيام، وبأن البشرية ستسير بشكل موحّد باجتاه التقدم واإلزدهار واملعرفة. 

التحليل: 

إن هـذه الـرسـالـة تـبدأ بـاسـتخدام مـغالـطة الـسؤال املـركّـب. وجنـد أن (أ) قـد افـتتح رسـالـته بـرأيـه الـشخصي بـأنَّ مـوقـفنا هـو 

مـوقـف مـناهـض لـلعلم وبـأنـنا نـحاول أن نخـلق عـصراً مـظلماً جـديـداً، وهـذا لـيس مـوقـفنا وهـو أمـر واضـح. بـعد ذلـك (أ) 

يـتقدم مـن خـالل مـغالـطة تـدعـى بـاسـم ”الـرشـق  كـالـفيل“ حـيث أنـها ابـتدأ بسـرد عـدد مـن حـقول الـعلم والـتكنولـوجـيا آمـال بـأن 

تـقدمي الئـحة طـويـلة سـوف تـشعرنـا بـالـرهـبة بـحيث أنـنا لـن نـالحـظ أن هـذه الـعملية ال صـلة لـها بـاملـوضـوع قـيد الـنقاش. فـي 

احملـصلة، إن فـروع الـعلم الـتي قـام بسـردهـا ال تـعتمد عـلى الـتطور. وهـذا األمـر سـوف ميـنحنا فـرصـة كـبيرة لـلتكلم عـن اإلنـتظام 

فـي الـطبيعة. أمـا اجلـملة األخـيرة الـتي ذكـرت ”املـعرفـة،“ الـتي تـتضمن إشـارة إلـى نـظام مـن الـعقالنـية (واسـتخدام الـقوانـني) 

و”التقدم واإلزدهار،“ األمر الذي ينطوي على نظام من اخلير والصالح (أي األخالق). 
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إن هـذه الـرسـالـة جـميلة بـعيوبـها. فـاملـعترض قـد قـام بـافـتراض الـثالثـة افـتراضـات الـرئيسـية الـضروريـة لـقابـلية الـفهم، ممـا يـجعل 

األمر سهالً في تقدمي ردّ. وأنا سأختار التركيز على انتظام الطبيعة والبحث العلمي. 

ردّ محتمل: 

عزيزي أ، 

عـلى مـا يـبدو أنّـَك وبـصفتك مـؤيّـدا لـلعلم لـم تـقرأ مـا فـيه الـكفايـة مـن مـنشوراتـنا. وبـصفتنا خـلقيّني فـإنـنا سـوف نـنتظر بـأن 

يـكون الـكون مـنطقياً وميـتلك نـوعـاً مـن اإلنـتظام فـي الـطبيعة، وذلـك ألن اهلل يـديـر كـل األشـياء بسـلطانـه املـطلق واملُـتَّسِق. 

إضـافـةً إلـى ذلـك، إنَّ اهلل قـد قـام بـتصميم الـذهـن البشـري، وسـيكون مـن املـنطقي أن نـكون قـادريـن عـلى دراسـة وفـهم جـوانـب 

الـكون. لـكن فـي ظـل رؤيـتك لـلعالـم، كـيف لـلعلم أن يـكون أمـراً ممـكناً؟ ومـا هـو السـبب الـذي يـدفـعك ألن تـتوقـع بـأن يـكون 

الكون قابالً للفهم، أو بأن يكون الذهن البشري قادراً على التفكير العقالني؟ 

كـيف لهـذه الـفروع مـن الـعلم الـتي سـبق وسـردتـها أن تـكون ممـكنة فـي حـال كـان الـكون مجـرّد مـصادفـة كـونـية؟ إذ أنَّ جـميع 

هـذا احلـقول الـعلمية تـتطلب وجـود كـونٍ مـنتظم وعـقالنـيّ. إضـافـةً إلـى ذلـك، إن كـان البشـر مجـرَّد غـثاءً قـذراً مـعاد تـرتـيبه 

(تـطورواً مـن حـساءٍ بـدائـي)، ملـاذا يـجب أن نهـتمَّ بـإمتـام ”الـتقدم واإلزدهـار“؟ إن هـذه األشـياء حتـمل مـعنى فـقط فـي ضـوء 

الرؤية التوراتية للعالم. 

د.ل 

۱۳. ”موثوقية احلواس يجب أن تأتي أوالً.“ 

ك. (الذي طلب أال يتم نشر عنوانه) كتب: 

لـقد قـرأت مـقاالً لـكم حتـت عـنوان ”ردود: هـل يسـتطيع املـنطق أن يَسـتَبدِل الـكتاب املُـقدَّس،“ وأثـناء قـرائـتي لـه، حـضرنـي 

تساؤل شخصي. وهذا هو اإلقتباس الذي كنت أفكر به بالتحديد: 

”فـي سـبيل أن تـكون مـعايـنتنا لـلعالـم ذات مـعنى، يـجب أن يـكون الـكتاب املُـقدَّس صـحيحاً. وإال فـإنـا ال نسـتطيع أن نـثق 

بأنَّ حواسَّنا وذاكرتنا قابلة لإلعتماد عليها، أو بوجود انتظام في الطبيعة.“ 

ألـم أقـم بـافـتراض مسـبق بـأنـني قـادر عـلى اإلعـتماد عـلى حـواسّـي فـي سـبيل أن أكـون قـادراً عـلى قـراءة الـكتاب املُـقدَّس وفـهمه؟ 

فـأنـا أحـتاج السـتخدام إمـا عـينيّ لـلقراءة، أو أذنـيّ لـالسـتماع لـه فـي حـال لـم أكـن قـادراً عـلى الـقراءة. كـما أنـني مـحتاج 

السـتخدام عـقلي لـفهمه وذاكـرتـي لـتذكـره. أال يـجب عـليّ أن أفـترض بـأنَّـه ميـكنني اإلعـتماد عـلى حـواسـي حـتى أكـون قـاجـراً 

على معرفة ما إذا كان الكتاب املُقدَّس صحيحاً أو خاطئاً أو حتى أن رسالته هي موجودة في احلقيقة؟ 

شكراً للرد، 
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التحليل: 

ك. لـيس بـالـضرورة مـعترضـاً. فـهو مـؤدَّب لـلغايـة ويـطلب تـوضـيحاً. ولـكني وجـدت أن الـسؤال كـان جـيداً، وهـو قـد سـطرح 

من قبل معترضني. وأجبت بالتالي: 

الرد: 

أنـت بـاحلـقيقة عـلى صـواب فـي قـولـك بـأنـنا يـجب أن نـفترض قـابـلية اإلعـتماد عـلى حـواسّـنا فـي سـبيل أن نـكون قـادريـن عـلى 

قــراءة الــكتاب املــقدس. إذ أنَّ اعــتماديــة احلــواس والــذاكــرة هــي مــن األمــور الــتي يــجب افــتراضــها بــشكل مســبق - أي أنــها 

األمـور الـتي يـجب أن يـتم افـتراضـها فـي الـبدايـة حـتى نـكون قـادريـن عـلى الـتحقيق فـي أي دلـيل. لـكن فـي سـبيل أن هـذه 

اإلفـتراضـات أن تـكون ذات مـعنى، البـد أن متـتلك أسـاسـاً أو قـاعـدةً مـن نـوعٍ مـا، والـكتاب املـقدس يـجب أن يـكون صـحيحاً 

(بغض النظر عما إذا كان أي شخص قد قرأه أو سمع به). 

فـاهلل قـد عـرف أنـنا سـنحتاج الفـتراض بـعض األمـور بـشكل مـباشـر فـي سـبيل امـتالك مـعنى لـلعالـم الـذي نـعيش فـيه. بـالـتالـي 

فـإن اهلل قـد ”زرع“ بـعض اإلفـتراضـات املسـبقة فـي ذهـننا؛ فـنحن ال نـتعلم أن حـواسـنا ميـكن اإلعـتماد عـليها، إمنـا نـفترض ذلـك 

بــشكل مســبق. ثــم حــني نــقوم بــقراءة الــكتاب املــقدس، جنــد أن مــوثــوقــية حــواســنا قــد مت تــبريــرهــا: أي أنــها ليســت مجــرد 

افـتراضـات ”عـمياء“. فـالـكتاب املـقدس يـقول لـنا بـأن اهلل قـد قـام بـتصميم ذهـننا وجسـدنـا، وهـو مـن قـام بـصنع هـذا الـكون؛ 

وبـالـتالـي فـإنـه مـن املـنطقي أن يـكون ذهـننا قـابـالً السـتيعاب وفـهم جـوانـب مـختلفة مـن الـكون. لـكن إن كـان الـتطور صـحيحاً، 

إن كـان دمـاغـنا ومسـتقبالتـنا احلسـية مجـرد نـتاج حـوادث عـرضـية فـي الـطبيعة، وإن كـانـت الـطبيعة بحـد ذاتـها مجـرد حـادث 

عـرضـي مـن مخـلّفات اإلنـفجار الـعظيم، حـينئذٍ لـن يـوجـد أي سـبب لـلوثـوق بـأنَّ حـواسـنا مـوثـوقـة، أو بـأنَّـه يـجب أن يـوجـد أي 

نوع من أنواع اإلنتظام في الكون لنقوم بدراسته. 

بـالـتالـي فـإنـه بـالـرغـم مـن أنـنا يـجب أن نـقوم بـافـتراض مـوثـوقـيّة حـواسـنا بـشكل مسـبق، قـبل أن نـقوم بـقراءة الـكتاب املُـقدَّس، إن 

الـكتاب املـقدس سـيكون هـو األسـاس ملـوثـوقـية احلـواس. وهـذا األمـر صـحيح بـالنسـبة جلـميع اإلفـتراضـات املسـبقة احلـيويـة الـتي 

نـأخـذهـا بـشكل مسـلّمات. وجـميع اإلفـتراضـات املسـبقة الـتي ميـتلكها اجلـنس البشـري بـشكل شـبه كُـلّي هـي مُـبررة فـي الـرؤيـة 

املسيحية للعالم، لكن األمر معاكس متاماً في الرؤية التطورية للعالم. 

د.ل. 

۱٤. ”اإلنفجارات النجمية الضخمة (سوبر نوفا) هي دليل على أنَّ الكون يبلغ من العمر مليارات السنني.“ 

س. من كاليفورنيا، كتب: 

لـقد قـرأت املـقال الـذي قـدمـته بـعنوان ”أي هـي بـقايـا اإلنـفجارات النجـمية (سـوبـر نـوفـا)؟“ والـذي قـدمـت فـيه ادّعـاءً بـأنَّـه ال 

يـوجـد عـدد كـافـي مـن بـقايـا الـسوبـر نـوڤـا لـتدعـم فـكرة الـكون الـناجـم عـن اإلنـفجار الـكونـي الـعظيم. هـل طـرأ عـلى ذهـنك أن 
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وجـود بـقايـا جنـم واحـد متفجـر (سـوبـر نـوفـا) يـجعل مـن السـتة آالف سـنة كـعمر لـلكون، الـتي تـتبناهـا مجـرد فـكرة ال ميـكن 

الـدفـاع عـنها؟ إذ أن الـعمالـقة الـزرقـاء (نـوع مـن الـنجوم)  حتـتاج عـلى األقـل إلـى مـليون سـنة السـتنفاذ مخـزونـها مـن الـطاقـة 

الـنوويـة قـبل أن تنفجـر. لـذلـك فـإنـه وبـغض الـنظر عـن مـدى انـتشارهـا، فـإن وجـود بـقايـا جنـم متفجـر هـو دلـيل عـلى أنَّ الـكون 

يرجع إلى ماليني السنني، ومن املؤكد أنَّه ليس بعمر ستة آالف سنة. 

التحليل: 

س. (الـذي أرسـل لـنا عـددا مـن املـرات) عـلى مـا يـبدو يتخـذ مـوقـف اخلـلقي املـؤمـن بـقدم عـمر األرض أو الـتطور الـربـوبـيّ. 

وغـالـباً مـا كـانـت جـميع رسـالـة اإللـكترونـية مـنطويـة عـلى ذات الـنوع مـن املـغالـطة املـنطقية. فـي احلـقيقة إن مـعظم األشـخاص 

الـذيـن يـدَّعـون بـامـتالك دلـيل عـلمي عـلى أنَّ الـكون يـرجـع إلـى مـليارات الـسنني يـرتـكبون ذات املـغالـطة، ورمبـا قـد الحـظت 

نـوعـها. إن س. قـد قـام بـالـتماس الـسؤال. إنـه مـن املـمكن أن يـتم اخـتزال اجلـدل الـذي قـدَّمـه كـالـتالـي: ”إن الـكون ال ميـكن أن 

يكون بعمر آالف السنني ألننا نعرف أنَّه يرجع إلى مليارات السنني.“ 

س. قـد افـترض بـأن الـفكرة الـعلمانـية عـن الـتطور النجـمي هـي فـكرة صـحيحة، ومـن ثـم جـادل بـأن هـذا يـبطل اخلـلق الـتوراتـي، 

ولـكنه قـد رفـض بـشكل مـتعسّف اخلـلق الـتوراتـي. إن الـطريـقة الـوحـيدة لـدحـض الـرؤيـة املـناهـضة لـرؤيـتك لـلعالـم، هـي مـن 

خـالل الـنقد الـداخـلي - أي تـبنّي الـرؤيـة املـناهـضة عـلى سـبيل اجلـدل ومـن ثـم إظـهار الـنتائـج الـعبثية وغـير املـتسقة الـتي سـتقود 

إلـيها. وسـيكون مـن املـالئـم أيـضاً أن نشـير إلـى أن املـوقـف غـير اخلـلقي الـذي يـتبناه س. ال يـقدم لـه أي سـبب لـلثقة بـالـطرائـق 

واملناهج العلمية. لكنني قد قمت بالتركيز على التماس السؤال في الردّ الذي قدّمتُه. 

الرد: 

عزيزي س: 

شــكراً لــرســالــتكم. إن اجلــدل الــذي قــمت بــتقدميــه إمنــا هــو جــدل دائــري فــي احلــقيقة. أي أنــك قــد قــمت بــافــتراض وتــبنّي 

التفسـير الـعلمانـي لـلدلـيل الـفلكي فـي سـبيل اثـبات التفسـير الـعلمانـي الـفلكي لـلدلـيل. عـلى سـبيل املـثال: كـيف تـعرف أن 

الـعمالـقة الـزرقـاء (نـوع مـن الـنجوم)  حتـتاج عـلى األقـل إلـى مـليون سـنة السـتنفاذ مخـزونـها مـن الـطاقـة الـنوويـة قـبل أن تنفجـر؟ 

مـن املـؤكـد أنَّـه اليـوجـد أي شـخص قـد عـايـن ذلـك. حـتى وإن افـترضـنا وجـود مـعرفـة عـن املـعدالت، كـيف سـيكون مـن 

املـمكن لـك أن تـعرف الـظروف الـتي ابـتدأ بـها ذلـك النجـم؟ فـدون مـعرفـة الـظروف املـبدايـة ال ميـكن أن يـتم احـتساب اإلطـار 

الزمني للعملية. 

مــن املــؤكــد أن الــفلكيني الــعلمانــيني يــفترضــون بــأن الــنجوم قــد تــشكلت بــشكل تــلقائــي أو ذاتــيّ مــن انهــيار ســحب 

هـيدروجـينيّة، وهـذا قـد يـقدّم تـقديـراً لـلظروف الـتي ابـتدأت بـها. لـكن اخلـلقيني ال يـفترضـون هـذا األمـر عـينه. وبـالـتالـي فـإنـك 

حتاول اجلدل ضد املوقف اخللقي من خالل افتراض أن ذلك املوقف خاطئ، وهذا األمر ليس عقالنياً. 
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إن السـبيل السـليم للجـدل هـو مـن خـالل تـبنّي املـوقـف الـذي يـطرحـة خـصمك وذلـك عـلى سـبيل اجلـدل واملـقارنـة ومـن ثـمَّ 

إظــهار أنــه ســيقود إلــى نــتائــج غــير مــتّسقة. عــلى ســبيل املــثال، افــتراض عــلم الــكونــيات الــقياســي - بــأن الــكون يــرجــع إلــى 

مـليارات الـسنني، وبـأن مـعدالت حـدوث الـسوبـرنـوڤـا هـو ممـاثـل لـلمعدالت احلـالـية. ومـن ثـمّ إظـهار أنَّـه يـجب أن يـتواجـد عـدد 

هائل من بقايا اإلنفجارات النجمية السوبرنوڤا. ولكننا ال نرصد إال عدداً محدوداً - هذا عدم اتّساق. 

أي أنّ املــقال األصــلي يســتخدم املــنطق بــطريــقة ســليمة وذلــك بــإظــهار عــدم اإلتــساق فــي الــتفكير الــعلمانــي. ولــكن بــقايــا 

اإلنفجارات النجمية املتواجدة تتوافق مع الكون حديث العهد. 

د.ل. 

۱٥. ”إن العلم ال ميتلك افتراضات مسبقة. احلقائق تتكلم من تلقاء ذاتها!“ 

س. من كاليفورنيا كتب: 

فـي أحـد املـقاالت املـنشورة عـلى مـوقـعكم، يـقول املـؤلـف: ”إن الـفارق هـو بـني الـطريـقة الـتي نـقوم مـن خـاللـها بتفسـير األدلـة. 

وما هو سبب تفسيرنا اخملتلف لألدلة؟ هو أننا نبتدئ من افتراضات مسبقة مختلفة.“ 

إن هـذا ”املـؤلـف“ يسـتمر فـي اسـتخدام كـلمة افـتراضـات مسـبقة. أرجـو أن تـساعـدونـي هـنا، مـا هـي الـبديهـيات الـتي يـبنى 

عـليها الـعلم احلـديـث؟ أنـا أعـرف عـن بـديهـيات عـلم الـريـاضـيات، لـكني لـم أسـمع أي شـيء مـثل الـبديهـيات الـعلمية. مـا هـو 

الذي ”يفترض“ العلماء بأنه صحيح؟ 

فــي كــلّ مــرة أســأل أي شــخص مــتديّــن عــن هــذا املــوضــوع، يفشــل بــتقدمي ردّ جــديــر بــالــتصديــق. عــلماء األحــياء يــقومــون 

بــتفحّص األدلــة، ولــكن ال يــوجــد أي مــجال للتفســير. فــال ميــكنكم أن تــقول أن الــتأريــخ بــالــكربــون املــشع هــو مــبني عــلى 

املسلّمات… إنّه ليس كذلك. هل أنتم من األشخاص املؤمنني بأن األرض مسطّحة؟ 

لقد خُنقتم ومُتّم بكتابك املقدس. 

التحليل: 

إن هـذا املـعترض عـلى مـا يـبدو ال يـفهم مـا هـو الـدور الـرئيسـي الـذي تـلعبة اإلفـتراضـات املسـبقة فـي الـعلم. فـهو يـعتقد بـأنَّـه ”ال 

يـوجـد أي مـجال للتفسـير“ - وهـذا مـثال عـن مـغالـطة إدّعـاء احلـياديـة. مبـا أنَّ هـذا املـعترض قـد سـألـنا عـن املسـلمات الـعلمية 

(أي اإلفـتراضـات املسـبقة)، يـجب عـلينا أن نـقوم بـتقدمي مـعلومـات تـثقيفية عـن هـذا املـوضـوع. وسـيكون مـن املـفيد أن نظهـر 

له أن الرؤية املسيحية للعالم هي الوحيدة التي ميكنها أن تقدم تبريراً للشروط املسبقة لقابلية الفهم، مثل انتظام الطبيعة. 

الحــظ أن س. قــد ارتــكب مــغالــطة الــقياس اخلــاطــئ، مــن خــالل اإلشــارة إلــى أنَّ مــوقــفنا يــشابــه مــوقــف الــقائــلني بــاألرض 

املسـطحة. فـمالحـظته اخلـتامـية تُظهـر نـوعـاً مـن الـعاطـفية والـعقلية املـتعصبة، ويـجب عـلينا أن نشـير إلـى ذلـك. وعـلى اعـتباره 

أنَّه ال يؤمن باخللق، فليس لديه أي أساس ليكون عقالنيّ. لقد قمت باإلجابة باستخدام الرد الذي يعتمد نقطة فنقطة. 
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الردّ: 

س: فـي أحـد املـقاالت املـنشورة عـلى مـوقـعكم، يـقول املـؤلـف: ”إن الـفارق هـو بـني الـطريـقة الـتي نـقوم مـن خـاللـها بتفسـير 

األدلة. وما هو سبب تفسيرنا اخملتلف لألدلة؟ هو أننا نبتدئ من افتراضات مسبقة مختلفة.“ 

د.ل: إن املـقال صـحيح. اإلفـتراضـات املسـبقة هـي اإلفـتراضـات األسـاسـية الـتي منـتلكها عـن الـعالـم. واإلفـتراضـات املسـبقة هـي 

األمـور الـتي نتخـذهـا بـشكل مسـلّمات: مـثل حـقيقة وجـودنـا، قـابـلية اإلعـتماد عـلى ذاكـرتـنا، الـهويـة الـشخصية، الـقوانـني 

األخـالقـية، قـوانـني املـنطق، اإلسـتقراء، والـكثير ممـا ميـكن أن يـتم سـرده هـنا. إن مـعظم األشـخاص يـقومـون بـافـتراض مـعظم هـذه 

األشـياء، إال أنـنا جنـد عـدداً قـليالً مـن األشـخاص يـتوقـف لـيفكر فـي سـبب افـتراضـه لهـذه األشـياء. إن جـميع هـذه اإلفـتراضـات 

املسـبقة الـتي سـردنـاهـا أعـاله، حتـمل مـعنىً فـي ضـوء الـرؤيـة اخلـلقية لـلعالـم، لـكن املـشاكـل تظهـر فـي الـرؤى غـير اخلـلقية 

للعالم. سوف جند عدداً من األمثلة أدناه. 

س: إن هـذا ”املـؤلـف“ يسـتمر فـي اسـتخدام كـلمة افـتراضـات مسـبقة. أرجـو أن تـساعـدونـي هـنا، مـا هـي الـبديهـيات الـتي 

يبنى عليها العلم احلديث؟ 

د.ل: إن الــبحث الــعلمي يســتند فــي احلــقيقة إلــى عــدد كــبير مــن اإلفــتراضــات املســبقة (اإلفــتراضــات املســبقة هــي مــثل 

الـبديهـيّات، إال أنَّ الـفارق هـو اإلفـتراضـات املسـبقة املسـيحية هـي قـابـلة لـإلثـبات.) بـعد تـقدمي هـذه اإلفـتراضـات املـذكـورة 

أعـاله، يـجب أن يـتم اإلفـتراض بـأنـه ميـكن اإلعـتماد عـلى حـواسّـنا. مـاذا سـتكون الـفائـدة مـن الـقيام بـأي جتـربـة، إن لـم تـكن 

عـيونـنا سـتنقل لـنا نـتائـج تـلك التجـربـة. ومـا هـي الـفائـدة إن كـانـت عـيونـنا سـتقوم بـنقل الـصورة الـصحيحة فـي حـال كـان 

الـضوء يـنتقل بـصورة مـتقطعة؟ نـحن نـقوم بـافـتراض يـفيد بـأنَّ الـضوء يـنتقل بسـرعـة مـنتظمة.  ومـا هـي الـفائـدة مـن الـقيام بـأي 

جتـربـة إن لـم يـكن الـكون يـعمل بـطريـقة مـنظمة ومـنطقيّة؟ فـنحن نـفترض وبـشكل مسـبق وجـود انـتظام فـي طـريـقة عـمل 

الـكون. آمـل أن تـكون قـد بـدأت فـي مـالحـظة اإلفـتراضـات املسـبقة املـطلوبـة وبـشكل عـقالنـي حـتى يـكون الـبحث الـعلمي 

أمراً ممكنا. 

س: أنـا أعـرف عـن بـديهـيات عـلم الـريـاضـيات، لـكني لـم أسـمع أي شـيء مـثل الـبديهـيات الـعلمية. مـا هـو الـذي ”يـفترض“ 

العلماء بأنه صحيح؟ 

د.ل: لـقد وجـدت مـثاالً بـنفسك. الـعديـد مـن جـوانـب الـبحث الـعلمي هـي ريّـاضـيّة بـطبيعتها، وتـعتمد عـلى اإلفـتراضـات 

املسـبقة الـريـاضـيّة. لـكن دعـني أُقـدِّم لـك مـثاالً آخـر: إن الـبحث الـعلمي يـتطلب اإلسـتقراء. افـترض بـأنـني قـد قُـمت بتجهـيز 

جتـربـة مـن نـوع مـا وحـصلت عـلى نـتائـج مـعينة. سـأتـوقـع أنـني إن قـمت بتجهـيز التجـربـة عـلينها فـي الـظروف عـينها سـتكون 

الـنتيجة واحـدة. لـكن ملـاذا؟ الـعديـد مـن األشـخاص ال يـتوقـفون لـلتفكير فـي السـبب الـكامـن وراء ذلـك؛ إن هـذا األمـر يـؤخـذ 

بـشكل مسـلّمات. ملـاذا يـجب أن يـكون املسـتقبل انـعكاسـاً لـلماضـي بهـذه الـطريـقة؟ يـوجـد مـعنى لـإلسـتقراء فـي الـرؤيـة 
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املسـيحية لـلعالـم. فـاهلل (الـذي ال يـخضع لـلزمـن) يـديـر الـكون بـطريـقة مـنتظمةـ وقـد قـال لـنا بـأنـنا نسـتطيع أن نـعتمد عـلى 

انـتظام عـدد مـن األمـور فـي املسـتقبل (تـكويـن ۸: ۲۲). وبـالـتالـي فـإنـني سـوف أتـوقـع أن أحـصل عـلى نـتاج مـطابـقة فـي 

اإلختبارات املُطابقة التي أُجريها في املستقبل وذلك ألن اهلل يدير الكون في املستقبل كما أدار الكون في املاضي. 

لكن مبعزل عن الكتاب املُقدَّس، ملاذا يجب علينا أن نفترض أنَّ املستقبل هو انعكاس للماضي؟  

نـحن وبـصفتنا مخـلوقـني عـلى صـورة اهلل، فـإنـنا نـعتمد وبـشكل غـريـزي عـلى اإلسـتقراء. لـكن كـيف لـلشخص غـير املسـيحي 

أن يـفترض أنَّ املسـتقبل سـوف يـكون انـعكاسـاً لـلماضـي بـاإلعـتماد عـلى رؤيـته لـلعالـم؟ قـد يـقول ”حـسناً، إنـه لـطاملـا كـان 

كـذلـك“ - لـكن هـذا ال يـعني أنّ الـكون غـالـباً سـيستمر بهـذه الـطريـقة إال إن افـترضـنا وبـشكل مسـبق مـعرفـتنا بـأنَّ املسـتقبل 

هـو انـعكاس لـلماضـي. وبـكلمات أُخـرى، حـني يـقول الـشخص ”حـسناً، فـي املـاضـي، كـان املسـتقبل انـعكاسـاً لـلماضـي، 

بـالـتالـي فـإنـني سـأتـوقـع أنـه فـي املسـتقبل سـوف يـكون املسـتقبل هـو انـعكاسٌ لـلماضـي،“ إنـه يسـتعمل مـنطقاً دائـريـاً. (فـكر فـي 

هذا للحظة؟) لقد افترض اإلستقراء في سبيل إثبات اإلستقراء. إن هذا التماس للسؤال وهذا ليس بأمر عقالنيّ. 

س: في كلّ مرة أسأل أي شخص متديّن عن هذا املوضوع، يفشل بتقدمي ردّ جدير بالتصديق. 

د.ل:إن الـساخـر فـي األمـر، هـو أنَّ الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم هـي الـوحـيدة الـقادرة عـلى تـقدمي تفسـير عـقالنـي لـإلفـتراضـات 

املســبقة املــطلوبــة لــلقيام بــالــبحث الــعلمي. الــكون املــنطقي واملــنتظم، الــتفكير الــعقالنــي، احلــواسّ املــوثــوقــة، الــبديهــيّات 

الـريـاضـيّة، االسـتقراء، وقـوانـني املـنطق هـي عـدد مـن اإلفـتراضـات املسـبقة الـضروريـة إلجـراء الـبحث الـعلمي والـتي تـؤمّـنها الـرؤيـة 

املسيحية للعالم والتي ال حتمل أي معنى في ظل الرؤية التطورية للعالم. 

س: علماء األحياء يقومون بتفحص األدلة، ولكن ال يوجد أي مجال للتفسير. 

د.ل: إن هـذا لـيس واقـعيّ؛ فهـذه ليسـت هـي الـطريـقة الـتي يـتم إجـراء الـبحث الـعلمي وفـقها. إذ أنَّ عـالـم األحـياء ميـتلك 

افــتراضــات مســبقة أثــناء الــقيام بــتفحّص األدلــة مــثل امــكانــية اإلعــتماد عــلى حــواسّــه عــلى ســبيل املــثال. وهــذا الــنوع مــن 

اإلفــتراضــات يــتبناه جــميع الــعلماء، وإال فــإنــهم لــن يــكونــوا قــادريــن عــلى الــقيام بــأي بــحث عــلمي. لــكن عــلماء األحــياء 

الـتطوريّـون وعـلماء األحـياء اخلـلقيّون ميـتلكون افـتراضـات مسـبقة مـختلفة تـتعلق بـتاريـخ األرض. لـذلـك جنـد أنـهم يخـلصون 

إلى نتاج مختلفة حني يقومون بفحص األدلة. 

س: فال ميكنك أن تقول أن التأريخ بالكربون املشع هو مبني على املسلّمات… إنّه ليس كذلك. 

د.ل: إن الـتأريـخ بـالـكربـون املـشع يـعتمد عـلى جـميع اإلفـتراضـات املسـبقة الـتي ذكـرنـاهـا أعـاله إضـافـةً إلـى عـدد آخـر. فـهو 

يـعتمد عـلى افـتراض بـأن مـعدّل حتـلُّل الـنظير املـشع لـلكربـون ۱٤ فـي املـاضـي كـان كـما هـو فـي يـومـنا الـراهـن، وبـأن مـعدّل 

الـكربـون ۱٤ فـي الـغالف اجلـوي كـان ذات املـعدل احلـالـي، وبـأن هـذا الـنظام غـير مـلوَّث، وقـانـون اإلحـتماالت، والـكثير مـن 

اإلفتراضات املسبقة األُخرى- كاإلستقراء، موثوقية احلواس، وهلم جرا. 
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بـاملـناسـبة، إنَّ الـتأريـخ بـالـكربـون يـقدّم تـأكـيداً قـويـاً عـلى اإلطـار الـزمـني الـتوراتـي. فـالـعلماء قـد وجـدوا ذرات كـربـون ۱٤ فـي 

الفحـم واملـاس والـتي يـفترض أنـها تـعود إلـى مـاليـني الـسنني (أو حـتى مـليارات مـن الـسنوات بـالنسـبة لـلماسّ) وفـق الـرؤيـة 

الـتطوريـة لـلعالـم. إال أنَّ الـكربـون ۱٤ ميـتلك مـعدل نـصف حـياة يـقدر بـحوالـي ٥۷۰۰ سـنة - أي أنَّـه ال يسـتطيع اإلسـتمرار 

ملـاليـني الـسنني. فهـل تـعتقد أن الـتطوريّـني يـقتنعون مبـثل هـذا الـنوع مـن األدلـة ويـعترفـون بـأن األرض تـعود إلـى بـضعة آالف 

مـن الـسنوات فـقط كـما يـعلّم الـكتاب املـقدس؟ أو هـل يـقومـون بـرفـض هـذا الـنوع مـن األدلـة مـن خـالل افـتراض وجـود نـوع مـن 

الــتلوث (وبــغض الــنظر عــن وجــود دالئــل لــلتلوث) بــبساطــة لســبب أنّ افــتراضــاتــهم املســبقة تــقول بــأنَّ األرض تــرجــع إلــى 

مليارات السنني؟ 

إن األمـر الـواضـح هـو أنَّ اإلفـتراضـات املسـبقة تـؤثـر بـشكل كـبير فـي طـريـقة تفسـيرنـا لـألدلـة. املـشكلة (بـالنسـبة لـلعلماء 

الـعلمانـينيّ) هـي أنَّ الـبحث الـعلمي بحـدّ ذاتـه يـعتمد عـلى اإلفـتراضـات املسـبقة املسـيحية. فـالـعلم ممـكن فـقط ألن اهلل يـديـر 

الـكون بـطريـقة مـنطقية ومـنتظمة وألن اهلل قـد خـلق ذهـننا لـيكون قـادراً عـلى الـتفكير بـطريـقة مـنطقية يـقدّم تفسـيراً مـنطقياً 

للكون. 

س: هل أنتم من األشخاص املؤمنني بأن األرض مسطّحة؟ 

د.ل: ال، فـنحن نـؤمـن بـأن الـكتاب املُـقدَّس يشـير إلـى أنَّ األرض كـرويـة الـشكل مـن خـلل قـراءة آيـات مـثل أشـعياء ٤۰: ۲۲ 

وأيوب ۲٦: ۱۰. هل سبق لك وقرأت الكتاب املقدس؟ 

س: لقد خُنقتم ومُتّم بكتابك املقدس. 

د.ل: إن الـتصريـح الـذي قـمت بـه والـذي مت تـقدميـه أعـاله، إمنـا هـو مـثال جـيد عـلى كـون اإلعـتراضـات عـلى اخلـلق الـتوراتـي هـو 

وبشكل مطلق شخصي وعاطفي بطبيعته - وليس منطقياً أو عقالنياً. 

د.ل. 

۱٦. ”كيف نعرف أن الكتاب املقدس هو كلمة اهلل باحلقيق؟“ 

ر. من ألبيرتا، كندا، كتبَ: 

لـقد قـرأت مـقاالً لـكم بـعنوان ”هـل يـوجـد فـي احلـقيقة إلـه؟“وإنـني أوافـق مـعك بـشكل كـامـل عـلى حـقيقة مـنطقك الـذي 

قـدمـته عـن وجـود تـصميم ذكـي ووجـود اهلل. إال أنـني أخـالـفكم الـرأي فـي نـقطة قـرب نـهايـة املـقال. حـيث أنـكم قـد كـتبتم 

”… إنَّــه مــن املــنطقي أن نــبني رؤيــتنا لــلعالــم عــلى مــا قــد كــتبه اهلل فــي كــلمته.“ مــن الــطبيعي أنــك تشــير ”بــكلمته“ إلــى 

الـكتاب املـقدس. وهـنا أود أنـا أسـألـكم هـذا: بـناءً عـلى أيّ مـنطق تشـيرون إلـى أنَّ الـكتاب املُـقدَّس هـو كـلمة اهلل؟ إن كـان 

ذلـك بسـبب مـطابـقة مـا نـراه فـي الـعالـم مـع مـا نـقرأه فـي الـكتاب املـقدس، أن يـكون ذلـك إشـارةً إلـى أنَّ مـا نـعايـنه فـي الـعالـم 

يـفوق فـي األهـمية عـلى مـا نـقرأه فـي الـكتاب املُـقدَّس؟ إن كـان مـا رأيـناه فـي الـعالـم قـد نـاقـض مـا قـرأنـاه فـي الـكتاب املُـقدَّس، 
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فـما هـو الـذي سـنؤمـن بـه حـينها؟ إن متّ اثـبات خـطأ الـكتاب املُـقدَّس بـأي طـريـقة، هـل سـيعني ذلـك بـأنَّ اهلل غـير مـوجـود،  أم 

أن املـنطق الـذي تـكلمت عـنه سـابـقاً سـيثبت وجـود اهلل دون أي تـغيير؟ وإن كـان الـوضـع كـذلـك، ألـن يـعني ذلـك بـأنَّ املـنطق 

يفوق في األهمية على الكتاب املُقدَّس. مجرّد أشياء للتأمل بها. 

التحليل 

عـلى مـا يـبدو أنّ كـاتـب هـذه الـرسـالـة يـتعاطـف مـع مـوقـفنا، ويـحاول احلـصول عـلى بـعض الـتوضـيحات: كـيف نـعرف أنَّ 

الـكتاب املُـقدَّس هـو بـاحلـقيقة كـلمة اهلل؟ ولـقد رأيـت أنَّـه مـن اجلـيد أن أضـع هـنا هـذه الـرسـالـة غـير الـنقديـة إذ أن املـعترضـني 

يــسألــون هــذا الــسؤال بــعينه. وهــذه الــرســالــة تــوضّــح الســبب الــذي يــدفــعنا لــئال نــقوم بــاثــبات الــكتاب املُــقدَّس مــن خــالل 

اسـتخدام أدلّـة ”غـير مـتحيّزة“ وخـارجـية. إذ أنَّ هـذا الـنوع مـن الـتكتيك قـد يـعطي انـطباعـاً بـأنَّ األدلـة قـد تـفوق الـكتاب 

املـقدس أهـميّةً، وسـوف نـكون فـي مـوقـف غـير مُـحبَّب فـي قـبول املـذهـب التجـريـبي كـمعيار أعـلى لـنا (وهـو ذاتـي الـنقض.)إن 

هذا البريد اإللكتروني يفسح اجملال للكالم عن املعيار األعلى وأيضاً عن طبيعة املنطق الدائري. 

الردّ 

ه مـن املـنطقي أن نـبني رؤيـتنا لـلعالـم عـلى مـا قـد كـتبه اهلل فـي كـلمته.“ مـن الـطبيعي أنـك تشـير ”بـكلمته“ إلـى  ر: … إنّـَ

الكتاب املقدس. وهنا أود أنا أسألكم هذا: بناءً على أيّ منطق تشيرون إلى أنَّ الكتاب املُقدَّس هو كلمة اهلل؟ 

د.ل: أود أن أقـدم لـك الـشكر عـلى تـواصـك مـعنا. لـقد قـمت بـطرح سـؤالٍ جـيد. اسـمح لـي بـالـبدايـة بـاإلشـارة إلـى أنـنا ال 

نـقوم بـبساطـة بـاسـتنتاج أنَّ الـكتاب املُـقدَّس هـو كـلمة اهلل. إمنـا نـحن نـقبل ذلـك عـلى أسـاس أنّـَه افـتراض مسـبق، عـلى أسـاس 

أنَّـه سـيكون مـعيارنـا األعـلى وهـذه نـقطة اإلنـطالق. واجلـدل ال ميـكن أن يسـتمر إلـى الـالنـهايـة. وبـالـتالـي فـإن جـميع سـالسـل 

احلُـجَج واملـنطق يـجب أن تنتهـي إلـى اإللـتزام األعـلى - أي إلـى مـعيار ال ميُـكن أن يَـتمَّ تـأسـيسه عـلى أيّ شـيءٍ آخـر عـدا املـعيار 

نـفسه (وإال فـإنَّـه لـن يـكون مـعياراً أعـلى). ومبـا أنَّ املـعيار األعـلى ال ميـكن أن يـتم إثـباتـه بـاإلعـتماد عـلى أيّ شـيء عـدا املـعيار 

عـينه، فـيجب أن يـكون ذاتـي اإلسـتنتاج. والـكتاب املُـقدَّس هـو كـذلـك. إذ أنَّـه يـدعـي بـأنّـَه كـلمة اهلل والـشخص إمـا أن يـقبل 

هذا اإلدعاء أو ال. (وكما سنرى أنَّ عدم قبول هذا اإلدعاء سوف يقود إلى موقف ال عقالني.) 

الــبعض ســوف يــجادل بــأنَّ قــبول الــكتاب املُــقدَّس عــلى أنَّــه وبــبساطــة كــلمة اهلل كــونــه يــقول عــن نــفسه كــذلــك هــو مــنطق 

دائـري. ويـوجـد عـدد مـن األشـياء الـتي ميـكن قـولـها بهـذا اخلـصوص. إن هـذا اإلعـتراض يـعتمد مـعايـير مـزدوجـة. عـلى سـبيل 

املـثال، تـأمـل فـي هـذا املـقال. رمبـا لـم يـطرأ عـلى ذهـن أي شـخص بـأن هـنالـك شـخصاً آخـر سـواي قـد كـتب هـذا املـقال. فهـذا 

ني الـكاتـب عـلى ذلـك األسـاس بـذاتـه! إال أنَّ  ه قـد كُـتِبَ مـن خـاللـي، ومـعظم الـناس سـوف يـقبلون بـأنّـَ املـقال يـدَّعـي بـأنّـَ

األشخاص يقومون باستخدام معايير مزدوجة حني يتعلق األمر بالكتاب املقدس. 
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ثـانـياً، مـن الـضروري أن يـتم اإلشـارة إلـى وجـود درجـة مـن املـنطق الـدائـري والـتي ال ميـكن أن يـتم تـفاديـها حـني يـتعلق األمـر 

بـاملـعيار املـطلق . وذلـك ألن املـعيار األعـلى ال ميـكن أن يـعتمد عـلى مـعيار أعـلى مـنه لـيأخـذ شـرعـيته، فـيجب أن يـعتمد عـلى 

ذاتــه. وهــذا األمــر صــحيح بــالنســبة ألي مــعيار مــطلق شــرعــي- ولــيس بــالنســبة لــلكتاب املُــقدس فحســب. فــحني يــقوم 

األشـخاص بـقبول الـكتاب املُـقدَّس عـلى أنّـَه كـلمة اهلل ألنـه يـصرّح بـذلـك، يـكون هـذا دائـري. لـكن حـني يـرفـض األشـخاص 

أيـضاً أنّ الـكتاب املُـقدَّس هـو كـلمة اهلل فـهم يـكونـون أيـضاً يسـتخدمـون املـنطق الـدائـري؛ مـا يـعني أنـهم قـد بـدأوا بـافـتراض أنـه 

ال يـجب أن يـبدأوا تـفكيرهـم بـالـلله (وهـذا يـعني أنـهم يـفترضـون بـأنَّ الـكتاب املـقدس هـو خـاطـئ - األمـثال ۱: ۷)، وثـمّ 

يقومون باستناج أنَّ الكتاب املُقدَّس هو خاطئ. فأي معيار أعلى يتضمن نوعاً من املنطق الدائري. 

ثـالـثاً، إن املسـيحيّني وغـير املسـيحيني يـحتاجـون لـاللـتجاء إلـى نـوع مـن املـنطق الـدائـري حـني يـتعلق األمـر بـاملـعيار األعـلى، 

ولـيس جـميع أنـواع املـنطق الـدائـري مـتساويـة. فـالـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم قـادرة عـلى تـقدمي تفسـير مـنطقي لـالخـتبارات البشـريـة 

واملـنطق البشـري. بـكلمات أُخـرى ميـكن الـقول إذا (وفـقط إذا) انـطلقنا مـن الـكتاب املُـقدَّس كـمعيارٍ أعـلى لـنا، سـيكون مـن 

املـنطقي وجـود قـوانـني املـنطق، االنـتظام فـي الـطبيعة، اعـتماديـة احلـواس والـذاكـرة، والـقانـون األخـالقـي املـطلق، والـعديـد مـن 

األمـور األُخـرى الـتي نـأخـذهـا كمسـلّمات. لـكن دون الـكتاب املُـقدَّس كـمعيارٍ أعـلى لـنا، فـإن أسـاسـات هـذه األمـور سـتُفقَد، 

وبـالـتالـي فـإنـه لـن يـكون مـن املـمكن أن نـحصل عـلى املـعرفـة احلـقيقيّة (رومـية ۱: ۲۱). مبـعزل عـن الـوحـي املـقدس، مـا هـو 

السـبب الـذي قـد يـدفـعنا لـلقبول بـأن الـكون سـيكون عـقالنـيّاً وقـابـالً لـلفهم؟ إن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم هـي ذاتـية الـتأكـيد، 

إمنـا الـرؤى غـير املسـيحية لـلعالـم هـي حتـتوي عـلى تـناقـضات داخـلية وهـذا مـا مت عـرضـة فـي الـفصل الـثالـث  فـي الـقسم الـثالـث 

منه. 

وبـالـتالـي فـإنـنا نـقبل بـالـكتاب املـقدس عـلى أنّـَه الـكلمة املـعصومـة هلل بـاإلميـان، إال أنَّـه لـيس ”إميـان أعـمى.“ فـاإلميـان بـالـكتاب 

املُـقدَّس يـقود إلـى الـعقالنـية واملـعرفـة؛ والـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم جتـعل مـن اخلـبرات البشـريـة واملـنطق أمـوراً ذات مـعنىً. إال أنَّ 

رفـض الـكتاب املُـقدَّس عـلى أنَّـه املـعيار األعـلى سـوف يـقود إلـى الـالعـقالنـية؛ وأي مـعيار آخـر ال يسـتطيع أن يـقدم تفسـيراً 

لالختبارات البشرية أو املنطق البشري. ومبعزل عن كلمة اهلل، ملاذا يجب أن نتوقع أن يكون الكون قابالً للفهم؟ 

إن هـذا هـو الـدلـيل عـلى أنَّ الـكتاب املـقدس هـو كـلمة اهلل؛ إذ أنّـَه دون إعـالنـات اهلل فـي كـلمته سـوف لـن يـكون مـن املـمكن 

مـعرفـة أيّ شـيء (األمـثال ۱: ۷). لـذلـك فـإنـني أمـتلك سـبباً جـيداً إلميـانـي. دون الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم أنـا لـن أكـون قـادراً 

على تفسير املنطق، أي أنني أؤمن ولذلك أفهم. 

ر: إن كـان ذلـك بسـبب مـطابـقة مـا نـراه فـي الـعالـم مـع مـا نـقرأه فـي الـكتاب املـقدس، أن يـكون ذلـك إشـارةً إلـى أنَّ مـا نـعايـنه 

في العالم يفوق في األهمية على ما نقرأه في الكتاب املُقدَّس؟ 
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د.ل: إن كـان تـفكيرنـا يـقودنـا إلـى اإلعـتقاد بـأنـه مـن املـمكن إثـبات صـحّة الـكتاب املُـقدَّس مـن خـالل مـعايـنة الـعالـم بـطريـقة 

مجـرّدة، حـينها سـيكون لـديـنا األمـر مـعاكـساً أيـضاً. فـإنـه فـي سـبيل أن تـكون مـعايـنتنا لـلعالـم ذات مـعنى، ال بـد أن يـكون 

الـكتاب املُـقدَّس صـحيحاً. وإال فـإنـه ال ميـكننا أن منـتلك أي سـبب لـالعـتقاد بـأن ذاكـرتـنا أو حـواسـنا ذات مـوثـوقـيّة، أو أنَّـه 

يـوجـد أي انـتظام فـي الـطبيعة. بـالـرغـم مـن ذلـك، فـإن مـا نـعايـنه فـي الـعالـم يـؤكـد مـا نـقرأه فـي كـلمة اهلل. فـنحن نـعايـن أدلّـة 

عـلى الـتصميم فـي الـطبيعة، وجـود انـتظام فـي الـكون، وهـلم جـرا. كـما أنـنا جنـد أدلّـة عـلى الـلعنة، وهـذه األمـور كـلّها تـؤكـد 

(لـكن ال تُـثبت) الـكتاب املُـقدَّس. فـالـكتاب املُـقدَّس يـجب أن يـكون قـد مت افـتراض صـحته بـشكل مسـبق فـي سـبيل امـتالك 

أي معنى ألي شيء آخر. 

ر: إن كان ما رأيناه في العالم قد ناقض ما قرأناه في الكتاب املُقدَّس، فما هو الذي سنؤمن به حينها؟ 

د.ل: مبـا أنَّ اهلل يـديـر الـكون بـقدرتـه (عـبرانـيّني ۱: ۳) فـإنـه مـن املـؤكـد أن األشـياء الـتي نـعايـنها سـتكون مـتّسقة مـع مـا أعـلنه 

ه يـوجـد بـعض األمـثلة الـتي تُـبنيّ أن تفسـيرنـا لـألدلـة الـتي نـعايـنها بـاسـتخدام حـواسّـنا ال تـتوافـق مـع  اهلل فـي كـلمته. إال أنّـَ

تفسـيرنـا لـلوحـي املـقدس. حـني يحـدث أمـرٌ مـشابـه لـذلـك، يـتوجـب عـلينا أن نـقوم بـالـفحص الـدقـيق مـرّة ثـانـية للتفسـير 

املسـتخلص مـن الـنص املُـقدَّس، ومـن ثـمَّ اسـتخدام احلـقيقة الـواضـحة مـن الـكتاب املُـقدَّس ملـساعـدتـنا فـي تـصحيح تفسـيرنـا ملـا 

سـبق وعـايـنّاه فـي الـطبيعة. كـما أنَّـه جتـدر اإلشـارة إلـى أنَّ الـطبيعة ال تـقدّم احلـقيقة وكـل مـا نـعايـنه فـي الـطبيعة لـن يحـمل إي 

مـعنى دون اعـتماد اإلفـتراضـات املسـبقة الـتوراتـية. فـدون الـكتاب املـقدس لـن يـوجـد أي سـبب لـنثق بـحواسـنا فـي املـقام األول، 

أو أن نفترض بأن الطبيعة أو العالم قابالن للفهم.  

ر: إن متّ اثـبات خـطأ الـكتاب املُـقدَّس بـأي طـريـقة، هـل سـيعني ذلـك بـأنَّ اهلل غـير مـوجـود،  أم أن املـنطق الـذي تـكلمت عـنه 

ســابــقاً ســيثبت وجــود اهلل دون أي تــغيير؟ وإن كــان الــوضــع كــذلــك، ألــن يــعني ذلــك بــأنَّ املــنطق يــفوق فــي األهــمية عــلى 

الكتاب املُقدَّس. مجرّد أشياء للتأمل بها. 

د.ل: بـعد الـتأمـل، إنـه مـن الـواضـح أن الـكتاب املـقدس ال ميـكن أن يـتم اثـبات بـطالنـه. فـفي سـبيل أن أن تـقوم بـاثـبات بـطالن 

أي شـيء، أنـت بـحاجـة السـتخدام قـوانـني املـنطق. لـكن قـوانـني املـنطق هـي افـتراضـات مسـبقة تـوراتـية (انـظر مـقال بـعنوان 

). وبـالـتالـي فـإنـه دون وجـود إعـالنـات اهلل فـي الـوحـي املـقدس، سـوف لـن يـوجـد أي أسـاس  1اإلحلـاد: رؤيـة غـير عـقالنـية لـلعالـم

لقوانني املنطق، التي نستخدمها الثبات األشياء األُخرى. فاملنطق متعلّق باإلله الذي أعلن عن ذاته في الكتاب املُقدَّس. 

لقد قدمت بعض األسئلة وأمتنى أن يكون الردّ الذي قدَّمتُه قد ساعد في توضيخ األمور لك. 

د.ل. 

۱۷. ”إما أنَّ األرض قدمية أو أنها تبدو قدمية.“ 

https://answersingenesis.org/articles.ais.v2.n1.atheism-irrational. 1
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ك. من أوكالهوما، كتب: 

الرسالة موجهة حتديداً إلى الدكتور جيسون اليل[مت تهجئة اإلسم هنا بشكل خاطئ]. 

أنـا أقـدّر ردّك الـذي يـتعلق بـأنَّ اهلل يخـلق تـأثـيرات لـلنجوم املتفجـرة الـتي تـعود ألكـثر مـن ٦۰۰۰ سـنة. وأنـا أوافـق متـامـاً مـعك 

عـلى أنّ: ”مـن الـناحـية الـتوراتـية، نـحن نسـتطيع أن نـكون واثـقني بـحواسـنا ـ عـلى الـرغـم مـن كـونـنا نسـيء فـي بـعض األحـيان 

فهم ما نعاينه.“ 

لـقد أرسـلت مـؤخـراً رسـالـة كـما أنـي قـمت بـتحضير عـرض تـقدميـي وأرسـلته للسـيد تـيري مـورتـينسون الـذي قـدَّم جـدالً بـأن 

املـعلومـات اجلـيولـوجـية تُظهـر وبـشكل تـامّ أنَّ األرض هـي ذات عـمر كـبير. أو أنَّ اهلل قـد خـلق األرض بـشكل تـبدو فـيه عـلى 

أنها قدمية. وبأن العلم ال ميتلك األدوات للتمييز بني هذين اإلثنني.  

أنـا أدعـوك لـتأتـي وتـعايـن بـنفسك الـنوى اجلـليديـة مـن جـبال األنـديـز الـتي متـتلك طـبقات اجلـليد الـسنويـة الـتي تـعود إلـى فـترة 

تتجاوز الستة آالف عام بكثير. وقد أرسلت أيضاً رسالة إلى السيد كينت هام بذات الدعوى. 

فرجاءً تعال وعاين بنفسك البعض مما خلق اهلل. 

بركة الرب ترافقك. 

التحليل: 

ك. عـلى مـا يـبدو أنّـه مسـيحي إمنـا يـرفـض الـقراءة املـباشـرة لـسفر الـتكويـن لـصالـح الـقبول بـالـعمر الـقدمي لـألرض. حـيث أنَّـه قـد 

قـام بـتقدمي خَـيَارَيـن اثـنني لـنا: إمـا أنَّ األرض قـدميـة، أو أنَّ اهلل قـد خـلق األرض بـشكل يـبدو أنـها قـدميـة. إن هـذا ارتـكاب 

ملـغالـطة الـتشعب أو الـتقليص اخلـاطـئ. فـاألرض ليسـت قـدميـة كـما أنـها ال تـبدو قـدميـة (ذلـك عـلى اعـتبار أن الـعمر لـيس 

بشـيء ميـكننا مـعايـنته). حـني يـقول لـنا شـخص مـا أنَّ األرض تـبدو قـدميـة، فـإنـه هـذا الـتصريـح يُظهـر لـنا نـوعـية الـتحيز الـذي 

لديه أكثر مما يخبرنا عن األرض. 

فـي احلـقيقة أنَّ ك. يـظنَّ األدلـة الـعلمية قـادرة عـلى اثـبات أن عـمر األرض كـبير (أو عـلى األقـل أنـها تـبدو ذات عـمر كـبير) 

مشـيراً بـذلـك إلـى أنَّـه ال يـفهم متـامـاً طـبيعة الـرؤى لـلعالـم، اإلفـتراضـات املسـبقة، وعـالقـتها مـع األدلـة. الحـظ أيـضاً أن ك. قـد 

الـتمس املـطلوب مشـيراً إلـى الـطبقات اجلـليديّـة الـسنويـة - فـكيف لـه أن يـعرف أن تـلك كـلها طـبقات سـنويـة. وحـقيقة أن 

ك. لم يقم بتهجئة اسمي بشكل صحيح يشير إلى أنَّ أبحاثه حول مننشوراتنا ليست عميقة مبا فيه الكفاية. 

إن هـذا الـبريـد اإللـكترونـي يـعطينا فـرصـة جـيّدة لـدحـض اخلـلق الـذي يـؤمـن بـقدم عـمر األرض، الـذي ميـتلك ذاتـالـعيوب 

املـوجـودة فـي جـميع الـرؤى غـير املسـيحية لـلعالـم. فـأي شـخص ال يـقوم بـقراءة مـباشـرة لـلنص الـتوراتـي سـيكون عـاجـزاً عـن 

 . 2امتالك رؤية عقالنية للعالم

2 انظر امللحق أ للمزيد من املعلومات عن املواقف من الوحي املقدس والتي تقدم تنازالت ومساومات.
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الردّ: 

ك. العزيز، 

شـكراً لـدعـوتـك الـلطيفة. نـحن فـي احلـقيقة نـألـف الـنوى اجلـليديـة والـعديـد مـن اإلدعـاءات الـتي تـتعلق بـالـعمر الـتي تُـبنى 

عــليها. فــي احلــقيقة إن الــدكــتور الري ڤــاردميــان قــد قــدم عــمالً ممــتازاً فــيما يــتعلق بهــذا املــوضــوع، الــنوى اجلــليديــة وعــمر 

األرض، وهـو مـتوفـر عـبر الـرابـط الـتالـي .www.answersingenesis.org/publicstore ولـديـنا عـدد مـن 

املـقاالت الـتي تـتناول هـذا املـوضـوع. بـاخـتصار، يـجب أن أذكـر لـك أنـنا ال نسـتطيع أن نـعايـن طـبقات سـنويـة تـعود ألكـثر مـن 

عـدّة سـنوات. فـإنـنا نـعايـن طـبقات - لـكن فـكرة كـون كـل مـن هـذه الـطبقات هـي طـبقة سـنويـة إمنـا هـو افـتراض مـبني عـلى 

اإلميان مبذهب الطبيعة الواحدة غير التوراتي. 

أنـا مسـرور كـونـك تـتفق مـعي عـلى أن حـواسـنا هـي مـوثـوقـة بـشكل أسـاسـي، وبـالـطبع إن اجلـميع تـقريـباً يـؤمـنون بـذلـك. لـكن 

املـثير لـإلهـتمام هـو أنَّ املسـيحيّ وحـده هـو مـن يسـتطيع أن يـقدم سـبباً جـيداً لـتبريـر ذلـك. فـامـكانـية اإلعـتماد عـلى احلـواس هـو 

افـتراض مسـبق مسـيحي. وذلـك ألن اهلل هـو مـن خـلقَ حـواسّـنا (األمـثال ۲۰: ۱۲)، فـإنـنا نسـتطيع أن نـتوقـع مـنها أن تـعمل 

بـشكل جـيّد فـي مـعظم األوقـات (بـالـرغـم مـن نـتائـج اخلـطيئة والـلعنة، األمـر الـذي يـجعلنا ال نـقول فـي كـل األوقـات). إضـافـةً 

إلـى أنَّ اهلل الـذي خـلق عـقلنا هـو مـن خـلق الـكون (يـوحـنا ۱: ۳)، وبـالـتالـي فـإنـنا سـنتوقـع أنَّ هـذه األشـياء تـتواءم بـعضها مـع 

بـعض. هـذا يـعني أن املسـيحي لـديـه احلـق بـتوقـع أن يـكون لـلذهـن البشـري املـقدرة عـلى فـهم أبـعاد مـختلفة مـن الـكون. 

ولـكن لـن يـكون هـنالـك أي سـبب لـتوقـع ذلـك فـي حـال لـو كـانـت الـعني أو الـعقل أو الـكون مجـرد نـتائـج عـرضـية لـإلنـفجار 

الكوني والتطور. 

إنَّ الـكتاب املُـقدَّس يـقدّم لـنا السـبب فـي أنـنا يـجب أن نـكون قـادريـن عـلى اسـتخدام املـنطق. وكـذلـك اهلل يـقول لـنا بـأنـنا 

يـجب أن نـبتدئ مـعه فـي تـعامـلنا مـع املـنطق. فـيجب أن نـقوم بـبناء تـفكيرنـا عـلى مـا قـد قـام اهلل بـإعـالنـه لـنا مـن خـالل كـلمته 

(لـوقـا ٦: ٤۷-٤۹)؛ وإال فـإنـنا سـوف نـصل إلـى اسـتنتاجـات خـاطـئة وننحـدر إلـى درجـة مـن اجلـهالـة (األمـثال ۱: ۷). 

وبالتالي فإنه يجب علينا أن نقوم بتفسير ما نعاينه في هذا العالم على ضوء ما قاله اهلل في كلمته املقدسة. 

إن فـكرة أنَّ اهلل قـد خـلق األرض بـشكل تـعطي فـيه اإلنـطباع بـأنـها قـدميـة هـي فـكرة قـدميـة وسهـلة الـدحـض. ”املظهـر املُـعَمِّر“ هـو 

بـاحلـقيقة قـد دُحـض كـونـه نـوع مـن الـتناقـض الـلغوي oxymoron؛ فـالـعمر هـو أمـر غـير مـنظور. فـاحلـقيقة هـي أنَّ األشـياء 

ال تسـتطيع أن ”تظهـر“ عـلى أنـها يـافـعة أو قـدميـة. فـالـعمر هـو سـؤال يـتعلق بـالـتاريـخ، ولـيس أمـر يـتعلق بـاملـعايـنة املـعاصـرة. 

فـنحن فـي بـعض األحـيان نسـتعمل املـصطلح الـفضفاض (وهـو مـن الـناحـية الـتقنية خـاطـئ) حـني نـقول بـأن الـشخص يـبدو 

بـعمر مـعنيّ. لـكن مـا نـعنيه هـو أنَّ الـشخص يـشابـه أشـخاصـاً آخـريـن (فـي نـواحـي مـعينة) والـذمي بـدورهـم ميـلكون عـمراً مـعيناً 
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نـعرفـه. مـن الـناحـية الـرسـمية، ال يـوجـد شـيء يـدعـى ”مظهـر الـعمر“. فـالـكون قـد خـلق نـاضـجاً، مـن نـاحـية أنَّـه كـان مـكتمالً 

وفاعالً في نهاية اليوم السادس؛ لكن هذا ال يتشابه مع موضوع العمر. 

كـما أنَّـه مـن السهـل أن يـتم دحـض فـكرة أنَّ األرض تـبدو قـدميـة، فـاهلل قـد قـال لـنا أنّـَه عـمل األرض فـي سـتة أيـام. وهـو واضـح 

مـن خـالل السـياق الـنصي (الـيوم مُحـدَّد بـاملـساء والـصباح) أي أن تـلك األيـام هـي أيـام اعـتياديـة - تـطابـق أيـام األسـبوع 

احلـالـية (انـظر اخلـروج ۲۰: ۸-۱۱). والـوائـح مـن خـالل سـالسـل النسـب بـأنَّ هـذا األمـر قـد وقـع قـبل عـدة آالف مـن الـسنني. 

وهـؤالء الـذيـن يـجادلـون دحـض هـذا املـوقـف يـجب أن يـقومـوا بـافـتراض مـن اثـنني (أ) أن الـكتاب املـقدس خـاطـئ أو (ب) أن 

الكتاب املُقدَّس ال يعني ما يقوله. 

(أ) إن كـان الـكتاب املُـقدَّس عـلى خـطأ، حـينها لـن يـكون لـديـنا أي سـبب لـنثق بـحواسـنا. وإن كـان عـقلنا ومسـتقبالتـنا 

الـبصريـة مجـرد جـزيـئات فـي حـالـة مـن احلـركـة، ملـاذا حـينها يـجب أن نـعتقد أن مـا نـفكر بـه أو نـراه هـو حـقيقيّ؟ فـقط فـي حـال 

كــان اهلل هــو مــن خــلق الــكون ومســتقبالتــنا احلســية أيــضاً (كــما يــصرّح الــكتاب املُــقدَّس) ســيكون لــديــنا الــعذر واملــبرر 

لإلفتراض بأنه ميكننا اإلعتماد على حواسّنا، وبأن عقلنا قادر على تفسير ما نشاهده بأعينا ونستقبله بحواسّنا. 

(ب) فـي حـال كـان الـكتاب املـقدس ال يـعني مـا يـقول، حـينها سـيكون لـديـنا املـشكلة عـينها. كـيف لـنا أن نـعرف أنَّ اهلل قـد 

خـلق حـواسـنا، وعـقلنا، والـكون، وبـأنـه ميـكننا الـوثـوق مبـا نسـتقبله بـحواسـنا؟ مـن املـؤكـد أن الـكتاب املـقدس قـول ذلـك، لـكن 

كـيف لـنا أن نـعرف أن الـكتاب املـقدس يـعني ذلـك فـي حـال كـان الـكتاب املُـقدس ال يـعني مـا يـقول؟ إن الـقراءة املـباشـرة 

للكتاب املقدس هي أمر ضروري المتالك معنى ألي شيء آخر. 

إن رســالــتك تشــير إلــى أنَّ الــعلم ال يســتطيع فــي احلــقيقة أن يــقرر عــمر األرض؛ وهــذا صــحيح. ذلــك ألن الــبحث الــعلمي 

يـتعامـل مـع الـقدرة عـلى الـتنبؤ فـي احلـاضـر، ومـن األكـيد أنـه ال ميـكن اسـتخدامـه فـي اإلجـابـة عـلى أسـئلة تـتعلق بـالـتاريـخ - 

مـثل الـعمر. فـالـعمر لـيس مـادةً ميـكن أن يـتم قـياسـها بـالـوسـال الـعلمية. ومـن املـؤكـد أنّـَه يـوجـد عـدد كـبير مـن األدلـة الـعلمية 

الـتي ال تـوافـق مـع الـعمر الـقدمي لـألرض، مـثل الـكربـون ۱٤ فـي املـاسّ [انـظر الـفصل األول]. لـكن الـدلـيل عـلى أنَّ األرض هـي 

حـديـثة هـو أنَّ هـذا األمـر هـو تـعليم واضـح فـي الـكتاب املُـقدَّس، والـذي ال يسـتطيع أن يـكون عـلى خـطأ عـلى اعـتبار أن أي 

بديل سوف يقود إلى الالعقالنية (أمثال ۱: ۷؛ كولوسي ۲: ۲-٤). 

د.ل. 

۱۸. ”إن العلم ال يحتاج إلى الكتاب املُقدَّس. انظر إلى اليونانيِّني القدماء“ 

س. من كاليفورنيا كتب: 

لـقد كـتب جـيسون اليـل، ”البـد أنَّ عـلماء الـفلك الـعلمانـيني وقـبل وقـت فـيثاغـورس قـد اعـتقدوا بـأنَّ الـكتاب املـقدَّس خـاطـئ 

فـيما يـتعلق بـكرويـة األرض، إال أنَّ الـكتاب املـقدس كـان صـحيحاً.“ حـتى فـي حـال مـالحـظة الـعبرانـيني الـقدمـاء لـكون األرض 

 205 biblicalcreationar@gmail.com

mailto:biblicalcreationar@gmail.com


الدليل الحاسم للخلق 

كـرويّـة الـشكل، األمـر الـذي لـم يـتم الـتصريـح بـه بـشكل صـريـح فـي الـكتاب املُـقدَّس، فـإن اجنـازاتـهم فـي مـجال عـلم الـفلك 

تـعتبر ضـبابـية بـاملـقارنـة بـالـيونـانـيّني الـقدمـاء. لـيس فـقط أن الـيونـانـينّي قـد أعـلنوا صـراحـةً أنَّ األرض كـرويـة، إال أنـهم أيـضاً قـامـوا 

بـحساب مـحيطها بـدرجـة عـالـية مـن الـدقـة. كـما أنَّـهم قـد قـامـوا وبـصورة مـذهـلة بـحساب قـطر الـقمر وبـعده عـن األرض. كـما 

أنـهم كـانـوا قـادريـن عـلى حتـديـد أن الـشمس كـانـت أكـبر بـكثير مـن األرض والـقمر بـالـرغـم مـن كـون مـحاوالتـهم فـي قـياس 

بـعدهـا عـن األرض لـم تـتكلل بـالـنجاح. إن تـلك اإلجنـازات قـد متـت مـن خـالل املـقدرات البشـريـة الـصرفـة والـفلسفة الـطبيعية، 

وليس من خالل دراسة نصوص مقدسة ذات وحي إلهي. 

التحليل: 

 Taking Back 3س. (ذات املـــعترض مـــن اإلعـــتراض #۱٤) يـــقدم ردَّا عـــلى جـــزء مـــن كـــتاب لـــي يحـــمل عـــنوان (

Astronomy) حـيث أظهـرت الـعديـد مـن اإلدعـاءات الـعلمية ”والـواقـعية“ الـتي فـي الـكتاب املُـقدَّس كـانـت فـي يـوم مـن 

األيـام تُـعتبَر مـتعارضـة مـع اإلميـان الـعلمي الـعام أليّـامـها، لـكنها اآلن مـقبولـة بـشكل عـاملـي. إنّ مـحاولـة هـذا املـعترض فـي تـقدمي 

جـدل مـضادّ قـد فشـلت فـي متـييز نـقطة اخلـالف. لـذلـك جنـد أنَّ الـردّ الـذي قـدَّمـه لـيس إال مـثاالً عـلى مـغالـطة الـفرضـيات غـير 

املترابطة. 

إضـافـةً إلـى أنَّ س. عـلى مـا يـبدو يـعتقد بـأنَّ الـيونـانـيّني الـقدمـا كـانـوا قـادريـن عـلى حتـقيق اإلجنـازات دون اإلعـتماد عـلى املـفاهـيم 

الـتوراتـية. وهـو يـعتقد بـأن ”املـنطق البشـري الـصرف إضـافـةً إلـى الـفلسفة املـاديّـة“ كـانـا السـبب وراء الـنجاح الـعلمي فـي الـعالـم 

الـقدمي. إال أنَّـه ال يـوجـد أيّ شـيء ميـكن أن يـكون مبـعزل عـن احلـقيقة أكـثر مـن ذلـك. يـجب أن تـتذكـر أنَّ الـدلـيل احلـاسـك 

لـيس أنَّ األشـخاص يـجب أن يـقرأوا الـكتاب املُـقدَّس فـي سـبيل مـعرفـة أي شـيء؛ إمنـا هـو أنَّ الـكتاب املـقدَّس البـد أن يـكون 

صـحيحاً فـي سـبيل احلـصول عـلى الـقدرة عـلى مـعرفـة أي شـيء. فـوحـدهـا اإلفـتراضـات املسـبقة الـتوراتـية تسـتطيع أن تـقدم 

تفسيراً للبحث العلمي واملنطق. 

الردّ: 

عزيزي س، 

مـع احـترامـي الشـديـد لـك، يـبدو أنـك فشـلت فـي متـييز الـنقطة اخلـالفـية الـتي يـتناولـها املـقطع مـن الـكتاب. لـطاملـا وُجـدَ خـالف 

بـني الـتعليم الـصريـح لـلكتات املُـقدَّس وبـني الـعلوم الـعلمانـية املـعاصـرة. وعـبر الـتاريـخ جنـد أنَّ الـكتاب املُـقدَّس كـان عـلى 

صـواب. فـالـتاريـخ يـعلّمنا بـأنّـَه عـند بـروز خـالف بـني الـكتاب املُـقدَّس والـعلوم الـعلمانـية، فـإن الـكتاب املُـقدَّس هـو دائـماً عـلى 

حـقّ. وبـصفته كـلمة اهلل، كـيف لـه أن يـكون أي شـيء آخـر عـدا عـن كـونـه مـصدراً لـلحقيقة؟ بـالـرغـم مـن ذلـك فـإن عـددا 

كبيراً من األشخاص لم يتعلموا هذا الدرس على ما يبدو. 

.Jason Lisle, Taking Back Astronomy (Green Forest, AR: Master Book, 2007) 3
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إن الـنص املـقصود مـن رسـالـتكم لـم يـكن مـوجّـهاً لـتسخيف اإلجنـازات الـتي حـققها الـيونـانـيّني الـقدمـاء. فـإنـني أعـتقد أن 

الـعديـد اجنـازاتـهم واكـتشافـاتـهم كـانـت ممـيزة. لـكن هـل كـانـت اجنـازاتـهم مـبنية عـلى ”املـنطق البشـري الـصرف والـفلسفة 

الطبيعيّة“ دون وجود أي ”وحي إلهي“؟ ال. 

إنَّ الـيونـانـينّي كـانـوا نـاجـحني نـتيجةً العـتمادهـم بـشكل ضـمني عـلى الـرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم (دون متـييزهـم لـذلـك، بـالـطبع). 

إن الـعلم يـتطلب وجـود انـتظام فـي الـطبيعة الـذي بـدوره يـعتمد عـلى الـرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم كـما يظهـر فـي الـتالـي: [احملـاكـاة 

الثالثة من الفصل الثالث]. 

إضـافـةً إلـى أن الـيونـانـيّني قـد اسـتخدمـوا املـنطق، إال أنَّ قـوانـني املـنطق ال حتـمل إي مـعنى إال فـي ضـوء الـرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم. إذ 

أنـها غـير مـتوافـقة مـع املـذهـب الـطبيعي كـما يظهـر فـي الـتالـي [احملـاكـاة الـثانـية مـن الـفصل الـثالـث]. إن الـيونـانـيّني كـانـوا قـادريـن 

على اكتشاف العديد من األشياء الرائعة - إال أنَّ ذلك قد حصل فقط نتيجةً لكون الكتاب املُقدَّس صحيحاً. 

د.ل. 

۱۹. ”إن التفسير املعجزي يجب أن يتم استبعاده من العلم.“ 

س. من كاليفورنياً (مجدّداً) كتب: 

لـقد كـتب جـيسون اليـل بـخصوص مـشكلة ضـوء الـنجوم الـبعيدة؛ ”إنـه مـن الـسخف أن يـتم اجلـدل بـأن التفسـير املُعجـزيّ 

خـاطـئ ألنـه ال ميـكن أن يـتم مـن خـالل املُسـبِّبات الـطبيعية.“ فـي سـبيل أن يـكون ذلـك صـحيحاً، يـجب أن يـتم إعـادة تـعريـف 

عـلم الـفلك بـطريـقة ال يـعتبر فـيها عـلماً مـن عـلوم الـطبيعة فـيما بـعد. األفـضلية فـي إبـقاءهـا كـعلوم طـبيعية صـرفـة هـي وجـود 

مـعايـنات نسـتطيع مـن خـاللـها أن نـختار بـني الـنظريـات املُـتنافـسة. فـحني مت اكـتشاف وجـود CBR [اإلشـعاعـات أو املـوجـات 

الكهـرومـغناطيسـية فـي خـلفية الـكون] فـي عـام ۱۹٦٥ مـكَّن هـذا الـعلماء مـن حتـديـد أن اإلنـفجار الـكونـي يـقدم تفسـيراً 

أفـضل لـلكون مـن نـظريـة احلـالـة املسـتقرة. فـإن كـان سـيتم الـسماح بـاسـتعمال التفسـيرات املُعجـزيـة، فـأي مـنها سـنعتمد؟ 

يـوجـد الـبوذيـة، الـهندوسـية والـعديـد مـن التفسـيرات الـتي تـفوق الـطبيعة، بـاإلضـافـة إلـى الـتي تـوجـد فـي الـكتاب املُـقدَّس، 

كتفســيرات لــلظواهــر الــفلكية وال يــوجــد أي نــوع مــن املــعايــنة أو اإلخــتبارات الــتي متــكّننا مــن تــفضيل واحــد مــن هــذه 

التفسيرات على األُخرى. التفسيرات الطبيعية قد ال متثل احلقيقة إمنا هي قابلة لإلختبار. 

التحليل: 

فـي الـنص األصـلي الـذي يـقوم س. بـالـردّ عـليه. كـنت قـد أشـرت إلـى مـغالـطة الـتماس الـسؤال - وذلـك أنـنا ال يـجب أن نـقوم 

بـاسـتبعاد اإلدّعـاءات املعجـزيـة نـظراً لـكونـها وبـبساطـة تـفوق الـطبيعة (أي أنـها مُعجـزيّـة). س. ال يـتفق مـع هـذا. فـهو يـؤمـن 

أنــه يــجب أن يــتم تــطبيق املــقاربــات الــطبيعية عــلى املــناهــج الــعلمية - أي أنــه يــجب أن يــتم اســتبعاد األشــياء الــتي تــفوق 

الـطبيعة مـن أبـحاثـنا. وهـو يـقدّم لـنا سـبباً مـثيراً لـإلهـتمام لـلدفـاع عـن مـوقـفه؛ وهـو أن اسـتبعاد مـا يـفوق الـطبيعة يـجعل مـن 
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الـعلم ذا قـابـلية أعـلى لـالخـتبار. إال أن هـذه مـغالـطة األطـروحـات غـير املـترابـطة. (فـإن كـون الشـيء قـابـالً لـالخـتبار أم ال هـو أمـر 

ال صـلة لـه مبـدى صـوابـه.) فـعوضـاً عـن تـسمية املـغالـطة، اخـترت أن أقـوم بـدحـض هـذا اإلدعـاء مـن خـالل اسـتخدام الـقياس 

املنطقي. 

الـعديـد مـن األشـخاص يـريـدون أن يـقومـوا بـاسـتبعاد احـتمالـية وجـود مـا يـفوق الـطبيعة مـنذ الـبدايـة. لـكن هـذا نـوع مـن 

الـتعسف - وهـو الـتحيز الـفلسفي غـير الـقابـل لـلنقاش. تـذكـر أن اإلحلـاد هـو مـوقـف ديـني؛ فـامللحـد لـديـه مـوقـف مـن مـوضـوع 

األصـول، مـا وراء الـطبيعة، واألخـالق. لـذلـك فـإن األشـخاص حـني يـحاولـون الـقامي بـاملـقاربـات الـعلمية مـن خـالل املـنظور 

اإلحلادي / املادّي، يقومون بطريقة متعسّفة بالقبول موقف فلسفي، ورفض املواقف األخرى بطريقة تعسّفية. 

الردّ: 

س: لـقد كـتب جـيسون اليـل بـخصوص مـشكلة ضـوء الـنجوم الـبعيدة؛ ”إنـه مـن الـسخف أن يـتم يـتم اجلـدال بـأن التفسـير 

املُعجزيّ خاطئ ألنه ال ميكن أن يتم من خالل املُسبِّبات الطبيعية.“ في سبيل أن يكون ذلك صحيحاً،… 

د.ل: إن مــا اشــير إلــيه هــو أنَّ املــنطق الــدائــري املــفرغ هــو مــنطق ســيّء. وأود لــو أن جــميع األشــخاص ميــيزون هــذه احلــقيقة 

بطريقة مباشرة. 

تـأمـل فـي هـذا اجلـدل، أنـا أقـوم بـالـنقد هـنا: ”(أ) إن التفسـير الـذي يـفوق الـطبيعة هـو خـاطـئ ألنَّ (ب) هـذا التفسـير لـم يـتم 

مــن خــالل املُســبِّبات الــطبيعيّة.“ لــكن مبــا أنَّ (ب) هــو عــبارة عــن إعــادة صــياغــة ل (أ) فــإن هــذا اجلــدل دائــري. (أ) إنــه 

يـتضمن بـأنَّـه يـجب أن يـتم تـقدمي التفسـيرات مـن خـالل املُسـبِّبات الـطبيعية (ب) مـن خـالل اإلفـتراض بـأنَّ جـميع األشـياء 

يـجب أن يـتم تفسـيرهـا مـن خـالل اإلعـتماد عـلى املُسـبِّبات الـطبيعية. وهـذا لـيس جـدالً جـيّداً. وبـالـتالـي فـإن تـأكـيدي عـلى 

كون أي جدل مشابه لهذا هو جدل عبثي هو نقطة جيّدة. 

س: يجب أن يتم إعادة تعريف علم الفلك بطريقة ال يعتبر فيها علماً من علوم الطبيعة فيما بعد. 

ه ال يـوجـد أي  د.ل: لـيس كـل مـا يـتعلق بـعلم الـفلك هـو مـن الـعلوم الـطبيعية ميـعنى أنَّ الـعلماء يـدرسـون الـطبيعة. كـما أنّـَ

شـيء فـي تـعريـف عـلم الـفلك يـتطلب كـون طـرائـقة ”طـبيعية“ (أي اسـتبعاد كـل مـا يـفوق الـطبيعة). وال يـوجـد أي شـيء فـي 

عـلم الـفلك سـيمنع أن يـكون اهلل قـد خـلق الـكون فـي سـتة أيـام كـما قـال أنّـَه قـد فـعل فـي سـفر الـتكويـن. فـي احلـقيقة، لـو لـم 

يـكن اهلل يـديـر األشـياء بـطريـقة مـتّسقة فـي الـكون، لـن يـكون الـبحث الـعلمي أمـراً ممـكناً كـما سـيظهر لـك مـن احملـاكـاة الـتالـية: 

[احملاكاة الثالثة من الفصل الثالث]. 

إن الـرسـالـة تـتضمن إشـارة إلـى أنّـَه يـجب دراسـة عـلم الـفلك بـاتـباع مـناهـج املـذهـب الـطبيعي. واملـذهـب الـطبيعي (املـذهـب 

الـوجـودي الـطبيعي) هـو اإلعـتقاد بـأن الـطبيعة هـي كـل مـا هـو مـوجـود؛ أي أنّـَه املـوقـف الـقائـل بـعدم وجـود اهلل - أو عـلى األقـل 

بـعدم وجـود خـالـق أسـمى. املـذهـب الـطبيعي املـنهجي هـو اإلميـان بـأن جـميع املـقاربـات الـعلمية يـجب أن تـتم مـن خـالل 
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مـنظور طـبيعي - وذلـك بـغضّ الـنظر عـن صـواب أو خـطأ املـذهـب الـطبيعي نـفسه. ميـكن الـتعبير عـن ذلـك بـكلمات أُخـرى 

فـنقول أنَّ املـؤمـن بـاملـذهـب الـطبيعي املـنهجي قـد يـؤمـن بـوجـود اهلل إمنـا بـعتقد بـأنـنا يـجب أال نـحصر اسـتنتاجـاتـنا للتفسـيرات 

الطبيعية - أي أنَّه يتوجب علينا أن أن ندَّعي عدم وجود اهلل حني نقوم باملقاربات العلمية. 

إن هـذا الـنوع مـن املـقاربـات هـو تـعسّفي وغـير عـقالنـي. فـلماذا يـحب عـلينا أن نسـتبعد فـكرة اخلَـلق قـبل الـبدء بـأي حتـقيق فـي 

األدلـة؟ وإن هـذا اإلدعـاء يحـمل قـيمة أقـل بـالنسـبة لـألشـخاص الـذيـن يـؤمـنون بـوجـود اهلل. فـلماذا سـيقوم شـخص مـؤمـن 

مبـمارسـة مـعاكـسة لـقناعـته؟ إال فـي حـال كـان مـن املـمكن أن يـتم اثـبات عـدم وجـود اهلل (األمـر غـير املـمكن)، فـإن مجـرد 

ـه غــير مــوجــود (حــتى وإن كــان ذلــك بــشكل مــنهجيّ) ســوف يــكون أمــراً تــعسفياً - دون تــقدمي تــبريــرات.  اإلفــتراض بــأنّـَ

فاملنهج الطبيعي هو منهج غير عقالني؟ 

لـلقيام بـقياس عـلى ذلـك تـأمـل فـي األشـخاص الـذيـن يـقومـون بـدراسـة تـصنيع السـيارة. هـل تسـتطيع أن تـتخيل أن أحـد 

األشـخاص بـينهم يـجادل: ”يـجب عـلينا أن نـفترض أنَّ هـذه السـيارة قـد ظهـرت مـن خـالل الـقوى الـطبيعية الـعامـلة عـبر الـزمـن 

دون وجـود أي مـصمّم أثـناء دراسـتنا لـطريـقة عـملها، حـتى وإن كـنا ال نـعتقد بـصحة ذلـك.“ إن هـذا الـنوع مـن املـقاربـة ميـكن 

أن يعتبر عبثياً. إال أننا جند بعض األشخاص يقومون باستخدام ذات املنهج عند دراسة مخلوقات اهلل. 

س: األفضلية في إبقاءها كعلوم طبيعية صرفة هي وجود معاينات نستطيع من خاللها أن نختار بني النظريات املُتنافسة. 

د.ل: إن أفـضلية افـتراض خـالء الـكون بـشكل كـامـل سـوف يـجعل مـن احلـسابـات الـريـاضـية أمـراً أسهـل. إال أن ذلـك سـيكون 

عبثياً أن نقوم بافتراض أمر مماثل وذلك أننا منتلك أدلة تقول لنا بأمر معاكس! 

بـالـطريـقة عـينها سـيكون أمـراً تـعسفياً أن نـقوم بـاسـتبعاد كـل التفسـيرات الـتي تـتعلق بـأصـول الـكون والـتي تـفوق الـطبيعة 

ذلـك ألنـها سـتجعل مـن عـملية اإلخـتيار بـني الـنظريـات املـتنافـسة املـتبقيّة أمـراً أسهـل. إال أنَّ هـذا األمـر لـيس عـقالنـياً عـلى 

اإلطالق وذلك على اعتبار أننا منتلك أدلة على ما يناقض ذلك. 

س: فــحني مت اكــتشاف وجــود CBR [اإلشــعاعــات أو املــوجــات الكهــرومــغناطيســية فــي خــلفية الــكون] فــي عــام ۱۹٦٥ 

مكَّن هذا العلماء من حتديد أن اإلنفجار الكوني يقدم تفسيراً أفضل للكون من نظرية احلالة املستقرة. 

د.ل: إن هـذه مـغالـطة الـتشعب (الـتقليص اخلـاطـئ). فـالـبعض مـن عـلماء الـفلك الـعلمانـيون يـجادلـون بـأن يـوجـد فـقط 

خـياريـن اثـنني وهـما اإلنـفجار الـكونـي الـعظيم ونـظريـة احلـالـة املسـتقرّة. ومبـا أن نـظريـة احلـالـة املسـتقرة ال تسـطيع أن تـقدم 

تفسـيراً لـوجـود األمـواج الـراديـويّـة الكهـرومـغناطيسـية الـكونـيّة، فـيقومـون بـاخلـلوص إلـى أنَّ اإلنـفجار الـكونـي هـو الـبديـل 

. فـسواء كـان اإلنـفجار الـكونـي الـعظيم أم  الـصحيح. إال أنّـه يـوجـد بـديـل ثـالـث: وهـو أن يـكون الـكتاب املُـقدَّس صـحيحاً

انـتظام الـطبيعة كـالهـما عـاجـزيـن عـن تفسـير سـبب وجـود انـتظام الـطبيعة وهـو األمـر الـذي يـعتمد عـليه كـل الـبحث الـعلمي، 

لكن الكتاب املقدَّس يستطيع ذلك. 
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س: فإن كان سيتم السماح باستعمال التفسيرات املُعجزية، فأي منها سنعتمد؟ 

د.ل: مـاذا عـن التفسـير الـذي قـام بـكتابـته اهلل الـذي خـلق الـكون، وهـو الـذي يـعرف كـلَّ شـيء، ولـم يـرتـكب أيَّ خـطأ، ولـم 

يـكذب أبـداً؟ وحـده اهلل هـو الـقادر عـلى أن يـقدم سـرداً لـألصـول يـوجـد مـن خـاللـه مـعنى لـلمعايـنات الـعلمية ويـؤمـن تـبريـراً 

عقالنياً للطراق واملناهج العلمية واملنطق. 

س: يـوجـد الـبوذيـة، الـهندوسـية والـعديـد مـن التفسـيرات الـتي تـفوق الـطبيعة، بـاإلضـافـة إلـى الـتي تـوجـد فـي الـكتاب املُـقدَّس، 

كتفســيرات لــلظواهــر الــفلكية وال يــوجــد أي نــوع مــن املــعايــنة أو اإلخــتبارات الــتي متــكّننا مــن تــفضيل واحــد مــن هــذه 

التفسيرات على األُخرى. 

د.ل: فـي احلـقيقة، إن كـلّ جتـربـة جنـريـها تـقوم بـإظـهار حـقيقة الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم، وتظهـر خـطأ الـرؤى األُخـرى، سـواء 

كـانـت الـهندوسـية أو الـبوذيّـة. فـاإلخـتبارات الـعلمية تـعتمد عـلى مـبدأ اإلنـتظام - أي أن املسـتقبل هـو انـعكاس لـلماضـي. إال 

أن الـرؤيـةاملسـيحية لـلعالـم وحـدهـا الـقادرة عـلى تفسـير اإلنـتظام. وهـذا يـعني، أنّـَه دون الـكتاب املـقدس، سـوف لـن يـوجـد أي 

أسـاس لـالنـتظام، وبـالـتالـي لـن يـوجـد أي أسـاس لـلبحث الـعلمي. وهـذا مـا متَّ تفسـيره فـي املـقال الـذي يحـمل عـنوان: الـتطور: 

ضدّ العلم [كما يظهر في احملاكاة الثالثة في الفصل الثالث من هذا الكتاب]. 

إنَّ الــرؤى األُخــرى لــلعالــم ال تســتطيع أن تــقدم أي مــعنى لــلبحث الــعلمي، وكــمثال واحــد، إن مــعظم اإلميــان الــهندوســي 

يـعتمد عـلى أنَّ الـكون لـيس إال نـوع مـن الـوهـم، وفـي تـلك احلـالـة سـوف يـكون الـبحث الـعلمي أمـراً مسـتحيالً. فـكيف لـنا أن 

نـقوم بـدراسـة أي شـيء غـير مـوجـود؟ فـالـتعليم الـهندوسـي يـقول بـعدم وجـود متـايـز وبـأن الـكل هـو شـيء هـو واحـد. لـكن الـعلم 

يـفترض وبـشكل مسـبق وجـود الـتمايـز؛ فـإن كـان ال يـوجـد أي فـرق بـني الـنجوم، الـكواكـب، اجملـرّات، أشـباه الـنجوم، فـيحنها 

لن يكون لعلم الفلك أيّ معنى. 

س: التفسيرات الطبيعية قد ال متثل احلقيقة إمنا هي قابلة لإلختبار. 

د.ل: إن أي فـلسفة تـقوم بـاسـتبعاد تـعسفي لـإلحـتماالت الـتي ميـكن أن تـكون صـحيحة إمنـا هـي فـلسفة سـيئة. إن الـفلسفة 

الطبيعية تقوم بشكل تعسفي باستبعاد احتمالية األصل الذي يفوق الطبيعة وبالتالي فهي فلسفة سيئة. 

إن الـكتاب املُـقدَّس يُـعلّمنا بـأن جـميع كـنوز احلـكمة واملـعرفـة هـي فـي املسـيح يـسوع (كـولـوسـي ۲: ۳)، وبـالـتالـي فـإنـه يـجب 

عـلينا أال نُسـبى بـالـفلسفة الـعلمانـية كـالـفلسفة الـطبيعية. فـإن هـذا الـنوع مـن الـفلسفة إمنـا هـو ” حَسَـبَ تَـقْلِيدِ الـنَّاسِ، حَسَـبَ 

أَرْكَانِ الْعَالَمِ، وَلَيْسَ حَسَبَ املَْسِيحِ.“ (كولوسي ۲: ۸). 

ألكـون واضـحاً، نـحن ال يـوجـد لـديـنا أي شـيء ضـد قـوانـني الـطبيعة. فـقوانـني الـطبيعة هـي اإلسـم الـذي نـطلقة عـلى الـطريـقة 

اإلعـتياديـة الـتي يـديـر اهلل وفـقها هـذا الـعالـم ويـتمّ مشـيئته. وإن أحـد املـشكالت مـع اإلنـفجار الـكونـي هـي أنّـها تـفترض بـأن 

أصـل الـكون ميُـكن أن يـتم تفسـيره مـن خـالل قـوانـني الـطبيعة. فـي حـني أن الـكتاب املـقدس يـقول لـنا بـشكل محـدَّدٍ أنَّ اهلل قـد 
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خـلق الـكون بـطريـقة مـختلفة عـن الـطريـقة الـتي يـديـره فـيها حـالـياً (فـالـتكويـن ۲: ۲ تـقول لـنا بـأن اهلل قـد أنهـى كـلَّ عـمل قـد 

عـمله فـي الـيوم الـسابـع - وبـالـتالـي فـهو ال يـقوم بـعد مبـا قـام بـه فـي أسـبوع اخلـلق). وبـالـتالـي، فـإنَّـه مـوقـفٌ مـضاد لـلكتاب 

املقدس أن جنادل بأنَّ اهلل قد قام باخللق وفق ذات القوانني الطبيعية التي يديره وفقها حالياً. 

أرجو أن يكون هذا الرد ساهم في توضيح اإللتباس. 

د.ل. 

۲۰. ”نحن نعرف أن الطبيعة منتظمة ألنها لطاملا كانت كذلك.“ 

ج. من كولورادو، كتب: 

إن املــقال الــذي كــتبه د. جــيسون اليــل، ”الــتطور: ضــدّ الــعلم“ لــيس مــقنعاً عــلى أيّ مســتوى، ســواء ديــني أو فــلسفيّ أو 

رياضي أو أخالقي. 

إن اإلنـتظام املـوجـود فـي الـطبيعة الـكونـية ميـكن أن يـكون مـقبوالً بـشكل مـنطقي وعـقالنـي عـلى قـاعـدة املـعايـنة، واإلسـتدالل 

(اإلسـتنباط)، واألدلـة التجـريـبية األُخـرى واإلخـتبارات البشـريـة. إن الـطبيعة تـهمس وتـعلن عـن جـوهـرهـا فـي تـناسـق قـوس 

قـزح لـألمنـاط الـتي بـقيت مـتناسـقة حـتى يـومـنا هـذا. إن أي نـوع مـن الـفهم عـن املـاضـي، احلـاضـر أو املسـتقبل لـن يـكون ممـكنا 

دون وجود هذا التوقع بالثبات. 

حـتى اآلن ال يـوجـد أي دلـيل قـد أبـطل املـفهوم الـقائـل بـأنـه مـن املـمكن فـهم الـطبيعة. ومـن غـير املـهم أن نـعرف سـواء كـان اهلل 

أو الـطبيعة هـو السـبب فـي انـتظامـها. إن الـقيام بـالـبحث الـعلمي وفـهمه ال يـتطلب الـرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم. إن الـتأكـيد الـذي 

قـام بـه اليـل بـأنـك ال ميـكن أن تـكون عـاملـاً وتـؤمـن بـالـتطور، فـي أحـسن الـظروف، ميـكن اعـتباره جهـل عـلى مـقياس كـبير، أو 

أنَّه يخادع ويراوغ بشكل مكشوف. إن احلاجة لوجود سلطان مطلق هي حاجة دينية، وليست علمية. 

بـالنسـبة لـلغالـبية الـعظمى مـن الـعلماء، إن الـكون هـو طـبيعيّ، ولـيس معجـزيّ الـتصميم. ومـعظم الـعلماء يـقبلون نـظريـة 

الـتطور عـلى قـاعـدة األدلـة الـصرفـة، ولـيس عـلى أسـاس األيـديـولـوجـية املـطلقة. لـم يـكن عـلى ”اليـل“ أن يـتكلم بـلسان الـعلماء 

أو التطوريّني. إنه متحيّز في عقليته اخللقيّة احلرفيّة وهذا ما جعله عاجزاً عن تناول هذا املوضوع بطريقة موضوعية. 

أنـت ال حتـتاج لـتكون خـلقيّاً تـوراتـياً لـتقبل بـانـتظام الـطبيعة أو بـالـقيمة الـعلمية. إن الـدراسـة الـفعلية لـطبيعة نـفسها سـتفعل 

ذلـك. إن قـام د. اليـل بـفهم الـتطور حـتى وإن كـان ذلـك عـلى مسـتوى األسـاسـيات، لـكان عـرف أنـه بـالـرغـم مـن أنّ حـدوث 

الـتنوع عـن طـريـق الـطفرات الـوراثـية  هـو عـشوائـي، عـلى األقـل بـقدر مـا تـسمح بـه قـوانـني الـطبيعة، إال أن اإلنـتقاء الـطبيعي 

ليس عشوائياً على اإلطالق. 
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إن الـكتاب املـقدس، وبـالـرغـم مـن أهـميته وكـونـه مـثيراً لـإلهـتمام، إال أنَّـه لـيس كـتابـاً عـلمياً. ال يـوجـد أي شـيء فـي صـفحاتـه 

يـفترض وجـود فـهماً لـلطبيعة يـتجاوز الـفهم املـتوقـع لـألشـخاص الـذيـن كـتبوه فـي األزمـنة اخملـتلفة الـتي متـت الـكتابـة فـيها، 

متضمناً أفكاراً باتت تعتبر خاطئةً بناءً على الفهم العلمي املتوفر في يومنا هذا. 

التحليل: 

إن هـذه الـرسـالـة هـي واحـدة مـن الـرسـال املـفضلة لـدي وذلـك كـون كـاتـبها قـد ارتـكب كـمية كـبيرة مـن املـغالـطات املـنطقية. 

فـإن اجلـدل األسـاسـي الـذي يـقدمـه هـو أنـنا يـجب أن نـتوقـع انـتظام الـطبيعة وذلـك ألن الـطبيعة لـطاملـا كـانـت مـنتظمة. لـكن 

فـكرة أن شـيئاً مـا سـيكون فـي املسـتقبل كـما كـان فـي املـاضـي هـي بحـد ذاتـها مـفهوم اإلنـتظام. وبـالـتالـي فـإن املـعترض وبـكل 

بـساطـة يـلتمس الـسؤال - فـهو يـدافـع عـن اإلنـتظام مـن خـالل افـتراض اإلنـتظام. ومـعظم اجلـزء الـباقـي مـن رسـالـته هـو ارتـكاب 

ملـغالـطة الـطروحـات غـير املـترابـطة؛ فـالـتصريـحات الـتي يـقدّمـها ال عـالقـة لـها بـاملـوضـوع املـطروح. كـما أنـه ال يـدرك الـضرورة 

لـوجـود سـلطان مـطلق. ومبـا أنَّ هـذه الـرسـالـة هـي مـثال رائـع عـن املـغالـطات املـنطقية اإلعـتياديـة لـلتطوريّـني، لـقد قـررت الـرد 

بصيغة املبني للمجهول وباستخدام الرد نقطة فنقطة مستبقاً نشر هذا الرد عبر موقعنا اإللكتروني. 

الردّ: 

إن هـذا الـرد يـتيح لـنا الـفرصـة ويـقدم لـنا مـادة عـظيمة حـتى نـقوم بـتقومي مـهارات الـتفكير الـنقدي لـلمعترض. يشـير ج. فـي 

رسـالـته إلـى مـقال لـي بـعنوان (”الـتطور: ضـدّ الـعلم“) [احملـاكـاة الـثالـثة فـي الـفصل الـثالـث مـن هـذا الـكتاب] والـذي أظهـرت 

مـن خـاللـه حـاجـة الـعلماء لـلرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم وذلـك عـلى اعـتبار أن الـكتاب املُـقدَّس وحـده مـن يـؤمّـن تـبريـراً النـتظام 

واإلنـتظام هـو املـفهوم الـقائـل بـوجـود نـوع مـن اإلنـتظام عـبر الـزمـن كـما فـي قـولـنا أن املسـتقبل هـو انـعكاس لـلماضـي.  4الـطبيعة. 

5وكـمثال عـلى ذلـك، أنـنا إن قـمنا بـتكرار جتـربـة مـن االضـي، فـإنـنا سـوف نـتوقـع احلـصول عـلى الـنتائـج عـينها فـي املسـتقبل فـي  

حــال كــانــت الــظروف الــتي تــرافــق التجــربــة مــتشابــهة إلــى حــد واضــح. وجنــد هــنا أن ج. لــم يــفهم اجلــدل الــذي يــحاول أن 

يدحضه بشكل جيد، وكنتيجة لذلك فإن جدله يفشل على عدة مستويات. 

ج: إن املـقال الـذي كـتبه د. جـيسون اليـل، ”الـتطور: ضـدّ الـعلم“ لـيس مـقنعاً عـلى أيّ مسـتوى، سـواء ديـني أو فـلسفيّ أو 

رياضي أو أخالقي. 

4 للتذكير فقط، يجب التمييز بني اإلنتظام وبني مذهب الطبيعة الواحدة. إن الرسالة تصر على أن املعدالت واملعاجلات املعاصرة  هي ذات املعاجلات واملعدالت في املاضي مع ثبات 

الظروف. إن اإلنتظام ال يتطلب أي ثبات في الظروف؛ إن اإلنتظام بكل بساطة هو الفكرة بأنه في حال كانت الظروف متشابهة فإن النتائج ستكون متوقعة. الرجاء العودة إلى الفصل 
التاسع في حال وجود مشكلة في هذا اخلصوص.

5 إن توفرت الشروط عينها فإن النتائج عينها ستكون متوقعة، وهذا يرجع إلى حقيقة أنَّ اهلل الذي ال يخضع للزمن  قد اختار أن يدير الكون بطريقة متّسقة.
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د.ل: ال يــحتاج اجلــدل أن يــقنع جــميع األشــخاص فــي ســبيل أن يــتم اعــتباره حــاســماً. إذ أنَّ إثــبات الشــيء يــختلف عــن 

اإلقـتناع بـه. إن كـان أي شـخص يسـتطيع أن يجـد مـشكلة حـقيقيّة فـي اجلـدل الـذي متَّ تـقدميـه سـيكون ذلـك أمـراً مـختلفاً. 

لكن حقيقة أن اجلدل لم يقم بإقناع ج ال يتصل باملوضوع بتاتاً. 

ج: إن اإلنــتظام املــوجــود فــي الــطبيعة الــكونــية ميــكن أن يــكون مــقبوالً بــشكل مــنطقي وعــقالنــي عــلى قــاعــدة املــعايــنة، 

واإلستدالل (اإلستنباط)، واألدلة التجريبية األُخرى واإلختبارات البشرية. 

د.ل: ال، إنـه غـير ممـكن، وذلـك كـنتيجة لهـذا السـبب الـواضـح: إن ”املـعايـنة، واإلسـتدالل (اإلسـتنباط)، واألدلـة التجـريـبية 

األُخـرى واإلخـتبارات البشـريـة.“ تـفترض اإلنـتظام بـشكل مسـبق! إن لـم تـكن الـطبيعة مـنتظمة، وإن لـم تـكن قـوانـني الـفيزيـاء 

والـكيمياء ثـابـتة، فـإن ذاكـرتـنا وحـواسّـنا لـن يـكون مـن املـمكن اإلعـتماد عـليها وذلـك كـونـها تسـتخدم الـفيزيـاء والـكيمياء. 

وبـالـتالـي فـإنـه مـن خـالل افـتراض أنـه مـن املـمكن اإلعـتماد عـلى ذاكـرتـنا وعـلى مـعايـناتـنا وبـأنـها ذات مـعنى، نـكون عـملياً قـد 

افـترضـنا اإلنـتظام. ولـذلـك ال ميـكننا أن نـقوم بـاالسـتدارة واسـتخدام مـعايـناتـنا وجتـربـتنا فـي سـبيل اثـبات وجـود اإلنـتظام. فهـذا 

سيكون ارتكاباً ملغالطة التماس السؤال - من خالل افتراض ما حتاول اثباته. 

األكـثر أهـميةً مـن ذلـك، هـو أنـه مبـعزل عـن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم لـن يـوجـد أي سـبب لـإلعـتقاد بـأن املسـتقبل ”يـعكس“ 

املـاضـي. فـأحـد أبـعاد اإلنـتظام هـو أنّ اإلنـتظام ميـتد عـبر الـزمـن إلـى املسـتقبل. لـكن كـيف ميـكن مـعرفـة ذلـك دون الـرجـوع إلـى 

اهلل الـذي أعـلن عـن نـفسه فـي الـكتاب املُـقدَّس؟ إن الـقول بـوجـود انـتظام فـي املـاضـي ال يـرتـبط مـنطقياً بحـدوث ذلـك فـي 

املسـتقبل، إال إن كـنّا قـد افـترضـنا بـشكل  مسـبق بـأنَّ املسـتقبل يـعكس املـاضـي. اجلـدل الـذي يـقدمـه ج هـنا لـيس إال جـدالً 

دائرياً. 

ج: إن الطبيعة تهمس… 

د.ل: إن هــذا ارتــكاب ملــغالــطة جتســيد املــفاهــيم ”Reification“: أي إســناد اخلــصائــص الــشخصية واملــلموســة إلــى 

املـفاهـيم - وفـي حـالـتنا هـذه إلـى الـطبيعة. إن جتسـيد املـفاهـيم هـو أمـر مـقبول فـي الـشعر ، لـكنه يـجب عـلينا أن نـتجنّب 

اسـتخدامـه فـي اجلـداالت الـعقالنـية ألنـه يسـبب اإللـتباس والـغموض. إن الـطبيعة ال تسـطيع أن ”تـهمس لـنا“، إمنـا نـحن مـن 

نقوم باخللوص إلى استنتاجات معينة بناءً على رؤيتنا للعالم. 

ج: … وتعلن عن جوهرها في تناسق قوس قزح لألمناط التي بقيت متناسقة حتى يومنا هذا. 

د.ل: يـجادل ج هـنا بـأن الـطبيعة حـتى اآلن ”حـتى يـومـنا هـذا“ كـانـت مـتّسقة. لـكن تـذكـر أن الـسؤال الـذي طـرحـته فـي 

املـقال هـو: ”ملـاذا سـيكون املسـتقبل انـعكاسـاً لـلماضـي؟“ إن حـقيقة كـون الـطبيعة مـنتظمة حـتى اآلن ال يـرتـبط مـنطقياً بـأنـها 

ـها ســتكون مــشابــهة لــلماضــي (أي أنــنا افــترضــنا  ســتكون مــنتظمة فــي املســتقبل إال فــي حــال افــترضــنا بــشكل مســبق بــأنّـَ

اإلنـتظام). إنـنا فـي كـلّ مـر نـقوم بـاسـتعمال الـتجارب واخلـبرات املـاضـية كـقاعـدة لـتوقـع مـا ميـكن أن يحـدث فـي املسـتقبل، 
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نـكون نـفترض بـوجـود اإلنـتظام. لـكن املسـيحي املـلتزم بـالـتعليم الـتوراتـي وحـده الـذي ميـتلك الـقاعـدة الـتي تـبرِّر هـذا الـدعـاء. 

كـما أنَّ الـتأكـيد ”مبـا أنّـَه وُجـد انـتظام فـي املـاضـي، فـإنـه غـالـباً سـيكون هـنالـك انـتظام فـي املسـتقبل“ إمنـا هـو جـدل دائـريّ ألنـه 

يفترض وجود اإلنتظام (أي: إنَّ املستقبل سوف يكون مثل املاضي). 

وأيـضاً (لـنكون شـامـلني)، مبـعزل عـن الـكتاب املُـقدَّس ال نسـتطيع أن نـعرف بـأن الـطبيعة كـانـت مـتّسقة فـي املـاضـي أيـضاً، 

وذلـك أنَّ اجلـزء املـسؤول عـن ذاكـرتـنا يـعتمد عـلى اإلنـتظام. وبـكلمات أُخـرى، إن ج. قـد افـترض بـشكل مسـبق أنَّ الـطبيعة 

منتظمة ليكون قادراً على تقدمي جدل بأنه قادر على تذكر بأن الطبيعة منتظمة - جدل دائري. 

ج: إن أي نوع من الفهم عن املاضي، احلاضر أو املستقبل لن يكون ممكنا دون وجود هذا التوقع بالثبات. 

د.ل: متــامــاً! إن الــبحث الــعلمي لــن يــكون أمــراً ممــكناً دون وجــود اإلنــتظام. إال أن الــرؤيــة املســيحية لــعالــم وحــدهــا الــتي 

تسـتطيع أن تفسـر سـبب وجـود هـذا اإلنـتظام. وبـالـتالـي فـإن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم وحـدهـا الـتي تسـتطيع أن تفسـر امـكانـية 

إجراء البحث العلمي. 

ج: حتى اآلن ال يوجد أي دليل قد أبطل املفهوم القائل بأنه من املمكن فهم الطبيعة. 

د.ل: فـي هـذا املـقطع يـتوضـح لـنا سـو ءالـفهم الـذي وقـع بـه ج فـيما يـتعلق بـاجلـدل املُـقدَّم فـي املـقال. فـاجلـدل لـيس هـو أنَّ 

الـطبيعة ال ميـكن أن تُـفهم. إمنـا اجلـدل هـو أنّـَه فـي حـال كـان الـتطور صـحيحاً، فـإنـه لـن يـكون ن املـمكن فـهم الـطبيعة (ألنـه لـن 

يـوجـد أي أسـاس لـإلنـتظام). إنـه مـن املـمكن أن يـتم فـهم الـطبيعة وبـالـتالـي فـإن الـتطور ال ميـكن أن يـكون صـحيحاً. وهـذه 

6صيغة جدل من نوع ”Modus Tollens“ أي نقض الناجت أو نفي الناجت. 

ج: ومن غير املهم أن نعرف سواء كان اهلل أو الطبيعة هو السبب في انتظامها. 

د.ل: فـي احلـقيقة، إنـه أمـر حـيوي ومـهم. فـإنـه مبـعزل عـن اإللـه الـذي أعـلن عـن نـفسه فـي الـكتاب املُـقدَّس الـذي هـو خـارج 

حـدود الـزمـن، ويـعرف املسـتقبل، وقـد قـال لـنا بـأنـه سـيديـر املسـتقبل بـطريـقة تـعكس املـاضـي (تـكوي ۸: ۲۲)، لـن يـكون 

هـنالـك أي أسـاس لـالنـتظام. مبـعزل عـن اهلل الـذي أعـلن عـن ذاتـه فـي الـكتاب املـقدس، كـيف ميـكن أن نـعرف أي شـيء عـن 

املستقبل مبا أنَّه ال يوجد أي شخص قد اختبر املستقبل؟ 

ج: إن القيام بالبحث العلمي وفهمه ال يتطلب الرؤية التوراتية للعالم. 

د.ل: كـيف سـيكون مـن املـمكن أن نفسـر اإلنـتظام إذاً؟ إن الـعلم يـتعلق بـاجـراء تـوقّـعات عـن املسـتقبل (نـتائـج أو مخـرجـات 

اإلخـتبارات، مـواقـع الـكواكـب، ومـا شـابـه ذلـك)، وهـي األمـور الـتي تـتطلب اإلنـتظام. مبـعزل عـن الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم، 

كيف ميكن ألي شخص أن يعرف بأن اإلنتظام ميتد إلى املستقبل؟ 

6 انظر الفصل الثامن.
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ج: إن الـتأكـيد الـذي قـام بـه اليـل بـأنـك ال ميـكن أن تـكون عـاملـاً وتـؤمـن بـالـتطور، فـي أحـسن الـظروف، ميـكن اعـتباره جهـل 

على مقياس كبير، أو أنَّه يخادع ويراوغ بشكل مكشوف. 

د.ل: إن هـذه مـغالـطة تـدعـى بـاسـم رجـل الـقشّ: وهـي تـعمد إلـى إسـاءة تـقدمي مـوقـف اخلـصم. هـل صـرَّحـتُ بـأنّ الـشخص ال 

يســتطيع أن يــكون عــاملــاً ويــؤمــن بــالــتطور فــي الــوقــت عــينه؟ لــقد أدلــيت بــتصريــح فــي املــقال يــقول: ”إن اإلجــابــة هــي بــأن 

الـتطوريّـني قـادريـن عـلى اجـراء الـبحث الـعلمي فـقط ألنـهم لـيسوا مـتَّسقني“ [تشـديـد عـلى هـذه الـنقطة]. عـلى مـا يـبدو أن ج 

لـم ميـيّز اجلـدل بـأكـلمه. إن املـبادئ الـعلمية (مـثل اإلنـتظام)  ال تـتطلب اعـترافـاً بـاإلميـان بـالـكتاب املُـقدَّس؛ إمنـا هـي تـتطلب أن 

تـكون الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم صـحيحةً. لـذلـك قـمت بـالـتصريـح بـأنَّ ”الـتطوريّـني قـادريـن عـلى الـقيام بـالـبحث الـعلمي فـقط 

فـي حـال قـامـوا بـاإلعـتماد عـلى اإلفـتراضـات اخلـلقية الـتوراتـية (مـثل اإلنـتظام) والـتي تـناقـض رؤيـتهم املُـعلنة لـلعالـم.“ إن 

حـقيقة أن الـتطوريّـني يسـتطيعون أن يـكونـوا عـلماء (بـالـرغـم مـن عـدم اتّـساقـهم) قـد مت تـكرارا فـي نـهايـة املـقال مـرّة ثـانـية، 

وبالتالي فإنه من الغريب كيف ميكن أال يالحظها ج. 

ج: إن احلاجة لوجود سلطان مطلق هي حاجة دينية، وليست علمية. 

د.ل: مــع كــل اإلحــترام، إن هــذا مــوقــف عــبثي مــن الــناحــية الــفلسفية. فجــميع اجلــدالت تنتهــي إلــى مــعيار مــطلق - وهــو 

7ســلطان يــتم الــتمسك بــه عــلى أنَّــه غــير قــابــل لــلشك. وإال فــإن اجلــدل ســوف يســتمر إلــى األبــد دون وجــود أي إمــكانــية 

إلنـهائـه. وبـالـتالـي فـإنَّ كـلَّ شـخص ميـتلك مـعياراً/سـلطانـاً مـطلقاً. إال أن ممـعظم األشـخاص كـما فـي حـالـة ج لـم يـفكروا مـلياً 

في معيارهم األعلى، وفي مدى اتساقه. 

ج: بالنسبة للغالبية العظمى من العلماء، إن الكون هو طبيعيّ، وليس معجزيّ التصميم. 

د.ل: إن هـذه مـغالـطة الـتماس السـلطة/ رأي األغـلبية وهـذا املـوضـوع ال صـلة عـقالنـية لـه بـاملـوضـوع. فـفي إحـدى املـرّات كـان 

مـعظم الـعلماء يـؤمـنون بـأنَّ الـشمس والـكواكـب تتحـرك فـي مـدارات حـول األرض - إال أنَّ رأيـهم لـم يـجعل مـن ذلـك األمـر 

صحيحاً. 

ج: ومعظم العلماء يقبلون نظرية التطور على قاعدة األدلة الصرفة، وليس على أساس األيديولوجية املطلقة. 

د.ل: إن هـذا لـيس حـقيقيّ ألـبتّة. إن اخلـلقيّني والـتطوريّـني ميـتلكون األدلـة عـينها، لـكنهم يـصلون إلـى اسـتنتاجـات مـختلفة 

مـنها وذلـك بـاإلعـتماد عـلى رؤيـتهم لـلعالـم. إن املـذهـب الـتطوري يُـقاد عـادة بـاأليـديـولـوجـيّات الـعلمانـية مـثل املـذهـب 

الطبيعي أو املذهب املادّي. تأمل في هذا التصريح من التطوري ريتشارد ليونتني: 

7 انظر الفصل التاسع
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نـحن نتخـذ جـانـب الـعلم بـالـرغـم مـن عـبثية بـعض بُـنَاه، بـالـرغـم مـن فشـله فـي الـوفـاء بـالـعديـد مـن وعـوده الـتي مت املـبالـغة بـها مـن 

الـصحة واحلـياة، بـالـرغـم مـن قـبول اجملـتمع الـعلمي لـقصص ال أسـاس أو سـند لـها، ذلـك ألنـنا منـتلك الـتزامـاً مسـبقاً بـاملـذهـب 

املاديّ. 

لـيس أن األسـالـيب واملـؤسـسات الـعلمية جتـبرنـا عـلى نـحو مـا عـلى قـبول التفسـير املـاديّ لـلظواهـر الـعاملـية، إمنـا عـلى الـنقيض مـن 

ذلـك، أي أنـنا مـضطريـن بـناءً عـلى الـتزامـنا بـأولـويّـة املُسـبِّبات املـاديـة إلـى اخـتراع أجهـزة لـلتحقيق ومجـموعـة مـن املـفاهـيم الـتي 

تـقوم بـانـتاج التفسـيرات املـاديّـة، ولـيس مـهماً كـونـها مـعاكـسة لـلبديهـيات أو غـموضـها بـالنسـبة لـلمبتدئـني. إضـافـةً إلـى أنَّ 

8املادّية هي مطلقة، إذ أننا ال نستطيع أن نسمح للطبيعة اإللهية أن تخطو خطوةً واحدة إلى عاملنا. 

هـل يـبدو لـك هـذا الـتصريـح عـلى أنّـَه اسـتنتاج مـبني عـلى حتـليل مـوضـوعـي غـير مـتحيز لـألدلـة، أو أنـه داللـة عـلى ”أيـديـولـوجـية 

مـطلقة“ (املـذهـب املـادي فـي هـذا احلـالـة)؟ إن كـلَّ شـخص ميـتلك رؤيـة لـلعالـم ويـعتمد عـليها لتفسـير األدلـة. ولـكن لـيس 

كلّ شخص يدرك امتالكه لرؤية للعالم. 

ج: لـم يـكن عـلى ”اليـل“ أن يـتكلم بـلسان الـعلماء أو الـتطوريّـني. إنـه مـتحيّز فـي عـقليته اخلـلقية احلـرفـيّة وهـذا مـا جـعله 

عاجزاً عن تناول عن هذا املوضوع بطريقة موضوعية. 

د.ل: كـلّ شـخص هـو مـتحيّز - فـكل شـخص ميـتلك رؤيـة لـلعالـم. الـسؤال هـو: أي حتـيز/ رؤيـة لـلعالـم هـي األفـضل. أي 

رؤيـة لـلعالـم قـادرة عـلى أن تـقدم مـعنى لـلمنطق الـعلمي، اإلسـتقراء املـنطقي، األخـالق، وهـلم جـرا؟ إن الـرؤيـة املسـيحية 

لــلعالــم تســتطيع أن تفســر الــبحث الــعلمي والــتكنولــوجــي مبــا أنــها تــقدم تفســيراً لــوجــود انــتظام الــطبيعة. لــكن املــذهــب 

التطوري يعجز عن ذلك. 

ج: أنت ال حتتاج لتكون خلقيّاً توراتياً لتقبل بانتظام الطبيعة أو بالقيمة العلمية. 

د.ل: إن هـذا لـيس جـدالً. فـال يـوجـد أي شـخص يـجادل بـأن الـتطوريّـني ال يـقبلون هـذه األشـياء؛ إن أمـرٌ واضـح أنـهم يـقبلون 

بـها. لـقد أشـرت وبـكل بـساطـة إلـى أنـه األمـور املـشابـهة لـتلك املـذكـورة ال مـعنى لـها إال فـي حـال كـانـت الـرؤيـة املسـيحية 

صـحيحة. وبـالـتالـي فـإن الـتطوريـني الـذيـن يـقبلون اإلنـتظام والـعلم يـقفون مـوقـفاً غـير عـقالنـيّ، ذلـك ألن اإلعـتقادات املـشابـهة 

لـتلك ال أسـاس لـها فـي رؤيـتهم املـعلنة لـلعالـم. وبـنفس الـطريـقة الـتي يـتصرف بـها األطـفال بـناءً عـلى اعـتقادات غـير مـبرَّرة 

(كـما يحـدث حـني يـقومـون بـسحب الـغطاء فـوق رؤوسـهم ليحـميهم مـن الـوحـش اخملـتبئ فـي خـزانـة املـالبـس)، وبـالـتالـي فـإن 

التطوريّني يتصرفون بناءً على اعتقادات ال يستطيعون تبريرها. 

ج: إن الدراسة الفعلية للطبيعة نفسها ستفعل ذلك. 

 “Billions and Billions of Demons, The New York Review (January 9, 1997)”،“8 ريتشارد ليونتني، ”مليارات ومليارات من الشياطني

ص.۳۱.
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د.ل: ال لن تفعل. ففي سبيل أن نكون قادرين على دراسة الطبيعة فإننا سنحتاج الفتراض اإلنتظام بشكل مسبق. 

ج: إن قـام د. اليـل بـفهم الـتطور حـتى وإن كـان ذلـك عـلى مسـتوى األسـاسـيات، لـكان عـرف أنـه بـالـرغـم مـن أنّ حـدوث 

الـتنوع عـن طـريـق الـطفرات الـوراثـية  هـو عـشوائـي، عـلى األقـل بـقدر مـا تـسمح بـه قـوانـني الـطبيعة، أن اإلنـتقاء الـطبيعي لـيس 

عشوائياً على اإلطالق. 

د.ل: سـواء كـانـت الـطفرات الـوراثـية أو اإلنـتقاء الـطبيعي فـإنـهما عـاجـزان عـن تـقدمي تفسـير للحـريـة البشـريـة أو لـلعقالنـية. 

فــالتحــليل الــعقالنــي يــفترض وبــشكل مســبق أن البشــر قــادرون عــلى الــتأمــل فــي الــبدائــل املــتاحــة واخــتيار األفــضل بــينها. 

الـعقالنـية حتـمل مـعنى فـي ضـوء الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم، لـكنها ال تـتوافـق مـع اإلدعـاءات الـتطوريـة بـأن اجلـنس البشـري هـو 

نتاج الطفرات الوراثية واإلنتقاء الطبيعي. 

بـالـرغـم مـن كـونـنا قـد تـناولـنا هـذا املـوضـوع فـي عـدد كـبير مـن املـرّات، إال أنّـَه يسـتحق الـتكرار بـأنَّ الـطفرات الـوراثـية واإلنـتقاء 

الـطبيعي عـاجـزان عـن إنـتاج الـكمية الـهائـلة مـن املـعلومـات اإلبـداعـية اجلـديـدة املـوجـودة فـي اجملـمع اجلـيني (اجلـينوم) واملـطلوبـة 

لـيكون الـتطور صـحيحاً [راجـع مـوقـعنا www.ansersingenesis.org لـلمزيـد مـن املـعلومـات حـول هـذا 

املوضوع]. 

ج: إن الكتاب املقدس، بالرغم من أهميته وكونه مثيراً لإلهتمام، إال أنَّه ليس كتاباً علمياً. 

د.ل: إنـنا مـتوافـقني عـلى هـذه الـنقطة، فـالـكتب الـعلمية هـي قـابـلة للخـطأ. وهـي تـتطلب أن يـتم تـقدمي حتـديـثات لـها ذلـك 

نـتيجة لـرفـض عـدد مـن األفـكار الـقدميـة فـي مـقابـل قُـبول األفـكار احلـديـثة، لـكن الـكتاب املـقدس أصـاب الـغايـة مـن املـرة األولـى 

وليس من حاجة ألي حتديث! 

ج: ال يـوجـد أي شـيء فـي صـفحاتـه يـفترض وجـود فـهماً لـلطبيعة يـتجاوز الـفهم املـتوقـع لـألشـخاص الـذيـن كـتبوه فـي األزمـنة 

اخملتلفة التي متت الكتابة فيها، 

د.ل: إن هـذا ارتـكاب ملـغالـطة الـطروحـات غـير املـترابـطة. فـال يـوجـد إي صـلة بـني اإلدعـاء وبـني اجلـدل املـقدم (الـكتاب املـقدس 

يـؤمـن الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم، فـي حـني أن الـتطور ال يـفعل ذلـك.) ومبـا أن اهلل قـد أراد لـلكتاب املُـقدَّس أن يـكون 

مـفهومـاً حلـضارات اخملـتلفة واملـناطـق، فـإنـه لـيس مـن املسـتغرب أنـه ال يـحتوي عـلى تـفاصـيل بـناء مـفاعـل نـووي أو اإلشـتقاق 

املتري لشفارتزشيلد! 

إال أنَّ الـكتاب املُـقدَّس يـحتوي بـالـفعل عـلى بـعض األمـثلة عـن املـعرفـة الـتي تسـبق مـعرفـة األيـام. فـي الـفصل الـثانـي مـن كـتاب 

”Taking Back Astronomy“ ثــوجــد أمــثلة عــديــدة عــن هــذا املــوضــوع. واألهــم بــالنســبة ملــوضــوعــنا هــذا، أن 

الـكتاب املـقدس يـحتوي عـلى مـعلومـات ال ميـكن الـوصـول إلـيها إال فـي حـال قـام اهلل بـإعـالنـها- مـثل حـقيقة أن املسـتقبل (فـي 
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جـوانـب مـعينة) سـيكون مـثل املـاضـي (تـكويـن ۸: ۲۲). أنـا أُدرك أن كـل شـخص تـقريـباً يـفترض بـأنَّ املسـتقبل هـو مـثل 

املاضي. إال أن اجلدل هو أن الرؤية املسيحية للعالم وحدها من متتلك تبريراً عقالنياً لهذه القناعة. 

ج: متضمناً أفكاراً باتت تعتبر خاطئةً بناءً على الفهم العلمي املتوفر في يومنا هذا. 

إن هـذا الـتماس لـلسؤال. فـنحن نسـتطيع أن نـقول بـأنَّ عـددا مـن األفـكار املـعاصـرة هـي مجـرد أخـطاء بـناء عـلى مـا يـعلّمه 

الكتاب املقدس. 

الحـظ أنَّ الـنقاط الـرئيسـية الـتي يـعترض عـليها ج قـد متـت اإلجـابـة عـنها فـي املـقال الـذي يـعترض عـليه فـي الـقسم الـذي 

يحـمل عـنوان ”كـيف ميـكن لـلتطوريّ أن يـرد؟“ لـقد رأيـنا دحـضاً لـألفـكار الـقائـلة بـأن أفـكار اإلنـتظام ميـكن أن تسـتخلص 

مـن جتـارب املـاضـي أو أن اإلنـتظام هـو خـاصـية مـن خـصائـص الـكون نـفسه. فـي الـقسم الـذي متـت عـنونـته ”هـل يسـتطيع 

الـتطوريـون أن يـقومـوا بـالـبحث الـعلمي؟“ لـقد رأيـنا كـيف ميـكن لـلتطوري أن يـقوم بـالـبحث الـعلمي وذلـك بـالـرغـم مـن 

رؤيتهم املعلنة للعالم. 

۲۱. ردّ مضاد؟ 

 فـي مـعظم األحـيان حـني أقـوم بـالـرد عـلى بـريـد الـكترونـي، ال أسـمع أي ردّ بـعد ذلـك مـن املـعترض. لـكن ج. (مـرسـل الـرسـالـة 

. إال أنّ رسـالـته لـألسـف كـانـت طـويـلة جـداً وعـالقـتها بـاملـوضـوع سـيئة جـداً؛ وهـي  الـسابـقة) قـد حـاول أن يـقدّم ردّاً مـضاداً

طـويـلة جـداً لـكي يـتم وضـعها هـنا. ولـكنني قـد ارتـأيـت أنـه سـيكون مـن املـفيد أن يـتم تـلخيص عـناويـنها: ج: لـقد بـدأ ج 

بـاجلـدل بـأنـه كـلما ازداد عـدد األشـخاص الـذيـن يـقتنعون بـاجلـدل، كـلما كـان اجلـدل ميـيل ألن يـكون صـحيحاً (وهـذا الـتماس 

خـاطـئ لـألغـلبية). طـريـقة الـعرض هـذه لـنظريـة املـعرفـة هـي ذاتـية الـنقض: ومـعظم األشـخاص الميـتلكون هـذه الـرؤيـة الـتي 

متلكها ج؛ وبالتالي فإنَّه وبناءً على معاييره ال يجب أن يثق مبنطقه املقدم. 

حـاول ج اسـتخدام جـدل يـعتمد عـلى مـغالـطة رجـل الـقش، مـن خـالل اإلدعـاء أنـني أهـاجـم الـتطور مـن خـالل مـهاجـمة أولـئك 

الـذي يـؤمـنون بـه. وأشـار إلـى أن اجلـدل الـذي قـدَّمـته كـان مـبنياً عـلى جـدل دائـري - مـفترضـاً أن الـكتاب املـقدس صـحيح ألنـه 

ـه صــحيح. وهــذا يظهــر أنّ ج ال يــدرك طــبيعة املــعيار املــطلق، أو اجلــدل الــذي قــدَّمــته (الــكتاب املــقدس يــجب أن  يــقول أنّـَ

يـكون صـحيحاً ألنَّـه إن لـم يـكن كـذلـك فـإنـنا لـن منـتلك أي أسـاس لـإلنـتظام أو ألي مـن الشـروط املسـبقة لـقابـلية الـفهم) - 

وهـو لـيس جـدالً دائـريـاً مـفرغـاً. ثـم جـادل ج بـأنـنا ال نـحتاج لـلكتاب املـقدس فـي سـبيل أن نفسـر اإلنـتظام وذلـك أنَّ الـنباتـات 

تـنمو بـطريـقة مـنتظمة. (بـالـطبع سـيكون الـوضـع كـذلـك، ألن اهلل يـرعـاهـم بـطريـقة مـنتظمة.) وبـالـتالـي فـإن جـدل ج ال عـالقـة 

له باملوضوع (مبني على مغالطة الفرضيات غير املرتبطة). 

لـقد ادعـى ج بـأنـنا نسـتطيع أن نـتعرف عـلى الـطبيعة بـغض الـنظر عـن اهلل الـذي أعـلن عـن ذاتـه فـي الـكتاب املـقدس. لـكن لـم 

يـقدم أي سـبب لـقدرتـنا عـلى اإلمتـاد عـلى حـواسـنا أو اإلنـتظام فـي الـطبيعة. كـما هـو حـال الـعديـد مـن الـتطوريّـني، يـأخـذ هـذه 
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األمــور عــلى أنَّــها مســلّمات. وهــذا أمــر مــتعسّف وهــو مجــرّد رأي. يــدّعــي ج بــأنَّ ”الــتطور هــو حــقيقة بــناءً عــلى الــتعرف 

الـعلمي لـه.“ إال أنَّ هـذا لـيس إال الـتماس لـلسؤال. ثـم جـادل بـأنـه لـو كـان الـكتاب املُـقدَّس صـحيحاً لـكان اجلـميع آمـن بـه. 

لكن الكتاب املُقدَّس يقول لنا بأننا منتلك الطبيعة اخلاطئة، وامليل للتمرّد على اهلل خالقنا. 

يـوجـد عـدد آخـر مـن الـنقاط البسـيطة أيـضاً، إال أنَّ الـعبارات الـتي أوردنـاهـا أعـاله هـي مـحور ”الـرد“ الـذي قـدّمـه ج. لـكن 

جتـدر املـالحـظة أنَّ الـردَّ الـذي قـدَّمـه ال عـالقـة لـه بـاملـوضـوع الـذي هـو قـيد املـناقـشة. فـاجلـدل الـذي قـدَّمـتُهُ هـو: مبـعزل عـن 

الـكتاب املـقدس سـوف لـن منـتلك أي قـاعـدة لـإلعـتقاد بـأنَّ املسـتقبل يـجب أن يـعكس املـاضـي، وبـالـتالـي فـال يـوجـد أي أسـاس 

لـلعلم أو الـتكنولـوجـيا. وبـالـتالـي فـإنـه كـان مـن الـواجـب عـلى ج أن يـقوم مبـحاولـة إظـهار أنـه مـن املـمكن أن نـعرف أنَّ املُسـتقبَل 

سوف يكون مثل املاضي مبعزل عن الكتاب املقدس. إمنا كان ردّه عبارة عن مثال ضخم ملغالطة الطروحات غير املرتبطة. 

وهـذا األمـر شـائـع جـداً. فـالـتطوريّـيون ال يسـتطيعون الـردّ عـلى األسـئلة، لـذلـك يـحاولـون بـشكل دائـم أن يـقومـوا بـتغيير 

املـوضـوع. ال تـسمح لـهم أن يـقومـوا بـذلـك. بـالـطبع أنـا قـادر عـلى الـرد عـلى ج بـاسـتخدام رد بـأسـلوب نـقطة فـنقطة، مظهـراً لـه 

املـغالـطات املـرتـكبة واإلفـتراضـات اخلـاطـئة. لـكن حـني يـقوم الـتطوري بـالهـرب مـن املـوضـوع، إنّـَه مـن األفـضل أن تـتم اإلشـارة 

إلـى أنـهم ال يـجيبون عـن الـسؤال الـذي متّ طـرحـه. لـقد قـررت أن أقـوم بـطريـقة مهـذبـة بـإجـبار ج عـلى الـتعامـل مـع اجلـدل 

احلقيقي، والتوقف على القفز والتهرب من املعضلة الرئيسية. وهذا هو الرد الفعلي الذي أرسلته إلى ج: 

الردّ: 

عزيزي ج، 

أود شـكرك لـرد الـذي قـدَّمـته. مـع احـترامـي الشـديـد لـك، أنـت لـم تـفهم اجلـدل الـذي متّ تـقدميـه حـتى اآلن، ولـذلـك فـأنـت لـم 

تردّ على أيّ شيء. دعني أضع لك اجلدل بطريقة بسيطة للغاية على أمل أن يقوم هذا األمر بتوضيحه األمور: 

إن الـشخص الـعقالنـي يـجب أن ميـتلك مـبرّراً ملـا يـؤمـن بـه يـتصرف بـناءً عـليه؛ أي أنَّـه يـجب أن ميـتلك سـبباً. (فـي (۱)

املنطق ال يسمح ألي شخص أن يكون تعسّفياً أي اعتباطياً). 

وحـدهـا الـرؤيـة املسـيحية لـلعالـم تـؤمـن سـبباً لـإلعـتقاد بـأن املسـتقبل سـوف يـكون مـثل املـاضـي. وحـده املسـيحي ميـتلك (۲)

تبريراً النتظام الطبيعة الذي يعتمد عليه البحث العلمي. 

بـالـتالـي، حـني يـقوم أيّ شـخص غـير مسـيحي بـالـبحث الـعلمي، فـأنـهم يـكونـون غـير عـقالنـيّني، عـلى اعـتبار أنَّـهم (۳)

يعتقدون بشيء (أي اإلنتظام في الطبيعة) في الوقت الذي ال ميتلكون أي مبرر له. 

هـل االمـر واضـح اآلن؟ حـني يـقوم غـير املسـيحيون بـالـبحث الـعلمي، يـقومـون بـافـتراض أن املسـتقبل سـوف يـكون مـثل املـاضـي 

دون امـتالك أي تـبريـر لهـذا املـبدأ. وبـالـتالـي فـإنـهم يـكونـون غـير عـقالنـيّني. وحـقيقة كـون غـير املسـيحيّني قـادريـن عـلى الـقيام 

بــالــبحث الــعلمي لــيس مــوضــوعــاً قــيد الــتساؤل. مــن الــواضــح أن غــير املســيحيّني يســتطيعون اإلعــتقاد بــوجــود انــتظام فــي 
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الـطبيعةويـتصرفـون بـناءً عـلى اعـتقادهـم هـذا. إال أنـه نـتيجةً لـعدم امـتالكـهم مـبرّراً  أيّ سـبباً فـي رؤيـتهم املـعلنة لـلعالـم، فـإنـهم 

يـكونـون تـعسّفيّني. إن األطـفال يـتصرّفـون بهـذه الـطريـقة؛ حـيث أنـهم يـسحبون الـغطاء لـيقومـوا بـتغطية رؤوسـهم العـتقادهـم 

بوجود وحش ما في خزانة مالبسهم. لكن ومبا أنه ال يوجد أي أساس العتقادهم هذا، فإنهم ليسوا عقالنيّني. 

أنـا أُرحّـِب بـالتحـديـات الـتي يـتم طـرحـها فـي مـواجـهة حُـجَجِي وجـدلـي الـذي أقـدمـه. وأود مـساعـدتـكم فـي بـناء جـدلٍ خـاص 

بـكم. مبـا أن اإلسـتنتاجـات تـتبع مـن الـفرضـيات املـنطقية املُـقدَّمـة، فـأي مـحاولـة لـدحـض اجلـدل يـجب أن تتحـدى حـقيقة 

واحـد أو أكـثر مـن املـقدمـات املـنطقية املُـقدَّمـة. فـيجب عـليك إمـا أن جتـادل بـأنَّ (۱) إنّـَه مـن الـعقالنـي أن تـكون تـعسّفياً- أي 

أن تـؤمـن بـأشـياء دون وجـود أي مـبرر أو سـبب العـتقادك بـها. أو (۲) أنـه يـوجـد عـلى األقـل رؤيـة غـير مسـيحية لـلعالـم 

تـتمتع بـاإلتـساق الـذاتـي وتـقدم قـاعـدة لـكون املسـتقبل يـشكل انـعكاسـاً لـلماضـي. أنـا أقـترح أن حتـاول الـقيام بـالـدحـض مـن 

خـالل ۲. وال أعـتقد بـأنـك سـوف تـكون قـادراً عـلى ذلـك(الـفيلسوف ديـفيد هـوم قـد وصـل إلـى الـشكّ الـكلي نـتيجة لهـذه 

املـسألـة)، لـكني أعـتقد أن احملـاولـة سـتكون تـدريـباً جـيّداً. وأي ردٍّ ال يـتضمن هـذا يـكون قـد أخـطأ الهـدف وال ميـثل أي 

دحض على اإلطالق. آمل أن يكون هذا قد ساعدك. 

د.ل. 

يـجب اإلنـتباه إلـى اجلـملة األخـيرة مـن ردّي حـيث أنـني أحـاول أن أدفـع ج إلـى أن يـقوم بـالـتعامـل مـع اجلـدل احلـقيقي، ولـيس 

مجـرد الـقفز والهـرب إلـى مـواضـيع جـانـبية مـرّة أُخـرى. أنـا أحـاول أن أُجـنِّبه اسـتعمال نـفس األسـلوب الـذي اسـتعمله فـي املـرة 

األخيرة. ولم أتلقى بعد ذلك أيّ ردٍّ منه. 

 النهاية

 220 biblicalcreationar@gmail.com

mailto:biblicalcreationar@gmail.com


الدليل الحاسم للخلق 

اجملد هلل: 

اإلهـداء إلـى كـلّ مـن سـاهـم بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر فـي إمتـام هـذا الـعمل خـالل مـدة قـصيرة نسـبياً، أعـتذر فـي حـال وُجـد 

عـدد مـن األخـطاء الـلغويـة أو اإلمـالئـيّة أثـناء الـطباعـة. حـيث أنَّ هـذا الـكتاب قـد اجنـز مبـواهـب الـروح الـقدس الـعامـلة فـي حـياة 

األشخاص الذين عملوا على إمتامه. 

الـشكراً دون ذكـر أسـماء فـالـغايـة هـي خـدمـةً جملـد اسـم يـسوع املسـيح فـقط، الـبعض ممـن قـدَّم كـأس مـاءٍ بـاردٍ أو رداء أو حـتى 

كــلمة تــعزيــة أثــناء الــعمل، لــكم أقــول: الــرب لــن ينســى لــكم تــعب مــحبتكم ولــيبارك عــملكم ويــفيض عــليكم بــخيراتــه 

ومواهبه. 

الـرجـاء ال تـتوقـف عـند نـهايـة هـذا الـكتاب، تـابـع املسـير فـالـطريـق إلـى اهلل مـليء بـالـفرح والـتعزيـة الـتي عـايَـنتُهَا وشَهِـدُّتَـها وأمتـنى 

أن يكون هذا العمل مبثابة شمعة تنير ظالم هذا العالم الذي يبحر مبتعداً عن إلهنا احملُب والصالح. 

انشر هذا العمل بني أصدقائك وأخوتك ومُبغضيك، فرمبا تفرح وتتعزى قلوبهم مبعرفة وقبول اخلالص الذي قَبِلنَاه. 

” أَخِـيرًا يَـا إِخْـوَتِـي تَـقَوُّوْا فِـي الـرَّبِّ وَفِـي شِـدَّةِ قُـوَّتِـهِ. الْـبَسُوا سِـالَحَ اهللِ الْـكَامِـلَ لِـكَيْ تَـقْدِرُوا أَنْ تَـثْبُتُوا ضِـدَّ مَـكَايِـدِ إِبْـلِيسَ. فَـإِنَّ 

مُـصَارَعَـتَنَا لَيْسَـتْ مَـعَ دَمٍ وَحلَْـمٍ، بَـلْ مَـعَ الـرُّؤَسَـاءِ، مَـعَ السَّـالَطِـنيِ، مَـعَ وُالَةِ الْـعَالَـمِ عَـلَى ظُـلْمَةِ هـذَا الـدَّهْـرِ، مَـعَ أَجْـنَادِ الشَّـرِّ 

الـرُّوحِـيَّةِ فِـي الـسَّمَاوِيَّـاتِ. مِـنْ أَجْـلِ ذلِـكَ احْـمِلُوا سِـالَحَ اهللِ الْـكَامِـلَ لِـكَيْ تَـقْدِرُوا أَنْ تُـقَاوِمُـوا فِـي الْـيَوْمِ الشِّـرِّيـرِ، وَبَـعْدَ أَنْ 

تُــتَمِّمُوا كُــلَّ شَــيْءٍ أَنْ تَــثْبُتُوا. فَــاثْــبُتُوا ممَُــنْطِقنِيَ أَحْــقَاءَكُــمْ بِــاحلَْــقِّ، وَالَبِسِــنيَ دِرْعَ الْــبِرِّ، وَحَــاذِيــنَ أَرْجُــلَكُمْ بِــاسْــتِعْدَادِ إِجنِْــيلِ 

السَّـالَمِ. حَـامِـلِنيَ فَـوْقَ الْـكُلِّ تُـرْسَ اإلِميَـانِ، الَّـذِي بِـهِ تَـقْدِرُونَ أَنْ تُـطْفِئُوا جَـمِيعَ سِـهَامِ الشِّـرِّيـرِ املُْلْتَهِـبَةِ. وَخُـذُوا خُـوذَةَ اخلَْـالَصِ، 

وَسَـيْفَ الـرُّوحِ الَّـذِي هُـوَ كَـلِمَةُ اهللِ. مُـصَلِّنيَ بِـكُلِّ صَـالَةٍ وَطِـلْبَةٍ كُـلَّ وَقْـتٍ فِـي الـرُّوحِ، وَسَـاهِـرِيـنَ لِهـذَا بِـعَيْنِهِ بِـكُلِّ مُـواظَـبَةٍ 

وَطِـلْبَةٍ، ألَجْـلِ جَـمِيعِ الْـقِدِّيسِـنيَ، وَألَجْـلِي، لِـكَيْ يُـعْطَى لِـي كَـالَمٌ عِـنْدَ افْـتِتَاحِ فَـمِي، ألُعْـلِمَ جِـهَارًا بِسِـرِّ اإلجِنِْـيلِ،“ (أفـسس 

 (۱۹-۱۰ :٦

الرجاء ال تقم ببيع الكتاب. 
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